الدرس 2
الوصايا العشر
الوصايا العشر ،التي عفا عليها الزمن؟
الكثير من هؤالء الناس أن أتحدث إلى الذين يطلقون على أنفسهم المسيحية ،نؤمن بأن الوصايا العشر قد استوفيت بيسوع إلى حد جعلها
عفا عليها الزمن .يقولون لي أنه كمسيحي يتم حفظها "نعمة هللا" ،بمجرد إعالن يسوع المخلص الخاص بك .ويستند هذا االعتقاد إلى كذب الشيطان.
الوصايا العشر هي "شريعة هللا" ،وعلى هذا النحو يجب أن تطاع إذا كنت ترغب في أن يكون مستقيم .في  1الفصل السابق ،،تعريف بر ،وكشفت
أيضا عن كيف هذا االعتقاد .false

تحذير هللا
وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :والتي تعطي
في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقتDaniel 07:25 .
أنا ذاهب إلى تحطيم هذه اآلية حتى أن تفهمون تماما ما يعطي هللا التحذير من .وترد هذه اآلية في ما يتعلق بوصف مكافحة المسيح ،وهو
الذراع والفم للشيطان على األرض.

كفر كلمة هللا المقدسة
 ،وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية .في هذا يعني عبارة "الكلمات العظيمة" في الواقع "تنطوي على تجديف
عبارة "،ويقول أن مكافحة المسيح سوف أقول األكاذيب والفاسدة الحقيقة هللا.

تبلي القديسين هلل
وما تبلي القديسين من األعلى :القديسين هللا تم تعريفها بواسطة يسوع ،أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح .أن
"ارتداء خارجاً" أن أقتل أو حتى تطغى مع يكمن الشيطان فيما يتعلق بالخلط بين لدرجة أن الناس يعتقدون أنهم القديسين ولكن في الواقع إعطاء
العبادة وفقا الكاذيب الشيطان" ،اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،وليس وفقا "كلمة هللا".

تغيير قوانين هللا
 ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :هذا التحذير موجه بالنسبة لنا حيث أنه سوف نفهم أن الشيطان ،من خالل مكافحة المسيح له ،سيحاول
تغيير قوانين هللا ،وهي الوصايا العشر .واقترح أنه إذا الشيطان تعتزم تغيير الوصايا العشر ،ال ينبغي أن نأخذ ذلك الوقت والجهد لفهم هللا الوصايا
العشر ،حيث أننا سوف نعرف ما هو حول لهم أن الشيطان هو محاولة لتغيير؟ أعتقد أن هذا منطقياً ،إذا كان الشيطان النجاح في تغيير "قوانين
هللا" ،ونحن جاهل لهذه التغييرات ،وأن ثم لم يعد نقدم العبادة هلل كما أنه أوامر ولكن كما تخبرنا األكاذيب الشيطان إعطاء العبادة .إال بأخذ الوقت
والجهد تثقيف أنفسنا في وصايا هللا العشر ،سوف نعرف إذا كنا نفهم "كلمة هللا" ،أو إذا كنا قد خدعت بالشيطان.

تغيير أوقات هللا
في اآلية أعاله ،هللا يخبرنا أيضا أن مكافحة المسيح سوف تنوي تغيير أوقات هللا كذلك .وقد منحك من أي وقت مضى الفكر فيما يتعلق بما
هي األوقات هللا وحدنا ،ثم ما إذا كانت قد تغيرت أم ال؟

سبعة أيام إنشاء
لفهم ما "أوقات هللا" ،تحتاج إلى الذهاب إلى السبعة أيام لخلق كما أوضحه هللا في "سفر التكوين" .في األول "ستة أيام هللا" يشرح العملية
التي استخدمها لجلب شرارة األصلي من خلق من شكله األولى ،التي هللا يشير إلى أنه "العميق" ،من خالل سلسلة من المعالجات حتى الشكل
النهائي للكون الذي نعيش فيه قد أحدثت .إذا كنت ترغب في إجراء مناقشة كاملة لهذا االنتقال على صفحة ويب هذه إلى الفصل تحت عنوان ،خلق
هللا.
في نهاية كل مرحلة من التالعب هللا ،تكلم هللا ثم هذه الكلمات" :وفي المساء وفي الصباح كانت ...اليوم ".لقد تحدثت إلى الجميع تقريبا
يعتقد أن هذا يعني أن هللا هو إعطاء رقم لذلك اليوم ،وعلى هذا النحو نفسر هذا بأنه يجري السبعة أيام إنشاء .وهذا ليس سوى جزء من الحقيقة،
وأنها مريحة عند مناقشة تلك األمور التي يقوم بها هللا في كل يوم .وقد تسبب الكثير من يأتي إلى استنتاج مفاده ،أنه إذا كان هللا خلق الكون في سبعة
أيام ،ونحن من رجل يعيش في  7أيام  24ساعة لكل منهما ،هذا الفهم أن هللا يجب أن يكون خلق الكون في األيام  24-7ساعة .لقد وجدت شيئا هو
المقدس الذي يعطي الدعم لهذا االستقراء .وكما قلت ،أعطى مناقشة أكثر تفصيالً بكثير فيما يتعلق بهذا الفصل بعنوان "خلق هللا".

وقت هللا
لتحقيق التفاهم ،ولذلك نحن بحاجة إلى تحليل الكلمات التي يستخدمها هللا" .وكانت في المساء والصباح ..اليوم ".تستخدم الكلمة األولى
هي "المساء" ،الذي يعرف بأنه :الشفق ،غروب الشمس والغسق ،الغروب ،غروب الشمس ،وباختصار هذا يعني :عندما يذهب أسفل األفق
الشمس ويمكن لم يعد ينظر إليها.
ثم يقول هللا" ،وصباح اليوم "،التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في فهم تفسير هللا .كلمة "صباح" يعرف بأنه :فجر ،فجر ،شروق
الشمس ،الشروق ،يعني هي قصيرة في عند طلوع الشمس فوق األفق.
لذا فما هو إذن هللا تقول لنا؟ ذلك يوميا كما الحظ باهلل وبالتالي كيف ينوي أن نحن على األرض االحتفال بيوم يبدأ عند غروب شمس،
يستمر من خالل الليل للشروق ،ومن ثم من خالل ساعات النهار حتى غروب الشمس مرة أخرى.

كما وال شك أنكم تدركون ،أن هذا ليس كيف يحتفظ الرجل الوقت اآلن وال لقرون عديدة .وحتى  12:00م ،يعتبر الرجل ،عدا اليهود ،يوم
جديد كبداية عند شروق الشمس .ثم بدأ الرجل في  12:00م مع اختراع الساعات دقيقة ،في اليوم اعتبارا من منتصف الليل.

نجاح الشيطان
كما ترون ،يبقى رجل لم يعد الوقت كما كان يقصد هللا عندما قدم لنا شرحه للسبعة أيام إنشاء .كان إلى  Mosesأوالً قدم هذا التفسير،
ومن تلك النقطة عاد اليهود إلبقاء الوقت كما كان أمر هللا ،فقط تلك المشار إليها في الكتاب المقدس كالوثنيين ،الذين عبادة اآللهة الوثنية ،وذلك تحت
تأثير الشيطان ،واستمر في االحتفال كاذبة عندما يبدأ يوم وينتهي.
بهذه الطريقة ،أن الشيطان يروي بعض اكاذيبه ،بتجاهل ما قد تكلمت هللا ،بالتسبب في الناس لم يعد لديهم المعرفة "كلمة هللا" .الشيطان ال
قال فعال لنا تغيير وقت اليوم ،ولكن التي تمنعنا من معرفة "كلمة هللا" ،الذي قام به نفس الشيء.

ترقيم أيام
السبب الرئيسي لماذا هللا يعطي رقم لكل من مراحل عملية الخلق ولكن إثبات الفرضية التالية بسيطة جداً.

ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف عدم
القيام بأي عمل ،وأنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،ال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل البوابات
خاصتك.
هللا ال تعداد كل يوم من أيام الخلق لإلشارة إلى كم يوما استغرق منه لخلق الكون ،ولكن إثبات أن يكون مفهوما أن هللا استغرق ستة أيام
لخلق الكون ،ومن ثم أوامر أن نعمل ستة أيام ،ومثل بقية هللا في اليوم السابع .الغرض من تعداد أيام الخلق إقامة االحتفال بيوم السبت ،حيث أن في
االحتفال يوم السبت لدينا ،ونحن كما هللا.

يوم السبت
ثم أن هللا يعطي تفسير لماذا "اليوم السابع" هو "السبت المقدس" له:

في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة
فإنه.

تأخذ مالحظة

هنا ،وهللا ال قدس االحتفال بيوم السبت ،وأضاف المقدسة اليوم" ،اليوم السابع" من األسبوع .بالطبع هي عبارة

أعاله مقتطفات من "الوصية الرابعة من هللا" ،فيه هللا هو القائد لنا الراحة في "اليوم السابع" ،كما فعل هللا .ثم يعطي هللا سبب وأضاف لماذا ينبغي
أن تبقى رجل له "السبت اليوم السابع" كما أنه يحظى.

عالمة بين لك وهللا
وعالوة على ذلك أيضا اعطيتهم بلدي  ،Sabbathsتكون عالمة بين لي ولهم ،أنهم قد يعرفون أنني الرب الذي تقدس لهم .حزقيال
20:12
باهلل هذا هو قول جميع الذين تبقى له "يوم السبت" ،اليوم السابع ،فإن عالمة بين له ولهم .التوقيع شيء أن يميز واحدة مجموعة أو
شخص آخر .إذا فشلت في الحفاظ على "السابعة يوم السبت" هللا ،ثم هناك ال تحسر ،وهللا سوف ال كنت أفكر كشعب له ،ألنه قد يظهر لك في
الخاص بك العصيان ،ال أعتقد له كاهلل بك.

يمكن "كنت اقتبس" جميع الوصايا العشر؟
لقد اكتشفت أن قلة قليلة من الناس يمكن أن اقتبس كل عشرة من وصايا هللا .وألول مرة سأقدم لك قائمة الوصايا العشر ،وثم سنناقش منهم
واحد في وقت واحد.

الوصية األولى
أنا الرب خاصتك هللا ،التي جلبت إليك من أرض مصر ،الخروج من منزل عبودية .أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبلي .خروج
3-20:2

الوصية الثانية
أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة ،أو أي شبهة من أي شيء الذي في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو
التي في الماء تحت األرض :أنت سوف تنحني نفسك لهم وال تكون لهم :للرب خاصتك هللا أنا هللا غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى
الجيل الثالث والرابع من تلك التي تحض على الكراهية لي .سفر الخروج 5-20:4

الوصية الثالثة
أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ  takethاسمه من دون جدوى .سفر الخروج 20:7

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

الوصية الخامسة
تكريم خاصتك األب واألم خاصتك :أن أيام خاصتك قد تكون طويلة إلى األرض التي الرب خاصتك هللا جيفيث إليك .خروج 20:12

الوصية السادسة
أنت سوف ال تقتل .خروج 20:13

الوصية السابعة
أنت سوف ال يرتكب الزنا .خروج 20:14

الوصية الثامنة
أنت سوف ال تسرق .خروج 20:15

الوصية التاسعة
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد الجار .خروج 20:16

الوصية العاشرة
أنت سوف ال تطمع البيت في جارك؛ أنت سوف ال تطمع الزوجة للجار؛ أو له سبب ،أو الخادمة خادمة ،أو له ثور ،أو الحمار ،أو أي
شيء هو للجار .خروج 20:17

فهم الوصايا العشر
وسوف تعطي لك شرحا ً للجميع لكن "الوصية الرابعة" في بقية هذا الدرس .الوصية الرابعة واسعة حتى في معناها وشرح يحتاج إليها
فصالً كامال كل شيء بنفسه.

الوصية األولى
وقد ال توجد آلهة أخرى
أنا الرب خاصتك هللا ،التي جلبت إليك من أرض مصر ،الخروج من منزل عبودية .أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبلي .خروج
3-20:2

هنا هللا يمارس سيادته على جميع من خلق ،فضال عن التنديد باآللهة الكاذبة .لفهم هللا ما المعني المقصود من هذه الوصية ،واسمحوا لي
أن اضرب لكم مثاالً.
وهناك ديانات أخرى قد القديسين ،لمجرد عن كل جانب من جوانب الحياة الخاصة بك .هذا الدين قد قديس لألمل ،وهو قديس للحب
والرومانسية ،إلخ .وتشجعها ،تلك األديان التي تصلي لواحدة أو أخرى من هؤالء القديسين ،مع فهم ثم ستعمل على تفعيل الخاص بك ،أو أنهم
سوف يتدخل هلل لك .هذا بالطبع هو الكفر ،ألنه يتعارض مع هذا "الوصية األولى" في أن أوامر هللا أن نصلي فقط إلى له وأي شيء آخر.

لمحة تاريخية
وإلى جانب ذلك ،لماذا التحدث إلى األمين ،عندما يكون بوس متاحة لك؟ وقد طلبت دائما ً السؤال" ،في ما هي الطريقة هي القديسين في
هذا الدين كاذبة على قيد الحياة سماع صلواتنا؟" كانوا ليس فقط من الرجال والنساء ،أن تعيش كما نعيش والذين ماتوا ،كما يفعل كل ما الموت؟ ما
عنهم ثم يعطي لهم ،في موتهم ،القدرة على سماع صلواتنا؟ هذا الدين كاذبة سيكون عليك الصالة لهؤالء القديسين ،ألن الشيطان ال يريد لك أن
تصلي إلى هللا .وبهذه الطريقة نجح الشيطان في خداع أولئك الذين يقدمون الصالة ألشخاص متوفين.

كما يخبرنا يسوع
وأنا لن اترك لكم كومفورتلس :سوف يأتي لك .جون 14:18
ما يقوله يسوع أنه عندما كنت بحاجة إلى الراحة بسبب فقدان أحد األحباء ،ال نتحدث إلى مقتل عزيز ،ألنه ميت وال نسمع لك ،ولكن إذا
كنت انتقل إلى يسوع ويعطي الصالة هلل-يسوع ،أنه سوف يأتي لك والراحة لك .للتحدث إلى احباءنا الميت هو شكل من أشكال الصالة ،وعلى هذا
النحو ،تسحب كنت بعيداً عن هللا ويضعك في انتهاك" ،وضع ال غيرها هللا قبلي".
كما قد يكون من الجيد أن نتذكر ،أن هناك آلة واحد فقط ،ولكن له هناك ال اآلخرين .جميع اآللهة األخرى ،التي كانت من أي وقت مضى
طو ال تاريخ الرجل ،حيث ال يعيشون ،كائنات واعية .أنهم كانوا الحجر ،ومدافع الهاون ،أو الذهب أو الفضة ،وال شيء أكثر من الجماد ،التي تم
إنشاؤها على يد رجل( ،الصور المتجمدة) .يجب عليك أيضا أن تدرك من شيء واحد ،كل واحد منهم قد اخترع قبل ،التي أنشأتها ،وعززت
بالشيطان .وهذا فعله كطريقة لخداع الرجال من العبادة الحقيقية هلل الحقيقي.
بعد أن فشلت في هذه األديان الوثنية ،فقد أنشأ دين آخر ،الذي يبدو وكأنه ،يبدو وكأنه ،وقد يشعر عبادة هللا ،ولكن هو دين زائف ،وأولئك
الذين ينتمون إلى هذا الدين األخرى ،ولذلك أعتقد أنها هي عبادة هللا ،ولكن هي في الحقيقة عبادة الشيطان .هذا "الدين كاذبة" هو مكافحة المسيح
كما تحدث في الكتب  Danielوالوحي.

العاهرة وعاهرة بنات
في "سفر الرؤيا" ،يصور هللا النمل-المسيح كعاهرة كما كشفت في اآلية التالية.
وعلى جبهتها اسم مكتوب ،الغموض ،بابل العظيم ،األم هارلوتس والفظائع األرض .رؤيا 18:5

هللا يعطي الرمزية لعرض مكافحة المسيح كأم هارلوتس ،لغرض .هللا يفعل هذا إظهار أنه ليس فقط المسيح الدجال الذي عاهرة ،ولكن أن
باإلشارة إليها كأمة هارلوتس ،هللا يبين لنا أن هناك أكثر من دين كاذبة من الشيطان ،من مجرد واحد من الكنيسة أو الدين.

بنات عاهرة
إلظهار أهمية هذا ،في كتاب  ،Danielالذي هو مكتوب  600سنة قبل "سفر الرؤيا" ،يكشف عن مكافحة المسيح كدين واحد ،ولكن على
مر القرون فإنه يتطور في العديد من األديان ،كلها مستمدة من األصلي ،ومن ثم العبارة" ،األم هارلوتس "،كما كشفت في "سفر الرؤيا" .فقط فمن
المنطقي أن ثم يجب أن يكون هناك "بنات عاهرة" ،وأنهم يجري بناته ،مستمدة من األصلي في بعض الطريق .معرفة من هذا كله ،ومعنى هذه
سيمبوليسمس سوف تساعدك على فهم أهمية الحفاظ على "الوصايا العشر" .كما يمكنك االستمرار في قراءة هذه الدروس ،سوف تصبح الحقيقة من
هذا واضح.

الوصية الثانية
ال توجد صور المتجمدة
أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة ،أو أي شبهة من أي شيء الذي في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو
التي في الماء تحت األرض:
أنت سوف ال تنحني نفسك لهم ،ال تكون لهم :للرب خاصتك هللا أنا هللا غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى الجيل الثالث والرابع
من تلك التي تحض على الكراهية لي .سفر الخروج 5-20:4

ما هي صورة المتجمدة؟
أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة .وكما ترون ،يمكن أن يكون هناك أي صور المتجمدة .يجب أن يكون طرح
السؤال ثم" ،ما هي صورة المتجمدة؟" إذا كان لديك تمثال ،اللوحة ،أو رجل آخر بتصوير ،أن نصلي إلى ثم ،أو االحتفاظ بها كرمز مقدس ،ثم
أنت في انتهاك لهذه الوصية.

صورة يسوع
يجب مالحظة أن هللا يتضمن أي صورة من أي شيء موجود في السماء ،على األرض وفي البحار .وهذا يطرح السؤال المتعلق
بالصورة التي ينظر إليها عادة كصورة يسوع ،أن ارتداء العديد من المسيحيين ،وأن الكثير من الناس يصلون إلى .يسوع كان رجالً من األرض،
أنه يجري هللا أيضا من السماء ،ولذلك ،أو الصالة لصورة الرجل ،الذي أصبح مقبوالً كصورة يسوع ،يضعك في انتهاك لهذه الوصية.

هي الصورة يسوع حقاً؟
مشكلتي مع هذه الصورة من يسوع أنها عملية احتيال .يسوع كان يهودي من القرن األول الميالدي ،وأنه أن لم يكن لديها عيون زرقاء،
وال تبدو القوقاز على اإلطالق .النظر في هذا ،إذا كان هللا قد أراد لنا أن نعرف ما بدأ يسوع مثل ،أنه كان له تشكل ألي عدد من الحرفيين الذي
عاش أثناء حياته على األرض .ليس ذلك ألن هللا معارضة للصور المتجمدة ،حتى لإلبن الوحيد.

النظر في

ذلك؛ أفسر ذلك بمعنى أنه إذا كان هللا في قلبك ،وإذا كنت تحب حقا ً له ،ثم ليس هناك حاجة ستاتوريس أو اللوحات ،أو

غيرها من الصور التي تصور هللا.

وسوف سيركومسيسي الرب خاصتك هللا ملكك القلب ،وقلب خاصتك البذور ،حب الرب خاصتك هللا مع جميع القلب ملكك ،ومع جميع
خاصتك الروح ،أن أنت األكثر قابلية العيش 30:6 .سفر التثنية
ولم أالحظ أي منكم تشابه الكلمات في هذه اآلية من العهد القديم ،ويسوع الوصية األولى؟ في سفر التثنية ،الوصايا المشار إليها ،هي
الوصايا العشر ،حتى عندما يتكلم يسوع عن محبة هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل ،هو إشارة إلى الوصايا العشر ،كما تدل على
ذلك بإشارته إلى هذه اآلية في سفر التثنية.

يسوع يقول لنا كيف يصلي هلل
ولكن أنت ،عندما أنت بريست ،الدخول في خزانة خاصتك ،وعندما يمتلك أنت تغلق الباب خاصتك ،نصلي خاصتك األب الذي في سرية؛
وأجزى خاصتك األب الذي [سث سر ًا إليك علناMatthew 6:6 .
إذا كنت الدخول في خزانة ،وأغلقت الباب ،فإن الظالم وبالتالي أنت غير قادر على رؤية أي التمثال أو اللوحة أو الصورة المتجمدة
األخرى .ماذا يقول لنا يسوع هو أن هللا في كل واحد منا ،وإذا كنا نسعى حقا ً معرفة هللا ،علينا فقط أن ننظر إلى قلوبنا عندما نصلي وسوف نجد له.

رؤى تماثيل تبكي
هناك جانب آخر من الوثنية التي ترغب في طرح .ألن هللا معارضة لألصنام ،الشيطان كل شيء بالنسبة لهم ،ولماذا يمكننا أن نقول عن
هذه الرؤى مريم األم ،أو الصورة التي قد حان لتكون مقبولة كصورة يسوع .ماذا عن عالمات التمثال أن صرخات ،كما ورد في األخبار منذ عدة
سنوات إلى الوراء ،وهذه عالمات من هللا أو هم من الشيطان في محاولة إلرباك وخداع لنا من العبادة الحقيقية هلل الخالق؟
أنا ننظر في األمر مثل هذا ،ولو أنها صورة كما هو موضح في "الوصية الثانية" ،ثم العالمة قد تكون من الشيطان .إذا كنت تشك في
هذا ،يجب أن تكون علم أن يعطينا "سفر الرؤيا" وصف لما ستكون عليه العالمات هللا ،ولذلك يجب أن تعتبر أي عالمة على خالف هذه مع الحذر
الشديد .وعالوة على ذلك ،إذا كان قد أمر هللا أن لدينا أي صور المتجمدة ،وهو صورة المتجمدة التي يبدو أن البكاء ،ال يبدو من غير المرجح هلل أن
تعطينا عالمة على استخدام صورة المتجمدة؟

هل تحب أو هل "أكره هللا"؟
أنا تشعر بأنها ملزمة أن أشير مرة أخرى ،هذا على العكس من محبة هللا ،أكره هللا .وهناك ال أرضية .أما كنت أحبه ،بطاعته وحفظ
وصاياه ،أو كنت اكرهه بعصيان له وليس لحفظ وصاياه.
كثيرة في الحقبة التاريخ أن أعيش اآلن ،أقول أن هناك ال األبيض واألسود ،أن كل شيء قد ظالل رمادية .هللا يدحض هذه الفكرة في هذه
اآلية الكريمة ،أنه فقط تسلم ،أبيض وأسود ،حق والخطأ ،الخير والشر ،والحب ،أو الكراهية لي .وهناك ال أرضية .هذا هو إعطاء مزيد من الدعم
في اآليات التالية.

ولكنه أضاف أن سينيث ضدي يظلم روحه الخاصة :هي التي تحض على الكراهية لي يحبون الموت .األمثال 08:36
أنه ليس معي ضدي؛ وقال أن جاثيريث ليس معي سكاتيريث في الخارجMatthew 12:30 .
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا .سفر الخروج 20:6
وهناك شرط مرة أخرى عن حفظ وصايا هللا ،يقترن قانون المحبة له .هللا في هذه اآليات ،كما يبين النتائج المترتبة على عدم طاعته بعدم
حفظ وصاياه.

أن يعيش أو أن يموت
الموت التي تحدث من اآليات أعاله ،كما كان الحال من آدم وحواء ،ال موت جسم بشري؛ هو الموت األبدي الذي يأتي من رمية في
نيران الجحيم .
هناك حالتي وفاة ونحن كبشر يجب أن تكون على علم .الوفاة الجسم فقط بموت مؤقت ،أن يسوع الذي يسمى "النوم" .ومع ذلك ،أولئك
الذين يتم إحياؤه في يوم القيامة( ،القيامة الثانية) سوف يواجه احتمال الموت دائم آخر .كل ما يتم ،ولديك من أي وقت مضى الفكر ،تمنى لجميع
تجارب الحياة الخاصة بك ،كل شيء أن يجعل لك ،لك ،فريدة من نوعها في جميع الخلق ،وسيتم تدمير إذا يحكم عليك أثيم .ما هو الخاص بك
الجوهر ،والجسم والروح ،سيتم طرح في "نيران الجحيم" ،وتزول من الوجود ،وأنها سوف تكون كما لو كانت قائمة ابدأ .وهذا هو ما المقصود

عندما يلقي لكم في "نيران الجحيم" .ليس الخلود يتلوى من

األلم والمعاناة ،وأن الشيطان من شأنه أن يحملنا على االعتقاد ،لروحك ليست

أبدية .روح الخالدة هي واحدة من الهدايا التي يعطي هللا لك لعبادة له كما أنه األوامر ،بزيادة وال يقلل شيئا من ما كان قد أمر.

العقوبة في نهاية المطاف
هلل أن احتمال الموت األبدي هو نهاية المطاف العقوبات .ضع نفسك في موقف اآللهة .هللا األبدية ،واالبدية إلى األبد ،وسيكون الموت له
النهاية ،احتمال التي ستكون مروعة وراء الكلمات .حتى عندما يقول لنا ،أن الموت ،الموت األبدي ،هو كل ما يمكنك أن نتطلع إلى إذا كنت ال
طاعة وعبادة له ،ثم قدر هللا تشعر بالقلق ،هذا هو معاقبة أفظع ما في وسعه ربما ميد خارجاً.
وتكره ميد فالي أي التي قد تم إنشاؤها .وهذا واضح في مقدار اإلهانة قد سمح للشيطان للحصول على بعيداً مع ،ولكن النهاية للشيطان وقد
حددت بالفعل ،بينما نهاية الخاص بك متروك لكم .ليس متأخراً جداً طالما أنك تعيش والتنفس ،تغيير الخاص بك السبل ،الحب وطاعة هللا كما أنه
أوامر.

الوصية الثالثة
اسم الرب عبثا
أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ  takethاسمه من دون جدوى .سفر الخروج 20:7

أنها ليست فقط أن اسم هللا هو يهوه أو يسوع؛ باسم هللا هو الذي يحدد من هللا وشخصيته ،له شرف ،وشخصيته المعنوية .ويمكن فهم هذا
أفضل من اآليات التالية Moses .يسأل هللا أن إذا كان هللا ال تبقى مع قومه في بعض الطريق قابلة للحياة ،كيف أي شخص في العالم سوف يعرفون
أنهم شعب هللا.

مجد هللا
حيث أنها تعرف هنا أن وجدت أنا وخاصتك الناس نعمة في خاصتك البصر؟ حتى يجب علينا أن يفصل ،أنا وخاصتك الناس ،من جميع
الناس التي على وجه األرض .هجرة 33:16
 Mosesببساطة يسأل هللا ،أن إذا ال مقام هللا مع قومه ،فكيف سوف كل ما تبقى من األرض يعرفون أنهم في الحقيقة شعب هللا.

وقال اللورد " ،Mosesسوف أفعل هذا الشيء أيضا أن يمتلك أنت تكلمت :أنت يمتلك وجدت نعمة في األفق بلدي ،وأنا أعرف إليك
باسم ".وقال أنه (" ،)Mosesأنا يوفقنا إليك ،شو لي خاصتك المجد ".خروج 18-30
هللا األول يقول  Mosesالتي سوف يفعل كما  Mosesويطلب منه ،وثم  Mosesيجعل طلبه أكثر تحديداً بأن تطلب أن هللا يظهر مجده
إلى  .Mosesثم إعطاء اآليات التالية وصف لما يقوم به هللا كطريقة إلظهار مجده إلى .Moses

وقال" ،سوف تبذل كل 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 .وقال (هللا) ،وقال "أنت  canstال ترى وجهي :هناك يقوم أي رجل انظر لي ،ويعيش .واللورد قال،
"ها ،هناك مكان لي من قبل ،وأنت سوف تقف على صخرة :ويجب أن تأتي لتمرير ،بينما بلدي المجد يقوينا بها ،وأنه سيتم وضع إليك في كليفت
الصخور ،وسوف تغطي إليك بيدي بينما أنا يمر :وسوف يسلب اليد المتعلقة باأللغام ،وأنت سوف انظر بلدي أجزاء الظهر :من وجهي ،ال أن
ينظر .خروج 23-33

وقال اللورد منعزلة " ،Mosesهيو إليك جدولين من الحجر مثل منعزلة األولى :وسوف يكتب على هذه الجداول الكلمات التي كانت في
الجداول األول ،الذي أنت براكيست .خروج التالميذ

أن الذي يحدد
وعندما سئل  Mosesلرؤية مجد هللا ،أخبر هللا  Mosesأنه سوف تعلن عن اسمه ،وكانت الوصايا العشر التي أعطاها هللا إلى Moses
بعد عرض  Mosesله أجزاء الظهر والشيء التالي .حتى تأخذ اسم الرب بدون جدوى ،تجاهل أو إعطاء إشعار قليالً إلى ،أو أن تكون في صراع
مباشر مع "الوصايا العشر هللا" .ختم هللا هو اسمه ،ولذلك أن يكون العالمة أو ختم هلل أن تكون طاعة للوصايا العشر.
عند استخدام اسم الرب" ،يسوع ،ويسوع المسيح ،يهوه ،إلخ" في أي نوع من طريقة ازدرائية ،يمكنك استخدام اسم الرب دون جدوى
أيضا .ولكن يمكنك أيضا استخدام اسم الرب عبثا عندما كنت تحلف أن لديك أي نية للوفاء ،أو في وقت الحق اختيار عدم الوفاء .إذا كنت تفكر في
ذلك ،ال باستخدام اسم الرب ،بطريقة مهينة ،خطيئة ضد واحد على األقل من الست األخيرة من الوصايا العشر ،وليس فقط في الوصية الثالثة؟ أقسم
اليمين القانونية ،دون النوايا للوفاء باليمين ،هو على اإلدالء بشهادة كاذبة ،وهي "الوصية التاسعة" .كل هذا يقول لي ،جنبا إلى جنب مع غيرها من
األدلة في الكتاب المقدس ،وأن االسم الحقيقي هلل ليس اسما ً كما دعينا للرجل بل أن الذي يعطي تعريفا ً لمن هللا وما يقف ل ،وما فعله الوصايا العشر.

تذكر :يوجد آلة واحد فقط ،حتى ال يكون هناك ال حاجة السم مثل توم أو ديك أو هاري .يوجد آلة واحد فقط ،بينما هناك العديد من
الرجل ،وهذا السبب في أننا بحاجة إلى اسم بغية التفريق بين أحد منا عن اآلخر.

"عدم التخلي عن" نفسك
مرة أخرى ،أيها سمعت أنه قد خلت فقيل لهم من الزمن القديم ،وأنت سوف تتنكر نفسك ،لكن سوف تؤدي منعزلة الرب ملكك يتوالهما.
Matthew 05:33
إلى التخلي عن واحد هو النفس ،يعني تحلف أو تقديم وعد بأن يكون لديك أي نية لحفظ .عندما يمكنك جعل هذا القسم ،ثم تدرج في ذلك
إشارة إلى هللا ،مثل" ،حتى يساعدني هللا ،أو حتى مساعدة لي يسوع "،يمكنك استخدام اسم هللا أو ابنه ،أو أي إشارة إليها ،بطريقة تجعلها في
الطرف للخداع الخاص بك.
القيام بمعزل الرب ملكك يتوالهما ،يعني اتخاذ أي اليمين القانونية ألي شخص بما في ذلك هللا جدية .أقسم يمين هلل أن تقدم له االحترام
وااللتزام .ال يمكن جعل اليمين طفيفة .تقدم مرة واحدة يجب أن ترقى إلى القصد ،واإلنجاز .للقيام بذلك إلظهار عدم االحترام هلل ،ومن ثم في عينية،
اكرهه .نفس يصح جعل اليمين القانونية للبعض من الرجال كذلك.

أن تمس شرف هللا
هناك أكثر من هذا مع ذلك .عند جعل وعد أو تحلف ،بغض النظر فيما يتعلق بما إذا كان يمكنك دمج هللا في اليمين ،كنت ال تزال تفعل.
هللا هو الخالق ،ولذلك فهو والدك ،على هذا النحو ما عليك فعله انعكاس له ،حتى عندما نبذ نفسك ،أو الكذب ،أو جعل وعد الذي كنت ال تبقى ،ثم
هذا عرض الخاص بك ازدراء هلل ،وكذلك فيما يتعلق بأولئك الذين مصنوعة الوعود .أعتقد أنه مثل هذا ،لديك ابنا ،وابنك يبقى الحصول على
المتاعب في المدرسة ،ومع القانون .عليكم انتشاله أو مناقشة سلوكه السيئ مع المدرسين والمبدأ .في مثل هذه حالة كهذا ،أنت ال يكون الحرج،
والهوان؟ هذا كوتري هللا عندما كنت تأخذ اسم الرب بدون جدوى.

ولكن أقول لكم ،أقسم ال على اإلطالق؛ ال بالسماء؛ ألنها عرش هللا :وال باألرض؛ ألنها موطئ له :ال بالقدس؛ ألنها مدينة الملك العظيم .ال
يجوز أنت أقسم رئيس الخطوط الجوية التركية ،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 05:34-37 .
وهذا يعني بالنسبة لي ،وال تجعل استخدام كلمات لعنة ،واالفتراءات ،أو األلفاظ النابية .القيام بذلك ،يسمح للشر يدخل قلبك ،حيث ال يكمن
الشر الرب .إذا تركت الشر للحصول على موطئ قدم في قلبك ،فأنت رقاقة بعيداً قطعة من مؤسسة مجد هللا .هلل في قلبك من اليوم هي تصور لك.
حبة لك الموضوعية ،وحقيقية ،ولكن إذا كنت تسمح للشر في ،ثم يمكنك الحب الحجاب هللا وسوف تجد أنها أكثر صعوبة وأكثر صعوبة تعرف ذلك
وتشعر بأنها .هللا سوف ابدأ ترك أو هجر لك؛ هو أنت الذي ترك أو التخلي عن هللا .أن يعيش دون حب هللا ،ليس للعيش على اإلطالق .سوف تكون
في عالم الظالم ،واالرتباك ،دون معنى أو غرض أو اتجاه .حب هللا يعطي هذه األشياء إلى كنت ،وأكثر من ذلك بكثير.

الشيطان يغير القانون
تعرف

هذا" ،الوصية الثالثة" هو واحد من القوانين التي أعاد كنيسة روما .أنها تغيرت تماما الصيغة كمعطى من هللا ألقول أن اليوم

األول من األسبوع هو "يوم مقدس في مجلس اللوردات" .هذا هو التجديف ،في حد ذاته ،وإنما أيضا محاولة من الشيطان لتغيير "قوانين هللا" .وهذا
يتم إثباتها في المقتطف التالي من "المجلة الكاثوليكية" الموجودة على موقع ويب كنيسة روما.

الموسوعة الكاثوليكية
المجلد  4صفحة 153
الكنيسة ،بعد تغيير يوم الراحة من "عطلة السبت اليهودية" من اليوم السابع من األسبوع "اليوم األول" ،قدمت "الوصية الثالثة" تشير إلى
األحد كاليوم إبقاء المقدسة كيوم الرب.
كنيسة روما يعيد كتابة "الوصايا العشر من هللا" ،وال بسلطة هللا ولكن بسلطته الخاصة ،وهذا هو الكفر .وهذا هو الشيطان في العمل في

بلده األكاذيب والخداع .والعالم بأسره يعبد له.
وتعتزم مكافحة المسيح تغيير القوانين ومرات هلل .كنيسة روما أعاد كتابة "الوصية الثالثة" من" ،أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك
هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ  takethاسمه عبثا " ،إلى " أن اليوم األول من األسبوع هو يوم السبت ".

الوصية الخامسة
تكريم خاصتك األب واألم خاصتك
تكريم خاصتك األب واألم خاصتك :أن أيام خاصتك قد تكون طويلة إلى األرض التي الرب خاصتك هللا جيفيث إليك .خروج 20:12
في اإلصدار  Jamesالملك من الكتاب المقدس الذي استخدمه ،تقول أن هذا هو األساس للحياة األسرية .هذا صحيح بما فيه الكفاية ،ولكن
أشعر بأنها تبسيطية جداً تفسيراً.
كما يضع هذه الوصية مسؤولية على األب واألم ،تربية أطفالهم في القوانين "وصايا هللا" ،فضال عن قوانين األمة أنها موطن في .ألحد
الوالدين التنصل من هذه المسؤولية هو نفسه كما كسر هذه الوصية نفسها .كيف يمكن طفل تكريما ألحد الوالدين ،عندما شرف األصل عدم
مسؤوليته أو مسؤوليتها؟ إذا فشل اآلباء واألمهات إلعطاء المجد والطاعة هلل ،ثم كيف يمكن أن نتوقع من أطفالهم إلى؟
كما ينمو طفل ،يتعلمون الكثير من ما هو نوع الشخص الذي سوف يصبحون من والديهم ،إحساسهم باألخالق ،الملقب ،ما هو حق
والخطأ ،إلخ .إذا كان أحد الوالدين لديه الظلم ،ثم هناك احتماالت بذلك جداً وسوف الطفل .إذا كان األصل يبقى والممارسات في اإليمان "يسوع
المسيح" ،ثم ذلك عموما سوف الطفل .ولكن إذا كان الوالد يعطي التشدق باإليمان ،ولكن هو الضال في هذا اإليمان ،الطفل سوف تلتقط هذا وما لم
تتطور أساس اإليمان بمفردها ،سوف تصبح الضال أنفسهم.

هذه هي مسؤولية الوالدين ،ألوامر هللا أن نعيش داخل بلده الوصايا ،وكل جيل بعد لنا ،كذلك .إذا نحن كآباء يفتقر في تربية أطفالنا ،ثم أننا
تظهر لنا عدم احترام هلل ،وتفشل في ذلك إظهار شرف له .أنه شيء واحد تفعل أفضل ما لديكم ،وتفشل ،أنها آخر التنصل من المسؤولية الخاصة بك
تماما.

األطفال طاعة الوالدين الخاصة بك
األطفال ،طاعة الوالدين الخاصة بك في الرب :هذا هو الصحيح .أفسس 6:1
األطفال ،يكون الديك السلطة أكثر من أنت .حتى ولو كنت أشعر بالديك خاطئة ،أو ال أفهم عليك ،يجب أن تطيع لهم ،ألن هللا قد أعطى
لهم السلطة تقرر ما هو صواب وما هو خطأ لك طالما أنك طفل.
تكريم خاصتك األب واألم (وهي الوصية األولى مع الوعد) .أفسس 6:2
بطاعة الوالدين الخاصة بك ،يمكنك إظهار شرف لهم .عندما تظهر لك تكريما ألولئك الذين أعطوا الحياة لكنت على األرض ،ثم يقول هللا
أنه سوف تعطي الشرف له عندما يمنحك الحياة األبدية في السماء.

أنه قد يكون جيدا مع إليك ،وأنت األكثر قابلية العيش طوي ً
ال على األرض .أفسس 6:3
عند طفل يطيع أولياء أمورهم ،وحياة داخل معلمات القواعد التي نصت عليها منهم ،أن الطفل سيكون أكثر سعادة ،وتركزت أفضل
التعامل مع الصعوبات التي الحياة سوف طبق بها لهم عندما يصبحون بالغين .وهكذا ،سوف يعيش حياة أكثر سعادة وأكثر صحة.
عندما يتم إعطاء طفل ال قواعد أو مبادئ توجيهية لمتابعة ،والوالدين السماح للطفل التخاذ القرارات الخاصة به ،ثم أكثر األحيان ،سوف
يختار الطفل ضعيف .والمشكلة الوحيدة أن دون الحصول على إرشادات مراقبة أبوية ،مقارنة مع الطفل لن تعرف أن تختار سيئة ،وهذا سوف
تتصاعد من خالل الحياة .سيقوم هذا بدوره يسبب اإلحباط والغضب والتعاسة للطفل .هذا يمكن كل ما منع من األصل ببساطة الوفاء بالتزامه هلل،
وإلى الطفل.
أنه عند هللا يقول لنا أننا قد يعيش فترة طويلة على األرض ،هو عدم إشارة إلى يعيشون حياة بشري منذ وقت طويل ،بل أن أولئك الذين
هم "القديسين هللا" أيضا سوف يعيش طويالً على األرض بعد قد غزا الشيطان والحياة األبدية ،ونظرا ألن "القديسين هللا".

الوالدين ،وعدم إساءة استعمال االنضباط
وأنتم اآلباء استفزاز ال أطفالك بغضب :ولكن رعايتهم في نشبا وموعظة للرب .أفسس 6:4
هذه اآلية هي األساس لسلطة الوالدين تأديب أطفالهم ،مع اآلية  4أعاله يجري االحتفاظ في أذهان اآلباء واألمهات .ولكن أيضا تحذيراً
لآلباء واألمهات .عدم إساءة استعمال السلطة الخاصة بك على أطفالك .أن االنضباط شيء واحد ضربهم أو خالف ذلك االعتداء عليهم ،وال
يتغاضى عنه هللا .أنت لرعايتهم مع الحب ،ونعلمهم من حبك ألطفالك .وينبغي أن يخفف االنضباط بالمخالفة الذي قام به الطفل .أن هللا هو أبانا في
السماء .إذا كان هللا يعامل لنا بالحب والتفاهم ،حتى عندما كنا الخطيئة ،ثم ذلك أيضا يجب عالج اآلباء أطفالهم مع الحب والتفاهم عند عدم إطاعة؟

عند التخصصات الوالدين طفلهما دون سبب ،التي حدث فيها ال مخالفة ،أو االنضباط الذي أكبر من أوامر المخالفة ،ثم يصبح الطفل
يشعرون باالستياء من األصل ،وتفقد احترام لهم .من أجل تكريم شخص تحتاج لتكون قادرة على احترام له أو لها أول .هللا يريد أولياء األمور
معرفة ،أن االنضباط يجب أن يكون خفف من الحب .عندما تحب شخص ما ،أنت غير قادر على القيام بضرر له أو لها ،أو يجري الظالم.

مكانا ً للتأديب
وقد اعتقدت دائما ً أن هللا لديه حس الفكاهة ،وفي خلقه للرجل ،وقدم سمة الكمال الذي لتأديب أطفالنا .من المعروف األرداف .عند أحد
الوالدين الضربات على يد مفتوحة على األرداف ،الطفل واألم يشعر باأللم .عندما يضطر أحد الوالدين بتأديب طفل ،كاألصل كثير قصيرة مجيء
في تعليم الطفل ،كما أنها ويلفولنيس للطفل .ولذلك على حد سواء ينبغي أن تخضع لأللم.
ينبغي ابدأ أن ضرب طفل مع عصا أو قضيب أو أي شكل آخر من سالح ،وينبغي أن تستخدم فقط يد مفتوحة من األصل ،وفقط على
األرداف ،وسوف يكون األلم شعر ولكن ال ضرر دائم أو اإلصابة سوف تحدث .إذا كان أحد الوالدين يضرب جد تسبب الضرر الحقيقي للطفل ثم
أنهم أيضا سوف قد أصيب اليد الخاصة بهم.

أولئك الذين يعانون
إذا كنتم تحمل نشبا ،ديليث هللا معك كما هو الحال مع أوالده؛ لما االبن هو أنه منهم األب تشاستينيث ال؟ عبرانيين 12:7
إذا كنت تحمل يجري منضبطة بالديك ،ثم هللا سوف التعامل معك كوالدك كذلك .أي نوع من األطفال سيكون نتيجة لذلك قد تم تأديب ابدأ
بآبائهم؟ وهذا القول ،أن جميع األطفال في وقت ما أو آخر ،بحاجة إلى أن تكون منضبطة .هذا هو طبيعة أشب عن الطوق ،ومحاولة لممارسة
سلطة واحدة ألكثر من واحد في النفس.

الليبرالية ،يد الشيطان
هذه اآلية مثال آخر لماذا أعتقد أن "الليبراليين االجتماعية" من وقتي في خطأ المتطرفة ،وتحت التأثير أو التحكم التام من الشيطان في ما
يتعلق بتنشئة طفل .الليبرالية تصر على أنه ال حق لتأديب طفل .الليبرالية تعتقد أن جداً علنا برشاقة طفل سوف على نحو ما تصيب احترام الذات
الطفل ،أو خلق مرض عقلي من اإلذالل الذي ينشئ مثل هذا انضباط .أقول أننا جميعا بحاجة التواضع قليالً من وقت آلخر ،بغض النظر عن
عصرنا .هذه اآلية الكريمة ،يقول لي أن الضرب ،في األماكن العامة أو في القطاع الخاص ،هي تتغاضى عنها هللا.
كما أن هذا هو الحال ،أولئك الذين يروجون ألن أي طفل أن تكون منضبطة في المعارضة المباشرة "وصايا هللا" ،وبالتالي ليس من هللا
ب ل من الشيطان .يمكنك أما طاعة هللا أو يعصي لك ،يمكنك أما إظهار الحب هلل أو يمكنك إظهار الكراهية الخاص بك من هللا ،هناك ال منتصف
الطريق.
قد حتى وصلت إلى درجة أن بعض حكومات العالم ،سنت قوانين لمعاقبة اآلباء واألمهات ،وحتى إزالة األطفال من احتجازهم ،إذا أنها
كثيرا ما يعطي هذا الطفل الضرب .هذه األنواع من القوانين ضد إرادة هللا .هؤالء الليبراليين االجتماعية الذين يروجون لهذا النوع القانون هم
أنفسهم معارضة هلل ،ومن ثم المروجين لألناجيل كاذبة من الشيطان.

أولئك دون تأديب
ولكن إذا يي تكون دون تأديب ،إثبات ًا لما تقدم كلها المتباهي ،ثم هي يي األوباش ،وال أبناء؟ عبرانيين 12:8
إذا ليس هو تأديب طفل ثم ما هو نوع من شخص سيكون له تنمو لتصبح ،هللا يستخدم كلمة "األوباش" إلظهار كيف أنه يرى مثل هذا
طفل ،واآلباء .إذا ما دعا الحب الوالدين أطفالهم قليالً حتى أنهم سوف ال االنضباط االنضباط فيها ،ثم لماذا هللا يود أن يدعو الطفل أو األم ،أما في
السماء؟
عند ترك طفل ،أن تقرر ما هو الصواب والخطأ بأنفسهم ،وأنهم سوف معظم األحيان اختيار خاطئ .عند الوالد يتهرب من مسؤوليتها،
فإنه يترك الباب مفتوحا ً للشيطان للدخول في .وسيؤدي هذا الطفل أن يعيش حياة غير سعيدة لإلحباط ،عندما ال يحصلون على طريقتهم عندما
يكبرون في العالم الحقيقي.

واجب الوالدين
الوصية الخامسة وتجعل التنشئة الصحيحة لألطفال واجب ومسؤولية الوالدين .لتأديب طفل هو وصية من هللا أن األصل ينبغي إعداد
الطفل للتجارب والمحن من الحياة ،فضال عن الطاعة هلل .فشل في ذلك خطيئة من اآلباء واألمهات ضد هللا ،مثلما الطفل الضال يرتكب اآلثام عندما
يجعل الخيارات الخاطئة في الحياة.
إذا كان الوالد قد سوى القليل من القلق لطفلهما ،ثم أنهم يتعاملون مع هذا الطفل كأحد تعامل لقيط .إذا كان الوالدين معاملة الطفل لقيط ،ثم
هللا سوف نعاملهم نفسه .ابدأ وقد كانت منضبطة ،عندما كان يطلق عليه ،أن ال تعرف حب األصل .إذا كنت تعرف ابدأ حب الوالدين ،ثم كيف
سيتعرف عليك اآللهة الحب عندما قال أنه يعطيها؟

بالنيابة عن
النظر في

هذا ،عندما يجري طفل سيئة باستمرار ،والقيام بهذه األمور قلب والديهم ،اآلباء واألمهات في كثير من األحيان تنفس

الصعداء ويقول" ،الطفل يريد فقط من االهتمام" .كذلك! نعم! إذا كنت كأحد الوالدين لم يحصلوا على الوقت الكافي إلعطاء االهتمام لطفلك ،ثم
كنت تقول أن الطفل ال تحب لهم .للطفل ،االهتمام الذي أواله الضرب ،بل هو أفضل من أي اهتمام على اإلطالق .المرة القادمة يعمل طفلك ،ال
برشاقة له أو لها ،ببساطة اعتقالهما في ذراعيك وتعطي لهم العناق والقبالت ،ونقول لهم كنت احبهم .في المرة القادمة ،ال تنتظر للطفل العمل .عناق
يوميا تبقى البلوز بعيداً ،ناهيك عن الشيطان .والد ،الذي فشل لتأديب أطفالهم ،مجرد سيئة ،كأحد الوالدين أن انتهاكات طفلهما باسم االنضباط.

أعد هلل
وعالوة على ذلك كان لدينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب من
المشروبات الروحية ،ويعيش؟ عبرانيين 12:9
بعد قد تم تأديب بآبائنا ،هل نحن ال تزال احبهم؟ في طاعة هللا وقبول له ضوابط ،وينبغي علينا ال يزال الحب له ،هو الذي يوفر لنا الحياة
األبدية؟ فكر في كل شيء كنت قد قرأت هذه الكلمات أن هللا قد أعطى لي مكان في صفحة ويب هذه .أنا أقول لكم الحقيقة هلل ،وال شك لدى أن كثيرا
ما يكون مكتوب تجد الهجومية .هذا كيف تأديب هللا لك .عن طريق لي هللا يعطيك تعليمات ،حتى عندما تكون التعليمات خالفا لما قد يعتقد دائماً.

السبب في التعليمات ألنك في الخطأ فيما يتعلق بكيفية تقديم العبادة هلل .في هذه الكلمات التي كنت قد قرأت ،هللا هو عن طريق تهذيب لك ،حيث أنه
سوف تشاهد الخطأ وتصحيح السلوك الخاصة بك .ذلك أنه للخروج من الحب لك ،إذا كنت ال تزال في الخطأ ،يمكنك سوف ابدأ إيالء مدخل إلى
السماء.
ألنها حق ًا لبضعة أيام معززة لنا بعد المتعة الخاصة بهم؛ ولكن كان للربح لدينا ،ونحن قد يكون المتباهي للقداسة .العبرانيين 12:10
والدينا تأديب لنا ،حيث أنه سوف نطيع ما يمليه .آبائنا هي بسط سلطتهم على لنا ،لألسباب والمعايير الخاصة بهم .هللا تخصصات لنا ذلك
ألننا قد نعرف حقيقته ،وأن األخالق ،وهي بره ،وهناك قبل الدخول في السماء وهكذا ،تزين في مجده .باحتضان الضرورات األخالقية ستة من هللا،
ثم نحن أيضا سيجعل مجده لنا المجد .هللا قد دعانا إلى االنضمام إليه في السماء والسبب أنه يسعى من رفاقه ،ولكن أصحابه يجب أن يكون لديك
نفس الشعور بالصدق ،واألخالق التي لديه.

االنضباط يجني ثمرة للتفاهم
اآلن ال نشبا في الوقت الحاضر سميث أن تكون الفرحة ،ولكن المؤلمة :بعد ذلك ومع ذلك فإنه ييلديث الفاكهة المسالمين من بر لهم التي
تمارس بالتالي .العبرانيين 12:11
أنها ليست ابدأ نتمنى أن تكون منضبطة ،كما أنه يحدث ،نجد أنها الخطيرة والمذلة .إال بعد فترة من الزمن ،ونحن نفهم السبب في ذلك،
وعلينا أن نتعلم الدروس تعطينا السالم والتفاهم ،مما يجعل لنا شخص وتوثيق أفضل آلبائنا ،وإلى هللا ،لوجود عانى.

وقال بنجامين فرانكلين
عندما يكون الدين جيدا ،وسوف تتولى أمرها بنفسها .عند الدين ليست قادرة على العناية بالذات وهللا ال تراه مناسباً للعناية بها حتى ال
يكون لديها لمناشدة السلطة المدنية لدعمه ،ودليل في رأيي أن السبب هو سيئة واحدة.
وبعبارة أخرى ،إذا كان هللا ليس وراء الدين أنها بحاجة إلى حكومة مدنية بسن قوانين لدعم ذلك ،ثم الدين ال من هللا ،بل من الشيطان .وفي
هذا الضوء نفسه ،أنه ليس "القديس هلل" ،تتناول األسلحة ،أو أي دولة أخرى من أدوات الحرب ،للتقدم المحرز الخاص بك دينية تعتقد ،هللا سوف
يلمع الضوء له الحقيقة عن تلك التي كان سيتم ،كما سعادته ،ال شيء يمكن أن نفعله أن هللا لن تفعل نفسه .عندما يعود يسوع ،أنه سوف يأخذ رعاية
جميع تلك التي معارضة له ،أنه لن تحتاج مساعدة منا ،في إقامة العدل" .القديسين هلل" أنها مهمتنا أن يوصوا "كلمة" هللا الحقيقية ،ال االستغناء عن
العدالة عند أولئك الذين فشلوا في الحصول على الحقيقة .ويرد هذا الدعم في المجاالت التالية التي يتحدث بها يسوع.

غير مؤذية كالحمائم
ها .أبعث لكم المنصوص عليها كالغنم وسط الذئاب :يي وليكون حكيما كالحيات ،وغير مؤذية كالحمائمMatthew 10:16 .

الوصية السادسة
أنت سوف ال تقتل
أنت سوف ال تقتل .خروج 20:13
كنت أعتقد هذا مستقيم إلى األمام ،وهناك حاجة إلى أي تفسير آخر .ولكن أشعر بمزيد من االحتياجات يمكن أن يقال .في اإلصدار
 Jamesالملك من الكتاب المقدس ،تقول هذا المبدأ يعلم قدسية الحياة البشرية ،التي يجب علينا أن نسعى إلنقاذ الحياة بدالً من أن اعتبر .ويبدو هذا
ال يتسق مع تاريخ حسب ما صرح به الكتاب المقدس.
أعطيت الوصايا العشر الختار منها (أطفال أو أحفاد يعقوب) بعد أن نقلوا خارج مصر .أنها تجولت ثم حولها في البرية لمدة أربعين
عاماً .وهذا يسمح لجيلين ينشأون في المعرفة والطاعة للوصايا العشر ،وهي "قوانين هللا" ،قبل أنها ستكون قادرة على تصبح مشوبة باألديان
الوثنية للشعب الذي يسكن في أراضي مدفع ،المعروفة بفلسطين اليوم.
عند ثم جاءوا إلى "أرض الميعاد" ،فقد أعطيت اإلذن من هللا ،ال مجرد قهر الشعوب التي واجهتها هناك ،ولكن تمحو منها تماما .من
ناحية كنت تحت قيادة ال لقتل ،ومن ثم يقال لهم ليس فقط لقتل ،ولكن ال تظهر أي رحمه على الذين قاتلوا .تم وضع النساء واألطفال على حد سواء
بالموت .وهذا معتمد في اآليات التالية.

عندما يحضر إليك الرب خاصتك هللا إلى األرض إلى أين أنت سنتعاون المتالك أنه ،وقد خلت المدلى بها من كثير من األمم قبل إليك،
الحثيين ،وجيرجاشيتيس ،والعموريين ،وكانانيتيس ،وبيريزيتيس ،وفي هيفيتيس ،وجيبويسيتيس ،سبع دول أكبر وأقوى من أنت .سفر التثنية 7:1

وعندما الرب خاصتك هللا يجب تسليمها قبل إليك؛ أنت سوف اضرب لهم ،وتدميرها تماما؛ أنت سوف تجعل ال العهد مع لهم ،وال رحمه
شو لهم .سفر التثنية 7:2
ال أنت سوف تجعل الزواج معهم؛ ابنه خاصتك أنت سوف ال تعطي منعزلة عن ابنه وال ابنته سوف تأخذ أنت معزل خاصتك االبن .سفر
التثنية 7:3

ألنها سوف تتحول بعيد ًا أنها ابنه من لي ،أنها قد تخدم اآللهة األخرى ،بعد ذلك سوف غضب الرب تكون اوقدت ضد لك ،وتدمير إليك
فجأة .سفر التثنية 7:4

ولكن هكذا أنتم يجب التعامل معها ،أنتم يجوز تدمير تلك المذابح ،وكسر الصور الخاصة بهم ،وخفض بها بساتين ،وحرق صورهم
المتجمدة بالنار .سفر التثنية 7:5

للفن أنت شعب مقدس بمعزل الرب خاصتك هللا ،الرب خاصتك هللا قد خلت اختار إليك أن الناس خاصة منعزلة نفسه ،فوق جميع الناس
على وجه األرض .سفر التثنية 7:6

هل هناك سياسة الكيل بمكيالين؟
وفي ضوء هذا ،نحن ما جعل من الوصية ،أنت سوف ال تقتل؟ هل هو أن هللا قد حددت سياسة الكيل بمكيالين؟ استناداً إلى الكلمات التالية،
يبدو أن يكون األمر كذلك" .الرب خاصتك هللا قد خلت اختار إليك أن يكون شعب خاصة منعزلة نفسه ،فوق جميع الناس التي على وجه
األرض"،
ال افترض أن تعرف اآللهة المنطق للسماح على ما يبدو هذا الكيل بمكيالين ،ولكن أستطيع أن أفكر في تفسير واحد .اختار منها كانت
مجموعة صغيرة نسبيا ،ليست قوية للغاية ،عسكريا ،ومن ثم عرضه للخطر من محا أنفسهم .الوصايا التي كانوا يعيشون فيها كانت ثورية مقارنة
بالديانات التي تمارس من قبل الشعوب األخرى في المنطقة .فقط تدمير جميع آثار تلك األديان األخرى ،تكفل بأن اآللهة العبادة الحقيقية سوف البقاء
على قيد الحياة ،وال يكون معطوباً.

النظر في

ذلك؛ وأنشئت جميع األديان التي يحتفظ بها الرجل من أي وقت مضى منذ البداية ،عدا اإليمان بحقيقة هللا ،وعززت

بالشيطان .إذا كنت العبادة أي نية أخرى من تلك التي قد أمر هللا لنا بالحفاظ على ،لك هي عبادة الشيطان ليس من هللا.
وهذا مثال آخر هلل يجري هللا الرحمن رحيم ،ولكن فقط مع أولئك الذين يتعبدون له كما أنه أوامر ،وال رحيم جداً على اإلطالق تجاه أولئك
الذين يتبعون أي اآللهة األخرى .نضع في اعتبارنا كذلك ،التي اختار منها حيثما نظر هللا يكون فوق كل اآلخرين ،فوق جميع الناس.

النظر في

ذلك؛ هللا القصد حتى أن "أطفال إسرائيل" الحفاظ على قوانين بلده" ،الوصايا العشر" ،أنه يشعر بأنه ضروري تدمير تلك

الشعوب األخرى الذين يعبد آلهة أخرى تماما .إذا كان ذلك القصد ،ثم هل حقا ً يعتقد أنه أقل إصرارا أن أطفاله من "العهد الجديد" يبقى وصاياه
كذلك؟ أولئك الذين يعتقدون أنه ليس لدينا للحفاظ الوصايا ألننا نعيش تحت "نعمة يسوع" في الخطأ ،هو الجذر الذي يكمن الشيطان ،وهذا ينبغي أن
يساعد لك أن ترى اكاذيبه لما عليه ،وال يكون أعمى من جانب منها إلى األبد.
كما ترون" ،أنت سوف تقتل ال" ،بمعنى أكثر بكثير مما قد يفترض أوالً .فقد أصبح العرف ،خرق لهذه الوصية إذا كنت تقتل أي إنسان
آخر .لدى أي مشكلة مع هذا العرف ،ولكن كما أظهرت ،قد تكون صحيحة ال قدر هللا وتشعر بالقلق.

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

ولكن أقول لكم" ،أن يعاقب هو غاضب مع شقيقة دون سبب تكون في خطر الحكم :ويعاقب أن يقول ألخيه ،رأكا ،تكون في خطر
المجلس ":لكن يعاقب القول" ،أنت خداع "،يجب أن تكون في خطر نيران الجحيمMatthew 05:22 .
وكما ترون ،يسوع ،من خالل تعاليمه وسعت إلى معنى "أنت سوف تقتل ليس" ،بالطبع واحدة من الوصايا العشر .إذا كان يسوع يعلمنا
جوانب الوصايا العشر ،وليس فقط تعلمنا لكن يتوسع المعني ،ثم أليس من الصحيح أن نحن كمسيحيين يجب أن نعيش حياتنا ضمن إطار عمل
لتعاليمه ،المؤسسة التي يجري الوصايا العشر؟
كوسيلة إلعطاء التفهم الكامل "الوصية السادسة" ،أشعر أنه من الضروري إعطاء المناقشة بشأن لماذا يقارن يسوع بعد الغضب تجاه
أخيك بقتل شخص ما .هذه المقارنة ال شيء صغير ويحتاج إلى مناقشة.

أن الكراهية إلى قتل
وكما ترون من اآلية أعاله ،وسعت يسوع من خالل تعاليمه على معنى "أنت سوف تقتل ليس" ،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؟
في اآلية أعاله ،تعليم يسوع ،قدم لي المتاعب في فهم بالضبط ما يحاول أن يقول لي ،وذلك في الصالة طلبت للتوضيح ،وهذا ما أنزل هللا
بالنسبة لي.
سألت السؤال" ،يجب أن يكون لديك أي نوع من الغضب لشخص آخر سوف يسبب يسوع تنذرنا بأن ذلك يمكن أن يؤدي 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 من جوانب ما التدريس 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 عليك أن تكون المتعصب أو 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 ال معنى أو سبب.
ولذلك يقارن يسوع هذا لقتل شخص ما ،ألنه إذا تركت لتتفاقم وتنمو ،القتل ليست بعيدة وراء الكراهية.
وهذا أيضا يقول لي أن "الشيطان كذب" 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؟ فيما يلي مثال آخر من يسوع تدريس عناصر الوصايا
العشر .بالنسبة لي هذا يعني أن "سانت من هللا" ،يجب عليك أيضا االحتفاظ الوصايا العشر.

الوصية السابعة
الزنا
أنت سوف ال يرتكب الزنا .خروج 20:14
ويقول الكتاب المقدس  Jamesالملك؛ وهذا هو مبدأ النقاء الجنسي .المتصلة بهذا المبدأ يتم حظر المحارم ،اإلغواء ،البغاء ،الزنا ،إلخ.
أوالً وقبل كل شيء ،دعونا تعريف الزنا .قاموس التراث األمريكي يعرف "الزنا" " ،تبرعات الجماع الجنسي بين شخص متزوج
وشريك خالف الزوج المشروعة".
قد تالحظون ،أن الجنس ليس هو مذكور .يتم استخدام العبارة A" ،تزوج الشخص ، "،حتى إذا كان رجل متزوج وله عالقة جنسية مع
أي دولة أخرى ،من زوجته الشرعية ،ثم أنه قد ارتكب الزنا .إذا كانت امرأة ومتزوج وله عالقة جنسية مع أي خالف زوجها مشروعة ،ثم أنها قد
ارتكب الزنا .بالدي تعريف شخصية من الزنا أو الفجور  ،االنخراط في أي نوع من لقاء جنسي مع شخص آخر غير زوجك.

هبة هللا
الجنس هو هدية للزوج والزوجة تعطي لتعزيز الحب الذي يشعرون بالفعل لبعضهما البعض .أعتقد أنه بهذه الطريقة ،ال المتعة تحيط
الحيوانات األخرى من الجنس .للحيوانات من غرض واحد فقط من الملقمات ،واإلنجاب من األنواع ،رجل من ناحية أخرى أيضا يشعر الحب
ألقرانهم ،وهذا ال يتمتع بها أي حيوان آخر .عن طريق الجمع بين الحب تشعر أنك لزوجك بكل السرور لقانون الجنسية ،يمكنك الحصول على
كامل وتجربة الوفاء العاطفي والمادي .هذا يمكن أن يتحقق إال بين اثنين من الناس عندما يكون لديهم حب كل منا لآلخر .عندما كنت تشارك في
الجنسي لقاء مع أي دولة أخرى ثم لك دنس مما هو جميل وجعله فاحشة.
ربما الحظتم أن تستخدم عبارة "أي دولة أخرى" .هذا هو اإلشارة إلى ،أن شخص متزوج ،لديه عالقة جنسية مع شخص من نفس
الجنس ،يشكل جريمة الزنا أو الفجور ،كذلك.

الجنس هومو
في هذا العصر الذي أعيش" ،الجنس هومو" ال يعتبر غير طبيعي بالمجتمع ككل .حتى في هذا الصدد ،أن تطبيق قانون هذه الوصية
كذلك .ومع ذلك ،هللا عرف الزواج بأنه بين رجل وامرأة ،ويمكن أن يكون هناك ال الزواج ،في نظر هللا ،بين اثنين من نفس الجنس .أنا شخصيا أجد
"الجنس هومو" أن تكون البغيضة؛ لكن رأيي ال قيمة لها ،لذا ما هللا لديه ليقول عن ذلك؟

إذا كان رجل أيضا تقع على عاتق البشرية ،كما قال الليث مع امرأة ،سواء منهم ارتكبوا رجس؛ يطرح بالتأكيد إلى الموت؛ وتكون دمائهم
عليهم .الويين 20:13
كما ترون ،أن هللا يتحدث صراحة في إدانته "الجنس هومو" .إذا كنت ال تزال قراءة بعض اآليات أكثر في الكتاب من سفر الالويين،
سوف تشاهد فقط أي نوع من األفعال الجنسية األخرى فاحشة أنه قد تم تجميعها مع.
فمن الواضح بالنسبة لي أن هللا يريد أن تكون جذوره الجنس هومو وتدميرها ،حيث أن الخطيئة والمرض سوف ال تصيب بقية المجتمع.
قرأت مرة واحدة ،عدة سنوات ،أن بعض العلماء كان قد قرر أن هناك فرقا في الكروموسومات من أولئك الرجال الذين هم "الجنسي هومو" ،وتلك
التي ال تكون "الجنسية هومو" .واختتمت الباحث الذي لماذا بعض الرجال يفضلون غيرهم من الرجال إلى النساء .وأعتقد أن هذا الباحث قد يكون
"الجنسي هومو" نفسه ،وكان مجرد محاولة إلعطاء مصداقية تفضيالته الجنسية .هومو الجنسية ليست من األمور حتمية بيولوجية ،ولكن مسألة
اختيار ،وبعبارة أخرى ،يمكنك اختيار إلى تفضيل اآلخرين من نفس الجنس.

تعليقات يسوع
معرفة هذا دعونا ثم تعلم ما يسوع قد يقول عن الزنا؟

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 .

واآلن أنا على افتراض أن العكس الصحيح أيضا .أي المرأة المتزوجة منهم ينظر إلى رجل آخر مع شهوة ،كما يرتكب الزنا في قلبها.
لدى أيضا لنفترض ،أن المسيح هو إشارة إلى شخص متزوج ،االشتهاء آلخر ،ألن يتبع من خالل تعريف الزنا .مرة أخرى ،يسوع هو تدريس
الوصايا العشر ،وليس مجرد التدريس لهم لكن توسيع عليها.

الزنا
كيف يرتبط كل هذا لألشخاص غير المتزوجين ،وسلوكهم الجنسي؟ إذا كان الزنا فعل جنسي بين شخص متزوج وشخص آخر ،عدا
الزوج المتزوج قانونا ،ثم كيفية ترجمة ذلك للشباب ،شخصين غير متزوجين؟ وهذا هو يشملها تعريف الزنا .ويعرف "قاموس التراث األمريكي"
"الزنا" ،الجماع الجنسي بين الشركاء ،الذين يتزوجون ال إلى بعضها البعض.
إذا كان هذا التعريف يبدو الكثير مثل الزنا ،وهذا ألنه ،ولغرض جعلها واضحة للشباب ،وغيرهم من األشخاص غير المتزوجين ،التي
أيضا تخضع لهذه الوصية .لذا دعونا نجعل هذا واضحا؛
 :1إذا كان شخص متزوج وقد ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الزوج ،اثنان منهم على حد سواء ارتكاب الزنا ،ولكن الزوج دون
خطيئة.
 :2إذا كان شخص غير متزوجين الجنس مع شخص متزوج ،ثم كالهما ارتكاب الزنا.
 : 3إذا كان اثنين من األشخاص غير المتزوجين يمارسون الجنس مع بعضهم البعض ،ثم كالهما ارتكاب الزنا ،التي هي في جوهرها
نفس الزنا.

ليس لعبة
رغم ذلك ،الرجل حيوان طبيعة ،وفقط يتحقق الصعود على الحيوانات األخرى من العالم عند هللا جعل الرجل روح حية ،وبالتالي خلق
الرجل-النوع ،ما زال لدينا الغرائز الحيوانية من حيوانات غبية .هللا ومع ذلك ،قد وضعت لنا لغرض أعلى في هذا العالم .القيام بأنفسنا في الجنسية
العالقات ،كما تفعل البهائم ،يخفض لنا العودة إلى تلك الدولة ،وذلك يجعلنا ال يليق بالدخول في الوجود ،ونعمة من هللا .وباختصار ،يتغاضى هللا عن
الجنس إال بين رجل وزوجته متزوجين قانونا ،يحظر جميع النشاط الجنسي األخرى باهلل .حتى إذا كنت ممارسة الجنس كأحد كبار قبالة يال مع
شخص ما( ،تاريخ) ،ثم قمت باقتراف خطيئة .الجنس ليس لعبة التي تأخذ بها ،وتلعب مع وكان هو يعني من هللا أن يكون وفاء للحب تشعر أنك
لزوجك ،وجميع األعمال األخرى للجنس فاحشة .اآلية التالية يعطي الدعم لذلك.
الزواج الشرفاء في كافة ،وأونديفيليد السرير :ولكن مروجي عاهرة والزناة هللا سيحكم .العبرانيين 13:4
دعونا كسر هذا ،وكلمة "ديفيليد" يحمل مغزى .ويعرف "قاموس التراث األمريكي" فحسب؛ جعل قذر أو القذرة؛ وتلوث ،حط نقاء أو
التميز من؛ الفاسدة.
كيف واحد جعل القذرة ،وتلويث أو حط زواج؟ طريقة واحدة ارتكاب الزنا ،أو فعل من أفعال الفجور ،قبل أو بعد الزواج .أنا أعرف أن
في هذا العصر ،هو قبول ممارسة الجنس قبل الزواج ،وأي شخص ،ذكرا كان أو أنثى ،الذي يرفض أن يكون الجنس بعد الخروج في موعد ،هو
النظر في غريبة ،أو غير طبيعية .قراءة كثير من هذا ،ويريد أن يكون هللا يغفر ذنوبهم ،الذين قد انغمسوا في الزنا ،قد تكون قائال ألنفسهم ،و "أنا

منغمس في حرية ممارسة الجنس طوال حياتي الكبار ،كيف يمكن من أي وقت مضى أتوقع هللا يغفر لي .وقد عقد اآليات التالية اإلجابة على هذا
السؤال.

يمكن أن يغفر خطايا الماضي الخاص بك
أن كان يؤمن له ال ينبغي أن يموت ,لكن لدى حياة أبدية .جون 03:15
لذا أحب هللا العالم ،أنه أعطى له فقط أنجب االبن ،أن كان يؤمن له ال ينبغي أن يموت ،ولكن لها الحياة األبدية .جون 03:16
هلل أرسل ال ابنه إلى العالم ليدين العالم؛ بل أنه قد أنقذ العالم من خالله .جون 03:17

أضاف أن يؤمن له ليس إدانة؛ ولكنه قال أنه يؤمن ليس هو أمر مدان بالفعل ،ألنه قد خلت ال يؤمن باسم فقط بأن أنجب ابن هللا .جون
03:18
وهذا هو اإلدانة ،أن الضوء هو يأتي إلى العالم ،وأحب الرجل الظالم بد ً
ال من الضوء ،ألن أعمالهم كانت شريرة .جون 03:19
لكل واحد أن الشر دويث  hatethالنور ،وال يأتي إلى النور ،لئال ينبغي األباطيل أفعاله .جون 03:20
ولكنه أضاف أن دويث الحقيقة جاء للضوء ،وأنه قد بذل أفعاله المجاهرة ،أنهم هم الذي يحدثه في هللا .جون 03:21
وضعت ببساطة هذه الوسائل كافة ،إذا كنت قد أخطأت ،ولك أن ترفض قبول المسيح ووصايا هللا ،ألن القيام بذلك عليك أوالً يجب أن
نعترف آثامك ،ولوم نفسك ،ثم الخاص بك الذنوب ال يغفر هللا .إذا لم تشاهد ما ضرر هناك هو ،عن طريق ممارسة الجنس مع شخص آخر غير
الزوج ،وإذا كنت ال أستطيع أن أرى لماذا اآلخرين ،حتى من هللا ،ينبغي أن تملي عليك ما هو صواب وما هو خطأ ،ثم شخصيتك هو ليس هلل بل
للشيطان ،وكنت بالفعل فقدت.
هللا يحب لنا جميعا ،ويريد كل منا أن تأتي إليه ،ولكن أوالً يجب أن نثبت أنفسنا جديرة .خالفا للزوايا ،مما جعل هللا الكمال منذ البداية ،أنه
قد وضع لنا في هذا العالم ناقصة ،مع الشهوات والحاجات من البهائم .أود أن أشير إلى هذا الوقت على األرض ،كبوتقة للروح .وستكون موضع
ترحيب منا قادراً على خفف ومزورة في حرارة التأثيرات الشيطان ،وأدلى النقي منه ،إلى السماء ،وهو المنزل من كثير من القصور ،أن تكلم
يسوع ،بينما إذا كنت فريسة الفجور الشيطان ،لديك الموت األبدي فقط في انتظار لك.
لقد سمعت كثيرا ما قيل من قبل أولئك الذين يرغبون في االنغماس في سلوك غير أخالقي" ،هم لك لفرض األخالق الخاصة بك على
عاتقي؟" حسنا أقول إلى أن "هذه هي األخالق اآللهة األول وأعطاها لي .لقد كانوا المعيار الذي عاش "الحضارة الغربية" ،لستة آالف سنة
الماضية .من أنت تعتقد أنك الخاصة أو أكثر حكمه من هللا ،وجميع الذين عاشوا قبل لك؟ "
جون  ،03:21المذكورة أعاله ،هو المفتاح للخالص الخاص بك .على الرغم من ذنوبك ،إذا لك التوبة ،وننظر إلى المسيح للتوجيه ،ثم هللا
سوف يعقد آثامك الذي يحدثه .قاموس "التراث األمريكي" يعرف كلمة "المطاوع" ،ماضي والنعت الماضي لعمل .وبعبارة أخرى ،فإنه يتم وضع
في الماضي ،وطالما أنه يبقى في الماضي ،وأنت لم تعد الخطيئة ضد وصايا هللا ،عن طريق المسيح كنت يغفر.

الزواج للحياة
واحد الجوانب األخرى للزواج يحتاج إلى طرقت ،هنا .عندما تقف أمام شخص ما ،سواء كان كاهنا ،يأمر وزير ،أو بعض األفراد
األخرى قانونا إذن إلجراء الزواج ،يمكنك جعل نذر ،لزوجك المحتملين ،وإلى جميع الحاضرين في الشاهد زواجك .إذا قمت بإجراء هذا النذر

لزوجتك أن تكون ،فضال عن البلدان األخرى في الوجود ،وأن هللا الذي سوف يكون شاهدا على زواجك ،سواء كنت أدعوه أم ال ،ثم يمكنك ارتكاب
نفسك للزواج للحياة.

مسموح بالطالق؟
في العهد القديم ،كانت حاالت الطالق مقبولة ،ولكن هنا ما كان يسوع يقول عن ذلك.

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 .
العبارة" ،حفظ لسبب الزنا" ،يقول لي أن طالق هو تقبله هللا ،عند الزوج قد ارتكب خطيئة الزنا ،أو أي فعل من األفعال الجنسية األخرى
المشمولة بتلك الوصية .ذلك إال هللا يجب أن تعطيني سببا لالعتقاد بخالف ذلك ،المرة الوحيدة التي يمكن الطالق فرد الزوج ،دون ارتكاب الزنا
أنفسهم ،إذا كان الزوج غير مخلص لهم أوالً.
هذه اآلية تتحدث عن النتيجة ألن المرأة ،ولكن أود أن اقترح أن العكس للرجال صحيح كذلك .وهذا يوحي أيضا بالنسبة لي ،أن هللا ينظر
باستثناء الخيانة الزوجية ،الزواج كالتزام مدى الحياة .لكن إذا كان الزوج ينبغي أن يرتكب الزنا ،هللا يقول لنا أن تلك التي قد أخطأ لن يسبب اآلخر،
الذي بقي مخلصا في الزواج ،الخطيئة ينبغي أنه أو أنها تتزوج ثانية بعد الحصول على طالق.
وه ذا يعني أيضا بالنسبة لي ،إذا أنت طالق ،هل للخيانة الزوجية للزوج الخاص بك ،وثم تتزوج ثانية ،أنت ال يرتكب خطيئة الزنا عند لك
الزواج مرة أخرى ،كما تسبب لك زوجتك الجديدة ارتكاب الزنا .إذا ،ومع ذلك ،كان أحد أن ارتكبت الزنا خالل زواجك ،ومطلقات ،والزواج مرة
أخرى ثم ،الذي يسبب زوجتك الجديدة ارتكاب الزنا ،بسبب خطيئة الخاصة بك.

أعزب العيش معا
في هذا الوقت ،السنوات األولى من القرن الحادي والعشرين ،هناك الكثيرون الذين يعيشون معا ،وإنجاب األطفال ،ولكن لم يتزوج قانونا.
هل هذا ثم يعني كالهما مذنب الفجور؟ وهناك بعض الذين يقولون نعم .ولكن إذا نظرتم إلى ممارسات العهد القديم ،كان هناك ال الترخيص الرسمي
الالزم لزوجين تكون متزوجة.
تذكر :الزواج من اختراع هللا عندما قدم حواء آلدم؛ ولذلك ،أنها ليست شرعية الحكومات المدنية التي تحدد ما إذا كنت متزوجا قانونا،
ولكن إذا كان الزواج هو يؤديها وشهد وفقا "قوانين هللا".

في عيون هللا
في التاريخ ،إذا اآلباء واألمهات على حد سواء التغاضي عن العالقة ،ثم أصبحت رجل وزوجته تحت هللا.
كما كان الحال بعد ذلك ،واليوم إذا كان الوالدان ال نعترض أن أي حفل زفاف رسمي أو ترخيص تم الحصول عليها ،ثم كانت متزوجة
بنفس الطريقة .فقد اختارت بعضها البعض؛ أنها جعلت التزام ببعضها البعض من خالل أعمالهم أن لم يكن في العبارة ،حتى أنهم متزوجون ولذلك

تحت هللا .مرة واحدة لديهم أطفال ،األطفال ليسوا األوباش ،ولكن ذرية القانونية .وبطبيعة الحال ،هذا هو رأيي؛ يمكنك شكل الخاصة بك من
الدراسة الخاصة بك من الكتاب المقدس.

األطفال أعزب
لقيط ال يدخل في جماعة الرب؛ حتى أن جيله العاشر أنه لن تدخل في جماعة الرب .سفر التثنية 23:2
إذا كان ينبغي أن يأتي طفل بسبب األنشطة الزانية الخاصة بك ،ثم هذا الطفل" ،لقيط" غير قادر على أن يكون جزءا من جماعة الرب.
يعرف "قاموس التراث األمريكي" شرعي ك" ،تشبه نوع معروف أو األنواع ولكن ليس حقاً هذه" .حتى هذا الطفل ،الذي كنت أعتقد بريئة من أي
ذنب ،بسبب اإلجراءات الخاصة بك ،نفي الرفقة لجماعة الرب ،وبعبارة أخرى ،من الدخول إلى الكنيسة ،ليس فقط أن الطفل واحد ولكن إلى الجيل
العاشر ،وراء ذلك الطفل .فقط من خالل صالة الجماعة مع اآلخرين يمكن أن يكون فرد المعرفة الصرفة لمشيئة هللا ،ناهيك عن التوحد مع المجتمع
الذي يعيش فيه.
بالكنيسة والجماعة ،ال يعني "الدين المنظم" .في "الدين" تنظيم ،تفسير كلمات هللا ،التي تمليها عدد قليل من الذين هم في السيطرة ،وعدم
التسامح مع أي تفسير مخالف لهم .بلدي معنى "في الجماعة ،وكنيسة" اآلخرين الذين هم من اإليمان ،الذين يحصلون على معا لمناقشة كلمات هللا
معك.
دون الفرصة للتواصل مع اآلخرين ،ثم تعيق ذلك الطفل ولها ذرية في عبادتهم هلل .إذا عبادة هللا في أي طريقة أخرى غير تلك التي كان قد
تملي ،ثم كنت ال العبادة له على اإلطالق .ولذلك ،أن الطفل أقل احتماالً لدخول السماء ،من طفل الذي يولد في عش الزوجية.
قد تقولون جميعا لماذا هللا سيجعل الحياة صعبة جداً لطفل بريء ،وحتى تلك التي بعد يكون ولد .يبدو أن مثل هذه عقوبة ظالم ألولئك
الذين أنفسهم قد أخطأ في عدم .تعاطفي مع هذا الفكر .ومع ذلك ،أنه ليس الطفل يوجه إليهم هذه الوصية .ألولئك الذين سوف يرتكبون الزنا .هللا يريد
أن يقنع لهم ،أن عواقب أفعالهم خارج أنفسهم .حتى لو أنهم غير قادرين على التحكم بهم تحث حيواني ،التفكير في األلم الذي أنها سوف تفرض
على أي طفل هو نتيجة ذنوبهم ،قد تعطي لهم وقفه ،بقصد إقناعهم بعيداً عن تلك الخطيئة.

خطايا األب
وهذا هو أحد األمور التي تف يسوع؛ سفر التثنية  ،23:2لم يعد دفع الطفل الثام اآلباء لها .وهذا السبب في "خطيئة آدم" لم يعد على
رؤوسنا .أنها "خطيئة آدم" أن جميع الرجال هي بشري ،كتلك الكلمة تعني ،رهنا بالموت .يسوع أزال تلك الخطيئة ،حيث تتوفر إمكانات الحياة
األبدية لجميع الذين "الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح".
أنها تلك الخطيئة التي ألغت من خالل المسيح ،أي الخطايا التي يرتكبها لك في حياتك يمكن أن يغفر إال إذا كنت التوبة لهم وأسأل هللا أن
يغفر لك ،وهو سبب وجيه آخر لماذا كنت بحاجة للحفاظ على الوصايا العشر .إذا كنت ال تعرف هذه الوصايا ،ثم كيف أنت ذاهب لتعرف إذا كنت
ترتكب خطيئة أم ال؟ باستثناء خطايا ضد األشباح المقدسة ،ارتكاب ال خطيئة ،إذا أنها ليست مشمولة بالوصايا العشر .إذا لم يكن في الوصايا
العشر ،ليس خطيئة.

الوصية الثامنة
أنت سوف ال تسرق
أنت سوف ال تسرق .خروج 20:15
يتم تعريف كلمة "سرقة" ،بواسطة "قاموس التراث األمريكي" ك؛ "أن تتخذ (خاصية أخرى) دون حق أو إذن" .الملك  Jamesالنسخة
من الكتاب المقدس يقول" ،هذا مبدأ حقوق الملكية هو األساس للعديد من األوامر مؤكدا الصدق الوعرة في جميع المعامالت المالية والتجارية".
القانون إذ أن الذي ينتمي إلى آخر ،وتزعم أنها كالخاصة بك ،يقوم بالسرقة .ويستنتج هذا من خالل مع اكتساب الملكية عن طريق الخداع،
أو اإلكراه ،كذلك .لست متأكداً ما آخر يمكن أن يقال أنه يمكن تعزيز أو توسيع بناء معنى أو قوة تلك الكلمات األربع .إذا أنها ال تنتمي إلى لك ،ثم
أن تأخذ ،وجعله لك ،لسرقة.
المأثور" ،حارس الباحث ،ويبر أكثر مرونة "،هو نفسه كارتكاب السرقة .إذا كان يمكنك العثور عليه ،أنها مسؤوليتك بذل جهد صادق
إلعطاء فإنه يعود إليهم حتى من أي وقت مضى أنه ينتمي .أي شيء آخر هو السرقة.

الوصية التاسعة
شاهد زور
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد الجار .خروج 20:16
وهذا هو مبدأ احترام الحقيقة .بالمعنى الحرفي للعبارة ،كي ال نقول شيئا كاذبة أو غير صحيحة حول شخص آخر ،حيث يسبب لهم
الحرج ،والعار ،أو النزاعات القانونية.
العبارة" ،العار ،على أولئك الذين سوف محاولة للعار آخر "،خواتم الحقيقية هنا.
القصد من هذه الوصية ال يقتصر على القيمة الحرفية معنى .وهذا يغطي أي من األكاذيب التي تحدث .إذا جعل النذر ،أو الوعد ،مع أي
نية لالرتقاء إلى ذلك ،ومن ثم ال ترقى إلى ذلك ،ثم كنت قد كذبت .هذا صحيح كلما قمت بتجاهل ،أو اختيار عدم الوفاء بذلك.

الوعود التي قطعت
إذا كنت جعل نذر أو الوعد ،واألحداث خارج عنصر التحكم الخاص بك تمنعك من الوفاء بالوعد أو نذر ،ثم كنت تالم ،وال يكون كذب.

أكاذيب بيضاء
أنه مقبول عموما ،أن في بعض األحيان من الضروري أن أقول الباطل ،وذلك فيما يتعلق بعدم إيذاء شخص ما تحب ،وبعبارة أخرى،
أقول كذبة بيضاء .وأنا من االعتقاد بأنه إذا كانت النية لقول الباطل ال تسبب األلم آلخر ،وليس من أجل المكاسب الشخصية الخاصة بك ،قد ال يكون

كذب ،ما هو المقصود من هذه الوصية .أود أن أشير مرة أخرى إلى العبارة السابقة ،كدليل لتحديد إذا كان لديك كسر هذه الوصية .إذا كان قول
كذبة بي ضاء للتستر على بعض الخداع األخرى ،ثم كله كذب .إذا كنت أقول كذبة بيضاء لطفلك ،كطريقة لتهدئة أو الراحة لهم ،ثم كنت قد ال كذب.
إذا كنت أقول األكاذيب لطفل تضليل أو إرباك لهم ،فإنك قد كذبت ،وكنت قد كسرت "الوصية الخامسة و" كذلك.
ال أقول شيئا كاذبة أو غير صحيحة حول شخص آخر ،حيث يسبب لهم الحرج ،والعار ،أو نزاع قانوني .إذا كنت شاهدا على جريمة،
وطلب منك تحديد أولئك الذين ارتكبوا الجريمة ،ولم تكن إيجابية على اإلطالق ،دون أي شك ،أن تتم مطالبتك بتحديد أولئك هم الذين ارتكبوا
الجريمة ،ومع ذلك كنت أشير لهم بأنه مذنب ،ثم تقوم بتقديم شهادة الزور .ولو كنت قد ابدأ يسمى مراعاة للخاص بك الشاهد زورا تعطي في هذه
الحياة ،هللا هو الحكم النهائي بطبيعة الحال ،وأنه سوف يعرف الحقيقة .إذا كنت اسمحوا الخاص بك يأتي القصد من قلبك ،وقلبك محض ،ثم أعتقد
سوف تكون نقية ،فضال عن اإلجراءات الخاصة بك.

الوصية العاشرة
أنت سوف ال تطمع
أنت سوف ال تطمع البيت في جارك؛ أنت سوف ال تطمع الزوجة للجار؛ أو له سبب ،أو الخادمة خادمة ،أو له ثور ،أو الحمار ،أو أي
شيء هو للجار .خروج 20:17
قاموس "التراث األمريكي" يعرف كلمة "كوفت" :أن تشعر برغبة مذموم (الذي لشخص آخر) ،وأتمنى شوق ،تشعر برغبة تساور لذلك
وآخر.
وأعتقد أن كلمة أخرى تعرف أفضل كوفت وهو "شهوة" .إذا كنت شهوة لما لشخص آخر ،ثم كنت تطمع عليه .القصد العام من هذا
موجها لرغبة أو شهوة زوجة رجل آخر .يمكن استخدامه أيضا في سياق الملكية كذلك .إلى رغبة أخرى ،مع الرغبة الشهوانية ،إفساح المجال
للصفات حيواني الخاص بك ،وبالتالي خفض لك ألن للحيوان .هللا لديه أي رغبة في السماح للحيوانات في السماء ،ثم وحدة وجوده .أعتقد أن هذا
تكرار للسابع والثامن ،والوصايا .9
 th7الوصية :إذا كنت ال تطمع ،هل سيكون ال يميل ارتكاب الزنا.
 th8الوصية :إذا كنت ال تطمع ،لك أن ال تسرق.
 th9الوصية :إذا كنت ال تطمع ،أنت سوف ال تكذب.
وكما قلت في بداية هذا الفصل ،الست األخيرة من الوصايا العشر قوانين لألخالق .رفع اإلنسانية من كونها حيوانات بسيطة ،على أن
يجري من رفاقه هللا .إذا اخترت أن تعيش حياتك كحيوان ،ثم سوف تعرف الموت للروح وكذلك وفاة من الجسم ،كما أن جميع الحيوانات .إذا كنت
القتال ضد الخاص بك الحيوانات يريد الرغبات ،كما يقوده هللا ،ثم سيكون لديك إمكانية لمعرفة الحياة األبدية ،والتواصل مع والدك في السماء .هللا
أعطانا القدرة على القيام بهذا االختيار .فقط يمكنك القيام بذلك .الفشل على راسك ،ويمكن وضع اللوم على أي شيء آخر.

ربما الحظتم أن تركت خارج "الوصية الرابعة" في اكسبليشنز أعاله .وهذا ألنني أعتقد أنها الوصية واحد الذي يربط جميع اآلخرين
معا ،كتعريف الخاص بك العبادة "هللا الحقيقي" ،وليس بعض هللا كاذبة أخرى .لهذا السبب ،الشيطان هو القصد على تسبب لك وأنا إلى عدم إبقاء
"السبت اليوم السابع" كما يقوده هللا.

وسيكون الشيطان في رأيك
اليوم السابع السبت لم يعد المطلوب أن تبقى ،ألن يسوع قام في اليوم األول من األسبوع ،حيث شرف أن القيامة فإن خير للحفاظ على
اليوم األول من األسبوع كيوم السبت .وهذا هو الكفر ،وسوف أعطى مناقشة متعمقة "الوصية الرابعة" في "الدرس القادم" ،والذي يكشف عن هذا
للكذب الذي.

