الدرس 1
التعرف على هللا
كيف أقدم الحقيقة هللا
أعتقد لي كمحام ،وأنت على هيئة المحلفين .هللا قد تم قذف بالشيطان ،وقدمت لي خدمة تقديم شهادة هللا للدفاع عن شرف بلده وشخصيته.
وسوف تظهر لك األدلة ،من الكتاب المقدس وكذلك من الوثائق التاريخية ،لدعم جميع التعليقات والتفسيرات أن اجعل .هي وظيفتك كهيئة المحلفين،
أن تقرر إذا األدلة تبين لي أن يتيح التحقق من الصحة إلى بلدي تفسيرات وتعليقات ،ومما يدافع هللا من أكاذيب الشيطان.
أنا سعت هللا دأب ،منذ عدة أشهر بعد أن كان الحلم ،التي بينت في فصل مستقل .ثم ،مع مفاجأة تامة ،تطرق هللا لي .هذا االتصال مع كل
ما كان يقرأ ،وبحث جاء في وئام تام .ما يعني أن قبل لمسة له ،كان على علم ،بل أنها كانت منتشرة ودون اتصال متماسكة واحدة مع األخرى .كان
على علم ،ولكن ال أرى الحقيقة هللا.
أنا الرغبة في معرفة الحقيقة ،وليس مجرد أجزاء وقطع ،قد تصبح ذهول .على الرغم من ما كنت قد قرأت مسبقاً من المنطقي بالنسبة لي،
لم أكن توضيح كل ذلك قد تعلمت في كمال متماثل للتفاهم ،وأدركت أنه ليس فقط كنت ابحث عن المعرفة بالحقيقة هلل ،كنت ابحث عن هللا.

نسأل هللا الغفران
هذا النقص واقترح بالنسبة لي ،على الرغم من أن هللا كان ينادي بالنسبة لي ،أنا في حاجة ال تزال تثبت له أن وددت أن العبادة له كما أنه
قاد ،قبل أن يمكن تحقيق الفهم الكامل .جاء بالنسبة لي ،أنا لم تطلب حتى اآلن مغفرة هللا لحياتي اآلثام.
الجلوس ،بدأت القوة في ذاكرتي ،ذنوب قد ارتكبت منذ أن كان عمري حوالي اثني عشر عاماً .كان  57في الوقت ،حيث كان هناك الكثير
من استدعاء الالزمة قبل أنا مقتنع بأن كان معظم بلدي الذنوب تذكر ،ويمكن أن تكشف مما يؤدي ليس فقط إلى هللا ،ولكن ألولئك لعائلتي التي
أحبها ،كذلك فيما يتعلق بنفسي ،الشر الذي كنت قد فعلت.
مع هذه الذاكرة ماثلة في ذهني ،جلست مع الكتاب المقدس في متناول اليد ،ويصلي هلل .سألت هللا أن يغفر لي ،لكل تلك الذنوب تذكرت
اآلن ،وتلك التي لم يتذكر.
قلت هللا ،من خالل اإلخالص الجادة ،التي ترغب في العبادة له كما قال لي ،وأنا التمس له الحقيقة .طلبت من هللا أن يساعدني نستشف
الحقيقة من األكاذيب الشيطان ،ألنه بنفسي ،وأنا ال يبدو قادراً على القيام بذلك .وقلت هللا أنه سوف أعطى بقية حياتي لخدمة له" ،من خلق هللا"،
ولكن ليس كما أنا ينظر إليه على أنه بحاجة لي ،ولكن دعوته لقيادة لي بأي شكل من األشكال قد تأخذ تلك الخدمة.

بعد فترة من الزمن ،كنت جالسا ً أشاهد درس دراسة الكتاب المقدس على شاشة التلفزيون ،عندما تطرق هللا لي .أنا على يقين ،أنا ال كان
يجلس إلى أسفل ،لقد أن سقطت على األرض .وكان اللمسة الجسدية والعقلية ،فضال عن الروحية .جلبت قوة تكنولوجيا المعلومات ،كل ذلك قد
درست فجأة إلى االنسجام والتفاهم .من هذه النقطة ،كان متحمس في محاولة مني إلظهار لآلخرين ،ال سيما عائلتي الذي أظهر هللا بالنسبة لي.
قد أجاب هللا صالتي ،والتالية تعطي لي ،تنقل إلى جميع الذين سوف اختيار للقراءة ،وجميع أولئك الذين يسعون إلى هللا ،كما أفعل.
قبل أن تبدأ القراءة ،أريدك أن تعرف ،هذه الكتابات ليست أكثر من أداة .مع هذه األداة يمكنك ،إذا كنت ترغب في ذلك ،العثور على البداية
"طريق الصواب" .هذه الكلمات سوف تظهر فقط لك مدخل إلى المسار .يمكن أن يتبع المسار نفسه فقط إذا سمحتم يسوع تقودك إلى أسفل فإنه.
يمكنها أن تظهر المدخل ،لكن الرحلة هو لك للمشي ،وفقط مع يسوع بالجانب الخاص بك سوف تكون قادرة على الحفاظ على المسار وعدم التعثر
أو زلة قبالة.

يسوع هو الطريق
يسوع  saithله ،أنا الطريق ،الحقيقة ،والحياة :جاء رجل ال معزل األب ،ولكن لي من قبل .يوحنا 14:6
ماذا يعني هذا اآلية بالنسبة لي أنه يجب قبول يسوع كالمعلم الخاص بك ،مع أخذ االتجاه منه ،في الحياة الخاصة بك ،ولكن أيضا في
التعليم الخاص بك في الدراسة من الكتاب المقدس .السماح ليسوع ،تظهر لك ما يحتاج لك أن تعرف ،ومن ثم الذهاب إلى هناك واتبع تعليماته.
واحدة من الطرق التي يتكلم هللا-يسوع بالنسبة لي من خالل قراءتي للكتاب المقدس .الكتاب المقدس هو كلمة هللا الحية .عندما تقوم بوضع نفسك في
يد هللا ،أنه سيتم اإلجابة على أسئلتك بالعبارة من الكتاب المقدس.

السؤال األول طلبت من هللا
هل يخبرنا هللا كيف يجب علينا عبادته؟
وقد يطلب منك من أي وقت مضى السؤال" ،كيف أنا من المفترض لعبادة هللا؟" وهناك العديد من األديان ،التي تقول لنا أنها هي اإليمان
الحقيقي ،ولكن هناك "آلة واحد" فقط ،لذلك أنا تركت إلى االعتقاد بأن يمكن أن يكون هناك فقط "عبادة هللا واحد صحيح".
في الصالة سألت هللا" ،كيف كنت تريد مني أن العبادة لك؟" فأجاب بلدي الصالة التي تبين لي أن الجواب من خالل "دراسة الكتاب
المقدس" .في كلمات الكتاب المقدس ،هللا المحادثات بالنسبة لنا ،هذا السبب في الكتاب المقدس يسمى "الحية كلمة هللا ،واالشباح المقدسة".

عناصر الحب
عندما سألت السؤال أعاله قادني هللا إلى اآلية التالية في الكتاب المقدس.

احبهم أن تحبني؛ وتلك التي يسعى لي في وقت مبكر (جد) سنجد لي .األمثال 08:17
فمن رأيي أنه من الضروري من أجل التعرف على حب شخص ما تحتاج أوالً التعرف عليهم .إذا رأيت شخص ما أن كنت جذبت إلى،
كنت قد يقول أنه هو "الحب في الوهلة األولى "،ولكن حتى تحصل على معرفة نوع الشخص الذي هم ،يمكن حقا ً أقول لكم أن كنت في الحب
معها؟ ال تخلط بين جاذبية المادية مع الحب؛ وهذا خطأ كبير لدى معظم الناس عندما يجتمعون أوالً شخص ما.
كطفل ينشأون ،وجدت نفسي تنجذب إلى هللا ،ولكن أنا اعتبر نفسي ابدأ كالمحبة له في الواقع .شعرت بنفس الطريقة عن هللا ،عندما بدأت
بالدي "دراسة الكتاب المقدس" في عام  .2007كما بدأت في قراءة الكتاب المقدس ،واآلن أنني في بلدي أواخر الخمسينيات ،جئت لمعرفة نوع
شخصية لديه ،فضال عن شخصيته .وكلما حصلت على معرفة هللا وكلما وجدت نفسي المحبة له.

من هو هللا؟
من خالل دراستي وجدت أن هللا أخالقي يجري ،مع نوع ومحبة للحرف ،وهذه هي سمات شخصية اثنين قد بدأ دائماً للناس كذلك ،وعندما
رأيتهم في هللا سقطت في الحب معه بعد فترة وجيزة.

في صورة هللا
لقد قيل بكثير أن كنت ال تعطي هللا الصفات اإلنسانية؛ بعد كل شيء ،هللا منتشرة في كل مكان إنسان ،ال .أود أن أذكر كل من يفكر في
هذا ،أن هللا هو الذي قدم "رجل" في صورته .وهذا ال يعني أن هللا يشبه إنسان ،في بلده المظهر الخارجي إلى الخارج ،بل أن تلك السمات
الشخصية ،فإننا ندعو إنسانية هي في واقع األمر السمات الشخصية اإللهية .هذا هو الذي يجعلنا في صورته ،ليس لدينا المظهر الخارجي .عند هللا
رجل في صورته ،أنه حيوان من األرض وأدلى رجل روح حية ،وهذا أعطى صفات "رجل إلهي" .عند استدعاء شخص إنسانية هي في الواقع
يدعو له اإللهية.
هللا يخبرنا بأن "الحب لي ،وطاعة لي ،والعبادة لي ".بالنسبة لي أن تكون قادرة على القيام بذلك أوالً حاجة إلى معرفة الذين كان هللا .في
الصالة سألت هللا إظهار شخصيته ،وشخصيته .في الجواب أنه جلب إلى ذهني اآليات التالية.

شخصية وطبيعة هللا
قد تذكرون  Mosesسألت السؤال نفسه هلل في "كتاب هجرة" ،وكان لهذا الكتاب أن هللا أشار لي في جواب لبلدي الصالة .ما كان كشف
لي في النزوح الجماعي أكثر مما كان متوقعا.

حيث أنها تعرف هنا أن وجدت أنا وخاصتك الناس نعمة في خاصتك البصر؟ أنه ليس في ذلك سنتعاون أنت معنا؟ حتى يجب علينا أن
يفصل ،أنا وخاصتك الناس ،من جميع الناس التي على وجه األرض .هجرة 33:16

وهذا هو  Mosesطالبا من هللا" ،إذا كنت ال تزال مع شعبكم ،ثم كيف سيتم الخاص بك الناس ،يكون معروفا أن وجدت نعمة في الخاص
بك البصر ،بمعزل عن جميع األشخاص اآلخرين على األرض؟"

وقال اللورد  ،Mosesسوف أفعل هذا الشيء أيضا أن يمتلك أنت تكلمت :أنت يمتلك وجدت نعمة في األفق بلدي ،وأنا أعرف إليك باسم.
خروج 30
هللا يستجيب إلى  ,Mosesأنه سوف تجعل من ذلك؛ وأن  Mosesوناسه سوف تكون معروفة للعالم بأسره أن تكون خاصة ومنفصلة من
جميع اآلخرين.
وقال أنه ( ،)Mosesأنا يوفقنا إليك ،شو لي خاصتك المجد .هجرة 33:18
 Mosesيسأل هللا أن يكشف عن نفسه Moses .يريد أن يرى ما يشبه هللا ،بل وأكثر من ذلك ،يريد  Mosesمعرفة هللا ،الذي .هذا هو
أساسا مسألة األولى طلبت من هللا" ،كيف كنت تريد مني أن العبادة لك؟"
كما تستخدم في اآلية أعاله ،هو يعرف "المجد":
 -1هو إنجاز شيء ما يجلب أو يمنح إعجاب ،الثناء ،والشرف ،أو الشهرة عند شخص.
 -2الثناء والشكر عرضت كفعل العبادة اللة.
 -3الجمال التي تلهم مشاعر من عجب أو الفرح.

وقال أنه (هللا) ،سوف أقوم بكل ما يمر بي الخير قبل إليك ،وأنا سوف تعلن اسم الرب قبل إليك؛ وسوف تكون كريمة للذين سوف تكون
كريمة ،وسوف رحمه شو وسوف أعطيه رحمه شو .سفر الخروج 33
هللا يستجيب إلى  Mosesقائال أنه سيبذل كل ما له الخير يمر أمامه .الكلمة "الخير" هو الكلمة اإلنكليزية أن يستبدل  wordاللغة العبرية،
"توب" ،مما يعني؛ الجمال والفرح ،والرعاية االجتماعية ،والفرح .وهذه بالنسبة لي تمثل السمات الشخصية ،والمظاهر ليس فقط إلى الخارج.
وقال (هللا) "أنت كانست انظر وجهي :هناك يقوم أي رجل يراني ويعيش ".بركة النزوح الجماعي
هللا ال يمكن إظهار  Mosesوجهة ،للقيام بذلك من شأنه أن يقتل .Moses
وقال الرب ،ها ،هناك مكان لي من قبل ،وأنت سوف تقف على صخرة :هجرة 33:21

ويجب أن تأتي لتمرير ،بينما بلدي المجد يقوينا بها ،وأنه سيتم وضع إليك في المشقوق الصخور ،وسوف تغطي إليك بيدي حين امرر:
وسوف يسلب اليد المتعلقة باأللغام ،وأنت سوف انظر بلدي أجزاء الظهر :ولكن ،ال ينبغي النظر إلى وجهي 33:22 .النزوح23-

قد ذكر قبل ،بلدي الصبر مع أولئك الذين إعداد اآلية نظام الترقيم في الكتاب المقدس ،وأنها كسر في كثير من األحيان تصل الفقرات
وتفسيرات متصلة بهذه عددها غير مناسب.
وهذا صحيح من هذه اآليات .وأعتقد أن اآلية األولى من الفصل  34ينبغي أن أدرجت في الفصل  .33أنها تستمر المناقشة بين Moses
وهللا على جبل سيناء ،،وبالتالي ينبغي تضمينها كجزء من نفس المحادثة .ربما أنكم تتفقون معي كما أعطى شرح هذه اآلية القادمة.

وقال اللورد  ،Mosesهيو إليك جدولين من الحجر مثل منعزلة األولى :وسوف يكتب على هذه الجداول الكلمات التي كانت في الجدول
األول ،الذي أنت براكيست .خروج التالميذ
كلمة "المجد" ،هو الكلمة اإلنكليزية أن يستبدل  wordاللغة العبرية" ،كابود أو كابود" ،مما يعني ،روعة ،والنقل ،والشرف .إذا كنت
تأخذ جميع التعاريف الثالثة في االعتبار ،ليس فقط هو هللا كشف له المظهر الخارجي إلى  ،Mosesولكن له الشرف كذلك .يعرف الشرف  ،شيء
أو شخص جدير باالحترام .حيث ترى أن هللا ليس فقط عرض  Mosesما أنه يبدو وكأنه ،لكن شخصيته والحرف ،وكذلك.

مظهر أو صورة هللا
فال تزال على جبل سيناء ،وهللا كشفت له المظهر الخارجي فقط إلى  ,Mosesواآلن الشيء التالي للغاية كما يقول إعداد جداول جديدة
اثنين من الحجر ،حتى أنه يمكن كتابة الوصايا العشر عليها .عندما قال هللا" ،سوف تعلن اسم الرب قبل إليك "،أنه يشير إلى "الوصايا العشر"،
وهي النصف الثاني من الكشف عن نفسه إلى .Moses
هللا األولى أظهر  Mosesله أجزاء الخلفي ،وثم هو استبدال الشيء التالي جداً هللا يتحدث عن جداول الحجر الذي كان الوصايا العشر
عليها .وهذا يقول لي ،أن الوصايا العشر هي شخصية هللا وشخصيته ،ومجده ،وله الشرف واسمه .عندما يخبرنا هللا أن نحن لم تتخذ اسم الرب
عبثا ،فإن لكل ذلك موقف الوصايا العشر للذي يعطي تعريفا ً لمن هللا .ال تأخذ أي جانب من الوصايا العشر بدون جدوى؛ آخر يمكنك كسر "الوصية
الثالثة".

مقدمة هلل
وفي ضوء ذلك ،أعطى لك اآليات التالية من كتاب األمثال .بالنسبة لي ،فمقدمة لنا ،المسيح ،هللا.
المحامي هو األعمال المتعلقة باأللغام ،والحكمة السليمة :أنا فهم؛ لدى القوة .األمثال 08:14
إذا كنت تسعى في اتجاه في الحياة ،إذا كنت ترغب في أن تعرف لماذا أنت ,وما هو الغرض الذي تعيش فيه ،من خالل دراسة جدية
للكتاب المقدس ،وثم في العبادة هلل كما أنه أوامر ،سوف تجد هذه األجوبة .قبل المجيء إلى يعرفون من هللا ،سوف تجد نفسك ،والغرض الخاص،
ومن خالل هذه المعرفة أو الفهم ،سيتم الحصول على قوة هللا الذهاب معك بقية حياتك.
لي من قبل عهد الملك واألمراء مرسوم العدالة ،لي ،سيادة األمير ،والنبالء ،بل جميع قضاة األرض .األمثال 16-08:15

بإرادة هللا التي عهد الملوك ،ولكن هلل سوف ،هي القاعدة .يمكن العثور على الحقيقة من هذا في كتاب  ،Danielوالعالقة بين هللا
ونبوخذنصر الملك .أنصح بشدة قراءة هذا Daniel ،الفصل  ،4كما أنه يظهر ملك متعجرف متعجرفة بالتواضع "لخلق هللا".
أنا أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17
هو يعرف كلمة "مطلع" كما هو مستخدم في هذه اآلية :المنتجة في ،أو تمثل مرحلة متقدمة جداً ال في التنمية لشخص ما أو شيء ما ،أن
الواجب يكون المتوقعة ،أو طلبت أن يحدث ذلك في المستقبل القريب جداً .هذا التعريف لم يكن له معنى بالنسبة لي في سياق لما هللا يتحدث عنها،
ولذلك قررت أن ابحث عن الكلمة في وقت مبكر في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" .كلمة "المبكر" هو الكلمة اإلنكليزية أن يستبدل
"شاحر"الكلمة العبرية التي تعني :السعي بكل جدية ضمنية ،البحث عن مع الحرص المضني ،أن يكون اجتهادا في بحث عن شيء ما.
لوضع هذا التعريف في السياق لما يقوله هللا ،فهذا يعني جد الدراسة والبحث عن الحقيقة هللا .إذا كنت تسعى هللا جد ،ثم كنت مرتبطاً
بدراسة الكتاب المقدس ،والبحوث المتعلقة بالتاريخ وعلم الفلك ،كما أنها تعطي أهمية في فهم الكتاب المقدس.

ما هو هللا يحاول أن يقول لي؟
كلمة "دأب" يعرف بأنه :من خالل البحث الدقيق ،التحقيق كادح .وبعبارة أخرى ،مجرد قراءة الكتاب المقدس كما لو كنت كتاب الرواية
أو التاريخ ،لن تكون كافية ،ويجب البحث واستخدام الرعاية ال تأخذ األمور خارج السياق ،ودائما طرح السؤال" ،ما هو هللا يحاول أن يقول لي؟"
في اآلية أعاله ،يخبرنا هللا أنه "يحب" أولئك الذين يسعون له جد .بمعرفة تعريف ما يدعو هللا "الحب" ،سوف تكسب البصيرة وفهم من.
في هذه الدراسة سوف تكشف كيف يعرف هللا الحب ،بشأن ما يعنيه بالعبارة" ،الحب لي".

معرفة هللا هي ثروات
الثروات والشرف معي؛ نعم ،ثروات دائمة وبر .بلدي الفاكهة أفضل من الذهب ،نعم ،من الذهب الجميلة؛ وبلدي اإليرادات من الفضة
االختيار .األمثال 19-08:18
ثروات إيرثلي تكسب أثناء وجوده في هذه الحياة ال قيمة لها في الحصول على الدخول إلى السماء .ويرد خادماً هلل ثروات من هللا أكبر
بكثير من أي ثروات إيرثلي أو الثروة أو القوة يتحقق من أي وقت مضى بأي اإلمبراطور ،أو الملك الذي عاش من أي وقت مضى في هذا العالم.
مجرد التفكير في األمر بهذه الطريقة ،عندما تموت ،ال شيء كنت قد اكتسبت في هذه الحياة في الشكل للثروة والسلطة والهيبة حتى يذهب معك في
قبرك .حتى لو كنت مدفونة مع جميع الثروات الخاصة بك ،فإنه ال يزال يبقى على األرض جنبا إلى جنب مع العظام .قد ال يتم شراء القيمة المرور
الخاصة بك إلى السماء أو الحياة األبدية.
من ناحية أخرى ،إذا كنت تعطي العبادة هلل كما أنه األوامر والحياة حياتك في هذا نوع المعنوية حرف أن أوامر هللا التي لديك ،ثم سوف
تحصل على هذا نوع الثروة التي سوف تدفع الممر الخاص بك إلى السماء.

كما تستخدم أعاله الكلمة "بر" يعني :مالحظ تماما من األخالق ،تتصرف دائماً وفقا لمدونة أخالقية .ولذلك ،عندما يقول هللا أنه سوف
يدفع لك للخدمة الخاص بك له مع بر ،فهذا يعني أن سوف تحصل شركة "قاعدة أخالقية" تعيش حياتك بشري فضال عن حياتك الخالد قبل.
 Thomas saithله" ،يا رب ،ونحن نعلم ال تذبل سنتعاون أنت؛ وكيف يمكننا أن نعرف الطريق؟ " جون 14:5
يسوع  saithله" ،أنا الطريق ،الحقيقة ،والحياة :جاء رجل ال معزل األب ،ولكن لي من قبل ".يوحنا 14:6
أنا يؤدي طريق بر ،في خضم مسارات الحكم :األمثال 08:20
يسوع يقول لنا" ،فقط المستقيم يجب أن تأتي قبل األب" ،وهو أن أقول ،أنه إذا كنت غير الصالحين ثم يمكنك سيتم استبعادها من السماء.

ويرد هذا الدعم في اآلية أعاله؛ أنا يؤدي طريق بر.
إذا كان يسوع هو الطريق للرب ،ويسوع يقود طريق الصواب ،ثم فقط المستقيم يجب أن تأتي قبل األب.
ولو كانت مكتوبة هذه الكلمات في األمثال ألف سنة قبل ميالد السيد المسيح ،أنها سليمة مثل يسوع يتحدث كثيرا .يسوع هو الطريق
الصواب .هناك واحد فقط من المسار الذي يؤدي إلى الخالص ،ولكن هناك العديد من المسارات التي تؤدي إلى الحكم" .طريقة لبر" هو طريق
الخالص" ،مسار الحكم" يؤدي إلى اإلدانة.
إذا في الجهد الخاص بك البحث عن هللا ،نصلي إلى هللا لالتجاه في الدراسة ،أنه سوف تظهر لك الطريق .كما أنه يقول لك هنا ،إال أنه
يمكن أن تظهر لك الطريق الحقيقي إلى بر ،وذلك للخالص .وهذا تحذير منه إليكم؛ ال ننظر لآلخرين للتوجيه والفهم ،مثل كاهن ،القس ،أو يأمر
وزير ،المسيح فقط يمكن أن تظهر لك الطريق القويم .تلقي له التوجيه والتعليمات التي تحتاج السالة ألنه ،ومن ثم تكون على استعداد لمتابعة حيث
أنه يرشدك إلى الذهاب.
أن نسأل القس الخاص بك أو سائر وزير رسامة ،خير لنقطة ،نصلي إلى هللا كما كنت اقرأ ،ولكن اسأله األسئلة التي تنشأ في الدراسة
الخاصة بك ،سوف أعطيكم الجواب صحيحاً .فقط تذكر ،وزير أو كاهن تذهب إلى لالتجاه رجل ال يزال فقط ،وكيف يمكنك أن تعرف إذا كان قد تم
كذب على ،حيث أنه يعتقد أنه في خدمة هلل بل أنه في الواقع في خدمة "اإلنجيل كاذبة" الشيطان؟
التحلي بالصبر في الرد هللا على األسئلة الخاصة بك ،محادثات هللا لنا ،ولكن أنت يجب أن نكيف نفسك لالستماع إليه ،إذا كان لديك ال
الصبر ثم قد ال تكون قادراً على االستماع إلى ما يقوله على ضجيج أن نفاد الصبر .عندما أدعو هللا ،تأتي معظم اإلجابات أنه يعطي لي من دراستي
للكتاب المقدس .ال قرأت كتابا ً أو حتى فصالً من صفحة واحدة للغاية ،وأنا اقرأ فيها أدلة هللا لي أن اقرأ .وهذا ما قامت به هو السبب لي للقفز فوق
كل من مختلف الكتب من الكتاب المقدس في ال نمط منطقي واضح ،ولكن في الوقت المناسب المعرفة المكتسبة ويعطي اإلجابة على األسئلة التي
كنت قد طلبت .أود أن أقول أن عليك أن تكون على استعداد لمتابعة هللا حيث أنه يعطيك االتجاه؛ أنه سوف تظهر لك لتتمكن من معرفة ما يحتاج
إليه.

العثور على المسار إلى بر
هناك العديد من المسارات للحكم ،وإال طريق الصواب سوف تقودك مباشرة إلى الخالص .ألن الصالحين أن يكون الحق ،وكلمة هللا
الصحيح؛ ولذلك ،كلمة هللا هو طريق الصواب .يمكن أن تظهر لك فقط يسوع هذا المسار.
تذكر :الشيطان يحاول اكذب عليك ،ومن خالل نفوذه من اآلخرين ،أنه سوف يقود لك ضالل .وأنشأت الشيطان المسيح كاذبة ،مكافحة
المسيح ،ومن خالل ذلك أنه سيجعل لك أعتقد لك هي عبادة هللا ،ولكن سوف يكون عبادة المسيح كاذبة بدالً من ذلك.
أنه قد يتسبب في تلك التي أحب لي أن ترث مضمون؛ وأنا سوف تمأل تلك الكنوز .األمثال 08:21
مرة أخرى ،نواجه حقيقة أن فقط أولئك الذين "الحب لي "،سوف ترث الجوهر .كنت ال اتفق مع لي ،أن المعني الكامل للعبارة "الحب
لي "،من المهم معرفة الواقع في أي عبادة هلل إذا كان مطلوبا ً أن المعرفة ترث مضمون؟

مقدمة من السيد المسيح
الرب يمتلك لي في بداية الطريقة ،من قبل أعماله القديمة .األمثال 08:22
ما يقوله السيد المسيح هنا أنه األبدية إلى األبد مثلما هللا.
وكان إعداد من األبدية ،من البداية ،أو من أي وقت مضى األرض كان .األمثال 08:23
أرى أن هذا تفسيراً جزئيا لمنهم وما المسيح .وكان إعداد ،يوحي بالنسبة لي ،أن المسيح هو جوهر أو شخصية من هللا ،وأن أقول ،في
البداية ،كان هللا هذه السمات نفسها وكما كان ثم اآلن ،وقال أنه سوف يكون في المرة القادمة.

عندما يكون هناك ال األعماق ،قد جلبت المنصوص عليها؛ عندما كانت هناك ينابيع ال يزخر بالمياه ،قبل سويت الجبال ،قبل التالل وقد
أحضرت المنصوص عليها :بينما حتى اآلن أنه لم يتخذ األرض ،ال في الحقول ،وال الجزء األعلى من الغبار في العالم .عندما قال أنه أعد
السماوات ،كان هناك :عندما قال أنه تعيين بوصلة على وجه العمق :عندما أقام الغيوم أعاله :عندما قال أنه عزز نافورات األعماق :عندما قدم إلى
البحر المرسوم له ،أن المياه يجب أن ال تمر له الوصية :عندما عين أسس األرض :ثم كان منه ،كأحد ترعرعت معه :وكنت يوميا سعادته ،ابتهاج
دائم ًا أمامه .األمثال 30-08:24

عالقة األب االبن
تفسير اآليات  08:22عن طريق  08:30بأنه ابن هللا شرح من هو ،أن العالقة بين األب واالبنة ،وأن هما واحد وكانوا معا منذ قبل الكون
ونحن نعلم ،من أي وقت مضى .وكان هذا بالنسبة لي المرة األولى قدم هللا نفسه بالنسبة لي ،الذي قدم لي أيضا نظرة ثاقبة شخصيته والحرف.

على الرغم من أن الصيغة تشير إلى اثنين من األفراد ،في واقع األمر هو هللا االبن واألب .يسوع رجل من لحم ودم ،ولكن هذا هو فقط
قوقعة إلى الخارج ،المسيح هو أيضا روح هللا ،أو شخصية هللا ،المسيح داخل الجسد والعظام للرجل يسوع ،وأن نقول أن يسوع هو هللا في جسد
رجل.
و عندما قدم إلى البحر المرسوم له ،وأن المياه ال ينبغي أن تمر له الوصية .كما هو الحال مع الكواكب والنجوم والمجرات ،كما أنا
كشفت في المقال ،هللا خلق؛ هذه الكلمات هي تقول لي أن هللا هو الذي أعطى الوصية أو إنشاء القواعد التي مياه هذه الدالة األرض .ميكانيكا العالم
العمل بالطريقة التي يفعلون ذلك ،ألن هللا جعلها تعمل بهذه الطريقة.

أبناء رجل
ابتهاج في الجزء السكني من األرض له؛ وكان بلدي المسرات مع أبناء الرجال .األمثال 08:31
في اآلية أعاله ،هللا يعطينا فكرة عن لماذا لديه حتى يهتمون شؤون الرجال .أن هللا خلق الكون ،ولكن لم يتوقف هناك ،كما أعطى هللا
الحياة لهذا العالم ونحن ندعو األرض .هللا هو الحياة ،وفقط من خالل إليه توجد الحياة .لقد أعطى هللا في إعطاء الحياة ،جزءا من نفسه ،ولهذا السبب
قيل أن هللا هو في كل واحد منا ،إذا هللا يزيل نفسه من منا ،أن لم يعد لدينا الحياة ،وثم نعود إلى الجماد ذرات هذا الكون مصنوع من.
كلما كان هللا يستخدم كلمات مثل" ،أبناء الرجال "،هو إشارة إلى نسل الحيوان المعروف باسم رجل واحد من الحيوانات األخرى من
األرض بدالً .وهذا يكشف عن المكانة الخاصة التي أعطاها هللا رجل في العالم الطبيعي بدالً من الحيوانات األخرى من هذا العالم.

أن تكون "المباركة من هللا"
اآلن ولذلك يستجيب لي ،يا أيها األطفال :للمباركة هي التي تبقى بلدي السبل .األمثال 08:32

وقد قدم نفسه لنا ،المسيح اآلن يعطينا التعليمات ،فضال عن تحذير .عبارة "الحفاظ على بلدي السبل "،طريقة أخرى للقول "االحتفاظ
ببلدي الوصايا "،لما سوف أكون تبين لك ،وطرقه ،وشخصيته ،وشخصيته ،كلها تظهر لنا ضمن الوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح .علما أن
هللا يخبرنا أن أولئك الذين في الواقع االحتفاظ بطرقة ،سوف تكون ،والمباركة بواسطته .أنا ال أعرف عنك ،ولكن أن يكون بدالً نعمة هللا من بلده
االحتقار أو غضب.
االستماع إلى التعليمات ،ويكون من الحكمة ،وترفض ال .األمثال 08:33
إذا كان لديك أجهزة االستخبارات ،ومعرفة كيفية استخدامها ،واالستماع إلى تعليمات هللا ،وال إقالة أو رفض ذلك .من خالل التعليمة،
سيتم عرض المسار إلى بر .قبول "كلمة هللا" كالحقيقة ،حتى عندما شيء يتحدث بها تناقضات هللا شيئا كنت قد يعتقد منذ الطفولة ،قبول كلمة هللا،
وانتقل من الكذبة التي كنت قد يعتقد منذ فترة طويلة ،مما يتناقض مع "كلمة هللا".
المباركة هو الرجل الذي يسمع لي ،تشاهد يوميا في بلدي غيتس ،ينتظرون في وظائف بي األبواب .األمثال 08:34

حسن الحظ سوف يصيب أولئك الذين يسمعون كلمة هللا ،ويقبل منهم ،والذين يعيشون حياتهم استناداً إلى تعليمات هللا .ليس كل منا سوف
تجد هللا ،كما قلت لك يجب البحث مع الحرص ونظرة إلى هللا لالتجاه .ال أحد ،وال حتى أنت ،يمكن البحث عن هللا عن طريق الغطرسة الخاص بك،
أو يفترض فهم .يجب أن تسمح هللا تقودك ،وتذهب كما أنه يظهر لك بالذهاب ،تسعى بها هللا استخدام الدراسة الدؤوب واألبحاث ،نعم ،ولكن أيضا
في الصالة إلى هللا لقيادته.

أولئك الذين تسعى وتجد هللا تجد الحياة األبدية
الوتي فينديث لي فينديث الحياة ،ويحصل على صالح للرب .األمثال 08:35
للبحث عن هللا هو التوصل إلى معرفة هللا ،ومعرفة له ،ثم تعلم أن نحبه ،األمر الذي يؤدي إلى طاعته وعبادة له كما أنه األوامر الذي نقوم
به .من خالل الطاعة هلل سوف تكسب الحياة األبدية ،بينما إنكار هللا أو أن يكون العصاة "كلمة هللا" نعرف الموت األبدي.
ولكنه أضاف أن سينيث ضدي يظلم روحه الخاصة :هي التي تحض على الكراهية لي يحبون الموت .األمثال 08:36
إذا كنت الخطيئة ضد هللا ،بدالً من حفظ وصاياه ،ثم كنت تجرح الروح الخاصة بك ،في هذا سوف ال تحصل على الحياة األبدية .عندما
يشير هللا إلى جميع الذين يكرهونه ،هو إشارة إلى جميع الذين يرفضون إبقاء وصاياه .يمكن أن أقول لكم أن تحب هللا ،ولكن إذا كنت ال تحتفظ
وصاياه ،كما أنه يصر على أن تفعله ،ثم كنت حقا ً ال أحبه على اإلطالق ،ألنك في العصيان له عند رفض إبقاء وصاياه .هلل ال يوجد سوى الحب له
أو الكراهية له ،وهناك ال يوجد احتمال ثالث .هللا يرى فقط باألبيض واألسود ،الحق والباطل ،الخير والشر؛ هناك منطقة رمادية ال قدر هللا وتشعر
بالقلق.

مقدمة أخرى هلل
لنسأل اآلن من األيام الماضية ،التي كانت قبل إليك ،منذ اليوم أن هللا خلق اإلنسان على األرض ،وأطلب من جانب واحد من السماء
منعزلة أخرى ،عما إذا كان قد خلت كان هناك أي شيء من هذا القبيل كما هذا شيء عظيم ،أو أنه تم االستماع إلى مثل ذلك؟ سفر التثنية 04:32
هل من أي وقت مضى الناس سماع صوت هللا يتحدث من خضم الحريق ،كما يمتلك سمعت أنت ،ويعيش؟ سفر التثنية 04:33

أو لهاث هللا جزيئي للذهاب وتأخذه أمة من خضم أمة أخرى ،باغراءات بعالمات ،ومن عجائب الدنيا ،وقبل الحرب ،ويد األقوياء ،وذراع
ممدودة ،وعظيم األهوال ،ووفقا لكل ذلك الرب إلهكم هل لك في مصر أمام عينيك؟ سفر التثنية 04:34
معزل إليك كان ضياؤه ،أن أنت تعرف مايتيست أن الرب هللا ،هناك ال شيء آخر بجانبه .سفر التثنية 04:35
في هذه اآليات من سفر التثنية ،هللا يتحدث إلى الناس أن قيادة  Mosesالخروج من مصر ،ولكن األخذ بالنظر هنا ذات الصلة لجميع
الذين يرغبون في العبادة الحقيقية هللا" ،لخلق هللا".

العبارة" ،أن أنت مايتيست تعرف أن الرب هو هللا ،وليس هناك اعتراض آخر بجانبه "،بحاجة إلى أن نتذكر .هناك آلة كاذبة ،الذين قد
كذب وخداع لنا .ناجحا ً لدرجة أنه قد تم في هذه األكاذيب التي نعتقد أننا هي عبادة هللا الحقيقي ،عند في الواقع نحن هي عبادة الشيطان.

وصايا يسوع اثنين
مع هذه المقدمات في العقل وبدأت "جد" ،دراسة الكتاب المقدس .وبينما كنت ادرس الكتاب المقدس ،هللا جلب انتباهي إلى العبارة التالية:
"الحب لي" ،والوعي بأن هذا هو الغالب يطلب أن هللا وابنه "يسوع المسيح" يطلب منا" .الحب لي "،هو أيضا موضوع الوصايا هما "يسوع
المسيح" يعطي لتالميذه ،ولنا.

سيد ،وهي وصية عظيمة في القانون؟ يسوع قال له" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك
الروح ،ومع جميع العقل خاصتك .هذه هي الوصية األولى والعظمى .والثاني مثل منعزلة ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .على هذه
الوصايا اثنين شنق كل القانون واألنبياءMatthew 22:36-40 " .
ويتكرر هذا الموضوع من الحب في اآليات التالية.

وأنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع العقل خاصتك ،ومع جميع القوة
خاصتك :هذه هي الوصية األولى .والثانية هي من هذا القبيل ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .ال يوجد وصية أخرى أكبر من هذه .مارك
31-12:30
كان السؤال بالنسبة لي" ،كيف تحب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح ،والعقل؟" هل أنا مجرد القول" ،أحبك الرب ،هللا ،خالق
الكون ،وأقبل أن جئت للعيش بيننا في جسد رجل ،المسيح يسوع ،وهي المنقذ والمخلص من بلدي ".أو شيء أكثر من الالزم كعرض أو مظهر
لحبي؟ على كل حال هناك العديد من األديان ،الذي يسمون أنفسهم المسيحية ،وبالطبع الديانات اليهودية والمسلمة ويزعمون أنهم اإليمان الحقيقي.
ومع ذلك ،هناك فقط "آلة واحد" ،يضطر إلى االعتقاد بأن يمكن أن يكون هناك إيمان حقيقي واحد فقط .اإليمان الحقيقي ،الطريق الصحيح لعبادة
هللا ،يجب أن يكون واحد الذي قال أنه هو نفسه قد قال لنا.

كيف يمكننا "المجاهرة بالحب"؟
السؤال ال يزال قائما" ،كيف تظهر هذا الحب "،كما طلبت في "الوصية األولى" يسوع؟ هل أنا أقول" ،نعم ،أنا أحب هللا ،ونعم ،وأنا أحب
المسيح يسوع ،وقبول له كمنقذ بلدي؟" سيكون هذا مجرد تأمين مدخل بلدي إلى السماء والحياة األبدية؟
على الرغم من أن أحد الذين يتم تعليمهم في تعاليم الكتاب المقدس وقد قال لي ،نعم ،هذا هو كل ما يجب القيام به ،يبدو لي الحق ،وال يزال
يطرح سؤال المزعجة .كيف القيام بالمجاهرة حبي هلل ،فضال عن بلدي الجار ،كما "يسوع المسيح" قال لنا القيام به؟

وهذا يعطيني سببا لتعريف الحب ،كجزء من البحث الدؤوب الذي قرأت .قاموس "التراث األمريكي" له العديد من التعاريف المختلفة
للحب كلمة ،ولكن المرتبطة بهذه المسألة هو الذي يبدو أفضل" ،أن يكون شعور عميق ،والعطاء ،والوصف بالمودة ومواساته تجاه".
يريد أن تتأكد من أن فهمت التعريف ،بحثت عن تعريف كلمة الوصف ،الذي هو" ،إينكابابل ليجري التعبير عنها؛ ال توصف أو
أونوتيرابل " .قررت أيضا أن البحث عن كلمة مواساتها ،فقط أن تكون على يقين من أنني فهمت معناها ،القاموس يخبرنا مواساته " سببا للقلق أو
القلق".
مع هذه المعلومات ،ينشأ وضع تعريف أكثر اكتماال لكلمة الحب " ،أن يكون عطاء عميق ،ال توصف ،والشعور أونوتيرابل من المودة
والقلق أو القلق تجاه".
وأنا أطلب منكم ،القارئ ،هل هذا التعريف تساعدك على فهم كيفية إظهار حبك هلل؟ أنها ال تساعد لي كل ذلك بكثير .واقترح علينا أن
نبحث عن معنى الحب ،ومن منظور الكتاب المقدس .بعد كل شيء ،هللا ويسوع كال يقول لنا الحب لهم ،حتى ال يقف على السبب في أنهم قالوا لنا

كيفية إظهار هذا الحب؟ مع هذا في االعتبار أن هللا أعطاني جواب لبلدي الصالة" ،كيف كنت تريد مني أن العبادة لك؟"

تحبني
عن طريق بلدي نسخة محوسبة من الكتاب المقدس ،بحثت عن جميع المناسبات التي يتم العثور على العبارة" ،الحب لي" في الكتاب
المقدس .تم العثور على عدة مرات ،من أي واحد فقط ال تتعلق بنا محبة هللا أو "يسوع المسيح" .لقد سردت لهم أدناه.

اآلية نظام الترقيم
قبل سردها ،أريد أن يصدر تحذيراً عن شيء قد اكتشفت أثناء قراءة الكتاب المقدس .عندما ذهب "الرهبان الكاثوليك" ،خالل العصور
المظلمة ،إلى المهم ة الصعبة المتمثلة في ترقيم اآليات في الكتاب المقدس ،هم في كثير من األحيان فضت الجمل والفقرات مع اآلية ترقيم النظام
التي فضت الفكر أو شرح في العديد من المناسبات .هذا وقد تسبب لي ،في الماضي ،قبل أن أدركت المشكلة ،نفترض الجملة أو الفقرة قد انتهت،
وبدأت واحدة جديدة .وادي هذا إلى بلدي ال فهم سياق الكاملة التي كانت تتصل بأية .لذا اقترح عليك إبقاء عين على عالمات الترقيم وأقل في اآلية
نظام الترقيم .هذا وسوف تتيح لك معرفة إذا كانت الجملة أو الفكر كاملة أو ال .اآلية نظام الترقيم عظيم بالنسبة لسرعة تحديد مكان آيات محددة ،إال
أنها تمثل عائقا أمام اكتساب فهم هلل المقصود.
هذه المشكلة واضح في أول ظهور للعبارة" ،الحب لي ".أنها قسمت هذا الفكر واحد أو الفقرة إلى ثالث آيات .ولكن عند السماح لعالمات
الترقيم ،يبين معنى حقيقي وكامل من خالل.

الحب األول لي
الحب أو الكراهية
أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة أو أي مثاله ألي شيء أن في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو التي في
الماء تحت األرض :أنت سوف ال تنحني خاصتك الذاتي لهم ،ال تكون لهم :النا الرب خاصتك هللا آلة غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى
الجيل الثالث والرابع من تلك التي تحض على الكراهية لي؛ والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا .سفر
الخروج 6-20:4
طبعا هذا هو الجزء ثاني الوصايا العشر .أريد أن أوضح شيء هنا قبل أن أواصل .عندما تقرأ هذه اآليات ثالث ،هل الحظت أن هللا
يعرف ماذا يعني أن الحب له ،وما عكس ذلك من المحبة له؟ في اآلية  ،20:5هي العبارة األخيرة "من لهم أن أكره لي ".هذا هو بدالً من أولئك
الذين يحبون له التي هي نفس أولئك الذين إطاعة وصاياه كما جاء في اآلية  20:4و  .20:5وبعبارة أخرى ،إذا كنت تطيع هللا بحفظ وصاياه،
يمكنك إظهار الحب له ،بينما في حالة عدم طاعته بعدم حفظ وصاياه ،يمكنك إظهار الكراهية الخاص بك له.
في دراستي للكتاب المقدس ،وقد وجدت ما يلي ليكون بديهي هلل؛ أما حب هللا بطاعته أو تكره هللا ،بعدم طاعة له ،هو أن بسيطة ،األسود
واألبيض ،ال المناطق الرمادية ،أما لك طاعته مما يدل على الحب الخاص بك ،أو يمكنك عدم اإلذعان له ،وإظهار الكراهية الخاص بك له .لقد
وجدت في قراءة الكتاب المقدس هذه الحقيقة البديهية له عالقة مع االحترام .إذا قمت بإظهار االحترام لشخص ما ،يمكنك إظهار شكالً من أشكال
الحب ،إذا قمت بإظهار عدم االحترام لشخص ما يمكنك إظهار الخاص بك الكراهية منهم.
هل الحظت شيء آخر في اآليات أعاله؟ تم العثور على التواجد األول جداً من "الحب لي "،في الوصايا العشر .واعتبر هذا مؤشر من
هللا .وبعبارة أخرى ،يتحدث إلينا ،مباشرة كما لو الكتاب المقدس وسيلة تفاعلية ،مثل رسالة نصية يتم بين أنت وأصدقائك .ويتركز ما هو يقول لنا
هو أن قانون إلظهار الحب هلل في وصاياه العشر.
هذه اآليات الثالثة ،خروج  20:4خالل  ،20:6يبدو إنهاء إيجاز لتقول كل شيء .طريقة إلظهار حبك هلل ،هو الحفاظ على بلده الوصايا،
وحق بسيطة؟ ال ،أعتقد هناك مئات وصايا ،وثم هناك التالي.

يوحنا الرسول ويعرف الحب
كان يؤمن أن يسوع هو المسيح ولد من هللا :وكل واحد أن حسين له أن ولد حسين له أيضا وهذا هو أنجب منه .بهذا نعرف أننا نحب أوالد
هللا ،عندما نحن نحب هللا ،وإبقاء وصاياه .هذا هو حب هللا ،أن نبقى وصاياه :ووصاياه ليست خطيرة .أنا يوحنا 3-5:1
الجميع أن حسين له ولد .أن يشير إلى هللا ألنه ولد يسوع ،بينما العبارة" ،عبدالعزيز له أيضا أنه هو أنجب منه "،يشير إلى يسوع ،ابن
هللا.

ويعطي يوحنا الرسول في هذه اآلية تعريف لما يعنيه على حب هللا .وهذا التعريف في حفظ الوصايا العشر .إذا كنت أقول أن كنت تحب
هللا ،أو أن تحب يسوع ،ولكن ال يبقى له الوصايا العشر ،ثم أنت كذاب .ما يقوله جون أنه فقط عن طريق الحفاظ على وصايا هللا العشر لك يظهر
حبك ليسوع ،وعبر يسوع أبانا في السماء ،هللا الخالق.
من الواضح جداً بالنسبة لي أن يوحنا الرسول يعادل حبنا هلل مع الحاجة إلى الحفاظ على الوصايا العشر .إذا كان يوحنا الرسول ،ترى من
المهم حتى حفظ الوصايا العشر ،ثم لماذا هذا العدد الكبير من الذين دعوة أنفسهم المسيحية ،قل لي أن كانت الوصايا العشر ولكن ترتيب مؤقت بين
هللا واليهود ،ولكن كمسيحيين ونحن فوق القانون؟ واقترح أن أولئك الذين يؤمنون بذلك هي في الواقع خدعوا بأكاذيب الشيطان.
تذكر :إذا كنت ال تعطي العبادة هلل "الضبط" كأوامر هللا ،ثم أنت ال عبادة "من خلق هللا" على اإلطالق.
ألن مهما كان هو ولد هللا أوفيركوميث العالم :وهذا هو النصر أن أوفيركوميث العالم ،بل إيماننا .أنا يوحنا 5:4
"العالم" كما تحدث هنا طريقة أخرى للقول "سبل الشيطان" .إيماننا يستند إلى الوصايا العشر ،ألنها في الوصايا العشر أن هللا يعطي
تعريفا ً بشأن كيف أننا لعبادته ،ويعطينا أيضا له الضرورات األخالقية ستة الذي نحن مطالبون بالعيش حياتنا ،التي بموجبها إذا لم نفعل ذلك ،ونحن
سوف المجاهرة بحبنا وأن "المرء مع هللا".

أكاذيب الشيطان
وقال العديد من المسيحيين بكنائسهم أن الوصايا العشر كانت تؤديها يسوع على الصليب ،مما جعلها لهم عفا عليها الزمن ،وأنها كذلك
االعتقاد بأن الوصايا العشر ال تنطبق على المسيحيين ،وأنهم كانوا ولكن ترتيب مؤقت بين اليهود وهللا كمسيحيين.
ضمن "هللا الوصايا العشر" ويوفر لنا مع عناصر األخالق ،وستة من هذه الوصايا تعكس األخالق هللا نفسه .األخالق أن يسوع يعلم
ويتوسع هؤالء الستة ،الذي يقول لي أن هي لم تف "وصايا هللا" إلى نقطة يجري قد فات أوانه ،وأن هم بدالً من ذلك أساسا ألي عبادة هللا الحقيقية
والصالحين .ويرد هذا وأنا على اقتناع دعم من يسوع نفسه.

يسوع يفي قوانين هللا
ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :أنا ال تأتي لتدمر ،ولكن الوفاءMatthew 05:17 .
يسوع يخبرنا بكلماته الخاصة أنه قد ال تأتي تدمير القانون أو األنبياء .كنت أعتقد كلمات يسوع أو كنت تعتقد أكاذيب الشيطان.
وقد منحك من أي وقت مضى النظر إلى ما يعنيه يسوع عندما يقول أنه يأتي الوفاء؟ أستطيع أن أفهم الوفاء بقوانين ،ولكن ماذا يعني
يسوع عندما قال أنه يشير إلى الوفاء باألنبياء؟ القاموس يخبرنا كلمة الوفاء يعني أن؛ إلكمال ،أو استكمال ،في أي حال من األحوال هذا التعريف
تشير إلى أنه يجب أن يكون قد فات أوانه عند إحضارها إلتمام.

أنا اسأل السؤال ،كيف هل وجهتم األنبياء لإلنجاز ال اإلشارة إلى تدميرها؟ وهذا يقودنا إلى سؤال آخر ،ما هو يسوع يتحدث عنه عندما
قال أنه يشير إلى األنبياء؟ ما هو نبي؟ ألن يسوع يتحدث عن األنبياء ،علينا أن نفترض أنه هو إشارة إلى "أنبياء هللا" .ثم هذا يسبب لي أن اسأل،
"ما نبي هللا؟" في ما هي الطريقة هل تدمير أو على استكمال أنبياء هللا؟
األنبياء كانوا من الرجال أن هللا أعطى تعليمات إلى ،الذي كتب ثم أسفل هذا الذي أوعز هللا لهم كتابة .ما هي طريقة القيام بالوفاء رجل
ميت منذ فترة طويلة؟ ولذلك يجب أن نفترض أنه ليس الرجل أن يسوع هو إشارة إلى ولكن العمل الذي أدوا .وكتب أنبياء هللا كتب الكتاب المقدس.
كتب الكتاب المقدس من "اإلنجيل المقدس هلل" .إذا كان يسوع يقول لنا أن أنه لم تدخل إلى تدمير الكتب من الكتاب المقدس ولكن تقديمهم لإلنجاز،
ثم كيف كان تحقيق هذا؟
الكتب التي تشكل في العهد القديم غير مكتملة بأنفسهم .وهناك الكثير من األمور التي تحدث في تلك الكتب التي ليست مفهومة تماما حتى
يمكنك قراءة كتب العهد الجديد ،وهناك أشياء تحدث في الكتب التي ليست مفهومة تماما حتى يمكنك الرجوع إلى كتب العهد القديم للعهد الجديد.
تعاليم يسوع والنبوءات له ما أعطى حافزا للرسل واألنبياء منذ يسوع كتابة الكتب في العهد الجديد .في كتابة كتب العهد الجديد أن يسوع
قد جلبت األنبياء للوفاء .لقد انتهى يسوع التي لم تكتمل .أحضرت "إنجيل هللا" وتعاليم المقدمة من "كلمة" هللا المقدسة لإلنجاز (الوفاء) بكتابات كتب
العهد الجديد .كيف ثم تعتقد أن هذه الكتب الجديدة وتلك التي للعهد القديم ينبغي أن تكون ألقيت بها أو لم يعد نظراً للنظر في عند البحث عن هللا؟

ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون
ما يعني أن تدمر ،وكيف يمكن أن تدمر لك القوانين وأكبر حتى من السؤال كيف يمكنك تدمير األنبياء؟ إذا كنت مكان صحن الخزف على
طاولة ،وتبدأ بقصف على ذلك بقضيب ،سوف تنجح في تدمير الطبق بتخفيضه إلى شظايا  1مليون من الغبار.
كيف يمكنك تدمير قوانين هللا مع ذلك؟ هو أحد السبل لتدمير قانون لتمرير قانون جديد يجعل القانون األصلي عفا عليها الزمن .وقد كتب
يسوع ليس أية قوانين جديدة؛ في الحقيقة يسوع يعطي النقاش المتعلق "وصايا هللا" ،وبل ويتوسع معناها .ليس هذا كيف يمكن لتدمير وال إعادة
كتابة ،ولكن الوفاء .ولذلك ،المعني لماذا يتحدث يسوع عن تدور حول تعريف الكلمة الوفاء .هذا يقول لي أن ما يقول لنا يسوع هو أن الوصايا
العشر والكتب من العهد القديم غير مكتملة ،وأنه قد حان لتقديمهم لإلنجاز.
طريقة أخرى لتدمير قانون أن يكون سلطة أعلى تحدد أن يكون القانون عفا عليها الزمن أو خالفا إلرادة هذه السلطة العليا .يسوع ليس
من سلطة عليا هلل هو هللا ،وال توجد أي سلطة أعلى من هللا .قوانين هللا قد كتبه له ،األب واالبنة ،حتى ال يكون هناك ال سلطة أعلى .يسوع يخبرنا
أن لديه ال تأتي بتدمير القوانين؛ ولذلك تبقى القوانين سارية المفعول.
هناك واحد الذي ينوي تدمير أو إعادة كتابة قوانين هللا ،وهذا هو الشيطان .الشيطان ال يملك سلطة تغيير القوانين هلل ،بل أنه يجري الشر
هو أن ،حاولت أن تفعل ذلك ،فقط الشيء نفسه.

النظر في

هذا :إذا كان هللا لم يتغير أي من القوانين أن أقام ،ويسوع المسيح ووسعت على معنى تلك القوانين كوسيلة لتعزيز لهم،

وليس تدميرها ،ثم ال أعتقد أنها الحكمة منكم طاعة "كلمة هللا" ،وأن ننظر في أي شيء مثير للريبة أن يخبرك أن قوانين هللا لم تعد تنطبق على
المسيحيين؟

حتى السماء واألرض بأس
إذا كنت ال تصدقني فيما يتعلق بالقانون ،يسوع يجيب هذا بالنسبة لنا .ربما كنت سوف نرى يسوع.

ألن حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو الذرة واحد يجوز في الحكمة ال تمرير من القانون ،حتى يمكن الوفاء
بجميعMatthew 05:18 ".
ما يقوله يسوع في هذه اآلية هو أن القوانين ال تزال القوانين ،وأن ال جزء من تلك القوانين سوف تمر من القانون ،حتى يمكن الوفاء
بجميع.
وأنا على اقتناع بأن "القانون" الذي يتحدث عن يسوع هي الوصايا العشر حصرا .تقديم يسوع عفا عليها الزمن بعض القوانين المكتوبة
باليد  ،Mosesمثل تلك التي تنطبق على التضحية بالحيوانات ،ولكن ليس كل منهم .ال يسوع في أي طريقة أو شكل ،كما هو مكتوب في الكتاب
المقدس؛ تجعل عفا عليها الزمن أي وصايا هللا العشر.

واحدة من هذه الوصايا أقل
يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن
يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .
كنت انظر ،يسوع هو إعطاء تحذير ألولئك الذين يعتقدون أن قوانين هللا عفا عليها الزمن ،ويعطي تهديدا ألولئك الذين يعلمون اآلخرين
أيضا أن قوانين هللا صيرت عفا عليها الزمن.
قد تحصل من أي وقت مضى النظر إلى ما يعنيه أن "كسر واحدة من هذه الوصايا أقل"? ما يقوله يسوع هنا هو أن هناك الوصايا
العشر ،وكسر حتى واحد منهم إلى كسر كل منهم .أننا ال نختار فيها وصايا للحفاظ على ،أما نحن االحتفاظ بكافة وهي مما األبرار في أعين هللا ،أو
أننا اخترنا الوصايا التي نعتزم الحفاظ ومما خلق عبادة هلل لالختراع الخاصة بنا ،ألنها ليست من "خلق هللا" عبادة لك إذا كنت العبادة له بأي طريقة
أخرى غير تلك التي قال أوامر علينا عبادته.
ما يلي هو مثال يسوع يعطي ليعطي الوضوح لهذه اآلية.
ولكنه أجاب (يسوع) وقال لهم" ،لماذا أنتم أيضا التعدي الوصية هللا حسب التقليد الخاص بك؟" Matthew 15:3

ألمر هللا ،قائال" :تكريم خاصتك األب واألم :وقال أنه شتم األب أو األم ،دعه يموت اإلعدامMatthew 15:4 ".

ولكن أقول يي( ،شيوخ معبد)" ،يعاقب يجوز القول لوالده أو والدته ،هدية ،من أي نوع أنت مايتيست تكون استفادت من قبلي؛
Matthew 15:5
والشرف ليس والده أو والدته ،وقال أنه يجب أن تكون حرة .وهكذا جعلت يي الوصية هللا بال تأثير التقاليد الخاصة بكMatthew " .
15:6
هل ترى كيف تعكس هذه اآليات على معنى ما يقوله يسوع في Matthew 05:19؟
الوصية أن يسوع هو إشارة إلى هي الوصية الخامسة" ،الشرف الخاص بك األم واألب "،بسبب التقاليد التي أنشأتها شيوخ معبد ،على
وجه التحديد ،التقليد أنه إذا كان الطفل يعطي هبة للمعبد ،والذي سيتيح لهم من خطيئة عدم إعطاء التبرع للدعم اآلباء واألمهات في القيام بذلك،،
وفي الممارسة هو في المعارضة المباشرة "الوصية الخامسة" وإرادة هللا.
ال يوجد مكان في الكتاب المقدس أن يعطي الدعم لهذه التقاليد ،كما أنها أنشئت بشيوخ المعبد ،ولكن شيوخ معبد أنشأها وروجت لها.
مجرد التفكير حول هذا الموضوع ،عندما يعطي طفل الدعم إلى والديه كأوامر هللا ،ثم المعبد يستقبل ال اإليرادات ،ولكن عندما المعبد يتلقى األموال
التي يجب أن تذهب إلى الدعم من اآلباء واألمهات ،ثم المعبد مكاسب الثروة .ولذلك كان التقليد الذي أنشأه شيوخ معبد كذب ،جلب الثروة إلى المعبد
على حساب اآلباء المسنين .يسوع يستخدم هذا إلظهار كيف التقليد انتهاك "الوصية الخامسة" ،ولكن كما ترون؛ وكان الكذبة على قدم المساواة
انتهاكا الثامنة والتاسعة و "العاشرة الوصايا".
بالنسبة لي هذا دليل على أن شيوخ المعبد حيث تحت تأثير الشيطان .كان عملهم ،التي منحها لهم هللا ،للتبشير اإلنجيل للشعب حيث أن
الشعب سوف ال تبتعد عن "كلمة" هللا الحقيقية ،ولكن بدالً من ذلك كان شيوخ المعبد التي انحرفت من "اإلنجيل المقدس" هلل ،وبالتالي إفساد الناس.

هذه الوصايا
هو مثال آخر يعطي فهم لماذا يتحدث يسوع لالحتفال بيوم السبت في يوم من األسبوع عدا واحد أن هللا قد المنصوص عليها في الفصل
الثاني من سفر التكوين و الوصية الرابعة .

اليوم السابع
وهكذا تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وجميع البلد المضيف لهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في
اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل
هللا الذي خلق وأدلى .سفر التكوين 3-2:1

وكما ترون ،فإنه من الواضح جداً أن هللا استراح في اليوم السابع ،ال في "اليوم األول" .أيضا جداً واضحة أن هللا "المباركة" في اليوم
السابع .من الواضح أيضا أن هللا "سانكتيفيد" في اليوم السابع أيضا .إلى "يبارك" جعل المقدسة ،إلى "بجل" تعيين جانبا كمناسبة خاصة ،وفي هذه
الحالة ،هللا وضع جانبا في اليوم السابع حيث أنها خالية من الخطيئة .ال أيام األسبوع األخرى من أي وقت مضى بذل المقدسة أو قدس باهلل؛ إال
"اليوم السابع" يحمل هذا الشرف.

الوصية الرابعة
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة ،ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت للرب
خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل وال أنت وال هم االبن ،وال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،ال خاصتك أمة ،ال خاصتك الماشية ،ال
خاصتك غريب داخل البوابات خاصتك.
في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة
فإنه .خروج 11-20:8
هللا األول يقول لنا أن نتذكر .لنتذكر يعني أن الفعل قيل لنا شيئا ،ونحن اآلن يجري يوعز إلى تذكر ما قيل لنا سابقا .عندما فهمت ذلك
أوالً ،سألت السؤال" ،حيث في الكتاب المقدس قبل هذه اآليات هللا تخبرنا عن"يوم السبت"؟
لدى نسخة إلكترونية من الكتاب المقدس الملك  ،Jamesذلك ما فعلته من االختيار  wordلجميع المناسبات حيث تأتي كلمة "السبت" في
الكتاب المقدس .وفوجئت لتجد أن كانت المناسبة األولى في اآليات أعاله من "الوصية الرابعة".
وفي ذلك يقال لنا أن نتذكر "يوم السبت" ،وأنه كان يتحدث ابدأ من قبل هذه اآلية نفسها ،ترك لي مندهشة .كيف أنا بتذكر شيئا إذا كان قد
قيل ابدأ من قبل؟
تذكر :هللا يخبرنا أن السعي الدؤوب؛ ولذلك قررت لمعرفة أين تجد في الكتاب المقدس أن هللا جعل يوم مقدس.
تذكر :هللا يطلب منا أن نتذكر يوم السبت وعدم مراقبة الحدث.
ويتحدث في اليوم فقط أن هللا قد مضى الكرسي أو سانكتيفيد من سفر التكوين  3-2:1كما ذكرتها أعاله .هذا يقول لي أن هللا هو اإلشارة
إلى هذه الفصول وإلى "اليوم السابع" كما يجري اليوم المقدسة فقط من األسبوع .لذلك فإن هللا قد أعطى اسم السبت "اليوم السابع" إلى .تماما كما
نحن اآلن ندعو اليوم السابع من األسبوع يوم السبت ،أعطيت االسم أوالً "هللا من يوم السبت".

خطأ في المسيحية
كما هو الحال مع تقليد شيوخ معبد ،هذا التقليد لالحتفال باليوم األول كيوم السبت في المعارضة المباشرة "كلمة هللا" .أولئك الذين يسمون
أنفسهم مسيحيين ،الذي لديه منها مراقب ة يوم السبت في "اليوم األول" من األسبوع ،القيام بذلك على الرغم من أنه ليس له أي أساس في الكتاب
المقدس .سوف تجد أي شيء في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع يعطي األوامر أو التعليمات ألي يوم آخر من األسبوع بالكرسي أو سانكتيفيد .أن
المسيحيين االحتفال باليوم األو ل من األسبوع (األحد) كيوم السبت ،في المعارضة المباشرة لإلرادة وقوانين هللا كما ورد في اآليات أعاله من اليوم
السابع من خلق والوصية الرابعة .ولذلك ،المسيحيين الذين يحافظون على "أول يوم السبت" ال يعبد هللا كما أنه يحظى ،وفقا هلل "اإلنجيل المقدس"،
بل هي عبادة هللا حسب "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة.

المنافقين
أنتم المنافقين ،حسنا تنبأ أسياس منكم ،قائال" :هذا الشعب دراويث قريب لي مع فمه ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ لكن قلبهم أبعد ما يكون
عن لي "Matthew 15:7-8 .
هل تفهم؟ ودعا يسوع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم عبادة هللا ولكن ال تفعل كأوامر هللا ،المنافقين .وهذا ينطبق على أولئك الذين يطلقون
على أنفسهم يهودي أو المسيحية التي أنشأت العادات والتقاليد التي تتعارض مع "كلمة هللا" .إذا كنت مسيحياً ،واالحتفال باليوم األول من األسبوع
كيوم السبت ،ثم يسوع يفكر لكنت كمنافق .هل يمكنك الحفاظ على يوم األحد كيوم السبت؟ إذا قمت بذلك فأنت تعارض "كالم هللا" ،وعلى هذا النحو
يفكر يسوع لك كمنافق .هل هذا حقا ً كيف تريد يسوع كنت أفكر؟ التوبة ذنوب الخاصة بك ومعرفة الحقيقة ،والسعي هلل جد.
تعطي هذه المسيحية الذين ينخدعون بالشيطان ،التشدق بيسوع وتعاليمه ،ولكن أفعالهم تكشف أن قلبهم أبعد ما يكون عن العبادة الحقيقية
هلل .لقد واجهت العديد من الناس أنه عندما تبين لهم الحقيقة المبين باهلل في كلمات الكتاب المقدس ،وال تزال ترفض ما بينت لهم ،مفضال االستمرار
في الخطأ شغل العبادة الكاذبة .أنهم يرفضون أن نرى أن لعبادة هللا في أي شكل من األشكال التي ليس كما أمر هللا ،عدم عبادة هللا على اإلطالق .إذا
لك العبادة ،وليس من الذين كنت عبادة هللا ،ثم الذين كنت تعطي العبادة الخاصة بك إلى؟

ولكن عبثا يعبدون لي
ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس للمذاهب الوصايا للرجالMatthew 15:9 .
قد تعتقد هذه خدع المسيحيين يعبدون هللا ،لكن أن العبادة بدون جدوى .إذا كنت ال يعبد هللا كما أنه أوامر ،بسعادته ،ثم كنت ال عبادة هللا
على اإلطالق .الوصايا للرجل مرادف "اإلنجيل" الشيطان كاذبة.

ألقول لكم" ،أن ما عدا الخاص بك بر يتجاوز بر الكتبة والفريسيين ،وأنتم يجوز في أي حال من األحوال الدخول في ملكوت السموات".
Matthew 05:20

تذكر :يعني ما هي كلمة "بر"  ،أولئك الذين الحفاظ على "الوصايا العشر اآللهة" ،والعيش وفقا لألخالق هللا ،وبالتالي فهي الصالحين
في أعين هللا.
ما يسوع هو تعليم لنا هنا هو أن كنت سوف ابدأ الدخول في مملكة السماء ،إذا كنت إبقاء أو ممارسة أي شيء أن يضع لك في المعارضة
إلى هللا بسبب تقليد الذي ال يقوم على قوانين هللا( ،الوصايا العشر).
هللا أعطانا الوصايا ،بالنسبة لنا للحفاظ على هذه الوصايا كما أنه هللا قد تحدث لهم ،ال إضافة إلى معناها ،وال طرح من معناها.
وباختصار" ،ال تضع الكلمات في فم هللا".
اآليات األربعة المذكورة أعاله Matthew 05:17( ،من خالل  ،)20هي في كثير من األحيان أخرجت من سياقها ،واحدة إلى أخرى.
في هذا طريقة كيف الشيطان يروي بعض اكاذيبه .هل نفهم تماما ما يسوع يقول لنا في اآليات األربع المذكورة أعاله؟

يسوع يقول:
أيا كان يكسر حتى أقل الوصايا ،ويعلم اآلخرين القيام بذلك ،لن يدخل في مملكة السماء.
قوانين  Mosesهي تلك المكتوبة على يد رجل ،مؤقتة ،وذلك ال يعني يدوم إلى األبد .ولكن القوانين أو الوصايا اإللهية تلك المكتوبة
بأصبع هللا في جداول حجر ،مشيراً إلى أن هم ليدوم إلى األبد.
تذكر :الحقيقة البديهية هلل ،إذا كان هللا تكلم ،ثم هذا صحيح ،إذا كان هللا لم يتكلم عليه ثم أنها كذبة .أن يسوع قد تحدثت الكلمات التي يمكن
أن تقرأ في الكتاب المقدس ،ثم كنت تعرف عليهم ليكون صحيحاً ،ولكن عندما تسمع الكلمات المنطوقة ،ويقال أنهم من هللا ،التي ال توجد في الكتاب
المقدس ،أو ال تدعمها أي شيء مكتوب في الكتاب المقدس ،ومن ثم فتقع .الكتاب المقدس هو "اإلنجيل المقدس" هلل ،الجميع سواء كان قليالً مشوبة
بأكاذيب الشيطان .كلمة اإلنجيل تعني عبارة ،أو "كلمات" هللا المقدسة .

قانون هللا أو  Mosesللقانون
على الرغم من أن الكتاب المقدس هو ملوث قليالً ،ويمكن االطالع الحقيقة هللا ال تزال من خالل دراسة الدؤوب واألبحاث .لتظهر لك أن
هناك فرقا بين "قوانين هللا"( ،الوصايا العشر) ،وقوانين  ،Mosesيجب مراعاة ما يلي.

ال أنا أي أكثر سيزيل سيرا على أقدام إسرائيل من خارج األرض التي عينت لآلباء الخاص بك؛ حتى أن يأخذوا حذرهم للقيام بكل ما قد
قدت لهم ،وفقا للقانون برمته ،و القوانين والمراسيم علىيد  .Mosesثانيا سجالت 33:8
كما ترون ،يفصل هللا عبارة "القانون كله" من عبارة "القوانين والمراسيم "،بالكلمة "و ".كلمة "و" كما هي مستخدمة في هذا
المكان ،يعني أن هما منفصلة في النظر ،وذلك ال تساوي .اآلية ثم يمضي ليقول لنا أن تلك القوانين التي تشكل القوانين والمراسيم ،هي تلك التي

كانت مكتوبة خط يد  .Mosesكنت انظر ،تلك القوانين والوصايا مكتوبة على يد رجل ",Moses" ،فقط القوانين والمراسيم بقدر هللا-يسوع
وتشعر بالقلق ،في حين قوانين هللا األبدية ،وهو ما هو المقصود عندما تقول شيء ما هو مكتوب في الحجر.

ويتوسع يسوع الوصايا العشر
بشأن ما إذا كان قد تم الوفاء بالوصايا العشر إلى نقطة يجري قد فات أوانه أو ال ،يسوع يخبرنا التالية التي تؤيد أن الوصايا العشر ال
صيرت عفا عليها الزمن بالنسبة لي.

أنت سوف ال تقتل
يي سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم ،أنت سوف ال تقتل؛ ويجوز قتل يعاقب تكون في خطر الحكمMatthew 05:21 :

ولكن أقول لكم ،أن يعاقب هو غاضب مع بلده الشقيق دون سبب تكون في خطر الحكم؛ ويعاقب ،يقول ألخيه ،رأكا تكون في خطر نيران
الجحيمMatthew 05:22 .

دعونا نعطي لك ،والنظر فيما يتعلق بما هو محاولة يسوع يعلمنا في اآليات أعاله .في هذا يتحدث يسوع عن "الوصية السادسة"" ،أنت
سوف تقتل ال" .كما ترون ،وسعت يسوع من خالل تعاليمه على معنى "أنت سوف تقتل ال" ،وهي بالطبع واحدة من الوصايا العشر .إذا كان يسوع
يعلمنا جوانب الوصايا العشر ،وليس فقط تعلمنا لكن يتوسع المعني ،ثم أليس من الصحيح أننا "القديسين هلل" ،ينبغي أن نعيش حياتنا ضمن إطار
عمل لتعاليمه ،أن يجري الوصايا العشر؟

ما هو نوع من الغضب
في اآلية أعاله ،هذا "تعليم يسوع" لقد أعطاني صعوبة في فهم ما هو يسوع يحاول أن يقول لي ،فسألت في الصالة للتوضيح ،وهذا ما
أنزل هللا بالنسبة لي.
ما هو نوع من الغضب يجب أن لديك آلخر التي ستتسبب في يسوع تنذرنا بأن ذلك يمكن أن يسفر عن الحكم ،والجحيم النار ،وأن يسوع
هو مقارنته مع أن قتل شخص ما؟
كشف هللا-يسوع بالنسبة لي أن يشعر الكراهية آلخر مع عدم وجود سبب منطقي ،جانبا لما يقوله في هذا الدرس .إذا كنت تكره شخص
الذين تبدو مختلفة عن لك ،أو محادثات مختلفة من أنت ،أو العادات التي تختلف عن لك ،أو الجلد الذي هو أغمق أو افتح من يدكم ،وباختصار أن
تكون عنصرية ،فأنت في خطر الجحيم النار ،وهو ما يسوع هو تحذير لنا حول .عندما يكون شخص ما عنصرية ،والغضب والكراهية قد ال توجد
مؤسسة بغية إعطاء القضية العادلة لغضبهم .أنهم يكرهون نظراً ألنهم يكرهون ،مع الشعور ال سبب .ولذلك يقارن يسوع هذا لقتل شخص ما ،ألنه
إذا تركت لتتفاقم وتنمو ،القتل ليست بعيدة وراء الكراهية.

هذا ثم يعطيني دليل على أنه كذب الشيطان ،عندما قال :أن الوصايا العشر قد تحققت إلى حد جعلها عفا عليها الزمن عندما كان يسوع
مسمر الصليب .إذا كان ذلك صحيحاً ،ثم لماذا يسوع يعلمنا األخالق يستند إلى الضرورات األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر؟ لماذا يسوع
يعلمنا أن خطيئة تقتل ومن ثم يتوسع في معنى ذلك مع تحذير فيما يتعلق وجود الغضب دون سبب؟

الزنا
فيما يلي مثال آخر من يسوع تدريس عناصر الوصايا العشر.

يي سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم ،أنت سوف ال يرتكب الزنا :ولكن أقول لكم ،أن يعاقب  lookethعلى امرأة شهوة لها بعد
لهاث ارتكب الزنا معها الفعل في قلبهMatthew 28-05:27 .
هذه هي الوصية السابعة" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا "،وكذلك الوصية العاشرة" ،أنت سوف تطمع ال" .مرة أخرى ،يسوع هو ليس
فقط تعلمنا عناصر الوصايا العشر ،بل أنه أخذ في التوسع على معناها .ما هو يقول لنا هنا ،هو أن هذا ليس مجرد الفعل المادي الرتكاب الزنا أو
الزنا خطيئة ،ولكن للتفكير في مثل هذه األنشطة؛ إلى فانتاسيس حول مثل هذه األمور خطيئة كذلك.
تذكر :هللا أعطى لرجل الحياة وروح حية من صنع اإلنسان .وفي هذا نحن قطعة من هللا؛ على هذا النحو هو معنا دائماً ،سواء كنا نفرح
في محبة هللا ،أو عندما ننخرط في األشياء التي تضعنا في معارضة قوانين هللا .إذا كنت تأخذ من الوقت لدراسة صيغة "الوصية السابعة" ،سوف
تكتشف أن االتصال الجنسي كل خالف بين رجل وزوجته ،خاطئين .باختصار ،الجنس خارج إطار الزواج هو بغيض إلى هللا وذلك هو خطيئة.

الطالق
فقد خلت قيل" ،يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،دعه يعطيها ابه ديفورسيمينتMatthew 05:31 ":

ولكن أقول لكم" ،أن يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،وإنقاذ لسبب الزنا causeth ،لها ارتكاب الزنا :ويعاقب أن يتزوجها الذي ال يمت
بصلة كوميتيث الزناMatthew 05:32 ".
في اآليات أعاله هو صنع هللا-يسوع أنها واضحة ،عندما تحصل المتزوجين للحياة .السبب الوحيد الذي كنت يمكن طالق زوجتك إذا كان
زوجك قد ارتكب الزنا أو الفجور أوالً .إذا كان هناك ال الزنا وتحصل على طالق ،ومن ثم تتزوج ثانية ،لك ترتكب الزنا مع زوجتك الجديدة ،وهي
التسبب في زوجتك الجديدة ارتكاب الزنا بسبب خطايا الخاصة بك.
في هذه األيام من األخالق فضفاضة ،بسبب تأثير الشيطان ،كنت قد تنظر فيه ال سيئة لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ،ولكن إذا
كنت ترغب في عبادة هللا كما أنه أوامر أن يكون يعبد ،ثم يجب عليك قبول أن جميع الجنس خارج أواصر الزواج المقدسة خطيئة ،إلى االعتقاد
بخالف ذلك هو أن يكون أحد الذين يقبل أكاذيب الشيطان ،مما يجعل لكم طفل شيطان ،وال طفل من هللا.

كأوامر هللا
سوف أقول مرة أخرى ،إلى عبادة هللا بأي شكل من األشكال أخرى كما أنه أوامر لعدم عبادة هللا على اإلطالق ،لكن اختراع من عندك،
افتراضياً إلى عبادة الشيطان.
إذا كنت تشك في البيان المذكور أعاله ،ثم اسمحوا لي أن تظهر لك حيث أنه هو هللا الذي يقول لنا هذا ،ليس فقط في نفس الكلمات ،ولقد
استخدمت.

اآلن ولذلك يستجيب" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أنتم قد يعيش ،والذهاب
وامتالك األرض التي الرب آلة اآلباء الخاص بك جيفيث لك .يي يجوز إضافة ال منعزلة كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي تقلل من أي من ذلك،
أنتم قد تبقى وصايا الرب إلهكم التي أنا أمر عليك .سفر التثنية 2-4:1
كما ترون ،هللا أعطانا وصاياه ،ومن خالل  Mosesالنظام األساسي له ،ثم أنه يخبرنا بأن هذه كاملة والكمال كالنظر لنا بواسطته ،وإننا ال
تغييرها بأي شكل من األشكال .بالنسبة لي هذا يعني أن أردنا أن يعطي هللا عبادة هللا "الضبط" كما أنه قد قاد ،ال إضافة إلى أو طرح من أن الذي
كان قد حظي.

أنت "سوف ال" تعطي شهادة الزور
مرة أخرى ،أنتم سمعت أن فقد خلت قيل بما لهم من الزمن القديم ،أنت سوف تتنكر نفسك ،ولكن سوف تؤدي منعزلة الرب ملكك اإليمان:
ولكن أقول لكم ،أقسم ال على اإلطالق؛ ال بالسماء؛ ألنها عرش هللا .وال باألرض؛ ألنها موطئ له :ال بالقدس؛ ألنها مدينة الملك العظيم .ال سوف
أنت أقسم رئيس خاصتك ،ألن كانست أنت ال تجعل الشعر واحدة بيضاء أو سوداء .ولكن اسمحوا االتصال الخاص بك ،نعم ،نعم؛ ناي ،ناي :اليا
كان هو أكثر من هذه يأتي من الشرMatthew 05:33-37 .
هذه هي "الوصية التاسعة"" ،أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد خاصتك الجار ".في هذه اآليات يسوع يريد منا أن نفهم أن للكذب
دعوة الشر في قلبك .هللا هو الحقيقة ،ووالدك في السماء ،يريد ألن يكون لديك نفس األخالق التي لديه ،والكذب ليس كما هللا ،حتى أنها خطيئة.
كما ترون ،هو تعليم يسوع ،والتوسع في بناء المعني للوصايا العشر ،أنه ثم العالقات كل هذا الدخول الثاني لوصاياه اثنين:

أحب جارك
يي سمعت أنه قيل أنه قد خلت" ،أنت سوف حب الجار ،وأكره ملكك العدوMatthew 05:43 .

ولكن أقول لكم ،أحب اعدائك ويبارك لهم أن لعنة لك فعل الخير لهم أن الكراهية لك ،ونصلي من أجل لهم والتي تستخدم ديسبيتيفولي لك
ويضطهدونكمMatthew 05:44 .

أن كنتم قد تكون األطفال الخاص بك األب الذي في السماء :ألنه ماكيث له الشمس في االرتفاع على الشر والخير ،وسينديث المطر على
العادل والظالمMatthew 05:45 .

ألنه إذا أنتم الحب لهم الذي أحبك ،ما هي مكافأة لها يي؟ وال حتى الحانات تفعل نفس الشيء؟ Matthew 05:46
وإذا كنتم أحيي إخوانكم فقط ،ماذا كنتم أكثر من غيرهم؟ الحانات حتى ال تفعل ذلك؟ Matthew 05:47
يي ولذلك يكون الكمال ،حتى مع والدك الذي في السماء الكمالMatthew 05:48 .
وغني ما يسوع هو تعليم لنا هنا على النحو التالي:
ليغفر وحب اآلخرين سمة أخالقية عالية جداً .إذا كنت تحب فقط أولئك الذين يحبون لك ،ثم ما هي العظمة في ذلك؟ ولكن إذا كنت أحب
تلك التي أكره لكم ،وإساءة لك ،ونصلي إلى هللا لمساعدتهم على الذين يسيئون لكم ،حيث أنه سوف يرون له ضوء الحقيقة ،ثم كنت هناك مع هللا في
الخاص بك الكمال األخالقي.
عندما كنت الخطيئة ،ال يزال حب هللا لك؟ هللا يحب يعني الحماسية والخسيس ،تماما كما يحب الصالحين .أنه يحبهم ألنه ال يزال لديهم
إمكانية للتوبة طرقهم الشريرة ،وما دام لديهم من إمكانات ،هللا على استعداد ليغفر بمجرد تحقق إمكاناتها .سوف تغفر جميع الذين قد أخطأ باهلل لو
أنهم فقط التوبة من تلك الذنوب وأسأل هللا أن يغفر لهم.
ما يسوع هو تعليم لنا هنا هو أننا بحاجة إلى هذه القدرة على الحب حتى أولئك الذين يكرهوننا ،لو أننا نمتلك هذه سمة أخالقية عالية ،ثم
سنكون كاهلل ،والكمال .راجع لك! الجميع أن يسوع قد علمتنا حتى اآلن فعله مع األخالق .هللا كائنا ً أخالقيا ،وأنه يعلمنا األخالق له في توقع أن أننا
سوف ترغب في محاكاة له وتكون معنوية أنفسنا كما حددها لنا الخالق.
الست األخيرة من الوصايا العشر فعله مع األخالق ،أن يسوع هو التوسع في بناء تلك ستة مع كل ما قد قرأنا حتى اآلن ،هو إثبات أن لي،
الشيطان كذب عندما قال" ،الوصايا العشر كانت قد فات أوانه بيسوع على الصليب ".إذا هم عفا عليها الزمن ،ثم لماذا يسوع بذلت جهدا تعليم
ويتوسع معناها؟
ما علينا دراسة المهم ،لذا دعونا أن مراجعة سريعة لما أظهرنا.

ألن حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو عنوان واحد يجوز في ال من الحكمة يمر من القانون ،حتى يتم الوفاء
بجميع"Matthew 05:18 .

يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن
يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .

ألقول لكم ،أن ما عدا الخاص بك بر يتجاوز بر الكتبة والفريسيين ،أنتم يجوز في أي حال من األحوال الدخول في ملكوت السموات.
Matthew 05:20
تحصل على ذلك؟ أيا كان يكسر حتى أقل الوصايا ،ويعلم اآلخرين على القيام بذلك أيضا ،لن يدخل في مملكة السماء .وأنا على اقتناع بأنه
أقل منها أن يسوع هو إشارة إلى حفظ يوم السبت .سوف يكون التوسع في هذا طوال هذه الصفحات.

قوانين  Mosesهي تلك المكتوبة على يد رجل ،مؤقتة ،وذلك ال يعني يدوم إلى األبد .ولكن القوانين أو الوصايا اإللهية تلك المكتوبة
بأصبع هللا في جداول حجر ،مشيراً إلى أن هم ليدوم إلى األبد.

االحتفاظ ببلدي الوصايا
ما يلي هو الشيء الوحيد الذي كنت أود أن انظر كذلك:

نسيت ابني ،ال قانون بلدي؛ ولكن اسمحوا القلب ملكك االحتفاظ ببلدي الوصايا؛ لمدة أيام ،وحياة طويلة ،والسالم ،يجوز أنها تضيف إليك.
األمثال 3:1
هللا-يسوع في اآلية أعاله هو شرح لنا أننا يجب أن يبقى وصاياه ،ليس فقط كالقانون الذي يجب أن يبقى ،ولكن االحتفاظ بها في قلوبنا .ما
هو هذا أن تقول لي هو أنه ينبغي أن نبقى "وصايا هللا" ليست كالقوانين التي يجب أن تبقى ،ولكن كما كنت سوف تبقى شيئا يكون لك حبا ،في قلبك.
وصايا هللا وتشمل ستة من الضرورات األخالقية ،وهذه األخالق هي أخالق هللا ،وإذا كنت تحب هللا يجب أن تحب أيضا له األخالق ،ألنه هو له
األخالق أن يعرف من هللا .إلظهار الحب الخاص بك حقا ً لشخص ما أن كنت تحترم ،أن تريد أن تكون مثل هم ،هذا كيف يمكنك إظهار الشرف
لشخص آخر ،عندما يمكنك االحتفاظ بقوانين هللا في قلبك ،أنك تعطي شرف هلل.

اسمحوا ال رحمه وهجر إليك الحقيقة :ربط لهم حول خاصتك الرقبة؛ يكتب لهم بناء على جدول القلب ملكك :حتى سوف أنت تجد مؤيدا
وفهم جيد بمرأى من هللا ورجل .األمثال 4-3:2
وكتب هللا الوصايا العشر على جدولين من الحجر ،في هذه اآلية هللا يخبرنا بكتابة هذه الوصايا نفسه بناء على الجداول من قلوبنا .جعل
األخالق هللا األخالق الخاصة بك ،وفي قيامها بذلك جعل قوانين هللا جزءا من الذين كنت ،الشرف الشخصي الخاص بك وشخصيتك والطابع
األخالقي الخاص بك .عندما تقوم بتعريف الذين أنت بنفس الطريقة أن هللا يعرف من ،فأنت أحد مع هللا ،أنت في روح الرب إلهكم.

كلمة هللا هي الحقيقة
الثقة في الرب بكل القلب ملكك؛ والعجاف ال منعزلة الخاصة ملكك التفاهم .في جميع طرق خاصتك نعترف له ،وأنه يقوم بتوجيه
مسارات خاصتك .ال يكون من الحكمة في عيون الخاصة ملكك :الخوف من الرب ،واالبتعاد عن الشر .أمثال 7-3:5
عندما كنت العبادة كما التفاهم الخاص من تلك الدروس المستفادة من قبلك على مر الزمن الحياة الخاصة بك ،أنت تعتمد على التفاهم
الخاصة بك .في ما سبق ،أقول لك ،هللا "ال تفعل ذلك ".يجب عليك وضع ايمانكم في "كلمة هللا الحقيقية" ،حتى أنه عندما يكون شيء ما كنت قد
يعتقد لكل حياتك المخالفين لماذا يخبرنا هللا في الكتاب المقدس ،ثم يجب عليك قبول ما تكلم هللا ،وليس هذا ما كنت أعتقد أنه يعني.
إذا قمت بوضع "كلمة هللا" قبل كل شيء أن كنت تعتقد أنك تعرف ،وتقبل كلمته كالحقيقة ،والسماح بكلماته لتوجيه المسار الذي كنت
تأخذ ،ثم أنك تضع ثقتك في الرب .إذا كنت دحض "كلمة هللا" ،حتى بعد أن كنت قد ثبت كلمته الحقيقية ،ثم كنت على مسار شر ،وال طفل من هللا
بل من الشيطان.

فقط في اإليمان بالحقيقة "كلمة هللا" ،يمكنك إظهار خوف هللا ،مع العلم أن أن العصاة "كلمة هللا" سوف تبقى لكم من السماء ،ينبغي
مساعدة لك في البقاء وفيا إلرادة هللا .طرق هللا يحددها له األخالق ،حتى عندما يقول هللا للحفاظ على جميع طرقه ،فهو يقول أن تكون أخالقية كما
أخالقي.

شيء أكثر من الالزم
ولعلكم تذكرون ،بدأنا مع لي يظهر لك جميع المناسبات في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع يقول لنا أن "الحب لي ".هو اآلية التالية
المرتبة الثانية حيث يحدث هذا.
وعرض رحمه منعزلة اآلالف منهم أن تحبني واالحتفاظ ببلدي الوصايا .سفر التثنية 05:10
مرة أخرى هللا األزواج حجة "الحب لي "،مع قانون حفظ وصاياه .أجل المجاهرة بشيء ،كنت بحاجة التخاذ إجراء بشأنها .إلظهار حبك
هلل ،أنت تعمل على االنتهاء من ذلك إظهار بحفظ وصاياه.
ثم وهذا هو الجواب على سؤالي السابق ،هناك شيء أكثر حاجة للي من مجرد القول أن حب هللا ،وقبول يسوع كاهلل في جسد رجل.
الجواب نعم هناك ما أكثر؛ يمكنك يجب المجاهرة بحبك بطاعة هللا ،والتي حددها هللا بحفظ وصاياه.

هللا يعطي تعليمات
لفهم السياق الكامل لماذا يقول لنا هللا ،كنت بحاجة لقراءة ما يلي.
تذكر! ال تولي اهتماما "الفصل اآلية" نظام الترقيم ،وإيالء االهتمام لعالمات الترقيم.
يخبرنا هللا أول ما نفعله يجب أن ال.

أنت سوف ال تجعل إليك أي الصورة المتجمدة ،أو أي شبهة من أي شيء الذي في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو التي في
المياه تحت األرض :سفر التثنية 5:8
ثم يعرف هللا هذه األشياء كما يجري عرض الخاص بك الكراهية له إذا كنت تفعل لهم.

أنت سوف ال تنحني نفسك لهم ،ال تكون لهم :النا الرب خاصتك هللا آلة غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى الجيل الثالث
والرابع من تلك التي تحض على الكراهية لي ،والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني واالحتفاظ ببلدي الوصايا .سفر التثنية 10-5:9
ثم يشير هللا إلى أنه يظهر رحمه على أولئك الذين ال تشارك في هذه األمور ،ويعرف هذا كطريقة للمحبة له ،فضال عن إضافة بشرط
حفظ وصاياه ،كطريقة إلظهار حبك له.

تذكر :أننا نحاول إيجاد تعريف كيفية إعطاء الحب أو إلظهار حبنا هلل ،هذه المذكورة أعاله ثالث آيات ،الكتاب المقدس يعطينا هذا
التعريف ،فضال عن تعريف ما هو إظهار الكراهية هلل.

المعرفة على الجهل
أنا أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17

مرة أخرى نجد هذه العبارة" ،تحبني" .وقد منحت تعريف لكلمة "المبكر" الذي سوف يشرح لماذا أنا المدرجة في أقواس كلمة "جد".
على عكس ما تدعو العديد من األديان اليوم ،ال تشجيع هللا "اإليمان األعمى "،التي يمكن تعريفها بأنها:
ال تفكر في ذلك،
ال السؤال ما هو وزير الخاص بك أو يخبرك الكاهن،
قبول ما يقولون ويعتقدون في اإليمان .وهذا طريقة أخرى للقول ،الثقة في المعرفة لآلخرين ،وال تأخذ من الوقت الكتشاف الحقيقة لنفسك.
هذا هو واحد من األدوات التي يستخدمها الشيطان خداع أولئك في التفكير أنها هي عبادة هللا الخالق ،ولكن هي في الحقيقة عبادة هللا
كاذبة ،الشيطان.
ينبغي دائما ً أن تسأل أسئلة ،لماذا ،لماذا ،لماذا .وتشجع هللا لك لمعرفة ذكاء منه ،ال مجرد قبول ما شخص آخر وقد أخبرتكم بأنه صحيح،
عمياء ،دون التشكيك في ما يقال لك.
للحصول على عالقة شخصية وحميمة مع شخص ما ،أو أن يأتي شخص ما إلى "الحب" ،تحتاج إلى التعرف عليهم شخصيا ،ووثيقا .من
أجل الحصول على معرفة شخص ما ،تحتاج أن نطلب منهم األسئلة ،بغية الحصول على نظرة ثاقبة شخصيتها وطابعها .إذا كنت تقع لشخص ما،
ببساطة ألنها تبدو جيدة ،ثم مع مرور الوقت تكتشف أن شخصيتهم غير متوافق مع جهازك؛ في أكثر األحيان سوف تجد الحزن في العالقة الخاصة
بك بدالً من الفرح.
هذا السبب أن هللا أعطانا الكتاب المقدس ،وخلقه الكون ،عن طريق طرح أسئلة ثم البحث عن اإلجابات في الكتاب المقدس ،وفي النجوم،
ونحن سوف تحصل على معرفة له ،وثيقا وشخصيا .معا ،فإنها تكشف الذي هللا .الكون ويكشف له الذكاء واالبتكار ،والكتاب المقدس يكشف عن
شخصيته والحرف.

ما هي "الرغبات هللا" لنا
تعلم أن تعرف لي ،دراسة "كلمة هللا" جد" ،تجد هللا" من خالل دراسة الشخصية والصالة لإلرشاد من هللا ،والفهم المستمدة من تلك
الدراسة.
وهذا معتمد من قبل اآلية التالية.

شعبي تدمر بسبب نقص المعرفة :ألن أنت رفضت المعرفة ،كما سيتم رفض إليك ،أنت سوف تكون ال كاهن بالنسبة لي :رؤية يمتلك أنت
نسيت قانون خاصتك هللا ،ولن إنسي أيضا خاصتك األطفال .هوشع 5:6
كنت انظر ،هللا يقول لنا أن عند لك العبادة من "اإليمان األعمى" ،وال من المعرفة وسيتم تدمير لك .لتدمير وسائل ال يمكن استبدالها،
وعندما ال يمكنك استرداد لديك الحريق لنتطلع إلى الجحيم والموت األبدي الذي هو نتيجة لهذا الحريق.
هللا ال يريد لك أن تكون جاهلة ،ولكن لديهم معرفة من ،وما له األخالق .عبادة هللا من المعرفة الذاتية التي تم الحصول عليها من الدراسة
والبحث ،جنبا إلى جنب مع الصالة هلل لقيادته ،هو نوع العبادة الرغبات هللا منا .اإليمان األعمى ،ويسمى للشيطان ،ألننا حتى خدعت بسهولة عندما
نكون جاهل بالحقيقة.

المعرفة من النجوم
وقال هللا ،واسمحوا يكون هناك أضواء في السماء السماء لتقسيم اليوم من الليل؛ واسمحوا لهم يكون لعالمات ،والمواسم ،واأليام
والسنوات :نشأة 01:14
يمكنك رؤية هللا تشجع دراسة الكون خلقه فضال عن دراسة الكتاب المقدس له .وأال كيف يمكن أن نخلص عالمة من هللا بالنظر إلى
السماء ليلة؟ إذا أنت فقط نظرت إلى أعلى وهللا كان مما يتيح لك عالمة ،كيف يمكنك معرفة إذا كان هو عالمة أو حدثا ً عادياً عادي؟ فقط من خالل
دراسة حركة النجوم ،يمكن أن ندرك أن يحدث شيء فريد أو إذا هو أمر يحدث في كل وقت .كلما قمت بدراسة الكتاب المقدس والكون ،الذي هو
خلق هللا ،تتم اإلجابة على األسئلة أكثر ،كلما كان ذلك أفضل ستحصل على معرفة هللا ،بسبب علمك ،ال من الجهل أو "اإليمان األعمى".
وأود أن أشير إلى حقيقة هنا ،كما يمكنك قراءة الكتاب المقدس ،أنا أعتقد سوف تكتشف أن يكون صحيحاً كذلك .العبارة ،تحبني ،أوبي لي،
فضال عن الكلمات لي العبادة ،مترادفة كلها إلى هللا ،أو ينبغي أن أنا أقول واحد للتبادل لآلخر .إذا كنت تحب هللا ،يمكنك التعبير عن هذا الحب
بطاعته ،إذا كنت طاعته لك عبادة له ،وإذا كنت عبادته لك إظهار حبك له .إذا كنت ترغب حقا ً في عبادة هللا واحد صحيح ،خالق الكون ،ثم طاعة
وصاياه ،إلظهار الحب والطاعة له.

المسار إلى بر
أنا يؤدي طريق بر ،في خضم مسارات الحكم :أنه قد يتسبب في تلك التي أحب لي أن ترث مضمون؛ وأنا سوف تمأل تلك الكنوز .األمثال
21-08:20
الطريق الصواب االبتعاد عن الخطيئة .الوصايا العشر ويعلمنا ما هي الخطيئة ،ومعرفة ما هي الخطيئة نكون قادرين وبالتالي ال الخطيئة.
تذكر! إلظهار الحب هلل هو الحفاظ على وصاياه .هو إعالم هللا لنا في هذه اآلية أنه إذا نحن المجاهرة بحبنا له بحفظ وصاياه ،ثم أننا
سوف تعاد بوراثة الجوهر.
إذا كنت تعتقد بأن "يسوع المسيح" هو هللا في جسد رجل ،ثم هذه اآليات اثنين يتم التحقق من صحة ذلك االعتقاد .كتب األمثال عند قراءة
هذه اآليات اثنين قبل ميالد السيد المسيح ،بعد فترة طويلة ،وأنها سليمة ال يحب يسوع يتحدث؟ يسوع هو الطريق الصواب ،ويسوع هو الشاهد
الخاص بك في يوم القيامة .هذه اآلية تقول لنا ،إذا نحن نحب هللا ،وطاعة هللا ،وعبادة هللا ،ثم أنه قد ريووردس بالنسبة لنا ،ونحن سوف ترث
الجوهر.

مقدمة من السيد المسيح
إذا كنت ال تزال القراءة األمثال  08:22عن طريق  ،08:32قد تالحظ كما قلت ،أن المسيح هو األخذ بنفسه إلينا ،قبل أن يولد في جسد
رجل.
وهناك شيء آخر يجب أن تأخذ علما بها في هذه اآلية ،هللا يقول لك "أنا يؤدي طريق الصواب ".يمكنني تفسير هذا يعني ،إذا كنت
ترغب في عبادة هللا ،ثم يجب عليك االستماع لما هو يقول لك ،وال ألي شخص آخر ،الال أنه توجهك للطريق الصواب .أن اسأل الكاهن أو القس
للتوجيه ،ولكن ال تأخذ ما يقولون لك كجواب نهائي ،تحقق في الكتاب المقدس أن ما قد قلت لكم في الواقع ما يخبرك هللا للقيام بشيء.
تذكر :الشيطان له تأثير على اآلخرين ،حتى الناس الذين هم قادة في الدين ،إال الكلمات في الكتاب المقدس ،قدمته لنا هللا نفسه ،ويمكن
الوثوق بها بمشيئة هللا .وهذا السبب في هللا قد أخبرنا أن يلتمس لي مبكرا (جد).

الطفل إبراهيم
أجاب وقال له" ،أبراهام هو والدنا Saith ".يسوع لهم" ،إذا كنتم األطفال البراهام ،يي أن القيام بأعمال أبراهام ".يوحنا 08:39
هل اتخذت من أي وقت مضى الوقت لفهم ما يقوله يسوع في هذه اآلية؟ لفهم هذا كنت بحاجة إلى معرفة الذين كان أبراهام .نعم ،أنه كان
األول من تلقي عهد من هللا ،ومن ذلك العهد توسيع هللا عليها يعقوب ،ومن ثم إلى  Mosesوكل ما قد يأتي بعد له .وقد حتى الثالثة أو العهد الجديد

كمؤسسة لها واحد أن هللا جعل مع أبراهام .وهذا ينطبق على كل شيء وال شك لدى أن لكم جميعا نعرف هذا ،ولكن تعرف لماذا جعل هللا عهد مع
إبراهيم .في معرفة هذا أنت سوف تفهم ما يتحدث عن يسوع.

يعتقد إبراهيم هللا
جعل هللا عهد مع إبراهيم إلبراهيم يؤمن "كلمة هللا" .هللا قال أبراهام أن زوجته سارة سوف يعطيه ابنا .وكان أبراهام  100سنة وكانت
سارة  . 90فقط في اإليمان الحقيقي يمكن أن نرى إبراهيم هذا الوعد من هللا .أنهم كانوا على حد سواء جيدا في الماضي السن لوجود أطفال ومع ذلك
يعتقد إبراهيم .هو هذا االعتقاد بأن أعمال أبراهام.
ولكن اآلن أنتم تسعى إلى قتل لي ،رجل قد خلت قال لك الحقيقة ،التي سمعت من هللا :هذا ولم ال أبراهام .يوحنا 08:40
فمن هذا النوع من االعتقاد بأن يسوع يشير إلى .إذا كان شيوخ معبد يعتقد أن "كلمة هللا" أن رأيت يسوع هلل في جسد رجل .ال يمكن أن
نرى هذا ،الذي لماذا قال السيد المسيح أن فعلوا ال كما فعل أبراهام ،ولكن حيثما كان األطفال من الشيطان ،ليس من هللا.
يي القيام بأفعال والدك .ثم قال له ،أننا أن لم يولد من الزنا؛ لدينا والد واحد ،حتى هللا .يوحنا 08:41
يسوع في هذا هو قول الحكماء أن الشيطان هو والدهم .الشيوخ ثم ينكر هذا بالقول بأنهم أبناء هللا.
يسوع قال لهم ،إذا كان هللا والدك ،يي تحبني :شرع المنصوص عليها ،وجاءت من هللا؛ ال أتى أنا لنفسي ،ولكنه أرسل لي .يوحنا 08:42
إذا كان شيوخ معبد وضعوا ثقتهم في "كلمة هللا" أنهم قد يعرف الحقيقة التي يتحدث بها يسوع ،ولكن أنها ال تعترف ما تكلم يسوع بأنه
كلمة هللا ،نظراً ألنهم ال يعرفون "كلمة هللا" نفسها.
لماذا أنتم ال يفهمون خطابي؟ بل ألن أنتم ال نسمع كلمة بلدي .يوحنا 08:43
يسوع ثم يطلب منهم" ،لماذا ال يفهم ما أقوله ،لماذا ال أستطيع أن أرى الحقيقة كلماتي؟ يسوع ثم يعطيهم اإلجابة على سؤاله ،ألنه ال
يجري هللا ال تسمع "كلمة هللا" عندما كان يتحدث إليكم ،ألن لك هي المحاصرين في أكاذيب الشيطان ،التفكير فهي الحقيقة.
أنت تعرف هذه العبارة؟ "التاريخ يعيد نفسه" .حسنا هذا ما يحدث مع المسيحيين اليوم ،كما فعلت مع اليهود منذ ألفي عام .يتم القبض
عليهم في أكاذيب الشيطان ،معتقدين أن الكذب هو الحقيقة ،حتى عندما يسمعون الحقيقة ،يرون أنه كذب.

يي هي من والدك الشيطان ،والشهوات والدك يي سوف تفعل .كان قاتل من البداية ،واإلقامة ال في الحقيقة ،ألن هناك ال صحة له .عندما
قال أنه سبيكيث كذبة ،أنه سبيكيث من تلقاء نفسه :فهو كاذب ،واألب لذلك .يوحنا 08:44

أعمى عن الحقيقة
ونظرا ألن أقول لكم الحقيقة ،أنتم صدقوني ال .يوحنا 08:45

من منكم كونفينسيث لي من الخطيئة؟ وإذا كان لي أن أقول الحقيقة ،لماذا أنتم ال نعتقد لي؟ يوحنا 08:46
كلمة "كونفينسيث" هي كلمة باللغة إنجليزية قديمة التي تحل محل الكلمة اليونانية" ،اليجتشو" التي ترجمت وسائل :توجيه اللوم أو
إدانة أو تأنيب أو لوم .الشيوخ دعوة يسوع كاذب وبالسفيمير ،وخطيئة تحت شريعة هللا .أنهم يفعلون ذلك ألن ما يبشر به يسوع عكس ما يعتقد أنها
كلمة هللا الحقيقية .على الرغم من أن يسوع يتحدث فقط "كلمة هللا" ،رفض الشيوخ كلماته ألن تلك الكلمات معارضة لما يعتقدون أن يكون صحيحاً.
وهذا صحيح اليوم بين المسيحيين أن ناقشت ما بينت لي هللا .السبت األحد ويجري معظم مرفوضة للمسيحيين .وهم يعتقدون أن األحد أو في اليوم
األول من األسبوع هو اليوم الحقيقي "بقية اللوردات" ،على الرغم من أن الفصل  2من سفر التكوين وسفر الخروج الفصل  20جعلها واضحة جداً
يوم ما يخبرنا هللا هو "يوم مقدس بقية" له.
قال أنه من هللا أن يسمع كلمات هللا :أنتم ولذلك نسمع منهم ال ،ألن أنتم ليسوا من هللا .يوحنا 08:47
إذا كنت تعرف وفهم "كلمة هللا" ،ثم عندما تسمع شخص يتكلم هذه الكلمات سوف تتعرف عليهم أن هللا في الحقيقة ،ألن هؤالء الشيوخ،
وهؤالء المسيحيين من بلدي العصر ،ال نعرف حقيقة هللا ،أنها ال تعترف أنها عندما يسمعون ذلك .لمعرفة كلمة هللا عندما تسمع أن يكون هلل ،إذا
كنت ال تعرف "كلمة هللا" عند سماع ذلك ،ثم ليست هلل ولكنك خدعت بأكاذيب الشيطان.
ولقد تضمنت جميع هذه األخرى آيات ،نظراً ألنها كل ما يلزم لفهم اآلية واحد يحتوي على العبارة" ،الحب لي "،في ذلك .في هذه اآليات
وتلك المؤدية إليها ،يسوع هو إعطاء التعليمات لمن حوله .أعضاء المعبد ،ثم البدء بطرح األسئلة عليه ،ومحاولة لرحلة له في ما يقوله.
يتحدث يسوع عن الخطيئة ،وكيف اإليمان به سوف تظهر لهم الحقيقة ،والحقيقة سوف مجموعة منهم خالية من الخطيئة .شيوخ المعبد،
فهم ال معنى له ،معوجة مع حقيقة أنهم هم أبناء إبراهيم ،وذا لم تكن في عبودية ألي رجل ،ولها ولذلك ال حاجة ليتم تعيين الحرة.
ثم يوضح يسوع أن هم في عبودية الخطيئة ،هذا السبب في أنها ال يمكن أن نستشف الحقيقة من األكاذيب .ولكن باإليمان به ،يسوع،
سوف يكون تعيين خالية من الخطيئة ،وسوف يعرف الحقيقة مرة أخرى لكم.
أنهم ،ال تزال ال تفهم ما يقوله يسوع ،أقول له أن هم أبناء هللا ،وأنهم ليسوا أطفال الزنا" ،األوباش".
يسوع ثم إجابات" ،أنت ال تفهم لي ،أو ما أقوله ،ألن أكاذيب ومغالطات الشيطان قد أعمى لك للحقيقة ،ولذلك كنت األطفال من
الشيطان ،ليس من هللا".
بالنسبة لي ،هذا كل ما قد مقارنة مماثلة ألولئك الذين يسمون أنفسهم مسيحيين في وقتي في الحياة ،ولكن حتى خدعوا بالشيطان ،أنه عندما
يسمعون الحقيقة ،أنهم ال يمكن أن نستشف عليه ،وهو أن يقول ،أن العديد من الذين يعتقدون أنفسهم المسيحيين قد قال لي أنها قرأت من الكتاب
المقدس على األقل مرة واحدة في أسبوع ،ولكن عندما أناقش المعني الحقيقي للكتاب المقدس ،استناداً إلى المعني الحقيقي للكلمات المستخدمة ،أنهم
ال يستطيعون رؤية الحقيقة نظراً ألنها هي أعمى باألكاذيب أن الشيطان قد محجبة في الحقيقة مع .العبارة هناك حق لهم لقراءة ،ولكن بدالً من أخذ
المعني الحقيقي لما تعنيه هذه الكلمات ،وهو جانب آخر من السعي الدؤوب ،أنها تقبل تفسير الكاذبة التي أعطيت لهم منذ الطفولة ،أو أنهم يتمسكون
"إيمانهم األعمى".

يسوع يعطي حياته
ولذلك والدي الحب لي ،ألنه تقع على أسفل حياتي ،أنه قد يستغرق ذلك مرة أخرى .يوحنا 10:17
هذه اآلية يقول لي ،أن يسوع كان يعلم أنه كان على وشك أن يموت ،لكنه كان يعلم أيضا في الموت ،وأنه سوف يبعث إلى الحياة األبدية،
ابدأ معرفة الموت مرة أخرى .ومع ذلك ،أنه هو ليس مجرد إرساء حياته ،دون سبب أو لسبب ،وأنه يضع حياته بالنسبة لنا ،أننا من خالله سوف
تعرف الحقيقة ،وأن ينقذ من الخطيئة وسبل الشيطان .إذا قمت بمقارنة "تعاليم يسوع" مع ما يبشر به الكنيسة الخاصة بك ،سوف تكون قادراً على
رؤية الحقيقة والكذب.
يتم الحصول على هذا الفهم من خالل تثقيف نفسك في الكلمات المنطوقة بيسوع وأخذ منها في السياق كما يقصد بها يسوع .تبين لي حيث
يخبرنا الكتاب المقدس أن هللا أو يسوع يعطي األوامر أو التعليمات التي في اليوم األول من األسبوع هو "يوم الراحة" هللا .لن تجد ذلك في الكتاب
المقدس ،نظراً ألنه ليس هناك ،ولكن هللا أخبرنا أنه استراح في "اليوم السابع" ،وهو تجويف في "اليوم السابع" ،وأنه قدس "اليوم السابع" ،ثم أنه
قاد أن نتذكر "يوم السبت" أن يبقيه المقدسة .هللا ال يقول لنا أن نتذكر يوم السبت هو يقول لنا أن نتذكر اليوم ،يوم واحد جعل هللا المقدسة ،واحد
واليوم الوحيد الذي أعطى هللا اسماً ،يوم السبت.

خسر أبناء هللا
وقد ت حدثت مع الكثيرين ،بمن فيهم وزراء رسامة ،لقد وجدت أن هناك عدد كبير من المسيحيين يعتقدون أن يسوع قد أرسل ليغفر لنا من
ذنوبنا جميعا .ومع ذلك ،أن لم يكن قصد هللا األصلي على إرسال يسوع المسيح إلى األرض في جسد إنسان .وهذا يمكن أن تظهر أفضل في اآليات
التالية.

وعندما تم إدخال يسوع إلى كفرناحوم ،جاء له الروماني ،وتناشد له ،وقائال ،يا رب ،موظف بلدي الليث في المنزل مريض من الشلل،
شديدة المعذبةMatthew 8:5-6 .
ويسوع  saithله ،وسوف يأتي والشفاء منهMatthew 8:7 .

سنتوريون أجاب وقال ،يا رب ،لست تستحق أن أنت شولديست تأتي تحت سقف بلدي :ولكن الكالم كلمة فقط ،وسوف تلتئم موظف بلدي.
Matthew 8:8

ويمتد الخالص إلى الوثنيين
وعندما سمع يسوع ذلك ،فتعجب ،وقال لهم التي تلت ذلك" ،حق ًا أقول لكم ،لم أجد نية كبيرة جد ًا ،ال ،ليس في إسرائيلMatthew ".
08:10

وأنا أقول لكم ،كثير تأتي من الشرق والغرب ،ويجوز الجلوس مع إبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب ،في ملكوت السمواتMatthew .
08:11
ولكن أن يدلي أبناء المملكة في الظلمة الخارجية :هناك يكون البكاء وصرير األسنانMatthew 08:12 .
وكان الروماني قابلة للمقارنة في الجيش الروماني إلى النقيب أو الرائد في "الجيش األمريكي" .في اآلية  ،7يسوع يقبل الطلب الروماني،
ويوافق على أن تأتي إلى منزله معه .في اآلية  ،8هذا الروماني ،أغان ،ويكشف عن إيمانه بيسوع ،كما يجري هللا في جسد رجل ،بشرح أن منزله
ال يليق هلل بالدخول ،وأن في نية أن يسوع هو هللا في الجسد ،يسوع يحتاج فقط التحدث الكلمات والروماني يعرف أنه سوف تلتئم خادمة .في اآلية
 ،10فهي تعجب يسوع من حقيقة أنه غير يهودي--يمكن أن يكون الكثير من هذه اإليمان ،ابدأ وقد تلقوا تعليمهم في تعاليم الكتب من الكتاب المقدس.
هنا قد يأتي يسوع استعادة أطفاله المفقودة قد أدت ضل باألكاذيب والخداع من الشيطان ،فقط لتجد أنها ليست االستماع له ،حتى اآلن أغان
من يكره الرومان ،وقد اإليمان أكبر من شهد أي يسوع في شعب إسرائيل.

تعليمات للرسل
اآليات التالية مثال آخر ألنني أفهم أنه لم يكن قصد هللا أن البشرية جمعاء حفظ عندما أرسل "يسوع المسيح" يعيش بيننا.

هذه يسوع اثني عشر أرسلت المنصوص عليها ،وقيادة لهم ،قائال" :اذهب ال إلى طريق الوثنيين ،وإلى أي مدينة للسامريين أدخل ية ال.
لكن اذهب بد ً
ال من ذلك إلى فقدان األغنام من بيت إسرائيل "Matthew 10:5-6 .
كنت انظر ،يسوع هو عدم إرسال رسله إلى تحويل الوثنيين ،بل فتح عيون له خسر الشعب المختار ،أبناء يعقوب .ليس حتى يدرك هللا،
بسبب رفضهم للمسيح ،أن "األطفال جاكوب" تضيع في الواقع له ،وأن كان ثم يرشد الرسل للتبشير بالوثنيين .ويتجلى كذلك في اآلية التالية.

إلنقاذ أطفال يعقوب
وها ،وخرج من السواحل نفس امرأة كنعان ،وبكى له ،قائال" :ارحمني ،يا رب ،أنت ابنه David؛ ابنتي شائكة شديدة مع شيطان" .
Matthew 15:22
ولكن أجاب لها كلمة ال .وجاء تالميذه وبيسوت له ،قائال" ،إرسال لها بعيد ًا؛ ألنها كريث بعد لنا "Matthew 15:23 .
بل أنه أجاب وقال ،ال أنا أرسلت لكن منعزلة فقدان األغنام من بيت إسرائيلMatthew 15:24 .
ثم جاءت وقالت أنها ويعبد له ،قائال" :يا رب ،مساعدتيMatthew 15:25 ".
إال أنه أجاب وقال " ،أنها ال تفي باتخاذ الخبز لألطفال ،وتحويل فإنه إلى الكالب"Matthew 15:26 .
وقالت أنها قالت" ،الحقيقة ،الرب :ولكن الكالب تآكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادهمMatthew 15:27 ".

ثم أجاب يسوع وقال لها" ،يا امرأة ،عظيم هو اإليمان خاصتك :تكون منعزلة إليك حتى وأنت الذبول .وقدم ابنتها كله من أن ساعة جد ًا ".
Matthew 15:28
وكما ترون ،جاء يسوع أصالً ال تعطي الخالص للبشرية كلها ،بل استعادة استطردت المفقودة من يعقوب .في هذه اآليات ،امرأة دون
يسوع ليس يهودياً ،ويسوع يعادل إعطاء مساعدة لها كتناول الطعام من أطفاله وإعطائها للكالب .أن حتى اآلن هللا نظر الوثنيين ليست أفضل من
الكالب ،حتى اآلن ،في نهاية المطاف ،دعاهم إلى أسرة أوالده ما تجد عميقة.

أن الحب إلى أوبي
إلى أوبي هو المجاهرة بالحب الخاص بك
إذا كنتم تحبني ،االحتفاظ ببلدي الوصايا .جون 14:15
مرادف هلل عبارة "تحبني" ،مع "طاعة لي" ،و "عبادة لي" .إلظهار الحب هلل هو الحفاظ على وصاياه .عندما كنت طاعة وصاياه ،يمكنك
إظهار الحب هلل .عندما يمكنك االحتفاظ بوصاياه هي عبادة له .الكتاب المقدس نسخ احتياطي هذا مع اآلية التالية.

ابرار أمام هللا
وكانوا كال ابرار أمام هللا ،يمشي في جميع الوصايا والمراسيم للرب تالم .لوقا 1:6
هذه اآلية تقول لي ،أن زكريا وزوجته أبيا ،أطاع الوصايا العشر ،الذي هو السبب في أنهم كانوا من الصالحين .على العكس من يجري
الصالحين أن يكون في العصيان هلل ،بعدم حفظ وصاياه.
إبقاء "القديسين هللا" قوانين هللا لألخالق هللا جزء من نحن ،مكتوب على قلوبنا ،ونظرا ألن حبنا للرب يدفعنا إلرضاء له بالمشي في
الطاعة ،أو كما قال  ,Paulالمشي في روح الرب ،ونظرا ألن هللا يقول أن حفظ وصاياه عالمة بين لنا وله ،الذي يظهر لنا إظهار حبنا له.

أن أنت مايتيست الخوف الرب خاصتك هللا ،االحتفاظ بجميع ما له من النظام األساسي ،ووصاياه ،وأنا األمر إليك ،أنت ،وخاصتك
االبن ،وابن االبن خاصتك ،جميع أيام خاصتك الحياة؛ والتي قد يطول أمد األيام خاصتك.سفر التثنية 6:2

وأنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع القلب ملكك ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع الخطوط الجوية التركية قد .وهذه
الكلمات ،التي أنا األمر إليك في هذا اليوم ،يكون في قلب خاصتك :سفر التثنية 6-6:5
وأنت سوف تربط بينهم عالمة عند ملكك من الناحية ،وتكون فرونتليتس بين العيون ملكك.سفر التثنية 6:8

كما يجب أن تأخذ علما بأن في هذه اآليات ،هو التفريق بين الوصايا ،والمراسيم .الوصايا تشير إلى الوصايا العشر ،كتب في الحجر،
بينما تشير المراسيم بقوانين  .Mosesينبغي أن نتذكر هذا التمييز .كي ندرك أن هناك فرقا في األهمية.

روح الحقيقة
حتى روح الحقيقة؛ منهم ال يتلقى العالم ،نظر ًا ألنها [سث له ال ،ال كنوويث له :ولكن أنتم أعرف له؛ ألنه المائتة معكم ،ويكون فيكم .جون
14:17
روح الحقيقة هي نفسها التي ال يمكن أن نرى شيوخ المعبد والمسيحيين كما نوقش في وقت سابق .ولكن يسوع ال يتكلم فقط ألولئك الذين
هم على قيد الحياة عندما كان يسير األرض ،ولكن لجميع األجيال تلك منذ .يسوع يتحدث إلى جميع الذين يعيشون اليوم ،ولم نسمع كلمة هللا حتى
عندما تبين لهم في الكتاب المقدس.
يروي يسوع الرسل أنهم يعرفون "كلمة" هللا الحقيقية ،التي هي "روح الحقيقة" ،وهذا السبب في أنها يمكن أن نرى له أن يكون ابن هللا.
عندما كنت تعرف "كلمة" هللا الحقيقية ،سوف تعرف أنه عند سماع ذلك ،ثم كنت من هللا ،ويمكن وبالتالي نرى أن الذي هو بيان من هللا ،على الرغم
من أن يمكن أن ترى كل من حولك خدعت بأكاذيب الشيطان ،وال أستطيع أن أرى ،ألنهم ال يعرفون "كلمة" هللا الحقيقية.

ألنني أعيش
وأنا لن اترك لكم كومفورتلس :سوف يأتي لك .بعد بعض الوقت ،والعالم [سث لي ال أكثر؛ ولكن أنتم انظر لي :ألنني أعيش ،أنتم يحيا
أيضا .جون 19-14:18
أنا لن اترك لكم كومفورتلس :يسوع هذا هو قول تالميذه فقط قبل أن خيانة من قبل يهوذا ،وثم يصلب.
سوف يأتي لك .على الرغم من أن يسوع يعرف أنه سوف يضحي بها إلى الموت ،أنه يطمئن تالميذه أن الموت لها ال سلطة له ،وأنه
سوف يعود إليهم.
بعد بعض الوقت ،والعالم [سث لي ال أكثر؛ هو قول يسوع تالميذه أن في وفاة العالم سوف ال أراه مرة أخرى.
ولكن أنتم انظر لي :للعالم ،وحتى زمن المسيح ،ال نعرف يسوع والقيام بذلك ال نعتقد أن هو هللا في جسد رجل ،وأنهم ال يرون "كلمة"
هللا الحقيقية ،ولكن التوابع سوف ترى له بعد وفاته ،ألنهم يرون الحقيقة هللا .سوف يظهر يسوع لتالميذه في الجسد حتى بعد صلبة ،ولكن أولئك
الذين ال يعرفون "كلمة هللا" لن تكون قادراً على رؤية له في قيامته.
ألنني أعيش ،أنتم يحيا أيضا .على الرغم من أن يسوع سيموت على الصليب ،أنه بعد سيعيش ،نظراً ألنه سوف يكون من هللا األموات.
لتالميذه أيضا نعتقد أن هذا صحيح ،أنها سيكون لها أيضا الحياة بعد الموت ،وأيضا سوف تكون منبعث من هللا.

في ذلك اليوم أنتم ستعرفون أن أنا في أبي ،وأنتم في لي ،وفي لك .جون 14:20
أن اليوم إشارة إلى "الثانية وظهور المسيح" ،وليس فقط إلى قيامه يسوع .سوف تعرف جميع الذين يؤمنون بوعد يسوع أنه سيعود،
وجميع أولئك الذين ال يؤمنون ،وعد أن يكون صحيحاً عند عودته في الواقع .يمكن أن يكون هناك شك ،عند حدوث الحدث في الواقع .أولئك الذين
يقومون بالمعتقد وبالتالي سوف نعرف أن يسوع هللا ،وأنهم يجري يسوع ،سيكون أيضا من هللا.

وقد بلدي الوصايا
أنه قد خلت بلدي الوصايا ،و  keepethمنهم ،قال أن حسين لي :وقال أن عادل لي ما أحب والدي ،وأنا سوف الحب له ،وسيتم إظهار
نفسي له .جون 14:21
مرة أخرى يسوع يخبرنا للذين هم "القديسين هلل" ،أنه قد خلت بلدي الوصايا ،و  keepethلهم .هللا أعطانا الوصايا العشر حيث أنه
سوف نعرف ما هي الخطية .أولئك الذين الحفاظ الوصايا ،ومعرفة كيفية الحفاظ على من الخطيئة ،وذلك من الصالحين .أولئك الذين هم الصالحين
هي محبوب من هللا ،وعلى هذا النحو تكون محبوبا من قبل يسوع.
كمسيحي ،أنت ال نعتبر أنه إذا كان هو بشر به يسوع ،ثم أنه يجب أن تقبل إذا كنت أن يكون أحد مع المسيح .كيف يمكن أي شخص
مسيحي وتدعو نفسها القيام بذلك إذا أنها تدحض جداً الكلمات التي يتحدث بها يسوع ،أن يكون أحد مع المسيح أن يكون لديها "وصايا هللا" ،ومن ثم
العيش بتلك الوصايا؟
وأنا أعلم أن هناك العديد من الذين يريدون إعطاء السبب لدحض عبارة أعاله التي يتحدث بها يسوع سوف يقولون أن يسوع كان يتحدث
من "وصاياه اثنين" وال للوصايا العشر .ولكن كما بينت من قبل ،يسوع "الوصية األولى" هو اإلشارة إلى ما قد كتب  Mosesو  Mosesكان يعلم
أن أولئك الذين يحافظون على الوصايا العشر هي مبدية بحبهم هلل .عندما يشير يسوع إلى "وصاياه اثنين" ،أنه هو أيضا إشارة إلى الوصايا العشر.
إلى جانب ذلك ،هو يسوع المسيح ،المسيح هو جوهر هللا ،وذلك ،أن المسيح هو هللا ،هللا نفسه الذي يعطي الوصايا العشر إلى ،Moses
الذي يقول لي أنه عندما يقول يسوع" ،االحتفاظ ببلدي الوصايا "،هللا هو يخبرنا بأن تبقى وصاياه .يوجد آلة واحد فقط ،وأنه قد يظهر نفسه لنا في
جسد الرجل ،يسوع .أن يكون مسيحياً ،يتطلب أن كنت تعتقد هذا شيء أنت لست المسيح.

ويجري قادرة على رؤية يسوع
يهوذا  saithله ،ليس اإلسخريوطي ،يا رب ،كيف هو أن أنت الذبول المجاهرة بنفسك منعزلة لنا ،وال حتى في العالم؟ جون 14:22
على الرغم من أن اآلية أعاله هو ال يجري طرحها "يهوذا اإلسخريوطي" ،أرى المسألة كما يجري طرحها شخص حتى في هذا الوقت
المتأخر ،ال تزال ترى "كلمة" هللا الحقيقية كما أنه يتحدث بها يسوع .في الماضي عدة آيات ،يسوع قد سبق اإلجابة على هذا السؤال ،ومع ذلك ما
زال ال يفهم هذا يهوذا.

أجاب يسوع وقال له" ،إذا كان رجل الحب لي ،قال أنه سوف تبقى كلماتي؛ وسوف أحبه والدي ،وإننا سوف تأتي له ،وجعل لنا المكوث
معه " .جون 14:23
بالنسبة لي وهذا يعني ،إذا كنت تحتفظ بكلماته ،والذي يترجم إلى حفظ وصاياه ،وأن الذي كان يدرس لنا بينما في جسد يسوع ،ثم ستتم
كتابة "كلمة هللا" في قلبك ،وحيث أنه سوف اإلقامة معك .خواتم وهذا صحيح بالنسبة لي شخصيا.
من خالل معظم حياتي نظرت إلى هللا للتوجيه ،ال سيما في أوقات الحزن أو االرتباك العاطفي .لكنه لم يكن حتى بدأت جهودا متضافرة
للبحث عن هللا ،مع البحث الدؤوب ،وتعرفت عليه بطريقة شخصية وحميمة ،أنني أشعر اآلن أن وجوده في لي طوال الوقت.
شيء واحد لقد الحظت في قراءة كتاب  Matthewأن يسوع يعلم عناصر الوصايا العشر .وبقدر ما أشعر بالقلق ،إذا كان يعلم جوانب
قليلة من الوصايا العشر ،ثم أنه بالقصد ،تعلمنا جميعا من الوصايا العشر .ولذلك ،على الرغم من أن يسوع ابدأ يشير إليهم باسم "الوصايا العشر"،
حقيقة أن يعلم عناصر الوصايا العشر ،يعني أنه يرى ال تزال الوصايا العشر المؤسسة فيما يتعلق بكيفية عبادة هللا.

ال لتدمير
إلظهار هذا ليكون صحيحاً ،وتكشف عن أهمية أن أضع عليها هذا ،اسمحوا لي أن أكرر ما يقول يسوع.

ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :أنا ال تأتي لتدمر ،ولكن الوفاء .ألن حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة
واحدة أو عنوان واحد يجوز في ال من الحكمة يمر من القانون ،حتى يتم الوفاء بجميع" .يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل،
ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت
السموات .ألقول لكم ،أن ما عدا الخاص بك بر يتجاوز بر الكتبة والفريسيين ،أنتم يجوز في أي حال من األحوال الدخول في ملكوت السموات.
Matthew 05:17-20
أن يسوع يخبرنا أن القوانين أو الوصايا العشر ال تزال سارية المفعول جيدة بما يكفي بالنسبة لي .جميع اآلخرين الذين قبلوا أكاذيب
الشيطان ،هي مضللة ،أو في الجامعة مع الشيطان .إذا كان يعلم يسوع "وصايا هللا" ،ثم كيف يمكن أي شخص يطلقون على أنفسهم المسيحية ،إذا
كانوا ال يعيشون حياتهم داخل خطوط دليل لتعاليمه؟
في حال كنت لم تالحظ هذه العبارة" ،أو األنبياء "،الذي يعطي إشارة لما كان يسوع قد حان للوفاء ،وهو النبوءات ،ال مجرد قوانين هللا.

االحتفاظ ببلدي الوصايا
وقد الحظتم أن عبارة أخرى بارزة في الحب لي معظم هذه الحوادث" ،االحتفاظ ببلدي الوصايا "،هذا تقول لي أنه إذا كنت تحب هللا ،أو
يسوع المسيح ،يجب عليك أيضا االحتفاظ الوصايا .يرتفع السؤال ،ما هي الوصايا الذي يتحدثون عنه .وهناك الكثير.

شريعة هللا
في دراستي للكتاب المقدس ،وقد وجدت هناك أن هاتين الفئتين من الوصايا أو القوانين ،كان كشفت في لوقا  1:6أعاله .هناك "قوانين
هللا" ،كما هو مكتوب بأصبع هللا على جدولين من الحجر" ،الوصايا العشر".

وقال أنه أعطى منعزلة  ،Mosesعندما أدلى به حدا من المناجاة معه على جبل سيناء ,اثنين الجداول للشهادة ,جداول الحجر ,كتب بأصبع
هللا .هجرة 31:18

 Mosesللقانون
ثم هناك القوانين أو الوصايا أو كاهلل يطلق عليها المراسيم ،التي هي المعروفة بقوانين  .Mosesهذه القوانين أيضا من هللا ،بل أنها غير
مكتوبة في حجر ،مما يدل عدم تقيدهم باألبدية .قوانين  Mosesكتبها يد  ،Mosesال الحجر ،ومن ثم ال األبدية .بعض القوانين  Mosesأن يسوع
الوفاء إلى حد جعلها عفا عليها الزمن ،الذي يشير أساسا إلى تلك الوصايا التي تعطي التعليمات على التضحية بالحيوانات ،ال "قوانين هللا" .لذا
عندما يقول هللا-يسوع" ،الحب لي ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا "،هي الوصايا العشر التي كان هو إشارة إلى.

إظهار حبك هلل
كنت قد االحتجاج أن يسوع ،من ناحية أخرى أعطانا "الوصايا اثنين" من تلقاء نفسه .وكان أنه ثم يشير إليهم عندما قال" ،الحب لي،
واالحتفاظ ببلدي الوصايا"؟ هذا السؤال ينقلنا دائرة كاملة مرة أخرى تعريف كيف يمكنك إظهار الحب هلل ،أو كيفية عبادة هللا .كما ثبت الكتاب
المقدس ،تعريف كيفية إظهار الحب هلل للحفاظ على وصاياه .وصايا هللا هي الوصايا العشر .ولذلك ،عندما يسوع تشير إلى الوصية األولى له
األعظم؛

يسوع قال له ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع مراعاة جميع خاصتك،
Matthew 22:37
يسوع هو أيضا إشارة مرة أخرى إلى الوصايا العشر ،وكذلك بأكملها.

حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب والروح
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،ولكن خوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،والحب له ،وخدمة
الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ومع جميع خاصتك الروح ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله النظم األساسية ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم
لحسن خاصتك؟ سفر التثنية 13-04:12

عندما يسوع أعطانا وصاياه اثنين ،أنه اتخذ له الوصية األولى من هذه اآلية في سفر التثنية .إذا كنت تقرأ اآليات المفضية إلى هذا واحد،
سوف تجد  Mosesإعطاء اإلنذار إلى "أطفال إسرائيل" ،ورفضها المستمر للحفاظ على "الوصايا العشر من هللا" ،وليس فقط عدم االحتفاظ
الوصايا ،ولكن إدخال باجانيسمس في عبادتهم ،مما يعني أن هللا سوف ال تكون إدانة لهم إذا كانوا قد حفظ الوصايا العشر .هذا يقول لي أن يسوع
هو مساواة إظهار "الحب هلل" ،عن طريق الحفاظ على الوصايا العشر.
وهناك طريقة أخرى لتبين لك أنها للوصايا العشر أن يسوع يشير إلى في الوصية األولى له وأن يذهب على النحو التالي.
يسوع المسيح كان رجالً من لحم ودم ،ولد من رحم امرأة ،ولكن مع األشباح المقدسة تعطي في الحمل .وهذا يعني أن يسوع كان رجالً،
ولكنه أيضا كان "هللا خلق" ،في جسد رجل.
وها ،أنت سوف تصور في رحم خاصتك ،وتلدين ابنا ،وسوف تدعو اسمه يسوع .لوقا 01:31

يسوع المسيح هو هللا
وهذا يعني أن هللا نفسه ،الذي أعطى  Mosesالوصايا العشر على جبل سيناء ،كان المسيح .عند يسوع ،ولذا يقول" :تحبني ،واالحتفاظ
ببلدي الوصايا "،أنه ال يشير فقط إلى وصاياه اثنين ،ولكن لتلك الوصايا نفسه أنه أعطى إلى .Moses
أعتقد ألنه بهذه الطريقة ،هللا األبدية ،واالبدية لألبد ،هل تعتقد حقا ً أنه سيغير الطريقة أنه يحظى بأنه يكون يعبد ،عندما يكون هذا الطريق
أنه كان منذ قبل وجود هذا الكون من أي وقت مضى؟ أنه لن يذهب إلى تغيير طرقه وهو الشيطان الذي قد كذبت عليك ،وأنت خدعت ،إذا كنت
تعتقد أن هللا قد توقفت تتطلب التقيد بوصاياه العشر.
مرة أخرى لدينا دائرة كاملة .على الرغم من أن الرقم  8يعتقد كثير من األحيان رمزاً للخلود ،الدائرة هو حقاً رمزاً هلل ،مع ال بداية وليس
نهاية ،األبدية.
وهذا يعود لنا أيضا إلى ما هو تعريف ،يعني "حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل . "،إذا كان تعريف كيفية حب هللا،
هو الحفاظ على وصاياه ،الذي هو أيضا تعريف كيفية الحفاظ على الوصية األولى ليسوع.

ثم قالت اليهود له وأنت الفن ال بعد خمسين عام ًا ،ويمتلك أنت رأيت إبراهيم؟ يسوع قال لهم" ،حق ًا ،حق ًا ،أقول لكم ،قبل أن كان إبراهيم،
أنا ".جون 58-08:57
حتى لو أنه يسوع كان قبل إبراهيم ،ثم أنه كان قبل  ،Mosesولذلك كان المسيح الذي أعطى الوصايا العشر إلى  .Mosesإذا كان هذا هو
الحال ،ثم لماذا سيكون أنه رمي من وصاياه العشر؟ ال ،تعريف كيفية حب هللا مع كل ما تبذلونه من الروح القلب والعقل كما بينت .يمكنك إظهار
الحب الخاص بك عندما كنت تبقى وصاياه ،كل عشرة منهم.
أعرف أيضا ،أن تعريف "أحب جارك" ،إظهار جارك الطريق إلى هللا عن طريق الحفاظ الوصايا ،تماما كما علمنا يسوع هذا .عند القيام
بذلك ،أنه أظهر محبته لنا ،حتى نظهر حبنا لجارنا ،بإظهار جارنا الطريق إلى حب هللا .ترى ،إذا كنت تعتقد أن يسوع كان يشير إلى وصاياه اثنين،

عندما قال" :االحتفاظ ببلدي الوصايا" ،أو للوصايا العشر ،تعريف واحد هو اآلخر ،وهو مرة أخرى من دائرة ،الذي يؤدي إلى هللا و "الحب لي،
واالحتفاظ ببلدي الوصايا".

المشي سيرا على األقدام
وأعتقد أن هذه اآليات التحقق من قلقي األولى ومع ذلك ،هناك شيء آخر مطلوب منا ،عالوة على إعالن يسوع منقذنا ببساطة ويقول أنا
أحب هللا ،قبل أن نحن يمكن كسب الخالص.

ينجز يسوع
ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :أنا ال تأتي لتدمر ،ولكن الوفاءMatthew 05:17 .
يسوع يقول لنا أنه هو ال تأتي إلى تدمير القوانين أو األنبياء ،ولكن الوفاء بها .ومع ذلك ،تقول اآلية التالية للغاية،

ألن حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو عنوان واحد يجوز في ال من الحكمة يمر من القانون ،حتى يتم الوفاء
بجميع"Matthew 05:18 .
حتى الرد على سؤالي أعاله" ،لماذا أن يسوع طرد وصايا هللا" ،فإن الجواب أنه لم ،كما تقوم بالتحقق من هذه اآلية .يسوع يخبرنا
بعبارات ال لبس فيها أن القوانين التي ال تزال سارية المفعول ،حتى يمكن الوفاء بجميع.
ما هو "جميع" ،التي يلزم الوفاء بها ،ال يمكن إال تكهنات ،ولكن أنا واثق أنها لم تحقق حتى اآلن ،وأن له عالقة بالحياة أو الموت منا
أكثر من مجرد أناس .هللا بعد كل شيء ،هو ملك الكون بأكمله ،ولذلك تعريف ما يشكل "جميع" على األرجح أكثر جوهرية.

يسوع توبخ األنبياء كاذبة
يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن
يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .
هذه اآلية هو اثنين السيف المدببة .قبضة تحذيراً إلى أولئك الذين يخالفون حتى األقل من هذه الوصايا( ،مثل عدم حفظ "يوم السبت
السبت" )،ومن المثال على إرشاد اآلخرين كسر الوصايا ،ومن ثم مكافأة ألولئك الذين ليس فقط الحفاظ على الوصايا أنفسهم ،ولكن أيضا تعليم
اآلخرين للحفاظ الوصايا.

يمكن أن يغفر الخطايا
ولهذا السبب أقول لكم" ،يجوز أن يغفر كل طريقة من الخطيئة والتكفير منعزلة الرجال :ولكن ما ال يغفر التجديف ضد األشباح المقدسة
منعزلة الرجالMatthew 12:31 ".
أن هذه الخطيئة التي  Matthew 05:19أعاله يشير .عندما كنت الخطيئة ضد األشباح المقدسة ،هي عمدا ،وتكريما لتعزيز وعي
العقائد الباطلة التي تقلل من االسم ،وحرف هللا .إذا كنت كاهن أو غيرها الزعيم الديني ،الذي يعلم اآلخرين األكاذيب وندعو لهم صحيحاً ،ثم أنت
تكفر ضد هللا ،وكلمته المقدسة ،وهو األشباح المقدسة .اإلنجيل المقدس هو الحية كلمة هللا ،وما يجعل من األشباح المقدسة.
على سبيل المثال ،صرح سفر التكوين  ،3:4إبليس ،آدم وحواء ،ذلك أنهم "سوف ال يموت بالتأكيد "،إذا كانت تآكل من شجرة معرفة
الخير والشر .عند القيام بذلك ،أنه كان يدعو هللا كذاب .هلل وقد قال لهم ذلك أنهم سوف يموت بالتأكيد .قبل استدعاء هللا كاذب ،إبليس ارتكب خطيئة
ضد هللا ،ولكن في تغيير "كلمة هللا" ،عن طريق إدراج كلمة "ال" إلى ما قد تكلم هللا ،أخطأ الشيطان ضد األشباح المقدسة.

خطيئة آدم
لقد قيل لنا أنه رجل ولد في هذا العالم مع خطيئة آدم ،والسبب أنه أكلوا من الشجرة ،على الرغم من أن هللا قد قال لهم ال.
ولكن من شجرة معرفة الخير والشر ،سوف أنت ال تآكل منه :لفي اليوم الذي أنت إيتيست منه أنت سوف يموت بالتأكيد .نشأة 02:17
ولكن هذا ليس الخطيئة ،والتي نحن جميعا تتحمل .الخطيئة الحقيقية ،الخطيئة التي ال تغتفر ،أن آدم وحواء يعتقد أكاذيب الشيطان،
كالحقيقة ،والحقيقة من هللا كالكذب .عندما قال الشيطان لهم أن هللا كذب لهم فيما يتعلق بشجرة المعرفة ،إذا كانوا يأكلون من أنها ستصبح كاهلل ،وهللا
ال يريد لهم تحقيق هذا المستوى ،مساوية له .وكان الخطيئة الحقيقية التي ارتكبها آدم تتوقف عن االعتقاد بأن "كلمة هللا" هي الحقيقة.

وقال الثعبان امرأة ،أنتم ال يجوز يموت التأكيد" :هلل" نعرف أن في اليوم يي أكل منه ،ثم تفتح عينيك ،وأيها يكون كاآللهة ،ومعرفة الخير
والشر .سفر التكوين 5-3:4
آدم وحواء ويعتقد الشيطان حتى ولو كانوا يعرفون هللا شخصيا ووثيقا .وكان األب واألخ هللا .هللا جاءت وجلست معهم في الحديقة يوم
واحد من كل أسبوع (السبت) المحلية معهم ،ولكن أحبوا منه حتى القليل الذي قبلوا يكمن صرح لهم بالشيطان ،بدالً من االعتماد على محبة هللا
كالحقيقة .فمن هذه الخطيئة التي ال تغتفر ،وكان ال يأكل الفعلية من ثمرة الشجرة.

خطايا األب
فمن هذا الذنب الذي غفر يسوع عندما مات على الصليب .لم يعد سيكون األطفال لدفع ثمن خطايا آبائهم .نحن من اآلن فصاعدا ،اعتبارا
من اليوم الذي كان يسوع مسمر الصليب ،ستكون مسؤولة فقط عن الذنوب الخاصة بنا ،لم تعد مسؤولة عن ذنوب آبائنا.

ال يطرح اآلباء إلى الوفاة لألطفال ،وال يكون األطفال باإلعدام لآلباء؛ ولكن يطرح كل رجل حتى الموت لبلده اآلثام .سفر التثنية 24:16
يمكن أن يغفر الخطايا التي نرتكبها خالل حياتنا أنفسنا إال إذا نسأل هللا أن يغفر لنا .إذا كنت ال تسأل المغفرة ،ثم هللا ال يغفر لك .سيكون
عليك أن الشيطان يعتقدون أن في "نعمة يسوع" أنت تغفر جميع ذنوبك ،تلقائياً ،ولكن كما قد تم محاولة في إظهار لك ،وقد تم يغفر خطيئة آدم فقط،
ال يزال لديك إلى "العمل" تحقيق بر من الذنوب الخاصة بك على الجهاز الخاص بك.

الصالحين وإال يدخل الجنة
ألقول لكم" ،أن ما عدا الخاص بك بر يتجاوز بر الكتبة والفريسيين ،وأنتم يجوز في أي حال من األحوال الدخول في ملكوت السموات".
Matthew 05:20

وهذا هو تحذير ،بشأن الخاصة بك بر ،الذي بالطبع يسبب لي تريد أن تعرف بالضبط ما هو بر؟ ويعرف "قاموس التراث األمريكي" بر
كما يجري وضع مستقيم أخالقيا ،ودون الشعور بالذنب أو الخطيئة .

أنا أفهم معنى عبارة الشعور بالذنب والخطيئة ،ما يشكل األخالق ومع ذلك ،ليس من الواضح اعتبارا من بعد .ويعرف القاموس األخالق
ك نظام من األفكار للسلوك الصحيح والخاطئ .مع هذا التعريف في اليد ،فلننظر إلى الكتاب المقدس لتعريف هللا لألخالق .بحثت عن تكرارات كلمة
األخالق في الكتاب المقدس ،وأنها لم تظهر مرة واحدة .ثم بحثت عن كلمة المعنوية؛ وبالمثل ،فإنه لم تظهر ،ال بل مرة واحدة .وهذا يعني أن
الكتاب المقدس ال يتناول األخالق ،ال على اإلطالق؟ ببساطة أن هللا ال تستخدم كلمة األخالق نفسها.
يمكن االطالع على التفسير األكثر اكتماال وموجزة لموضوع األخالق في كتاب الهجرة ،الفصل  ،20في هذه اآليات التي نعلم كالوصايا
العشر .الوصايا العشر الوفاء بعد كل التعريف لألخالق "النظام" ألفكار الحق والباطل.
بحثت عن كلمة "بر" في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" وهو الكلمة اإلنكليزية التي تحل محل الكلمة العبرية "تصدق" الذي
يعرف بأنه ،وجعل الحق في شعور األخالقي أو الشرعي .ويتبع هذا مع حقيقة أن الست األخيرة من الوصايا العشر هي الوصايا األخالقية .ولذلك،
في الكتاب المقدس ،هللا يعرف بر القانون لحفظ وصاياه ،لكيف يمكنك جعل الحق في شعور أخالقي إذا لم يكن لديك تعريف لما هو سلوك أخالقي؟
لهذا السبب حان الوقت لنا أن نلقي نظرة الدؤوب على "الوصايا العشر هللا" ،الذي سأفعل في الدرس  2و  3الدرس.
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