الدرس 4
كيفية إظهار حبنا هلل
وصايا يسوع اثنين
رأيي أن يعلم جميع أن يسوع ،يمكن تلخيصها في وصاياه اثنين ،ولذلك دعونا نناقش تلك الوصايا.
ولكن عندما سمع الفريسيون أنه قد وضع  Sadduceesإسكات ،أنها جمعت معاMatthew 22:34 .

يسوع الوصية األولى
وكما قال في كتاب Matthew
ثم واحد منهم ،ومحام ،سألته سؤا ً
ال ،مغريا له ،وقائال" :سيد ،وهي وصية عظيمة في القانون؟" Matthew 22:35-36
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 واألنبياء.
Matthew 22:37-40
هل تفهم ما يقول لنا يسوع؟ األعظم من جميع الوصايا ليست حتى واحدة من الوصايا العشر ،ولكن أن نحب هللا بكل ما لدينا من القلب
والروح والعقل .واقترح أن هذا قيد نظر يسوع ،أعظم من جميع الوصايا ،أننا يجب أن تأخذ من الوقت لنفهم لماذا.
في ما سبق من الكتاب  ،Matthewيسوع هو عن هذا سؤال" ،الذي هو وصايا عظيمة في القانون؟" بدالً من إعطاء كإجابة على سؤال

واحد من الوصايا العشر ،وهو القانون ،يعطي يسوع كإجابة لشيء الذي ليس جزء من الوصايا العشر ،على األقل ليس في الوهلة األولى" .هذه
هي الوصية األولى والعظمى" .ألن قبالة رأس ،يخبرنا يسوع هذا ،تظهر قوية جداً من الحب هلل ،وهو أعظم من جميع الوصايا.
هذا يقول لي ،أعظم وصية ،كما حددها يسوع ،ال بل إحدى وصايا هللا العشر ،بل أن يسوع يريد منا أن يكون هذا عرض قوية من الحب
هلل .هذا يفرض لي أن أتساءل ،ما ثم يسوع يقول لنا .ماذا يعني ذلك ،أو كيف يمكننا المجاهرة مثل هذا حب قوية هلل .أنا تركت مع أي خيار ولكن
إلعطاء الفكر والدراسة والصالة وفيما يتعلق بما هو محاولة يسوع يعلمنا .هل لكم ،للقارئ ،تعرف ماذا يعني يسوع ،أو كيف يمكن المجاهرة بهذا
المستوى من الحب هلل؟

وكما قال في كتاب مارك
وجاء واحد من الكتبة ،واستمعت منهم إلى التفكير معا ،وإدراك أنه قد أجاب عليها جيدا ،وطلب منه" ،وهو الوصية األولى للجميع؟"
مارك 12:28
هنا في "كتاب مارك" ،الذي طرح السؤال هو ليس محام ولكن كاتب .في هذا اإلصدار ،الكاتب ال المغري يسوع ،ولكن قد ينظر إلى أن
يسوع قد أجاب على سؤال آخر أيضا ،لذا تقرر أن اسأله هذا السؤال.

وأجاب يسوع له" ،أول كل شيء الوصايا ،أسمع ،يا إسرائيل؛ هو الرب الهنا رب واحد :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 أطروحات .مارك 31-12:28
الجواب الذي يعطي يسوع في كال اإلصدارين هو أساسا نفس مع ذلك.

وكما قال في كتاب لوقا
وه ا ،محام معين وقفت ،وإغراء له ،قائال" :سيد ،ماذا أفعل لترث الحياة األبدية؟" ( ،يسوع) ،وقال له" ،ما هو مكتوب في القانون؟ كيف
ريديست أنت؟ " وقال (محام) ،الرد على" :أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع
القوة خاصتك ،ومع مراعاة جميع خاصتك؛ وجارك كما تحب نفسك " .وقال ،أنه (يسوع) ،وقال له" ،أنت يمتلك اإلجابة على حق :تفعل هذا ،وأنت
سوف يعيش ".لوقا 28-10:25
والشخص الذي طرح سؤال مرة أخرى في لوقا محام ،ولكن لوقا يظهر أنه كمحام اإلجابة على السؤال نفسه وليس يسوع .المسألة ليست

نفسها أما .في كتب األولين كان السؤال" ،ما هو وصية عظيمة للجميع"؟ في "كتاب لوقا" والسؤال هو" ،ماذا أفعل لترث الحياة األبدية؟"
أرى يسوع استجابة لهذا المحامي ،المهم .يسوع ال اإلجابة على السؤال نفسه ،ولكن يعطي المحامي ،الذي من المفترض أن يعرف

القانون الداخل إلى الخارج ،واإلجابة على السؤال نفسه .ثم يعطي المحامي اإلجابة" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب،
ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع القوة خاصتك ،ومع مراعاة جميع خاصتك؛ وجارك كما تحب نفسك ".

أين في الكتاب المقدس؟
واعتبر هذا مهم ألنني أريد أن أعرف" ،حيث في كتب العهد القديم يعطي هذا الجواب؟" هذا محامي إعطاء الجواب .محام هو من
المفترض أن يكون تعليما جيدا في القانون .يعرف هذا القانون على األمة من إسرائيل ،في هذه المرحلة من التاريخ ،ويشمل الوصايا العشر ،فضال
عن جميع تلك الوصايا واألخرى المراسيم التي كتبها  Mosesإلى أسفل .مرة أخرى لذا أطلب منكم القارئ" ،أين مكتوب ،أن هذا المحامي يمكن
أن أعرف له إجابة صحيحة؟"
اإلجابة على سؤالي سوف يأتي في وقت قريب ،ولكن دعونا أوالً تحليل اإلجابات التي قدمها يسوع في كتب األولين.

والسؤال بالنسبة لي "كيف يمكنك حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل؟" هل أقول فقط" ،أحبك الرب ،هللا ،خالق الكون،
وأقبل أن جئت للعيش بيننا في جسد رجل ،المسيح يسوع ،وأنت بالنسبة لي في بلدي المنقذ والمخلص؟" هناك البعض الذي قد تحدثت إلى أن أقول
نعم ،هذا هو كل ما عليك القيام به ،والتي قمت بحفظها .يقولون لي ،أن في هذا يمكن حفظها ونخلص "نعمة الرب يسوع المسيح" ،وأن ليس لدى
للقيام بأي شيء آخر كطريقة لتدقيق نفسي أو إعطاء دليل على حبي.
هذا ال يبدو صحيحا ً بالنسبة لي مع ذلك .وأنا على اقتناع بشيء أكثر المطلوب كما يظهر حبي؟ 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 ،فإن السبيل الحقيقي لعبادة له ،يجب أن يكون الذي قال أنه هو نفسه قد
قال لنا .مع وضع هذا في االعتبار وقدم الصالة هلل ،وطلب منه إظهار الحقيقة له.

هللا يعرف الحب
أنها كانت تجربتي ،منذ بدأت رحلتي في البحث عن الحقيقة في هللا ،أن هللا في كثير من األحيان يعطيني األجوبة إلى صلواتي بينما أنا
اقرأ في الكتاب المقدس .حتى بدأت دراسة الدؤوب تتطلع إلى جوابه ،كما بحثت عن حيث في الكتاب المقدس المحامي قد وجدت الجواب أنه أعطى
كتب إلى أسفل.
السؤال ال يزال قائما" ،كيف تظهر هذا الحب "،كما طلب في "الوصية األولى" يسوع؟ وهذا يعطيني سببا لتعريف الحب ،كجزء من
البحث الدؤوب الذي قرأت في الكتاب المقدس كما قال لنا في اآلية التالية.
"أنا أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي " .األمثال 08:17
قاموس "التراث األمريكي" له العديد من التعاريف المختلفة لكلمة "الحب" ،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 " .وقررت أيضا للبحث عن كلمة مواساتها ،فقط أن تكون على يقين من أنني فهمت معناها ،يخبرنا بالقاموس "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 كل قلب خاصتك
وهذا هو الجزء األول من كيفية إظهار الحب هلل .وقد منحك من أي وقت مضى الفكر بشأن ما يعنيه الحب مع كل قلبك؟ بالنسبة لي ستسير
على النحو التالي :أنا أحب زوجتي من  46سنة من كل قلبي ،ولكن كيف تظهر هذا الحب لها؟ عبارة "أنا أحبك" ،كلمات جوفاء فقط حتى يمكنك
تعبئتها باألعمال الفنية .يمكنك أن تقول من مائة شخص تحب لهم ،ولكن حتى يمكنك إظهار هذا الحب بطريقة أو أخرى ،تظل العبارة جوفاء .وتبين
لي حبي لزوجتي في كل مرة لقد تربيت شعرها أو تقبيلها على الرقبة أو تأتي لها ويعطيها عناق.
هذا كيف يمكنك ملء عبارة جوفاء مع اإلجراءات .يثور السؤال" ،كيف يمكنك ترجمة هذا النوع من العمل إلى هللا؟" يمكنك أن ال انظر
وال يشعرون باهلل ،ولذلك أي إجراء من هذه اإلجراءات المجاهرة بحبك شعر القلب هلل.

مع جميع خاصتك الروح
هذه هو الجزء الثاني من كيف يسوع يعلمنا أن نحب هللا .أن كنت من أي وقت مضى يحب أي شخص مع كل روحك ،هل تعرف حقاً
حتى هو ما هي روح؟ يخبرنا الكتاب المقدس أن هللا من صنع اإلنسان روح حية ،غير أنه أعطى لنا روح حية ولكن أن جعلنا روح حية.
والرب شكلت رجل تراب األرض ،ونفخ في بلده آنفة نفس الحياة؛ وأصبح الرجل روح حية .سفر التكوين 2:7
كما ترون ،هللا ال يعطي الرجل روح حية ولكن في واقع األمر من صنع اإلنسان روح حية .هذا يقول لي أن روح هو جزء من الجسم
وليس منفصالً .لها ،حتى العثور على هذا الفهم ،افترضت أن الروح هو أن الذي حصل على األموات وال الجسم ،وهذا يقول لي أنني كنت مخطئا
في ذلك ،وهو الهيئة التي يحصل منبعث ،في أن الروح جزء من الجسم.
ثم هذا يسبب لنا أن نطرح هذا السؤال مرة أخرى ،ما هي الروح؟ واقترح من أجل فهم هذا أن نقارن الرجل للحيوانات األخرى المنشأة
على األرض خالل اليوم السادس من خلق .ما يختلف عن الرجل وتلك الحيوانات األخرى التي سوف تعطي منظور بشأن ما هي روح؟
أنه ال يوجد أي حيوان أخرى يمشي على األرض من هذه األرض التي جعلت هللا أيضا روح حية لدراستي للكتاب المقدس يقول لي.
ولذلك نحن بحاجة إلى مقارنة فقط الحيوانات ألنفسنا لتحديد ما هي روح قد يكون.
وفي هذا يخبرنا هللا أن نحبه ،ويجب أن نفترض أن قدرة على الحب مؤشر عن وجود روح .يمكن أن تستخدم كرابط مقارنة بين الرجل
األقرب إلى المملكة الحيوانية وقارن القرود والشمبانزي مع قدرة اإلنسان على الحب ،ولكن ليس لدى أي معرفة شخصية بشأن هذا بدالً من ذلك
سوف أقارن رجل للحيوان فقط األخرى أن أنا مقتنع بأن لديه القدرة على إظهار الحب.

الكالب والروح
ويرد الكلب دائما ً العنوان كأفضل صديق للرجل .وكان هذا في العصور القديمة بسبب الشراكة بين الرجل والكلب في البحث عن الغذاء.
في هذه األوقات عندما فقط نحن بحاجة إلى الذهاب إلى السوق الحصول على الغذاء ،وهذه العالقة قد ال معنى ،غير أن الكلب تزال تعتبر أفضل
صديق للرجل ،بسبب الرفقة له بالنسبة لنا ،وقدرة الكالب على إعطاء مثل هذا الوالء قوية السيادهم .فمن هذا الوالء الذي أنا قد تقترن دائماً شكالً
من أشكال الحب.

أنني مقتنع بأن الكلب لديه القدرة على الشعور بالحب ،ولكن هل هم في الحقيقة أشعر بالحب؟ العديد من الحيوانات األخرى إظهار قدرات
مماثلة؛ ولذلك أتساءل عما إذا كانت القدرة تشعر بالحب جانبا من روح ما هو بعد كل شيء ،في أن هللا فقط أدلى رجل روح حية.
جانب واحد من الرجل أن أنا مقتنع بشيء ال أن حيوان يمكن القيام به إعطاء الفكر المعرفي فيما يتعلق بما يعني أن الحب .على الرغم من
أن الكلب قد يكون لها القدرة على إظهار الحب ،ومع ذلك ،فإنه قد ال يوجد فهم للحب أو حتى أن كان الحب ،هو مجرد النيابة بناء على غريزة .هذا
ليس رجل كيف يشعر الحب؛ على األقل هذا ليس كيف يحمل الحب.

الدخول في الحياة
في "تعاليم يسوع" ،فضال عن الست األخيرة من وصايا هللا العشر ،يعلمنا يسوع هللا جانبا حب ،والتي هي األخالق .وكجزء من هذا
الدرس ويسوع قال لنا ما يلي:
ولكن إذا أنت الذبول الدخول في الحياة ،والحفاظ الوصاياMatthew 19:17 .
"الحياة" أن يسوع هو إشارة إلى ليست حياتنا بشري على وجه األرض لكن الحياة األبدية التي يقدم هللا كهدية ألولئك الذين إظهار حبهم
له.
تذكر :ميك يرثون األرض ،وهي ميك "القديسين هللا" .يسوع ثم يسرد بعد اآليات أعاله التي تعطي اإلجابة على سؤال المحامي ،خمسة
من الوصايا العشر؛ ويكرر مرة أخرى ثم يسوع له الوصية الثانية.

أنت سوف تفعل ال القتل،
أنت سوف ال يرتكب الزنا،
أنت سوف ال تسرق،
أنت سوف ال تحمل شهادة الزورMatthew 19:18 ،

تكريم خاصتك األب واألم خاصتك،:
أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسكMatthew 19:19 .
في إعطاء هذا اإلدراج لخمسة من آخر ستة من الوصايا العشر ،هو تعليم يسوع الوصايا العشر .ويسأل يسوع ما "أعظم وصية" ،وجوابه
أن هللا "الحب" مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل .ثم يعطينا يسوع التعريف فيما يتعلق بكيفية إظهار هذا الحب قوية هلل بإعطاء قائمة
بخمسة من وصايا هللا العشر.
عندما تقوم بضم هذه قائمة بالوصايا العشر مع شيء أن يكرر هللا في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،سوف نفهم كيف هللا يعطينا التعريف
فيما يتعلق بكيفية أردنا إظهار حبنا له.
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا .خروج 20:6
في هذه اآلية حيث كشفت جوانب الروح .كنت انظر ،هللا يخبرنا بأن إذا ابقينا وصاياه العشر ،ثم أننا نظهر حبنا له .باهلل هذا يبين لنا هو
صفته وجود الرحمة عند أولئك الذين يحافظون على وصاياه ،وهذا يكشف عن روحه أنه ينوي أن نحب بكل ما لدينا من الروح.

كلمة "الرحمة" يحددها قاموس اللغة اإلنجليزية ،الذي يملك الرحمة ،والشفقة ،الصفح ،واإلنسانية ،والسخاء تجاه اآلخرين .ما هي
الحيوانات األخرى قد في لهم القدرة يحمل أي من هذه الصفات ولكن مان .ولذلك فهذه القدرة التي تعطي أدلة على روحنا.

في صورة هللا
جعل هللا الرجل في صورته الخاصة؛ ال تحتاج إلى تكون صورة فقط شكل أو نموذج ولكن سمات كذلك .في ذلك ،مثل هللا ،لدينا القدرة
على إعطاء الشفقة ،الشفقة والغفران والكرم إلى آخرين ،ويكشف روحنا ،تماما كما يفعل الروح هللا .عندما يمكنك أيضا إلقاء نظرة على الواجبات
األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر ،سوف تشاهد في تلك الجوانب من وجود روح التي ال تملك الحيوانات .هي تلك التي تحدد ما روح،
وهي الروح التي تجعلنا في صورة هللا.

بكل عقل خاصتك
الجزء الثالث من كيف يسوع يخبرنا أن حب هللا مع أذهاننا كامل .العقل آخر من الجوانب لرجل أن حيازة أي من الحيوانات األخرى.
الدماغ لرجل لديه القدرة على تخزين كميات هائلة من البيانات ،ومن ثم بمقارنة هذه البيانات ،استخدام المعرفي يعتقد ،التأكد من معنى ،ومن ثم
كيفية تطبيق ذلك المعني .أنها شيء واحد لتخزين البيانات في الذاكرة ،والحيوانات لديها قدرة محدودة على القيام به ،تماما آخر يأخذ تلك البيانات،
ومعرفة كيفية جعل استخدام منه .وهذا هو الفرق بين شخص متعلمة ،وشخص لديه الحكمة.

الحب عن طريق المعرفة
محبة هللا مع أذهاننا كامل طريقة أخرى للقول بأن هللا يريدنا أن نحبه من معرفتنا له ،وليس "اإليمان األعمى" .كلما كنت تعرف عن هللا،
ومزيد من المعرفة "كلمة" هللا الحقيقي الذي هو "إنجيل هللا األبدية" ،وأكثر سوف نفهم ما كل شيء عن هللا .هو رأيي ،أكثر أنك تفهم ويمكن أن
نستشف الحقيقة هللا من أكاذيب الشيطان أكثر سوف تأتي إلى حب هللا .ولعل اآلن تفهمون ما يقوله يسوع عندما يقول لنا أن نحب هللا بكل ما لدينا
من القلب والروح والعقل.

إيجاد حيث حصل المحامي على جوابه
من خالل الجهود التي أبذلها إعطاء تعريف لألجزاء الثالثة إلعطاء الحب هلل ،أبدى حيث حصل المحامي على جوابه ،وحب هللا مع كل ما
تبذلونه من القلب ،والروح والعقل.

اقتبس من Moses
هل تعرف أن هذه العبارة" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع مراعاة جميع
خاصتك "،لم تنشأ مع يسوع ،بل أن يسوع هو في الواقع إعطاء اقتبس من الكلمات المكتوبة في "كتاب سفر التثنية" على يد  ,Mosesبعض 1500
سنة في وقت سابق ،وفقط المنطقية  ،وفي أن يسوع كان المحامي اإلجابة على السؤال نفسه .من كتابات  ،Mosesالذي أعطى المحامي اإلجابة.

ولكن إذا كان من ثم أنت سوف يلتمس الرب خاصتك هللا ،أنت سوف تجد له ،إذا أنت تسعى له مع جميع خاصتك القلب ومع جميع
خاصتك الروح .عندما أنت الفن في المحنة ،وجميع هذه األمور هي يأتي على إليك ،حتى في األيام األخيرة ،إذا أنت بدوره إلى الرب خاصتك هللا،

وسوف تكون مطيعة منعزلة صوته" :للرب" خاصتك هللا هو هللا الرحمن رحيم؛ ال يهجر إليك ،ال تدمر إليك ،وال ننسى العهد خاصتك اآلباء التي
أقسمت أنه لهمDeuteronomy4:29-31 .
ليس هذا هو المكان الوحيد حيث  Mosesيعرف كيفية إظهار الحب هلل .لقد تضمنت هذه اآليات األخرى ،ألنني أريد أن أشير إلى شيء
اعتبره من أهمية بالنسبة لك .العبارة" ،حتى في األيام األخيرة "،له معنى ألولئك الذين يطلقون على أنفسهم المسيحية في هذا العشرين األولى من
القرن ،فضال عن تلك الموجودة في أيام  Mosesويسوع.
العبارة" ،أنت سوف تجد له ،إذا أنت تسعى له مع جميع خاصتك القلب ومع جميع خاصتك الروح "،يقول لي أن هللا يتطلب المزيد
والمزيد من منا لمجرد السعي له جد ،كما هو الحال في الدراسة والبحث ،ولكن يجب أن ننظر هلل مع رغبة كاملة للبحث عن الحقيقة ،ومع القصد
من إعطاء العبادة له عندما نجد له .إذا كنت دراسة الكتاب المقدس غرض فهم حقيقة هللا ،قد تجد له الحقيقة ،ولكن ما لم يتم البحث الخاص بك ليس
فقط للحقيقة ولكن البحث عن هللا نفسه ،فإنك لن تجد له ،إال نتيجة لفهم حقيقته.

فند أكذوبة
وهناك العديد من الذين يقولون لي ،أن الوصايا العشر كانت ترتيبا مؤقتا ً بين هللا واليهود ،ولكن أن مسيحي كمسيحي حفظته "نعمة الرب
يسوع المسيح" ،وأنه فوق القانون ،وذلك الوصايا العشر ال تنطبق عليك.
العبارة أعاله ،أشعر ،يظهر هذا االعتقاد أن تكون الكذب Moses .هو قول أولئك ال من وقته ولكن تلك التي في عصرنا قراءة كلماته،
أنه في "األيام األخيرة" ،أنه عندما يأتي المحنة علينا ،هللا لن ينسى له العهد ،واإلرادة ،و إذا كان علينا الحفاظ على "وصايا هللا" ،رحمه بنا .هذا
يقول لي أن الوصايا العشر هامة وضرورية في كيفية تطبيق يعطي مسيحية عبادة هلل ،تماما كما أنه على اإلسرائيليين المبكر .وهذا هو إيالء المزيد
من الدعم في اآليات التالية.

ما يتطلبه هللا؟
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 13-10:12
"ما هو عليه هللا يتطلب منكم "،ولكن الحفاظ على وصايا الرب .كيف بسيطة ومباشرة إلى األمام هي تلك الكلمات ،إال أن الكثيرين الذين
يسمون أنفسهم بالمسيحية ،دحض لهم كعدم تطبيق لها.

كيف وجدت هللا
أنا لست متأكداً من أنني أتلقى عبر ما أعتزم ،ذلك اسمحوا لي أن أعطيكم منظور في بلدي الشخصي بحثاً عن الحقيقة .عمي وزير
رسامة ،وأنه كثيرا ما الوقت اقتبس من الكتاب المقدس ،وثم إعطاء تعريف لما يقصد االقتباس .أنا ال كان ضليعا في الكتاب المقدس ،ولكن على
نحو ما كنت أعرف أن له تعاريف لم تكن دائما ً صحيحة .حاولت أن اشرح ما هي اآليات التي تعني في الواقع ،ولكن دون التعليم في الكتاب المقدس

يحتوي على عمي ،ابتسم في وجهي كما لو رجل الحكمة قديمة نحو طفل صغير من السذاجة .هذا اإلحباط في بلدي نقص المعرفة ما قادني إلى
الدراسة والبحث عن المعني الحقيقي للكتاب المقدس الكتاب المقدس.
كما ترون ،لم أكن ابدأ مع الرغبة في البحث عن هللا ،فقط العثور على الحقيقة التي سوف تظهر عمي له خطأ .بعد عدة أشهر أجد الكثير
من الحقيقة هلل ،ولكن ال يزال شعرت أن هناك شيء مفقود .ثم كان أن بدأت بالدعاء هلل لالتجاه ،ليس فقط في دراستي ،ولكن أيضا في حياتي .متى
التفت إلى هللا في الصالة ،وشكل من أشكال العبادة ،أخذ هللا شفقة على لي .من خالل اتجاه هللا وهكذا وجدت هللا ،فضال عن أن لجنة تقصي الحقائق،
ولم تكن حياتي نفسها منذ .أنا أعرف اآلن ليس إال في الحقيقة هللا ،ولكن أن هللا حقيقي ،وعلى قيد الحياة ،وأنه خلق كل ذلك ،بما في ذلك لي .أعرف
أن هذا ليس من اإليمان األعمى ولكن من المعارف التي تم الحصول عليها .مع هذه المعرفة ،وقد كرست بقية حياتي لخدمة هللا ،أيا كانت طريقة هللا
يعطيني االتجاه .أمل أن يكون لديك اآلن معرفة أكبر بما هو سفر التثنية  13-10:12يتحدث عن كشف من حساب شخصي لألعمال المتعلقة باأللغام.

في المحنة
العبارة" ،عندما أنت الفن في المحنة "،من اآلية أعاله ،يشير إلى أي وقت الحزن أو األوقات الصعبة ،إذا نظرتم إلى هللا ،أنه سوف
يكون هناك إعطاء الراحة .وبشكل أكثر تحديداً ومع ذلك ،هو إشارة إلى وقت المحنة التي عاشها اليهود أثناء األسر في بابل ،وإلى وقت المحنة أن
المسيحيين تحمل تحت أباطرة اإلمبراطورية الرومانية ،وهذا األخير ثم تحت تورتشيرس والوفيات التي ارتكبتها كنيسة روما خالل سنوات 1260
من "العصور المظلمة" ،وكذلك "المحنة العظيمة" أن يسوع يخبرنا سيحدث في "نهاية األيام".

في األيام األخيرة
العبارة" ،حتى في األيام األخيرة "،إشارة إلى "نهاية األيام" ،التي تبدأ عند يتنبأ يسوع ،من الكتب  Matthewوالوحي ،تبدأ بأن يأتي
لتمرير ،الذي هو القول ،أن حتى ولو لم تكن هلل قبل المحنة "نهاية األيام" ،ال يزال غير فوات األوان لك التوبة من ذنوبك وأسأل هللا الصفح.
والغرض من "المحنة العظيمة" ذات شقين.
األولى :الطواعين التي سوف تؤثر فقط على تلك التي لديها عالمة الوحش ،إقناع أولئك الذين يعتقدون أنهم واحد مع هللا ندرك ،عندما
أصاب تصيب منهم ،أن هم في الخطأ ،وفي حاجة إلى تعديل طرقهم.
الثاني :إلظهار ،بطريقة حقيقية جداً ،أن هللا الحقيقي ،وأن صبره مع الجنس البشري في حدا ،وغضبه إلى جميع الرافضة لكلمته ،وقد
وصل.

مطيعة لصوته
العبارة" ،سوف تكون مطيعة منعزلة صوته "،هو يوعز لنا أننا يجب أن يطيع قوانين هللا ،وهي الوصايا العشر ،فضال عن بقية هللا
"اإلنجيل المقدس" .فإنه يعني أيضا أن ما يتكلم هللا وله "اإلنجيل المقدس" هو الحقيقة ،وإذا كان علينا أن نقبل له كلمة كالحقيقة ،وأذن ندرك أن إذا
كان هللا لم يتكلم عليه ،أنها كذبة ،ثم أننا سوف تكون مطيعة منعزلة صوته.

ما هللا تتطلب منا؟
العبارة" ،ما الرب خاصتك هللا تتطلب من إليك" ،وهو السؤال األصلي الذي سألته" ،ما أكثر يجب أن أقوم به من أجل الخالص من أقول
ببساطة أن يسوع هو المنقذ لي؟"

اإلجابة على هذا السؤال" ،ولكن الخوف من الرب خاصتك هللا ،المفي في كل طرقه ،والحب له ،وتخدم 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؟"

للخوف من الرب خاصتك هللا
"أن الخوف من الرب خاصتك هللا "،وقد أكثر للقيام مع خوفا ً من نفسك ،من أن يكون في خوف هللا .إذا كنت مطيعة "وصايا هللا" ،ثم
لديك شيء للخوف منه ،ولكن إذا كنت التراخي في الخاص بك الطاعة والعبادة الخاص بك ،ثم لديك شيء للخوف .ولكن هو لك ،واإلجراءات
الخاصة بك سيجلب غضب هللا عليكم ،حتى أنها نفسك ينبغي الخوف من أن كنت ال تنزلق من طريق البر.
يجب أن نعرف أيضا أن عبارة "خوف الرب" ال يعني فقط أن يكون خائفا .الكلمة اإلنكليزية "الخوف" يعرف بأنه :أن يكون في
اإلرهاب ،والرهبة ،والقلق ،والرعب ،والشدة ،رعب .ولكن يكون في الخوف من هللا هو أفضل يفهم عندما تذهب إلى الكلمة العبرية األصلية
للتعريف الخاص به .الكلمة العبرية" ،ياري" تعطي التعاريف نفسها ككلمة إنجليزية لكن واحد من الجانب اآلخر أن يحذف اللغة اإلنجليزية ،وهو
الخشوع .أن يكون "تقديس" لشخص ما أن يكون االحترام واالعجاب ،والعبادة ،ورهبة ،التعظيم واإلخالص .حتى يمكنك أن ترى أن الخوف هو
الرب يعطي العبادة واحترام هلل ليس فقط أن يكون خائفا منه.

جميع طرقه
العبارة" ،المفي في كل طرقه "،طريقة أخرى للقول ،أن أخالق هللا وجعله الخاصة بك .الواجبات األخالقية الستة الواردة في الوصايا
العشر ،فضال عن األخالق تدرس من قبل يسوع ،هي السبل هلل ،وهي انعكاس لشخصيته ،واألخالق ،وله شرف .حتى عندما تبني أخالق هللا وجعله
الخاصة بك األخالق ،ثم تمشي في جميع طرق الرب ،الذي أيضا طريقة أخرى للقول أن كنت الصالحين في سبل الخاص بك .

اإلحاطة

علما :العبارة أعاله" ،حتى في األيام األخيرة "،إشارة إلى نهاية األيام ،التي أنا مقتنع ،نحن نعيش اآلن .كلمة "المحنة"،

تشير إلى حرب العظمى وعواقبها الوخيمة ،الذي يتكلم عن يسوع في "سفر الرؤيا".

اقتبس من Moses
عند يسوع أعطانا وصاياه اثنين ،أنه كان نقال من اآليات أعاله .ولذلك يسوع الوصية األولى ليست له على اإلطالق لكن كان كتبها
 ،Mosesبإيعاز من هللا بالطبع ،لذا أعتقد يمكن أن أقول لكم أن هم "كلمة هللا" ،ولكن نظراً إلى  Mosesكتابة  1500باإلضافة إلى سنوات قبل
تكلم يسوع األولى لهم .ومن هذا أن هللا يكشف كيف عبارة العهد القديم فقط حسب الضرورة للمسيحيين الدراسة كما عبارة العهد الجديد ،ألن العهد
الجديد يجلب لإلنجاز التي أعطيت في العهد القديم .هو تعليم يسوع أن الوصايا العشر مهمة للمسيحيين كما كانوا بنو إسرائيل األصلي.

إذا كنت تقرأ اآليات المفضية إلى وبعد هذه ،في "كتاب سفر التثنية" ،سواء في الفصل  4والفصل  ،10وسوف تجد السياق فيما يتعلق بما
هو  Mosesكان يتحدث عن الذي قد أثارت له كتابة هذه الكلمات .وكان يتحدث في اآلية األولى من الفصل  ،4جميلة أيضا الكثير مما يلخص
السياق فيما يتعلق بما  Mosesمن.

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 .سفر التثنية 4:1
يتحدث  Mosesلتعليم شعب إسرائيل ،النظام األساسي ومنعزلة في األحكام ،وهي قوانين  Mosesكتب بيده ،ولكن أيضا في هذا السياق
يمثل جميع القوانين هلل بما في ذلك الوصايا العشر .وهذا سيصبح من الواضح كما يمكنك االستمرار في دراسة الكتاب المقدس الخاص بك.

العبادة كأوامر هللا
في تقديري ،ما يلي بالغ األهمية ألي شخص يود حقا ً لعبادة هللا كما أنه أوامر علينا عبادته .وهو شركة بي فهم أنه إذا ال يعبد هللا كما أنه
أوامر ثم ال يعبد هللا على اإلطالق .ويرد هذا الدعم في اآلية التالية.
يي ال يجوز إضافة معزل الكلمة الذي أنا األمر لك ،ال يجوز يي يقلل أي من ذلك ،أنتم قد تبقى وصايا الرب إلهكم التي أنا أمر عليك .سفر
التثنية 4:2
وهذا شيء قد تم القول طوال الوقت ،على الرغم من القول أنها تستخدم كلمات مختلفة" .يجب عليك عبادة هللا كما أنه يحظى بأي إضافة
إلى أو طرح من كيف أنه يحظى بأننا يجب أن العبادة له ،للعبادة بأي طريقة أخرى عدم عبادة هللا خلق لكن بعض االختراعات األخرى الخاصة

بك ".ال تضع الكلمات في فم هللا.

ال ننسى معجزات هللا
إال يأخذوا حذرهم إلى نفسك ،وإبقاء خاصتك الروح جد ،خشية أن أنت تنسى األشياء التي رأيت ملكك العيون ،وأقل أنها تحيد عن
خاصتك القلب جميع أيام خاصتك الحياة :ولكن نعلمهم خاصتك االبن ،وأبناء أبناء خاصتك؛ سفر التثنية 4:9
في هذه اآليات ،يحذر  Mosesبنو إسرائيل للحفاظ على قوانين هللا .حيث أن "آلة إسرائيل" هو هللا نفسه الذي هو المسيح ،الذي جاء إلى
األرض في جسد إنسان ،يسوع ،هذا ثم يقول لي أن هذا التحذير ينطبق على الذين يتبعون تعاليم يسوع ،ونحن فقط بقدر ما أنه يطبق عليهم في أيام
 .Mosesأن يسوع نفسه هو اإلشارة إلى هذا الذي كتب بواسطة  ،Mosesوكان يتحدث عن سياق ما  ،Mosesفإن السياق الذي يشير إلى يسوع،
وهذا السياق هو الحفاظ على الوصايا العشر وفي القيام بذلك يمكنك المجاهرة بحبك من كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل هلل.
 Mosesيعطي اإلنذار" ،أن تصغي لنفسك "،يعني أن تذكر جميع تلك األشياء التي أظهر هللا لك ،والحفاظ على القوانين التي أعطاها لك
هللا .على الرغم من أن لك ،وال يرى هللا الجزء على البحر األحمر ،ونحن نعلم أنه حدث ،ويمكننا أن نرى ذلك من الكلمات المكتوبة في الكتاب
المقدس .ولذلك ،عندما  Mosesيحكي بنو إسرائيل تذكر تلك األشياء التي رأوا ،هو أيضا يقول لنا أن نتذكر لهم ،وكذلك.

اإلسرائيلية تعريف
وهناك كثير من االلتباس بشأن المعني الذي يعرف بأنه اإلسرائيلية والذي يعرف بأنه يهودي ،معظم المسيحيين لقد تحدثت ليقول لي أنهم
واحد .وقد ال العثور على هذا أن يكون صحيحا ً ومع ذلك.
اإلسرائيلية هو أحد الذين عبر يأتي آثامهم وتاب ،تماما كما فعل يعقوب ،الذي السبب هللا اسمه إسرائيل ،والسبب في الحفاظ على "وصايا
هللا" هم الذين بنو إسرائيل واليهود ليس بالضرورة .وحافظت أكثر من تلك التي يمكن أن تسمى "يهودي" ال "وصايا هللا" على مر السنين ،ولهذا
السبب هللا تسببت في المعبد لتدميرها ،ليس مرة واحدة بل مرتين في التاريخ.
ال تحصل على هذا المزيج مع إسرائيلي أو يهودي ،ألنهم هم من مواطني "دولة إسرائيل" ،وهي بالتالي المشاركين في "العهد الثاني" أن
هللا مع  Mosesوبنو إسرائيل أول.
يمكن تعريف "اإلسرائيلية" أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا .
أن "تبقى خاصتك الروح جد "،يقول لي أن العمل للحفاظ على القوانين والمراسيم من هللا ليست سهلة ،ولذلك يجب أن تعمل "جد" في
منع نفسك من نسيانها وكسرها .وهذا هو طريق الصواب .يجب أيضا توعية نفسك أن الشيطان كذاب ومن سوف خداع لك مع اكاذيبه إذا كنت
تبحث عن الحقيقة هللا ال جد .إذا أنها ليست مكتوبة في الكتاب المقدس من الكتاب المقدس ثم أنه ليس من هللا .إذا لم يكن من هللا ومن ثم يجب أن
يكون للشيطان ،ألنه هو أمير األكاذيب.

يسوع الوصية الثانية
والثاني مثل منعزلة ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسكMatthew 22:39 .
هذه اآلية ليست وصية مستقل ولكن مؤهل" ،مثل منعزلة "،التي العالقات أن يسوع "الوصية األولى" .عندما نفهم الوصية األولى ،ثم
تفهمون تماما الثانية.

كما هو الحال مع "الوصية األولى" العبارة" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح،
ومع جميع خاصتك العقل" .كما ينطبق على يسوع "الوصية الثانية" .سوف تجد هذه الكلمات المكتوبة في آخر اآلية:

والرب خاصتك هللا سيجعل إليك مثمر في كل العمل ليد ملكك في ثمرة خاصتك الجسم ،وثمرة خاصتك الماشية ،وفي الفاكهة البرية
خاصتك ،لحسن :للرب سوف مرة أخرى نفرح أكثر إليك للخير ،كما أنه ابتهج أكثر خاصتك اآلباء :إذا أنت سوف يستجيب منعزلة صوت الرب
خاصتك هللا  ،للحفاظ على وصاياه وله القوانين التي تتم كتابتها في هذا الكتاب من القانون ،وإذا أنت بدوره منعزلة الرب خاصتك هللا مع جميع
القلب ملكك ،ومع جميع خاصتك الروح .سفر التثنية 10 :30
هذا ثم يعطي التعريف فيما يتعلق بكيفية إظهار الحب هلل ،وأن يشمل الوصية األولى ليسوع كاملها الوصايا العشر .أن يسوع يشير إلى بلده
الوصية األولى" ،هذه هي الوصية األولى والعظمى "،ينبغي أن أقول هم الذين يعتقدون أن هناك حاجة فقط "حب الجار  "،thyخاطئة .يسوع نفسه
يضع المزيد من التركيز على بلده الوصية األولى مما يفعل تقريره الثاني.

مثل منعزلة
كما قلت ،هو المفتاح لفهم الوصية الثانية يسوع العبارة" ،مثل منعزلة عليه ".وهذا يعني أن يسوع أظهر حبة اللينا في بلده "الوصية
األولى" ،التي تعلمنا كيفية العبادة وإظهار حبنا هلل ،والذي يتم تحديده بواسطة حفظ الوصايا العشر ،ولذلك "مثل منعزلة "،يمكنك إظهار حبك

لجارك في الوصية الثانية من يسوع ،من خالل تعليم جيرانكم كيفية عبادة هللا .وبعبارة أخرى ،يمكنك القيام بأعمال يسوع" ،تعليم اآلخرين كيفية
العبادة وحب هللا "،من خالل إظهار جيرانكم كيفية التوصل إلى هللا .هذا المفهوم أفضل من كلمة "المبفر" ،وهو أن نقول أن يسوع هو استدعاء
جميع الذين يتم تحويلها لعبادة هللا الحقيقي والصحيح فإن عملهم إظهار اآلخرين بالطريقة ،وكذلك.

أحب اعدائك
ويعيد يسوع وصاياه اثنين في اآليات التالية ،التي أرى كوسيلة لتوسيع نطاق تلك التي بينت فقط.

ولكن أقول لكم ،أحب اعدائك ويبارك لهم أن لعنة لك ،فعل الخير لهم أن الكراهية لك ،ونصلي من أجل تلك التي تستخدم ديسبيتيفولي لك،
واضطهاد لك؛ Matthew 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 .
إذا كنت تحب أولئك الذين يكرهون لك ،ثم يمكنك تحقيق ذروة تلك المكانة المعنوية التي هللا نفسه له.
تذكر :على الرغم من خطايانا ،وسوف هللا ال يزال يغفر لنا والحب لنا إذا نحن فقط التوبة ذنوبنا وأطلب منه الصفح .ولذلك ،ينبغي لنا
أن نفعل أي شيء أقل من أولئك الذين الخطيئة ضدنا؟
ألنه إذا أنتم الحب لهم الذي أحبك ،ما هي مكافأة لها يي؟ وال حتى الحانات تفعل نفس الشيء؟ Matthew 05:46
للحب فقط أولئك الذين يحبون لك ،من السهل .ليس هناك أي اختبار الخاص بك األخالق في القيام بذلك .عندما كنت أحب أولئك الذين
يكرهون لك ،ثم كشفت روحك الداخلية الحقيقية.
الحانات تم حفظه الحانة ،ولكن في المقام األول ،إشارة إلى محصلي الضرائب .ويبين في أن يعتقد من محصلي الضرائب في نفس
الشركة حفظه الحانة ،مجرد تذكر كيف كان ينظر إليها في وقت المسيح .على الرغم من أنهم كانوا عموما اليهود ،وعملوا لإلمبراطورية الرومانية
يكره؛ وكانوا متعاونين الروماني ،إذا صح التعبير.
ما المسيح يقول هنا ،هو إذا كان الحانات ،يحبون جيرانهم ،ومع ذلك أكره أولئك الذين يكرهون لهم ،ثم لك أن تفعل الشيء نفسه ،يجعلك
ليست أفضل من أنهم .إال بمحبة ألولئك الذين يكرهون لك ،هل أنت ترتفع نفسك أعلى منهم ،وأقرب إلى كونها واحدة مع هللا.

وإذا كنتم أحيي إخوانكم فقط ،ماذا كنتم أكثر من غيرهم؟ الحانات حتى ال تفعل ذلك؟ يي ولذلك يكون الكمال ،حتى مع والدك الذي في
السماء الكمالMatthew 05:47-48 .

أتذكر عندما كنت طفال ،شخص ما ،ال تذكر منظمة الصحة العالمية ،ورد على هذه اآلية بالقول" :كيف يمكن لرجل أن الكمال مثل هللا،
نحن ال هللا؟" وهذا صحيح ،نحن ال هللا ،لكن هللا جعلنا في صورته ،ولذلك لدينا اإلمكانات لكونها مثالية في األخالق لدينا كما هللا .إال بالسعي إلى
تحقيق هذا المثل األعلى من محبة ألولئك الذين يكرهون وإساءة لك ،ويمكن الحصول الكمال .يعتبر هذا هللا األب الخاص بك في السماء .هل هللا ال
يغفر أولئك الذين عصيان له ،وكيف يظهروا كراهيتهم له؟ إذا كنت تعتقد بأن هللا سوف يغفر لك خطاياك ،ثم أن االبن جزء من األب ،تحتاج إلى
يغفر أولئك الذين يكرهون لك .في القيام بذلك ،يمكنك إحضار نفسك أقرب لنفس شخصية وحرف له هللا.

الوصية الحادية عفرة
هناك العديد من التي تشعر أن الوصية الثانية من يسوع "الوصية الحادية عشرة من هللا".
تذكر :كتب هللا الوصايا العشر على جدولين الحجر ،ذلك أنها قد تستمر إلى األبد ،ولكن الوصية ،الحب أنها جارتها خاصتك المتمتعة
بالحكم الذاتي ،وصية مؤقتة فقط .وسيأتي وقت عندما فقط أولئك الذين عبادة هللا كما أنه أوامر سيتم ترك .سيتم إزالة جميع تلك العبادة "اإلنجيل
كاذبة" الشيطان من على وجه األرض .في هذا الوقت ،سوف الجميع فعال معرفة وحب هللا ،حتى الوصية حب جارنا بتبين لهم الطريق إلى هللا لم
يعد المطلوب ،وأن نقول أن ذلك أمر مؤقت بينما الوصايا العشر إلى األبد .ويؤيد هذا في اآلية التالية.

وسوف يعلمون ال أكثر من كل رجل الجارة ،وكل رجل أخيه ،قائال :أعرف الرب :ألنهم سوف نعلم جميعا لي ،من أقل منهم منعزلة
أعظم منهم  saithالرب :سوف يغفر لي بهم ظلم ،وسوف أذكر خطيئتهم ال أكثر .إرميا 34
تشاهد 600 ،سنة قبل ميالد السيد المسيح ،باإلضافة إلى إرميا يخبرنا أن يسوع الوصية الثانية لم يعد سيكون الغرض ،ألنه ،في نهاية
المطاف ،كل ذلك سوف تترك للرجل سيكون أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،ومما سبق معرفة هللا ،وثيقا وشخصيا.

حتى السماء واألرض بأس
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 .
حيث كنت انظر ،يسوع هو يخبرنا أن الوصايا العشر إلى األبد ،وأن ال جزء من الوصايا العشر سيمر من القانون .كما تذكر ،وأنها ليست
بالنسبة لنا (رجل) تغيير أو تعديل قوانين هللا ،إال هللا له هذا الحق والسلطة .أن هللا نفسه قد أثبت لنا لتغيير أي شيء جعل لنا ليست أفضل من
الشيطان .هللا يعطينا تحذير من هذا في اآلية التالية.

ال تضيف شيئا ولن يقلل من
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 4:2

الوصايا العفر مرآة
النظر في

هذا :الوصايا العشر مثل مرآة .عندما تنظر في المرأة ،يمكنك أن ترى إذا كان شعرك هو عابث ،أو التعادل الخاص بك

على التوالي ،إلخ .وبعبارة أخرى ،يمكنك أن ترى إذا أنت المظهر الخروج في األماكن العامة .الوصايا العشر مثل مرآة ،حيث أنها تكشف لك أي
ظلم قد يكون لديك التي سوف تبقى لكم وبصرف النظر عن والدك في السماء .إلى هللا ،الخطيئة كما البغيض والموضوعية كما يتم تفريغ نفايات
سامة بالنسبة لنا .فقط عن طريق الحفاظ على نفسك نظيفة من الخطيئة أنت أنيق بالدخول قبل اللورد جود ،والدك .سوف تكون قادرة على إلقاء
نظرة على نفسك واعرف إذا كنت خالية من الخطيئة ،أو إذا كان لديك عدم اإلنصاف إال بمعرفة وفهم الوصايا العشر.
سواء كان ذلك معروفا ،أنه في "نهاية األيام" وبعد عهد يسوع ،سنة ألف الحاجة إلى أحب جارك ،بالتدريس لهم حول يسوع سوف تصبح
عفا عليها الزمن ،ألن جميع الذين هم في هذا الوقت سوف نعرف يسوع ،شخصيا ووثيقا ،وأنه لن يكون ضروريا لكنت أقول لهم عنه ،ويعني  ،أن
يسوع "الوصية الثانية" وسوف تصبح عتيقةT .أنه الوصايا العشر األولى ومع ذلك ال يزال سيكون مطلوباً .ولذلك ،إبقاء فقط يسوع الوصية
الثانية ،وليس غيرها من هللا عشرة مخالف إلرادة هللا.

كيف هللا أوامر علينا "العبادة له"
هناك شيء يجب أن نأخذ في االعتبار ،األربعة األولى من الوصايا العشر ،له عالقة مع كيف نحن لتقديم أنفسنا أمام هللا ،إظهار االحترام،
ومن وضع الحقيقي هللا ،خالقنا ،فوق كل اآلخرين ،وباختصار" ،كيفية عبادة هللا" .بالنسبة لي ،وهذا يجيب على السؤال" ،كيف هللا األمر لنا
لعبادته؟"
الوصايا األربع األولى هي األساس لكيفية أوامر هللا لنا لعبادته.
 -1أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبلي.
 .2أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة.
 -3أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا عبثا.
 -4تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة؛
الستة التالية لها عالقة بكيفية التفاعل مع بعضها البعض ،ولكنه يكشف أيضا عن شخصيتها المعنوية ،والحرف والشرف من هللا.
 -5الشرف خاصتك األب واألم خاصتك.
 -6أنت سوف ال تقتل.
 -7أنت سوف ال يرتكب الزنا.
 -8أنت سوف ال تسرق.

 -9أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد الجار.
 -10أنت سوف ال تطمع.
الوصية الرابعة ،الذي يبدأ بكلمة "تذكر" ،ال يبدو وكأنه أمر ،يفعل ذلك" .تذكر" .هناك شيء القائد حول الكلمة تذكر .ولكن عندما

تحصل في الماضي تلك الكلمة ،تجد أن الباقي أمر .أفسر هذا كاهلل يقولون لنا ،إذا كنت تحب لي ،إذا اخترت للعبادة لي ،يجب القيام بذلك كما قلت
لكم .حتى إذا كنت تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا ،و "تذكر يوم السبت" .إذا كان يمكنك االحتفاظ بجميع ما تبقى من وصايا اآللهة ،ولكن ال تبقى
يوم السبت بالضبط كما أمر هللا ،ثم ال عبادة هللا على اإلطالق ،لكن هللا كاذبة ،الذين قاموا بتأسيس "يوم السبت يوم األحد" ،عن طريق بلده المسيح
الدجال.

منظمة الصحة العالمية أو ما هو مكافحة المسيح
أنا متأكد من أن لك طرح السؤال" ،ليست مكافحة المسيح شخص سوف تنشأ في نهاية أيام؛ السبت األحد قد حول لعدة قرون ،وذلك ما
يعني مكافحة المسيح لها عالقة مع "السبت األحد"؟ "
كل حياتي لقد قيل لي القصص ،التي تصور اآليات في الكتاب المقدس ،والتي أعطت معنى لتلك اآليات .منذ أن بدأت هذه الدراسة
الدؤوب من الكتاب المقدس لقد اكتشفت العديد من تلك القصص وأعطى معنى كاذبة .كلمات لها معنى ،وعندما كنت وضعت معناها الحقيقي لهم ،ال
سيما في الكتاب المقدس ،معنى مختلفا ً تماما في كثير من األحيان النتيجة من ما كان نظراً لنفهم أنها تعني .وهذا سبب األكاذيب والخداع من
الشيطان وله المسيح الدجال .المعني كما تكلم هللا أصالً العبارة كانت ملوثة وتلف بأكاذيب الشيطان ،التي تعطي تفسيراً غيرت ألن الذي يقصد به
هللا .ولذلك سوف تعرف ،في القيام بذلك ،قد أخطأ الشيطان ضد األشباح المقدسة .األشباح المقدسة هي كلمة هللا الحية .لتغيير الكلمة أو معنى الكلمة
إلى شيء ما لم ينقل هللا المقصود ،وهو أن تأخذ تلك التي تمت الكلمة من هللا والحقيقة ،وتتحول إلى كذبة ،ولم تعد كلمة هللا ،الذي خطيئة ال تغتفر
ضد األشباح المقدسة.

الحقيقة هللا هو أساءت
يتنبأ تتصل "نهاية األيام" ،والتي يساء فهمها .المسيح الدجال ليس شخص الذي ينشأ في السنوات السبع الماضية قبل "مجيء الثانية
يسوع" .هذه القصة من إساءة تفسير الكتاب  ،Danielوالوحي .سوف تظهر لك المعني الحقيقي لهذه أوقات النهاية ونهاية أليام يتنبأ ،في الدروس
األخيرة ،لكن ليس بعد .فلنواصل مع موضوع كيفية عبادة هللا ،كما أنه قد قاد لنا القيام بذلك.

النظر في هذا ومع

ذلك؛ إذا كان الشيطان يريد أن يمنعنا من معرفة هللا ،ما هي أفضل طريقة للقيام بذلك ،يبدو وكأنه من إقامة دين

التي تبدو وكأنها اآللهة ،اآللهة ،حتى اآلن ليست اآللهة؟ وأنشأت الشيطان بتغيير الكلمات ومعناها في الكتاب المقدس" ،اإلنجيل كاذبة" ،ولهذا
السبب هللا يخبرنا أن يلتمس له جد إذا نريد أن نعرف هللا وحقيقته.
تذكر :وقال األفضل األكاذيب هي الحقيقة  %90وفقط  %10كذب .وهذا السبب في يسوع يشير إلى الشيطان "األمير يكمن"؛ للشيطان
يبرع في قول يكمن أن احتضان البشرية كالحقيقة.

قوانين األخالق
هي الخامسة من خالل "وصايا عشر" قوانين األخالق ،الذي كنا نبحث عنه ،لمساعدتنا على تعريف كلمة "األخالق" الكتابي .إذا نحن
كأشخاص معنوية مراقبة هذه الوصايا الست ،كنت في منتصف الطريق إلى إظهار الحب الخاص بك ،ومن ثم الخاص بك العبادة هلل.
هذا السؤال المشاركة أكثر مما قد يعتقد أوالً مع ذلك .على مر التاريخ ،كانت هناك العديد من األديان ،التي تتطلب كل أو بعض من هذه
الوصايا الست األخالق .ولذلك ،كيف يمكنك إظهار لك عبادة هللا الحقيقي واحدة ،وال هللا كاذبة ،يتطلب أكثر من لك من مجرد مراقبة هذه الوصايا
الست .هل تعرف العبارة" :أنت ال يتم حفظ بأعمالك وحدها؟" هو حفظ "الوصايا الست لألخالق" ،وتسعى جاهدة لجعل تلك الضرورات األخالقية
يدكم التي تشكل معنى كلمة "يعمل" كما يتم استخدامه في هذه العبارة.
النظر في هذا ،وتقرر لنفسك إذا كان  trueأو  .falseوأنشئت جميع األديان التي كانت موجودة من أي وقت مضى في تاريخ الرجل،
واحفظ واحد يمارس من قبل األولياء الديانة اليهودية ،ومن ثم أبناء يعقوب ،ويدعمها الشيطان .هناك آلة واحد فقط؛ ولذلك يمكن أن يكون هناك
إيمان حقيقي واحد فقط .إذا لم يكن اإليمان الحقيقي ،ثم أنها من الشيطان ،ليس من هللا.

بيت هللا
في منزل والدي قصور كثيرة :إذا كانت غير ذلك ،كنت قد قلت لكم .اذهب إلى إعداد مكان لك .جون 14:2
وإذا انتقل ،وتعد مكان ًا بالنسبة لك ،وسوف يأتي مرة أخرى ،وتلقى يي منعزلة نفسي؛ أن أين أنا ،أيها قد يكون هناك أيضا .جون 14:3
وإلى أين اذهب يي يعرفون ،والطريقة التي أنتم أعرف .جون 14:4
 Thomas saithله ،الرب ،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

حكاية رمزية لمنزل كبير
النظر في

هذا :امتالك منزل كبير جداً ،وإال ما يعرف باسم قصر ،الذي كنت تعيش بنفسك .أنت تقرر دعوة اآلخرين لالنضمام إليك،

ويأتي يعيشون في المنزل الخاص بك معك .هل تريد ليس فقط أولئك الذين قد قيم مماثلة كما كنت العيش في المنزل الخاص بك معك؟
لمواصلة النظر في أعاله ،يأتي رجل إلى الباب الخاص بك يسأل أنه قد يأتي من العيش معك .لديه سيجارة في فمه ،ولكن ال تدخن ،وله
رائحة الكحول في أنفاسه ،ولكن ال تشرب .أن كنت تريد أن يكون هذا الرجل ،مع التبغ له رائحة كريهة تأتي إلى منزلك ،وتلويث أنه مع له دخان
ورماد ،وبها رائحة؟
هلل ،الخطيئة مثير لالشمئزاز والبغيض كما السجائر هذا الرجل لك .كما كنت ،سترفض غير مدخن هذا الرجل أن يعيش في المنزل
الخاص بك ،ما لم تكن أوالً أنه تخلى عن التدخين ،لماذا كنت تتوقع هللا ،للسماح ألولئك الذين لم يتخلوا الخطيئة من الدخول والعيش في منزله.

تعريف الخطيئة
إذا لم تكن متأكداً من ما "خطيئة"  ،قانون يجري في العصيان هلل ، ,أو أكثر تحديداً ،ارتكاب خطيئة عند كسر أي شخص "الوصايا
العشر من هللا" .وهناك خطايا أخرى ،ليست مدرجة في الوصايا العشر ،ولكن يتعين عليهم القيام به مع اآلثم ضد المؤجر المراسيم األخرى
المكتوبة على يد رجل ،)Moses( ،وخطايا ضد األشباح المقدسة.
هللا وضعت بها دعوة أن يأتي العيش معه في منزله ،ولكن يحتفظ بالحق في رفض أولئك الذين لم يقبلوا والعيش بموجب قوانين بلده .إذا
فشلت في إعطاء الطاعة "شريعة هللا" ،لك مما قد أظهرت عدم احترام هلل ،وهو نفس الشيء تبين أن ال تحب هللا.
وتصر هللا يمكنك وضع ال هللا أخرى أمامه ،كما ورد في أول ثالثة من الوصايا العشر .الست األخيرة من الوصايا العشر حتى شرط أن
لك الشرف الخاص بك األم واألب ،التي لها عالقة باألخالق ،غالبا ً ما مرات شرطا لألديان األخرى ،وليس فقط ألن "هللا الحقيقي" ،ولذلك ،كيف
يمكنك أن تعرف لك هي عبادة هللا الحقيقية ،وليست التي خدعت بالشيطان؟
أقول لكم االنتظار لمدة دقيقة ،إذا كان في قلبي أنا أصلي هلل واحد صحيح ،ثم أنا أصلي هلل واحد صحيح .التي تبدو جيدة ،ولكن اقترح أن
إال إذا كنت تعرف "الحقيقية هللا" شخصيا ووثيقا ،كيف يمكنك أن تكون متأكداً لك هي عبادة الخالق ،وال يخدع في عبادة آلهة زائفة بدالً من ذلك؟
مراقبة الوصايا العشر عنصر رئيسي للحصول على معرفة هللا شخصيا ووثيقا .وهذا السبب في الشيطان سيكون عليك أن نؤمن بأن
الوصايا العشر قد تحققت إلى حد جعلها عفا عليها الزمن بيسوع ،إذا الشيطان يمكن أن تمنعك من معرفة وفهم ما تمثله وما تعنيه ،ثم ال تعرف هو
هللا ،ثم وحدها كيفية عبادته.

اإلكسير الكاذيب الفيطان
الكتاب المقدس الكتاب المقدس هو إكسير الشيطان باألكاذيب والخداع .إذا كان ال يمكن العثور على ما كنت تعتقد في الكتاب المقدس في
الكتاب المقدس ،ثم أنها األكثر احتماالً يجب أن تكون كاذبة .يعني المعني الحقيقي للعبارة ،ال معنى التقليدية من اآليات التي أتيحت لنا لالعتقاد بأن
يكون صحيحاً .وقد كان الشيطان سنة  2000إعطاء تفسيرات خاطئة من المعني للعبارة .إال عن طريق حفر لمعنى حقيقي ،بالبحث لهم جد لنفسك،
سوف تماما أن تتأكدوا من التي يمكنك فهم ما يقوله هللا للكم ،وليس األكاذيب والخداع من الشيطان .للقيام بذلك تحتاج الكتاب مقدس" ،الكتاب
المقدس التوافق" ،وأن تكون بجح إلعطاء الصالة إلى هللا أن اسأله لقيادته.
الوصية الرابعة هو وصية الحب ،الذي يجيب على السؤال ،كيف تظهر حبك لإلله الحقيقي؟ كيفية مراقبة السبت المجاهرة بحبك والعبادة
هلل واحد صحيح؟ ويطالب هللا صحيح واحد فقط يمكنك مراقبة على يوم راحة في اليوم السابع من األسبوع ،نظراً ألنه هو الذي خلق أسبوع سبعة
يوم .باستثناء هللا يسبب لتدور حول األرض كما يفعل القمر ،لن يكون هناك أي شيء آخر في السماء التي سوف تبعث لنا لالحتفال بأسبوع يوم
سبعة .يوم السبت هو مجرد قدر جزء من إنشاء كما الكون الذي نعيش فيه .ألن هللا خلق لنا ،أنه يستمد سلطته الطلب لدينا العبادة .سبب إنشاء هللا
يوم السبت وفي الوقت نفسه أنه خلق الكون ،أنه يتطلب نبقى له "يوم السبت اليوم السابع" وال غيرها.

االحتفال يوم السبت
يوم السبت يوم للمرطبات ،قبل الستة أيام من العمل ،ويوم واحد من التفكير والتواصل مع هللا .هو يوم واحد في األسبوع عندما أدخل هللا
في  Edenللحديقة والبلدية مع آدم وحواء .ويطلب فقط هللا خلق يمكنك إبقاء يوم السبت على يوم محدد ووقت محدد .لماذا يوم محدد ووقت ،هل
يمكن أن اسأل؟ نظراً ألن يوم معين ووقت ،يذهب إلى جانب كونه الخالق ،وفي االحتفال بها ،كنت تعمل ستة أيام كما فعلت الرب ،ولك الراحة في
اليوم السابع ،كما فعل الرب .وهذا يضع لك في التواصل مع هللا ،ويمنحك فهم حميمة لما مرت في بلده يجاهد لخلق هللا.
الوصية الرابعة بكل شيء للقيام مع حقيقة أن هللا هو الخالق .إال أنه خلق الكون .ال يوجد أي آلة أخرى ،ولذلك هناك ليس غيره الذي لديه
السلطة أو المجد إحضار عن خلق جميع األشياء .استغرق "هللا سبعة" أيام إلنشاء يوم السبت؛ الكون فقط استغرق ستة أيام إنشاء.

في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة
فإنه .خروج 20:11
تشرح هذه اآلية ،قبل كل شيء ،في الكلمات الخاصة اآللهة ،لماذا يجب أن نبقى وصاياه وخاصة له يوم السبت .الوصية الرابعة هي
رمزية للسبعة أيام الخلق ،أن في ستة قال احتملت إلى أحداث خلق الكون ،كما علينا القيام بالعمل للحفاظ على المواد الغذائية في جدول أعمالنا
وسقف فوق رؤوسنا ،واستراح في اليوم السابع كما يجب علينا إذا كنا نحب هللا كما أنه هللا يعرف الحب.

هللا يتكلم عن الحب
أنا أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .الثروات والشرف معي؛ نعم ،ثروات دائمة وبر .بلدي الفاكهة
أفضل من الذهب ،نعم ،من الذهب الجميلة؛ وبلدي اإليرادات من الشظية االختيار ،أن أنا قد تسبب تلك أن الحب لي أن ترث مضمون؛ وأنا سوف
تمأل تلك الكنوز .األمثال 21-08:17
أنا وتشمل هذه اآليات من األمثال تظهر لك أن أولئك الذين يحبون هللا ،وطاعته ،بحفظ وصاياه ،سوف ترث مضمون والكنوز ،أكبر
بكثير مما يمكن الحصول عليها في هذه الحياة القصيرة على األرض .واحدة من تلك الكنوز هو "الحياة األبدية".
هللا يقدس وتجويف ثم "اليوم السابع" من األسبوع ،على وجه التحديد إظهار أن من المهم له التي يمكن مالحظتها فقط ذلك اليوم كيوم
السبت .عند القيام بذلك ،أدلى في اليوم السابع من األسبوع المقدس .هللا جعلت ال أيام األسبوع األخرى المقدسة ،وبالتالي ،إذا كنت مراقبة يوم األحد
وهو اليوم األول من األسبوع ،كيوم السبت ،ويوم األحد ال يجري يوم مقدس ،ثم الخاص بك االحتفال بيوم السبت غير مقدس.
هو "يوم السبت اليوم السابع" الذي هو الجوهر الذي هللا .أنه يعلن سلطته ،من حقيقة أنه هو الخالق .االحتفال بيوم السبت في اليوم أنه
يقدس وأدلى المقدسة ،هو الخاص بك االعتراف بسلطته ،وأن تقبل له وله فقط كاهلل بك .هو قصد اآللهة التي سوف نبقى له القوانين ،الوصايا
العشر ،مكتوب على قلوبنا .في إبقائها فإنه سيجعل منهم جزء منا ومن نحن ،من المستحيل بالنسبة لنا أن ننسى ثم وحدها لكسر.

