الدرس 6
كشف أكاذيب الشيطان
الشيطان في سجلت أول كذبة
هللا يكشف كيف أن الشيطان يقول بعض اكاذيبه في الفصل الثاني من سفر التكوين.
وقاد الرب الرجل ،قائال" :لكل شجرة للحديقة أنت األكثر قابلية األكل بحرية :ولكن من شجرة معرفة الخير والشر ،سوف أنت ال تآكل منه :لفي اليوم
الذي أنت إيتيست منه أنت سوف يموت بالتأكيد 17-02:16 .من سفر التكوين

"تأخذ

مالحظة" :من هذه الكلمات األربع" :أنت سوف يموت بالتأكيد".

تناقض الشيطان
والثعبان قال امرأة" ،أنتم ال يجوز يموت التأكيد :هلل نعرف أن في اليوم يي أكل منه ،ثم تفتح عينيك ،وأيها يكون كاآللهة ،ومعرفة الخير والشر .سفر
التكوين 5-3:4

وصرح هللا األول آدم وحواء أن "أنت سوف يموت بالتأكيد" ،إذا أكلت من شجرة المعرفة .وهذا هو كلمة هللا الحقيقية ،أو اإلنجيل
المقدس هلل.
ثم الشيطان يقول آدم وحواء أن "يي ،ال تموت بالتأكيد ".يمكنك أن ترى كيف الشيطان يقول له كذبة؟ وقد اتخذت الشيطان العبارة من
هللا ،وعن طريق وضع كلمة ثالثة رسالة بسيطة بين كلمات هللا؛ "ال "،الشيطان قد تتغير هللا يقصد بها معنى  180درجة .وقد اتخذت حقيقة التي
يتحدث بها هللا الشيطان وحولتها إلى كذبة .في هذا السبيل ،عن طريق تغيير معنى ما هللا قد تحدث ،أن كثيرا من أكاذيب الشيطان وقال.

الشيطان يكمن في الترجمات
كما يقول الشيطان اكاذيبه بالتأثير على أو بواسطة السيطرة المباشرة لتلك ترجمة الكتاب المقدس من اللغة العبرية أو اليونانية إلى اللغات
المحكية حاليا األصلي .ويمكن التدليل على هذا في المثال التالي.

روح توغلت
هنا مثال آخر على كيفية تغير معنى الكلمات من أن المقصود باهلل:
وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

قد تتعرف على هذا من "اليوم األول من الخلق" .كلمة "منقول" ،هو الترجمة اإلنجليزية من الكلمة العبرية" ،راتشاف" ،الذي يعني:
الحضنة ،مما يعني بدوره يتأمل ،مما يعني بدوره بالتفكير في ،أو النظر في .أنا على استعداد الرهان يمكنك تولي كلمة نقلها ،من المفترض أن تطفو
فوق ،أو تمرير أكثر ،أن هناك نوعا من الحركة .كما ترون من معنى الكلمة العبرية األصلية ،معنى كلمة مفترضة ليست دائماً المعني الحقيقي
كالمقصود باهلل.
هناك نسخة أخرى من الكتاب المقدس التي حلت محل الكلمات اإلنجليزية القديمة وطريقة الكالم مع صيغة اإلنكليزية أكثر حداثة .كلمة

"نقل" في هذا اإلصدار هو  retranslatedإلى كلمة "قف" ،استناداً إلى فهمنا الجديد للكلمة العبرية األصلية الواقع المقصود بتغيير كلمة "قف"
تماما معنى اآلية جميع معا .ويقترح اآلن أن هللا كان يجلس في مكان واحد أعاله العميقة .الحقيقية التي يمكن أن توحي بأن أنه كان يدرس عمق،
كما كان جالسا ً في مكان ،ولكن تحوم  wordال تكشف لنا الحقيقة أن هللا كان في الواقع يدرس أو إعطاء الفكر الذي قال أنه قد أنشأته للتو .عندما
كنت أفهم ما هللا يخبرنا في هذه الكلمات ،ثم سوف يفهم أن هللا ليس فقط هو الجلوس في مكان أو تحوم فوق العميقة .كلمة "تحوم" ال تعطيك المعني
الكامل للكلمة العبرية األصلية "راتشاف ".في هذا طريقة كيف المدخالت الشيطان يكمن في "الكتاب المقدس الحديث".

دائما ً طرح األسئلة
هذا حيث يمكنك طرح السؤال عند دراسة الكتاب المقدس" ،ما هللا حقا ً يحاول أن يقول لي؟" لإلجابة على هذا ،تحتاج إلى وضع في
سياق أن هللا قد أخبرنا مسبقاً.

هللا خلق الكون
في البدء خلق هللا السماء واألرض .سفر التكوين 1:1

وهذا بيان للواقع؛ فمن رأيي أن هللا يخبرنا أنه خلق الكون ،ال لبس فيها ،وفي الحقيقة.

فراغ داكن من العدم
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

أول مرة قرأت هذه اآلية مع الفهم ،يمكن أن الشكل ليس بها ما هللا كانت تقول لي .هنا هو هللا يعطينا شرح لكيفية خلق السماء واألرض،
وكل ما كانت الكلمات واقترح لي أن "روح هللا" كانت تتحرك على مدى عمق هذه أو علم المياه ،وأن أقول أن كنت ال أفضل فيما يتعلق بكيفية خلق
الكون مما كنت عليه قبل وأنا اقرأ هذه الكلمات .وكشف هللا لي له معنى حقيقي عندما أظهر لي ما يلي .تنقسم هذه اآلية إلى بيانين اثنين.

ديب
/1هللا أوالً هو يقول لنا ما يشبه حيث أودع في خلقه الذي يدعو هللا "العميقة" .المكان حيث أنه يضع خلقه "األرض دون الشكل ،فراغ،
ومظلمة تماما ،مع أي ضوء ".حتى اآلن تصور ما في عقلك رؤية هللا وتحاول أن تظهر لنا .أنه قد خلق الكون ،والمكان الذي يسميه "األرض"،
حيث أنه وضع في خلقه ،فراغ خربة الظالم؛ أغ العدم.

األرض
وأود أن أشير إلى أن كنت هنا ،أن كلمة "األرض" كما تستخدم هنا ال يشير إلى كوكب األرض .وهو ما يدعو هللا أن المكان الذي هو
الفراغ ،حيث أنه يضع هذا الذي كان قد تم إنشاؤها .أبين هذا ألنك سوف ترى في آيات أخرى كما يمكنك قراءة الكتاب المقدس ،واثنين من المعاني
األخرى لكلمة "األرض" ،كوكب األرض ،والتربة من هذا الكوكب ،وهذه المعاني الثالثة لكلمة نفس لها أهمية في فهم هللا الخالق ،ولكن سوف
تتيح لك اكتشاف هذا بنفسك.
الحصول على العودة إلى بلدي مظاهرة المرئيات يستخدمها هللا في وصف خلقه ،يمكن اآلن تشاهد ما تبحث هللا؟ أغمض عيناي وأنا أرى
فراغا ً هائال الظالم من العدم ،الذي قال أنه قد وضعت للتو خلقه (العميقة) إلى.

كلمة نقلها
/2الجزء الثاني من سفر التكوين  1:2هو هللا يقول لنا ما الحق بعد أنه قد خلق الكون ،وبعد أن قال أنه يضعه في الفراغ المظلم" .وروح
هللا تحرك على وجه المياه ".هذه اآلية تقول لنا أكثر بكثير من مجرد قراءة الكلمات قد توحي بخالف ذلك .مرة أخرى تحتاج لطرح السؤال ،ما هو
هللا يقولون لنا هنا؟ وهكذا بدأت عن طريق التأكد من أن كنت قد فهمت معنى الكلمات .لدهشتي ليس لديه اللغة اإلنجليزية كلمة "روح" معنى أنني
افترض أنه قد .أعطى روح كلمة تعني ،الروح ،أو جوهر هللا ،عندما قمت بالبحث عن الكلمة في القاموس من يعرف حياة إعطاء القوة ،أو جوهر
هللا  .عندما قمت بالبحث عن كلمة روح في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" ومع ذلك ،يتجلى لها معنى أكثر اكتماال.

روح هللا
الكلمة العبرية األصلية لكلمة الروح ،هو "رواش" الذي يعرف بأنه ،ريح؛ والتي تشابه التنفس ،أي زفير معقولة (أو حتى عنيفة)،
الهواء ،والغضب ،رفرفة أو اهتزاز مع انفجار التنفس ،والذي يؤدي إلى اهتزاز أو تهتز .الفعل ،هاتين الكلمتين" ،منقول ،نصا ً وروحا "،تعطي
معنى مختلفا ً لآلية كاملة كما يقصد هللا أنه يعني.

شرح هللا
عبارة "نقله على وجه المياه "،توليت يعني أن هللا كان يتحرك عبر الوجه العميقة ،أو كاهلل وقد تعاد صياغتها أنها ،المياه .كما ترون من
شرحي السابق لكلمة "منقول" ،واآلن مع تعريف اللغة العبرية لكلمة "روح" ،يأتي معنى جديد كلياً للضوء لهذه اآلية.
كلمة منقول التي تعني في اللغة العبرية القديمة الحضنة ،مما يعني بدوره التأمل ،التفكير ،أو إيالء االعتبار .أعماق الذي خلقه هللا أو ميلي
الكون بعد شرارة الخلق .هو يدرس هللا ،أو إعطاء الفكر الذي قد فقط التي تم إنشاؤها.
أرى هللا ،غمط في خلقه ،ومع إيالء االعتبار بشأن كيفية التعامل مع ذلك شكل إلى أن الذي يريد أن يصبح .هو الجزء اآلخر لمعنى كلمة
"روح" ،رفرفة أو يهز بروديد بعد هللا وقد عبر أو التفكير بخلقه ،وقال أنه يبدأ للتخلص منه ،مما يؤدي إلى رفرفة التي تهب على ذلك بقوة
عاصفة من أنفاسه.
في النصف الثاني من اآلية ،أن هللا قد صمم النموذج الصحيح أنه يريد خلقه في نهاية المطاف يجري والعائدات إلى التالعب العميقة أو
في المياه ،التي تهب عليها .روح الكلمة المستخدمة هنا ،يعني بضربه عند األعماق ،ولكن أثناء تهب على ذلك ،كما يخبرنا التعريف ،خلق هللا يبدأ
يهتز ويهز.
لذا دعونا استعراض مرة أخرى .وقد خلق هللا الكون ،الذي وضعه في أغ ظالم؛ ثم يفكر في خلقه ،وثم تهب عليه .ومع ذلك ،أنه ليس فقط
تهب عليه ،ولكن كما يوحي تعريف اللغة العبرية ،رياح مع العنف ،من زفير أو انفجار للتنفس ،مثل عاصفة قوة الرياح على البحر ،مما يؤدي بعد
ذلك إلى يهتز ويهز .وهكذا هو التالعب هللا العميقة أو المياه ،تشكل كما يريد أن النموذج ،ما نسميه هللا الخاضعة لعملية تطورية .هذا التفسير لما
كان يفعله هللا أفضل بكثير في إعطائي فهم العملية التي قال أنه منخرط في .وهذا التفسير يعطي وصفا ً أكثر وضوحاً بالنسبة لي لتصور.

حكاية رمزية صحن حساء
لديك تبخير ساخنة وعاء من حساء أمامك ،يمكنك تراجع ملعقة الخاصة بك في ذلك ،ولكن قبل أن تقوم بوضعها في فمك أنت ضربة على
ذلك .ما قمت به فقط للتعامل مع السائل في ملعقة الخاص بك .بالتسبب في ذلك لتبريد أسرع ،أن تصبح متوفرة تضع في فمك عاجالً .صحيح في
نهاية المطاف ،وسوف يبرد الحساء في الخاص بك ملعقة حتى يمكن أن تأكله في الوقت الخاص به ،ولكن يمكنك اختيار عدم االنتظار ،حيث يمكنك
معالجتها.
لن أكل خلقه هللا ،ولكن قانون تهب على الحساء األسباب الجزيئات التي تشكل الحساء إبطاء ،تباطؤ الجزيئات أكثر مضغوط الحساء.
البخار يتصاعد من الخاص بك وعاء حساء من جزيئات بخار الماء التي تتحرك بسرعة أسرع بكثير من السائل .إذا كنت اتبع هذا من خالل ،وبطء
الجزيئات أسفل الحساء حتى أكثر من ذلك ،سوف تتحول إلى الجليد وتتصلب.

هو األعماق المياهH2O ،
كما هو الحال مع حساء الخاص بك ،وهذا هو نفس الشيء الذي يفعله هللا .التي تهب على العشاء الساخنة السائل  ،H2Oالذي هو النموذج
األصلي من خلقه ،الذي السبب في أنه يشير إلى أنها "المياه" ،أنه يسبب جوهر ذلك لتبرد في السرعة التي يريد أن بارد ،فقط مما تسبب في
حدوث تطور الخاضعة للسائل.

فهم العلم إلنشاء
في شكله األصلي ،ميلي ثانية بعد شرارة الخلق ،استدعاء ما العلماء (االنفجار الكبير) ،هناك فقط العناصر  2في وجود األكسجين
والهيدروجين .وتشكلت من هذين العنصرين ،في وسط النجوم بروتو جميع العناصر أثقل طرد عندما ذهب هؤالء النجوم سوبر نوفا.

وشكلت المجرات
هللا في اآليات أعاله ،ليس فقط تهب على األعماق غير انفجار ،أو قوة قوية للتنفس والرج .ويبدأ هذا السائل للبدء في تطوير الدوامات،
والدوامات ،تماما كما تتشكل في ملعقة الخاص بك عندما كنت ضربة عليه .من هذا الذي أستطيع أن أرى أن يتم تشكيل المجرات الكون.

هللا الخالق
أنني أدرك أن بعض التفسير قد أعطيت فقط غير معتمدة من الكتاب المقدس.
تذكر :هللا أعطانا الكون بأكمله يتعلم من فضال عن الكتاب المقدس .لدى المهتمين بدراسة العديد من العلوم ،حتى لقد تعلمت من مجموعة
من العلماء الذين قد قرر أن الكون ،ميلي ثانية فقط بعد االنفجار الكبير ،كانت موجودة في شكل سائل العشاء الساخنة .H2O ،هذا التفسير ذلك
القرب من هللا ما قائال في الكتاب المقدس ،وأنه قد احتضنت ك .true

كشف كذب الشيطان
لقد أظهر لكم هذا العرض البسيط لكيفية الكلمات أن كنت تعتقد أنك تعرف المعني ،في الواقع قد تكون خاطئة عند وضعها في سياق ما
يحاول هللا أن أقول لكم.
تذكر :المترجمين من العبرية واليونانية القديمة فقط يمكن أن تعطي معنى لعبارة أولئك الذين جعلوا الترجمات يفهم المعني ،ومع تأثير
الشيطان ،تالف المعني أكثر .األمر متروك لكم لتحديد النفسكم ما أقول لك هللا ولذلك .وهذا السبب في أنه من المهم أن كنت ال تقبل تفسيرات من
اآل خرين فيما يتعلق بمعنى أو القصد من الكتاب المقدس الكتاب المقدس .هللا يريد إقامة عالقات شخصية وحميمة مع لك .يمكن أن يحدث هذا إال إذا
أصبحت شخصية وحميمة معه .قد أخذ قليالً من العمل والوقت ،ولكن ليست "الحياة األبدية" يستحق كل هذا العناء؟

نص رسالة من هللا
الكتاب المقدس هو طريقة اآللهة للتحدث إليكم ،ولهذا السبب الشيطان يريد أن يلوث عليه مع اكاذيبه .على الرغم من أن الكتب من الكتاب
المقدس كانت مكتوبة قبل آالف السنين ،والعبّارة على قيد الحياة ،وعندما تقرأ لهم اليوم ،لها معنى بالنسبة لك اليوم مثلما فعلوا ألولئك الذين عاشوا
منذ آالف السنين .من خالل األنبياء "الكتب هللا" ،هللا يتحدث إليكم ،اآلن اليوم ،كما لو كان هناك حق في الغرفة مع لكم ،بطبيعة الحال .،هللا يرسل
لك رسالة نصية ،وفي نفس الوقت كما يمكنك قراءة الكلمات من الكتاب المقدس ،هل أنت االستماع ،يمكن أن تسمع له؟
كما يمكنك أن ترى الشيطان يكمن لنا بتغيير معنى الكلمات عندما قال أنه يؤثر على الترجمات.

كذب الشيطان األكبر
هللا يوم راحة
هناك بعض المسيحيين لقد تحدثت إلى الذين يعتقدون أنه ما دامت لك االحتفال بيوم الراحة؛ أنت تتفق مع "وصايا" هللا الرابعة .كما أنهم
يعتقدون أنه ال يهم ما هي أيام األسبوع التي يتم االحتفاظ في ،وهذا هو كذب الشيطان.

من شفاه هللا
ما هو يتحدث من شفاه هللا صحيحاً ،وأن تلتزم واالحتفاظ بدقة كاهلل تحدث لهم ،بجميع أولئك الذين يختارون لعبادة "من خلق هللا" .ولذلك
من الضروري أن تعرف المعني المقصود من كلمة هللا ،آخر سوف تكون في الجهل بما يجب أن تفعل أو ال تفعل في الخاص بك العبادة هلل.

حفظ السابعة يوم السبت هللا
العديد من الذين قد تحدثت إلى الذين يسمون أنفسهم أيضا المسيحية ،ال يراعون "السبت اليوم السابع" ،فإنهم يعتقدون أن اليوم األول من
األسبوع (األحد) هو "مجلس اللوردات يوم السبت" .اتحدى أي شخص أن تريني في المقدس فيها أوامر هللا أو يسوع أو يرشد لنا أن اليوم األول من
األسبوع هو يوم مقدس هلل ،ومن ثم المقدسة يوم السبت هللا .ال يوجد شيء في المقدس ،حيث هللا أو يسوع ،إعطاء التعليمات أو األوامر التي أردنا
الحفاظ على المقدس في اليوم األول .اليوم السابع من خلق كما تحدث في سفر التكوين والوصية الرابعة كما وردت في "كتاب هجرة" ،واضحة جداً
هو "اليوم السابع" من األسبوع أن هللا تجويف ويقدس .وهو "اليوم السابع" من األسبوع أن أوامر هللا أن علينا أن نتذكر أن يبقيه المقدسة.
إذا كنت تعتقد أن خطيئة تقتل ،ثم لماذا يكون من الصعب جداً لتتمكن من قبول أن عدم حفظ "السبت اليوم السابع" مجرد قدر خطيئة .أنها
ليست ضمن الوصايا العشر إلى جانب" ،أنت سوف تقتل ال"؟ إذا قتل شخص ما خطيئة ،ثم حتى جداً أنها خطيئة ال مراقبة الرب "عطلة السبت
المقدسة" مثلما هللا قد صيغت ،ال تضع الكلمات في فم هللا ،وأنه يعني ما يقول ،واألمر متروك لنا دراسة وتعلم وتعرف هللا المقصود ،ومن ثم إطاعة
كلمته .تقديم الدعم لما قال فقط أريد يمكنك استعراض كل يوم السابع من خلق ومن ثم الوصية الرابعة.

اليوم السابع من خلق
وهكذا تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .و "هللا اليوم السابع" انتهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم السابع
من جميع عمله الذي أدلى به .سفر التكوين 2-2:1

"تأخذ

علما" :باهلل أعاله يخبرنا مرتين أنه "اليوم السابع" من أنه أكمل عمله ،وكان أيضا "اليوم السابع" أنه استراح .لماذا تعتقد هللا

شعرت بالحاجة إلى تكرار نفسه أساسا في هذا؟ واقترح هو إلى مطرقة المنزل الفكرة هو عقول الرجل الذي هو "اليوم السابع" ،وال اليوم اآلخر،
أن هذين الحدثين وقع على.

المباركة ويقدس
وهللا "المباركة" في "اليوم السابع" ،و "قدس" :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر
التكوين 2:3
مرة أخرى ،و لثالث مرة في العديد من اآليات ،هللا يكرر نفسه .هللا يريد منا أن نفهم أنه هو أنه" ،هللا خلق" ،الذي خلق هذا الكون ،وأن
هذا هو اليوم السابع أنه ،بقية "من خلق هللا".

المباركة المعرفة
فوق وفوق تكرار نفسه ،كما يقول هللا لشيء أن قام به أنه لم تقم في أي من األيام األخرى إلنشاء ،وهو أنه "المباركة" "اليوم السابع"
ومن ثم أنه أيضا "سانكتيفيد" في "اليوم السابع" .هل ينبغي أن يسأل والسؤال ماذا يفعل ذلك يعني ،ما هو المغزى من هذه النعمة ويقدم؟ من أجل
اإلجابة على هذا السؤال تحتاج أوالً معرفة ما يعني الكلمتين.
كلمة "طوبى" يعرف بأنه :جعل المقدسة ،أو مقدس ،كرس .كما قد أوضح في وقت سابق ،كلمة وسائل "المقدسة" "الحقيقة ،أو أن
يكون صحيحاً ".كلمة "المقدسة" وهو يعرف :المقدسة ،المباركة ،والتبجيل ،مقدسة؛ مما يعني أن لها أساسا نفس معنى الكلمة المقدسة .كلمة
"كونسيكراتيد" وهو يعرف :المقدسة ،المقدسة ،أو مؤله .مرة أخرى ،أنها أساسا نفس معنى "المقدسة" وكلمة أخرى ل الحقيقة ،أو في السياق
لآليات أعاله" ،الحقيقة آلهة".
ثم ماذا يعني كل هذا؟ عندما جعل هللا اليوم السابع من خلق "المقدسة" هو جعل السابع اليوم ،يومه في "الحقيقة ".ما يقوله هللا هو أن
"اليوم السابع من خلق" الكرسي اليوم هللا في الحقيقة والواقع.

يقدس المعرفة
كلمة "سانكتيفيد" وهو يعرف :المقدسة والمباركة ،مقدسة ،مكرسة ،والمنقى والمعتمدة .كما ترون ،ولذلك لديها مرة أخرى نفس المعني
األساسي كما تعني كلمة "المباركة "،مع معنى إضافي ال تعطي للمباركة.

كلمة "سانكتيفيد" تعني أيضا ،أن تكون مخصصة ،تكون تنقيته ،فضال عن الموافقة .كلمة يعرف "مخصصة"  ،أنعم وعرضت،
تبرعت ،ارتكبت ،نظراً ،وتعهد واستسلم .ما هذه الوسائل كافة هو أن في "اليوم السابع من خلق" من "سانكتيفيينج"  ،هللا قد تبرعت ،وارتكبت،
ذلك اليوم كيوم مقدس ،ويوم مقدس ،لماذا ،ألن في ذلك اليوم استراح هللا.
واحدة من الكلمات التي تستخدم إلعطاء تعريف لكلمة "بجل" هو "نق" الذي يعرف بأنه :تطهير وتطهير وتعقيم ,أو تعقيم .ولذلك ،هللا
ليس فقط هو التصديق أن "اليوم السابع من خلق" في الواقع ،وتعتزم أن هللا في الحقيقة يوم الكرسي له ،بل أنه أيضا قد تنقية "اليوم السابع" ،مما
يدل على أن ال خطيئة في "اليوم السابع" للمشاركة في ،ويقول أن الرجل ال تزال خالية من الخطيئة في يوم واحد هذا األسبوع مع الغرض أكبر من
أي يوم من األسبوع.

الوصية الرابعة
ويرد هذا مزيدا من الدعم ،ومعنى إضافي عند هللا يجعل حفظ اليوم السابع من األسبوع ،كمن يوم السبت أو يوم مقدس كواحدة من
وصاياه العشر.
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
وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .سفر التكوين 2:2
وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي خلق وأدلى .سفر التكوين 2:3

لماذا اليوم السابع
لماذا أنه من المهم أن اليوم السابع من األسبوع ،واحد يقدس هللا ،أن يكون االحتفال باليوم وليس اليوم اآلخر؟ السبب بسيط ألوامر هللا أن
نبقى له "السبت اليوم السابع" .أننا يجب أن تطيع "كلمة هللا" بعد كل شيء ،أو ال نعطي العبادة الحقيقية والصحيحة "من خلق هللا" .الجواب الكامل
أساسا مسألة الحب واالحترام ومع ذلك .إذا كنت تحب هللا واحد صحيح ،الخالق كل شيء ،الخاص بك الخالق ،األمر متروك لكم ،وأنا ،أن نحن فقط
المجاهرة حبنا له بقبول "كلمة هللا" هو الحقيقة ،وعندما يتحدث عن هللا ،هو كلمته كما ينطبق معنى هذه الكلمات ونحن يجب أن تطيع .ال تضع
الكلمات في فم هللا .أعرف أن كل كلمة هللا يتحدث له معنى ،كذلك غرض المقصود .مطلوب منها أن كنت تأخذ الوقت والجهد معرفة هللا معنى لكل
كلمة أنه يتكلم ،وال تقبل بمعنى ما اآلخرين قلت لكم أنه يعني.
وقد تحدث هللا مع شفتيه أن "اليوم السابع" هو يوم مقدس ،وأن في ذلك اليوم يجب أن نالحظ له يوم السبت .ألن هللا تكلم عليه وتسبب في
أن أن تكون مكتوبة في بلده المقدس ،ثم بالنسبة لنا الذين يرغبون في عبادة "هللا خلق" القيام به كما يقول لنا أن نفعل .أي شيء آخر يضع لنا في
المعارضة ألنه يقولون أننا نحن عبادة .كيف يمكنك أن تعطي العبادة عندما كنت تعيش في العصيان؟

فهم الوصية الرابعة
دعونا نذهب على كل عبارة في "الوصية الرابعة" ،تحديد معنى تلك العبارة كما يتحدث بها هللا.
تذكر يوم السبت :كلمة تذكر الوسائل :أن أذكر شيئا العقل ،أو تصبح على بينه من شيء ما قد نسي ،اإلبقاء على فكرة في الذاكرة دون أن
ننسى أنه ،للحفاظ على شخص ما أو شيء ما في العقل لالهتمام أو النظر فيها ،لالحتفال بشيء.
لنتذكر شيء يتطلب أن لديك قد كان على علم بذلك أوالً .كيف يمكنك أن تذكر شيئا أن كان لديك ابدأ أي معرفة مسبقاً؟ ثم وهذا يسبب لنا
أن نطرح هذا السؤال ،عندما نكتسب هذه المعرفة أن هللا يريدنا أن نتذكر؟
في المرة األولى هللا يعطي إشارة "اليوم السابع" ،هو في سفر التكوين التي ذكرتها أعاله ،ومناقشته فيما يتعلق بيوم راحة بعد االنتهاء من
حزب العمل اليوم ستة من خلق هللا .لذلك ،خلق الكون أن هللا يريدنا أن نتذكر ،وحقيقة أن هللا يتقدس "اليوم السابع" من األسبوع .وقد يتقدس هللا ابدأ
أي يوم آخر من األسبوع ،إال السابعة.
للحفاظ على الكريم :كلمة "المقدسة" يعرف بأنه :مخصصة أو تعيين بعيداً ألغراض دينية ،المكرسة لخدمة هللا أو آلة أو آلهة ،تتصل،
المنتمين إلى أو قادمة من يجري اإللهي أو السلطة.
لقد وجدت أن هناك تعريف آخر لكلمة "المقدسة" ،كما يستخدمها هللا في دراستي للكتاب المقدس الكتاب المقدس .أن المعني أفضل
تنعكس بكلمة "الحقيقة" .كل كلمة هللا يتكلم صحيحاً ،وأيضا تعطي "كلمة هللا" "كلمة" هللا المقدسة ،وهكذا أن الكرسي أن يكون صحيحاً.
هكذا يقول هللا" ،تذكر ،يوم السبت ،أن يبقيه صحيحا ً ".إذا كنت تطيع هللا ثم قمت من الكرسي ،وأنت على الكرسي ألنك تقبل ونؤمن أن
"كلمة هللا" صحيح .وبغية إبقاء "كلمة هللا" الحقيقية ،تحتاج إلى تذكر يوم السبت واالحتفاظ بهذا اليوم كيوم مقدس صحيحاً.
تأخذ مالحظة :أنها ليست حفظ االحتفال يوم السبت بأن هللا هو القائد أن نتذكر ،لكن نتذكر وتبقى اليوم المقدس .اليوم ،ال االحتفال.
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك :هللا ثم يعطي تعريفاً لكيفية إبقاء كلمة هللا "الحقيقية" ،سوف نفعل كل
الخاص بك العمل في أول الستة أيام من األسبوع ،ولكن سوف القيام ال عمل في "اليوم السابع" ،هلل مقدس من ذلك اليوم وال غيرها.
هللا والمباركة في اليوم السابع ،وقدس عليه :كلمة "قدس" يعرف بأنه :لتعيين وبصرف النظر عن استخدام مقدس؛ وتكريس ،جعل
المقدسة؛ وتنقية ،جعل شيئا وسيلة لتحقيق قداسة أو مصدر النعمة.
للحفاظ على هذه الحقيقة ،أن كنت تعتقد أن هللا يتقدس "اليوم السابع"" ،صحيح" ،يجب عليك "تذكر" "الحفاظ" اليوم السابع كما ابقاها
هللا ،في الباقي وال العمل.
إلى "العمل أو لحزب العمل "،تتعلق أيضا ب االنخراط في التجارة من أي نوع .ألن هللا يقول لك ال يمكن "العمل" أنه يعني أيضا أن
كنت يجب أن ال تشارك في شراء أو بيع أي شيء خالل ساعات يوم السبت ،وكذلك .هذا هو إعطاء الدعم في المجاالت التالية.

شراء أو بيع ،عالمة الوحش
وقال أنه  causethكافة ،كل صغيرة وكبيرة ،واألغنياء والفقراء ،مجان ًا ،والسندات ،الحصول على عالمة في أيديهم اليمين ،أو في جباههم :وأن
الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .رؤيا 17-13:16

تفسير شعبية
اآليات أعاله ،من "سفر الرؤيا" ،قد أسيء ،يكمن الشيطان .شعبية تفسير تلك اآليات هو أن الشيطان ،قوات جميع الذين يرغبون في شراء
أو بيع ليستلم عالمته (مارك الوحش) ،إال أنها ال تكون قادرة على شراء أو بيع.
مجرد إعطاء الفكر إلى ما يقوله إال هللا .هللا هو الذي يقرر الذي يحصل على "عالمة من هللا" ،وأنه هو أيضا هللا الذي يقرر من له عالمة
الوحش .في هذه الحالة ،فإن لم أن الناس قوات الشيطان استالم عالمة الوحش ،ولكن هذا هو " "causethلهم للحصول على العالمة.
كلمة "يسبب" يعرف بأنه :الشخص أو الشيء الذي يجعل شيئا يحدث أو موجودة أو مسؤولة عن شيء يحدث ذلك .

على سبيل

المثال :الشيطان يسبب لك لالحتفال بيوم األحد كيوم السبت من خالل األكاذيب والخداع .وفي هذا من اختيارك االحتفال

"يوم السبت يوم األحد" ،كنت يجبرون على عدم القيام بذلك .صحيحاً ،يمكنك القيام بذلك بسبب أكاذيب الشيطان ،مما يتيح لك أعتقد أنه هو يوم
مقدس هلل ،عندما ال.
أريد أن أشير إلى أن ال مكان في هذا التعريف كلمة "القسري" الحصول على ذكر .الشيطان ال قوة لك أن تفعل أي شيء ،ولكن اكاذيبه
جعلت لك جاهل هللا الحقيقة ،ذلك أنه "أسباب" لك بالخطيئة.
الشيطان هو السبب لماذا قمت بشراء أو بيع يوم السبت ،نظراً ألنه قد كنت مقتنعا بأن "اليوم األول" من األسبوع ،األحد ،هو اليوم
الصحيح للرب .ومن خالل هذه الكذبة التي سوف تذهب إلى السوق أو العمل خالل ساعات يوم السبت ألنك جاهل للحقيقة هللا.

ولذلك ،الشيطان  causethيقومون بشراء أو بيع خالل ساعات يوم السبت استالم عالمة الوحش .يتم التحقق من ذلك في ما يلي" ،وأن
أي رجل قد شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة" ".هللا ما" يقوله هو أن أي رجل شراء أو بيع خالل ساعات يوم السبت ،وأن فقط أولئك الذين
عالمة الوحش( ،أولئك الذين قد خدعت بكذبة الشيطان) ،وسيتم في الواقع شراء أو بيع خالل تلك الساعات المقدسة.
إذا عبادة هللا كما أنه أوامر ،وإبقاء المقدسة "يوم السبت اليوم السابع" ،كما يقول كلماته لنا ،ثم سوف تعرف ال شراء أو بيع خالل ساعات
اليوم السابع ،أولئك الذين يحافظون على آخر يوم كيوم السبت ،وسوف ال يفهم الحقيقة هلل ،حيث أنهم سوف يعتقدون شيئا من الذهاب إلى مخزن،
إلخ في "اليوم السابع".

عالمة الوحش
وهذا مرة أخرى يساء فهمها الكاذيب الشيطان .في هذا الشيطان كذب يخبرنا أنه في "نهاية األيام"" ،نبي كاذب" والمسيح الدجال سوف
يجبر لك أن تأخذ على جبهته الخاصة بك أو يدك عالمة الوحش .إذا كنت ال تأخذ هذه العالمة ،فإنك سوف تكون غير قادر على شراء أو بيع أي
شيء.

في هذه الكذبة ،الشيطان تفسيراً كاذبة من اآليات التالية.
وقال أنه  causethكافة ،كل صغيرة وكبيرة ،واألغنياء والفقراء ،مجان ًا ،والسندات ،الحصول على عالمة في أيديهم اليمين ،أو في جباههم :وأن
الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .رؤيا 17-13:16

أنك لن تجد أي شيء في الكتاب المقدس أن يكشف هللا تعليمات أو الوصية أن "هللا أنه" قد نقل يوم السبت من اليوم السابع من األسبوع
لليوم األول.

الحقيقة البديهية "هللا

تذكر" :إذا هو لم يتحدث بها هللا ،ثم أنها كذبة .يجب أن تفهم ما يحدث عندما كنت تعتقد كذب الشيطان.

إذا كنت اعتبر األحد كعطلة السبت المقدسة "من هللا" ،ثم أنت لن تعطي الفكر إلى السبت كما يجري يوم السبت .ولهذا السبب سوف ال أعتقد مرتين
عن الذهاب إلى السوق شراء البقالة ،أو وقف وملء خزان سيارتك مع الغاز ،أو الذهاب إلى حدث رياضي وشراء القبول.
ما يلي مثال على أن أعتقد أفضل ويكشف الحقيقة لكلمات هللا .إذا كنت ،بسبب األكاذيب والخداع من الشيطان ،االحتفال بيوم السبت في
"اليوم األول" من األسبوع (األحد) ،وال في اليوم من األسبوع الذي هو مكتوب في الكتاب المقدس في "الوصية الرابعة"( ،أن هللا قد تكلم) ،ثم كنت
ال يعبد "هللا خلق" ،لكن الشيطان.

التقليد هللا
يعتزم الشيطان المزيفة  ،أو ينبغي أن أقول االستعاضة عن نفسه هلل-يسوع ،بإنشاء دين له صوت ويشعر من عبادة هللا ،ولكن أن يتم
تشويه من ما قد تكلم هللا ،وهكذا كنت ال عبادة هللا ،لكن الشيطان" .اليوم السبت" هو المفتاح ألن الدين كاذبة .على هذا النحو ،أنت ال تفكر في
حفظ "اليوم السابع" المقدسة ،ولكن بدالً من ذلك االحتفال "اليوم األول" كيوم السبت .نظراً لعدم إعطاء االعتبار للقداسة "اليوم السابع"( ،السبت)،
يمكن ك الدخول في أشياء شريرة مثل شراء وبيع خالل النهار فقط من األسبوع الذي جعل هللا المقدسة ،إذا كان لديك أي مشكلة في العمل يوم
السبت ،أو التي تنطوي على نفسك في أي أنشطة تجارية أخرى ،بسبب الخاص بك االحتفال بيوم األحد كيوم السبت ثم الشيطان  causethلك
بالخطيئة ضد هللا  ،معطيا بذلك السبب هللا أن أعطيك عالمة الوحش.

اسم األيام
"هللا ثم" يستمر" ،ولكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا" ".هللا ما" يقوله هو" ،احتملت ستة أيام ،وهو في تلك األيام الخاصة
بك هللا صنعت السماء واألرض ،والبحار ،وكل ذلك في نفوسهم .ولذلك ،كما فعلت من قبل ،يجب عليك القيام ،وهو إلى العمل اليوم ستة وتبقى
"الكريم" السابع اليوم (السبت)" .
يجب أن نعرف أن كلمة "السبت" لم يذكر في "سفر التكوين" .يوم السبت هو االسم الذي أعطى هللا "اليوم السابع" من األسبوع .اليوم
السابع من األسبوع هو يوم مقدس هلل ،وكلمة وسائل السبت :يوم مقدس هلل .اإلمبراطور قسطنطين في  12:00م تسمية أيام األسبوع إعطاء المجد
لآللهة الوثنية ،أيضا "خلق هللا" ،اسمه أوالً في "اليوم السابع" ليوم السبت.

اإلمبراطور قسطنطين
اليوم األول من األسبوع اإلمبراطور قسطنطين اسمه األحد ،في تكريم من أغان آلة الشمس .أوالً اسمه هللا في "اليوم السابع" من
األسبوع ،السبت .ولذلك يجب عليك أن تعرف اسمه قسطنطين اإلمبراطور اليوم السابع من األسبوع السبت ،تكريما لإلله الوثنية ،زحل .وبهذه
الطريقة ،الشيطان المساعي إلعادة كتابة وتغيير األوقات والقوانين من هللا ،تماما كما تنبأ هللا في كتاب .Daniel

أنت سوف ال تعمل
كلمة "العمل" وهو يعرف :الدالة إلكمال عملية أو االضطالع بمهمة ،والجهد الذي يمكنك االنخراط في كسب العيش ،الحصول على
الثروة التي كنت بحاجة للحفاظ على احتياجاتك اليومية من جسمك ،األسرة والمنزل-

في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،وهو
مقدس ألن هللا قد احتملت ستة أيام في إنجاز إنشاء ،أنه يحظى بأن نعمل أيضا سوى ستة أيام ،إظهار االحترام للجهود المبذولة هللا .عندما تقوم
بإظهار االحترام لشخص ما ،يمكنك إظهار لهم الحب ،عندما الذي يعصي هللا ،هو عالمة على عدم االحترام الذي إظهار الكراهية الخاص بك له.
المعنية بقدر ما هللا لك أما "الحب" له أو لك "أكره" له ،هناك ال توجد أرضية مشتركة ،وال توجد منطقة رمادية.

الحقيقة هللا
هناك المزيد الذي يمكن أن يقال فيما يتعلق بكل هذا حتى تسمح لي بمواصلة هذا النقاش بتكرار أكثر من مرة واحدة في "الوصية
الرابعة".
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع خاصتك العمل :لكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا :في
ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال 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

كلمة عمل
كما يستخدم في اآليات أعاله ،بكلمة "العمل" ،وقد أكثر تشارك في معناها من حزب العمل التي يمكنك االنخراط شخصيا في .كلمة
العمل ينطبق أيضا على أي نوع من التجارة ،أو األعمال التجارية ،التي كنت تشارك في .باختصار ،أي شيء ينطوي شراء وبيع أي شيء،
باستخدام العملة القانونية أو المقايضة .ولذلك ،عندما قمت بشراء شيء خالل ساعات يوم السبت( ،السبت) ،كنت في انتهاك عطلة السبت اليوم
السابع .ال يهم أن كنت ال تقبل يوم السبت "يوم السبت مجلس اللوردات" أو ال ،وأنت ال تزال في انتهاك وعلى هذا النحو هللا سوف أعطيك عالمة
الوحش.

عندما تذهب إلى متجر إلجراء عملية شراء ،يسبب البعض اآلخر بانتهاك "عطلة السبت المقدسة مجلس اللوردات" .حقيقة أن المخزن هو
مفتوحة لرجال األعمال والعاملين هناك أن تأخذ أموالك مقابل الشراء الخاصة بك ،يتسبب لك بالخطيئة مرتين ،مرة واحدة ألنك في انتهاك عطلة
السبت ،بل أيضا ألن كنت تسبب اآلخرين تكون في انتهاك.

أسباب كلمة
الشيطان يتسبب لك بكسر يوم السبت بخداع لك في االعتقاد بأن يوم األحد هو يوم السبت .في الوحي  16و  ،17وال في أي من تعريفات
ولقد استخدمت ،لم تستخدم عبارة قوات أو القسري  ،وال الشيطان ال قوة لك أن تأخذ عالمة الوحش ،لكن الشيطان أسباب ظهور العالمة.
عندما يعود يسوع في "الثانية وظهور المسيح" ،أنه سيتم إزالة الخطيئة كل من على وجه األرض ،وهذا يشمل الشيطان ،المسيح الدجال
و "النبي الباطل" .وسوف تشمل أيضا جميع أولئك الذين هم في العصيان إلى "كلمة هللا" .هو هللا الذي تقرر من يحصل على عالمة من هللا  ،والذي
يحصل على عالمة الوحش .الشيطان ال قوة لكم استالم عالمة الوحش حيث يمكنك شراء وبيع ،ولكن من خالل األكاذيب والخداع ،الشيطان يؤدي
إلى ظهور عالمة الوحش ،من هللا ،ألنه يمكنك من خالل الجهل شراء أو بيع في مجلس اللوردات "يوم السبت" الحقيقي.

تعرف الخطيئة مسبقا ً
هذه القوانين (الوصايا العشر) تخدم غرضا ً هاما جداً ،خالف تظهر لنا الشخصية هللا ،وأنها أيضا إبالغنا مسبقا ً ماهية الخطيئة .إذا كنت
تعرف مسبقاً ،يمكنك سوف ارتكاب خطيئة باالنخراط في شيء ،سوف يمكنك عدم بذل قصارى جهدكم تجنب اآلثم بعدم االنخراط في هذا الذي
سوف يسبب لك بالخ طيئة؟ باعطائنا هذه "القوانين العشرة" ،حذر هللا لنا وقت مبكر كيف ال للخطيئة .هذا عالمة على حبة لنا .إذا كنت تقبل كذب
الشيطان أن الوصايا العشر لم تعد مطلوبة ،ألنك كالنصارى فوق القانون ،ثم سيكون لديك عدم المعرفة بالوصايا العشر معرفة إذا كنت هي اآلثم أو
ال.

الوصايا العشر تف
عندما الشيطان يخبرنا بأن يتم الوفاء بالوصايا العشر وذلك ال قلق في عبادة هللا ،أنه يزيل الحتمية من لدينا معرفة وفهم قوانين هللا ،مما
جعلنا عرضه ألن خطاه بسبب جهلنا لشريعة هللا.
أفضل طريقة إلظهار حبك هلل ،وأن يكون األبرار ،تجنب الخطيئة .بمعرفة ويعيشون قوانين الوصايا ،يمكنك إظهار الخاص بك الحب
واالحترام هلل واحد صحيح ،والمفتاح للنطق فهو صحيح هللا الذين كنت العبادة هو الحفاظ على وصايا هللا ،وكذلك بحفظ يوم السبت في يوم واحد من
األسبوع أن هللا نفسه قد قدس ،وأدلى المقدسة.
إذا كنت تدرس أن الوصايا العشر لم تعد مهمة ،أو أنهم تم الوفاء بها إلى حد جعلها عفا عليها الزمن بيسوع ،ثم ربما ال تعرف حتى ما
عليه .كنت قد تكون قادرة على اقتبس عدد قليل ،ولكن ليس كلها .وهذا كما كان معي ،قبل هللا أظهر لي له الضوء لمعرفة الحقيقة.

يسوع وقوانين تف
حتى السؤال يجب أن نسأل ،لماذا نعتقد أن "وصايا هللا" قد استوفيت ،وماذا يعني أنه ينبغي الوفاء بها؟
ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :أنا ال تأتي لتدمر ،ولكن الوفاءMatthew 05:17 .

وكما ترون ،يخبرنا يسوع نفسه أنه قد ال تأتي بتدمير القانون أو األنبياء .ولذلك أشعر أنه من الضروري فهم ما يسوع في الواقع يقول لنا
في اآلية أعاله.

تعريف تدمير
كلمة "تدمير" يعرف بأنه :هدم شيئا أو تقليل شيئا للشظايا ،تدمر شيئا أو جعل شيئا ال طائل منه ،بإلغاء ،إلغاء ،أو إنهاء شيء.
ثم تساؤل" ،كيف عليك أن تدمر القانون ،أو النبي؟"
إلى تدمير قانونا ،إلى إلغاء أو إبطال قانون .حتى اآلن ،يقول يسوع أنه قد ال تأتي إلى إلغاء أو إبطال ،فلماذا ثم هل تعتقد أن الكذب
الشيطان أن يقول لنا أن في الوفاء القانون ،يسوع قد جعلها عفا عليها الزمن؟
كيف يمكنك تدمير نبياً؟ أنبياء هللا هم جميعا ميتة ،فكيف يمكنك ربما تدمر لهم .لفهم هذا كنت بحاجة إلى معرفة ما نبي وما يدور حوله لهم
أن لديه القدرة على تدمير.
يعرف كلمة النبي  :شخص الذي يتحدث عن هللا ،أو ألوهية .التفكير حول هذا الموضوع ،يتكلم "أنبياء هللا" هلل؟ كل هذا يدور حول
ايمانكم ،العبارة مكتوبة في الكتاب المقدس "كلمة هللا" أو أنها مكتوبة باللحى الرمادي القديم عدة على مدى فترة من القرون؟ هي الكلمات المكتوبة
في الكتاب المقدس ،التي يتحدث بها هللا ،أو هي األفكار ويعتقد هؤالء الرجال الذين كتبت لهم إلى أسفل؟
نبي هللا شخص يتحدث عن طريق منهم هللا .هل تفهم الفرق في معنى؟ هللا يتكلم الكلمات لألنبياء؛ ثم يقولون لنا ماذا قال هللا بكتابة تلك
الكلمات بالنسبة لنا القراءة .إذا كان هذا ما كنت تعتقد ،ثم سوف تفهم كيف يمكن أن تدمر األنبياء.
إلى تدمير نبيا ً هو أن تأخذ تلك الكلمات المكتوبة في الكتب من الكتاب المقدس وجعلها عفا عليها الزمن أو لال غرض .هذه هي رغبة
الشيطان ،وأنه السبب في أنه قد صرح بالكذب هو أنه من أجل الوفاء بنون هللا ،إلغاء أو إبطال .يسوع يقول أن أنه لم تدخل إلى تدمر ،وهو أن أقول
أنه قد ال تأتي إلى إلغاء أو إبطال القوانين ،ولذلك ،قوانين هللا" ،الوصايا العشر" ،ال يزال في القوة والضرورية في عبادة هللا الحقيقي والصحيح.

للوفاء بالقوانين واألنبياء
هذا ثم يسأل السؤال "كيف يسوع الوفاء ،إذا ال بتدميرها؟" كلمة "الوفاء" يعرف بأنه :للقيام بما هو ضروري أحداث أو تحقيق شيء ما
هو متوقع ،المطلوب ،أو وعد ،تحقيق ،إنجاز ،أدرك ،تبرر ،جعل يحدث ،كاملة ،على استكمال .

ال يوجد شيء في أي من هذه التعريفات التي تشير إلى تقديم القوانين التي عفا عليها الزمن .عندما يسوع يخبرنا أنه قد حان للوفاء ،جعل
القوانين واألنبياء إلتمام .
مسألة ثم قد تكون ردا على سؤال" ،في ما هي الطريقة هي القوانين وأنبياء هللا لم يكتمل أنها تحتاج إلى بذل كامل"؟

مجموعتين من الوصايا
يمكن تقسيم الوصايا العشر إلى مجموعتين؛ األربعة األولى تقول لنا كيف أوامر هللا أن نعطي العبادة له .الست األخيرة تقول لنا في
األخالق هللا ومجده الشخصي ،وشخصيته ،وشخصيته المعنوية.
وأعطى يسوع في الوصايا األربع األولى ،ال تعديل أو توسيع معنى أو قصد .هللا األبدية إلى األبد ،والذي كان منذ قبل كان هذا الكون من
أي وقت مضى ،لذلك ،كيف أنه يطالب بأن يكون سجدوا ألنه لم يتغير ،وال سيتم فإنه من أي وقت مضى تغيير.

على األرض كما في السماء
تذكر :هو "هللا خلق" هللا المالئكة في السماء ،وكذلك الرجل على األرض .هللا مطالب وأوامر أن العبادة له تماما كما أنه قد أمر أن
تعطي الرجل العبادة له .يجب عليك عبادة هللا كالطلب الوصايا األربع األولى؛ آخر غير عبادة هللا ولكن اختراع الخاصة بك.
وهذا يظهر أن يكون صحيحا ً في اآليات التالية التي قدمها لنا يسوع كصالة هلل.

بعد هذه الطريقة ولذلك نصلي يي :أبانا المقدسة التي الفن في السماء ،يكون اسم خاصتك .تأتي المملكة خاصتك .الخطوط الجوية التركية
وسوف يتم في األرض ،كما الحال في السماءMatthew 6:9-10 .
كنت انظر ،يسوع يخبرنا بأن إرادة هللا ،الذي هو "قانون هللا" ،يتم القيام به في األرض كما في السماء .هذا يقول لي أن المالئكة ،وفي
السماء ،تخضع لنفس القانون كما الرجل ،وأن يتم العثور على القانون في الوصايا العشر.
الوصايا الست األخيرة ،تتعلق باألخالق هللا .هللا كائنا ً أخالقيا ،وعلى هذا النحو أنه يطالب بأن أطفاله ،نحن الذين خلقه ،أن تكون أخالقية
كذلك .هذه الوصايا الست تعريف الحد األدنى من القيم األخالقية التي أردنا أن نعيش حياتنا بواسطة إذا كان لدينا أي أمل في دخول السماء .ولكن
إذا كنت إلقاء نظرة على هذه الوصايا الست ،فهي قائمة جزئية فقط من الجوانب األخالقية التي نعرف أن هللا لديه .هو في هذا أن قوانين هللا تم
الوفاء بها أو االنتهاء قبل يسوع.

كيفية تحقيق "الحياة األبدية"
الحفاظ الوصايا
و ،ها ،يأتي واحد وقال له( ،يسوع)" ،حسن سيد ،ما هو الشيء الجيد أن أفعل ،ربما لدى الحياة األبدية؟" وقال له" ،لماذا كاليست أنت لي
جيدة ،هناك ال شيء جيد ،ولكن واحد ،هو هللا :ولكن إذا أنت الذبول الدخول في الحياة ،والحفاظ الوصاياMatthew 19:16-17 .
"الحياة" أن يسوع هو إشارة إلى ليست حياتنا بشري على وجه األرض لكن الحياة األبدية التي يقدم هللا كهدية ألولئك الذين إظهار حبهم
له .يسوع في كي ال يكون هناك ال سوء فهم فيها وصايا يسوع يتحدث من ،ثم سرد خمسة من الوصايا العشر؛ ثم مرة أخرى وكرر 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 هذا اإلدراج ،يترك يسوع "الوصية العاشرة" ،والتي:
أنت سوف ال تطمع.

هل ترى المترتبة على هذه اإلجابة التي قدمها يسوع؛ هو يقول لنا أنه إذا كان علينا الحفاظ على وصايا هللا ،وأكثر دقة ،الوصايا العشر،
سيكون لدينا األمل في وجود الحياة األبدية .يسوع ال يقول أنه سوف ندخل في الحياة األبدية ،ولكن إذا أنت الذبول ،وهو أن أقول أنه لو أننا سنفعل
كل ما مطلوب منا ،ومن ثم يمكن أن تكون لنا الحياة األبدية .يجب أن نبدأ عملية الفداء عن طريق الحفاظ على "وصايا هللا" ،ونحن نعلم أن يسوع

يتكلم عن الوصايا العشر ألنه قد أدرجت خمسة منهم فقط وثم أضيف له الوصية الثانية ،تيهوي سوف أحب جارك كما تحب نفسك.
حيث أن العديد من الذين يطلقون على أنفسهم المسيحية رفض الحقيقة أن يسوع عندما يقول" ،الحفاظ على الوصايا بلدي "،أن كان هو
فقط إشارة إلى وصاياه اثنين .كم أكثر تحتاج إلى معرفته قبل أن تدرك أنه قد كذب الشيطان لكم ،لتتمكن من االستمرار في االعتقاد بأن "وصايا
هللا" يكون قد فات أوانه؟

كيف الوفاء يسوع "قوانين هللا"؟
كما قد أظهرت ،الكلمة الوفاء يعني إلكمال أو استكمال .أنا اسأل السؤال ،ثم كيف يسوع جلب إلتمام "وصايا هللا" ،وهي "قوانين هللا"؟

إذا يسوع يخبرنا أنه قد حان للوفاء بالقوانين ،ثم فمن المنطقي أن نفترض أن إذا القوانين بحاجة إلى الوفاء بها ،ولذلك ال يجب كاملة كما
كانت قبل "مجيء المسيح األول" .الوصايا العشر هي ليس كل ما يوجد في معرفة من هللا ،وال في القوانين له ،على وجه التحديد له المدونة
األخالقية التي ينوي أن نعيش ب .ناقصة جوهر الذي هللا ،كما وردت في الوصايا العشر.
إذا كانت الوصايا العشر ال تعكس شخصية كاملة هلل وال قوانين هللا ،ثم ما هي الطريقة يسوع يعلمنا أن يجلب لهم إلنجاز؟ يسوع يعلمنا
أشياء كثيرة لكن ما يلي هو قائمة بتلك الصفات األخالقية هلل الذي كشف لنا غير مسرود في وصايا هللا.
الرحمة،
الشفقة،
الصفح،
الكرم،
يجري فقط،
الصدق،
اإلنسانية
ويجري دون الخداع ,
تفتقر إلى سلوك العهارة (األفكار الجنسي غير أخالقي) ،و
نظراً لعدم أكثر فخر أو فخور األفعال( ،الغرور).
هذه هي بعض من الصفات المعنوية إضافية له هللا أن يسوع تدريسها لنا .في تدريس هذه الصفات بالنسبة لنا ،أضاف يسوع أيضا مع
المناقشات التي أجراها توسع في المعني الوصايا الستة التي قدمتها لنا هللا .بهذه الطريقة أن يسوع يفي قوانين هللا .بمجرد الوفاء بها ،ال يتم تقديمها
"قوانين هللا" عفا عليها الزمن ،لم يعد النظر في كيفية تقديم العبادة هلل ،فصورة كاملة عن كيف أن هللا يريد لنا أن نكون؛ هللا يريد أن ندمج في
منطقتنا األخالق ،جميع تلك الصفات األخالقية التي لديه .عندما كنت تعيش حياتك في نفس النوع من الكمال األخالقي الذي ال هللا ،ومن ثم يمكنك
أن تصبح واحدة مع هللا ،ومن هذا المنطلق تحقيق بر هللا .االستمرار في قبول يكمن الشيطان ،بتجاهل الوصايا العشر ،ضمان الخاص بك النتيجة
النهائية لإلدانة.
إذا كنت ترغب في "الحياة األبدية" ،ثم يجب أن تبني األخالق هللا ،كل ذلك ،األخالق الخاصة بك ،وتعيش بقية حياتك سعيا لتحقيق هذا
الهدف من الكمال هلل .وهذا السبب هللا تشير إلى الخاصة بك "العمل" ،وهي مهمة يجب القيام به كل يوم من حياتك .أن تكون األبرار هو أن نعيش
في تلك المهمة أو "العمل".

اليوم هو "اليوم السابع"؟
وقد طرح السؤال للي ،كيف نعرف أي يوم األسبوع تحت تقويمنا نفس اليوم السابع من األسبوع ،كاهلل وأدلى يوم السبت .بعد كل شيء،
عدة آالف من السنين قد مضت منذ أن كتب لهم إلى أسفل  Mosesوآالف السنين قبل ذلك خالل عصره مرة أخرى مع آدم وحواء؟ هذا ثم تتابع مع
هذه المسألة ،في وقت ما هل هذا اليوم السابع تبدأ وتنتهي ،ظل تقويمنا؟

لدينا التقويم أساسا هو نفسه كما كان زمن المسيح .تم تغيير أسماء أيام األسبوع( ،بواسطة اإلمبراطور قسطنطين اإلمبراطورية
الرومانية ،ولكن في اليوم األول من األسبوع الذي ال يزال يقع في نفس اآلن كما فعلت ثم ،الذي نسميه اليوم األحد .وهذا يجعل في اليوم األخير من
األ سبوع يكون يوم السبت .يمكن أن يثبت هذا ،بحقيقة أن يسوع بعد ذلك ،والشعب اليهودي ،من يومه ،والحظ يوم السبت في "اليوم السابع" ،خالل
زمن المسيح .يمكنك أيضا أن ننظر في أي تقويم ،في اليوم األول من األسبوع ،أو أحد هو أبعد إلى اليمين من التقويم يوم األحد ،اليوم األخير من
األسبوع ،أو كل الطريق إلى الجانب األيمن من التقويم هو يوم السبت .هذا وقد عقد صحيح منذ زمن المسيح ،ولذلك ،إذا أبقى يسوع في اليوم
السابع "يوم السبت" ،كما يدل على أن فعله ،ثم ذلك جداً ويجب أن نبقى في "اليوم السابع" إذا أردنا أن نطلق على أنفسنا ،اتباع المسيح.
تحديد الوقت من اليوم ،عندما يبدأ النهار ومتى ينتهي ،قليالً أكثر تعقيداً .أنها تدور حول السبعة أيام الخلق .ينبغي أن تساعد التالي في
شرح في ما هو الوقت التي تبدأ يوم السبت وتنتهي .والسبب في هذا حتى سؤاالً دليل على مدى فعالية الشيطان كان في تغيير األوقات والقوانين هلل،
كما حذر هللا لنا أنه سيكون في اآلية التالية.

تغيير القوانين ،ومرات هلل
 ،وأنه يجوز أن يتكلم كلمات عظيمة ضد أكثر من العالية ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي
تعطي في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقتDaniel 07:25 -

السبعة أيام إنشاء
"هللا و" دعا النور اليوم ،والظالم ودعا ليلة .وفي المساء وفي الصباح اليوم األول -سفر التكوين 1:5
هنا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن نأخذ في االعتبار .في ستة أيام ،هللا خلق الكون ،وأنه استراح في "اليوم السابع" ،،ولكن أنه أيضا
خلق شيئا في اليوم السابع ،أو على األقل وضع اللمسات األخيرة على إنشائها ،وأن يتم االحتفال بيوم السبت.
شيء آخر تم إنشاؤه في السبعة أيام الخلق ،التي لم يرد ذكرها على وجه التحديد ،ولكن صحيح بنفس الطريقة .هللا خلق "الوقت" ،أو على
األقل كيف نحن لالحتفال بمرور الوقت.
العبارة" ،وفي المساء وفي الصباح اليوم األول ،كانت" يشرح كيف هللا يقول الوقت .يبدأ يوم السبت في المساء (الشمس أسفل) لما
نسميه اليوم الجمعة ،ولكن ليس فقط يوم السبت أن يبدأ ذلك الحين ولكن ذلك أيضا هل يوم جديد .وفي مساء كل يوم عند الغسق ،هو في نهاية
المطاف ا لقديم وبداية يوم جديد .ولذلك ،ما نسميه ليلة الجمعة ،الغسق إلى شروق الشمس ،هللا يشير إلى أنها ليلة السبت .هذا الذي نسميه ليلة السبت
"ليلة األحد" في الواقع.
الوقت كما تم إنشاؤها بواسطة هللا ،قد ليلة اليوم أوالً ،ثم في صباح اليوم ،ثم الوقت اليوم عندما تكون الشمس في السماء فوقنا ،ثم في
المساء حتى غروب الشمس أسفل األفق .وبعبارة أخرى ،ليلة يأتي أوالً ،ثم اليوم ،ثم مساء ،ثم في الغسق يوم جديد.
تعريف الغسق عندما تنخفض الشمس ويمكن لم يعد ينظر إليه .وال يزال على ضوء ما يكفي لمعرفة البيئة المحيطة بك ،ولكن قد ذهب
الشمس نفسها أسفل األفق.

لكل من األيام الخمسة القادمة إلنشاء هللا يستخدم نفس العبارة ،" ،وفي المساء وفي الصباح اليوم الثاني ،اليوم الثالث ،اليوم الرابع ،يوم
الخامس ومن ثم اليوم السادس أخيرا ".الشيطان سوف يحملنا على االعتقاد أن هللا فعل هذا كطريقة لتبلغنا أن األمر استغرق منه األيام الستة لخلق
الكون ،و "في اليوم السابع" عندما قال أنه استراح .على الرغم من أن هذا مناسب في تذكر تلك األشياء أن هللا يتحقق كل يوم من أيام الخلق ،الذي
لم يكن قصد هللا إلعطاء عدد .وكان الغرض هللا وهو إثبات الفرضية التالية:

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 ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس :في يوم
ستة جعل الرب السماء واألرض  ،البحر ،وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب يبارك يوم السبت ،والمقدسة فإنه .خروج -20:9
11
ترى ،هللا خلق أكثر من الكون خالل السبعة أيام إنشاء ،كما أنشأ هللا أسبوع يوم سبعة .فلكية ،ال يوجد شيء آخر في الكون كما يرى من
األرض أن يعطي سببا إلبقاء أسبوع يوم سبعة .إال أن المدار للقمر حول األرض ،وفي مراحل الحقة إعطاء أي سبب لبعد أسبوع يوم سبعة .حتى
مراحل القمر ليست مثالية لحفظ أسبوع يوم سبعة ،ولكن ألنه أنشأ هللا أنه جنبا إلى جنب مع خلق الكون ،ونالحظ أنها.
والسبب في أننا لم االستمرار في االحتفال بهذا اليوم كاهلل المقصود أصالً ،له عالقة باألكاذيب والخداع من الشيطان ومحاولته إلعادة
كتابة قوانين ومرات هلل.

الحرب ضد القديسين هلل
 ،وأنه يجوز أن يتكلم عبارة "الكبرى" ضد السامية أكثر ،وسوف تبلي القديسين أكثر العالية ،وتعتقد لتغيير األوقات والقوانين :وهي
تعطي في يده حتى وقت وأوقات وتقسيم الوقتDaniel 07:25 -
كلمة "كبيرة" وأضاف قبل المترجمين ،إذا كنت تقرأ اآلية دون هذه الكلمة ،سيكون لديك فهم أفضل للمعنى الحقيقي لما يقوله هللا .يمكن
أيضا استبدال كلمة "كبيرة" مع كلمة "تجديفا" التي سوف تكون أكثر قربا إلى المعني الحقيقي .وهذا اكتشفت عندما ذهبت إلى الكلمات العبرية
األصلية التحقق من صحة هذه اآلية.

كتب هللا الوصايا العشر
وقال اللورد  ،Mosesيأتي ما يصل إلى لي إلى الجبل ،وتكون هناك :وسوف أعطى إليك الجداول من الحجر ،وقانون ،والوصايا التي
كتبت؛ أن أنت األكثر قابلية نعلمهم .خروج 24:12

عاديون يبقى أطفال إسرائيل يوم السبت ،االحتفال بيوم السبت في جميع أنحاء أجيالها ،لعهد األبدي( .السبت) وعالمة بين لي وأطفال
إسرائيل إلى األبد :في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض ،وفي اليوم السابع استراح ،وكانت منتعشة 31:16 .النزوح17-

تذكر :العبارة و بني إسرائيل ،والتي تشير إلى أولئك الذين هم أحفاد الدم يعقوب ،لكن أولئك الذين مثل يعقوب ،ويستطيعون التغلب
على آثامهم ال والحفاظ على وصايا هللا ،منهم تسمى بنو إسرائيل .هذه هي أولئك الذين عبادة هللا كما أنه أوامر .إذا كنت عبادة هللا كما أنه أوامر،
حفظ جميع وصاياه العشر ،فضال عن "تعليم يسوع" ،ثم جداً أنت اإلسرائيلية ،حتى ولو لم تكن ساللة دم من يعقوب.

وأنه أعطى منعزلة  ،Mosesعندما أدلى به حدا من المناجاة معه على جبل سيناء ,اثنين الجداول للشهادة ,جداول الحجر ,كتب بأصبع
هللا .هجرة 31:18
أنا وتشمل اآليات أعاله نشير إلى أن القوانين التي يشير إليها يسوع إلى في ما يلي هي الوصايا العشر المكتوبة في الحجر ،كتب بأصبع
هللا ،التي ترمز إلى نية اآللهة التي كانت تدوم إلى األبد.

قوانين هللا ،بها؟
ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :أنا ال تأتي لتدمر ،ولكن الوفاءMatthew 05:17 -
في هذه اآلية ،هو إعالم يسوع لنا ،الحق مقدما أنه قد ال تأتي بتدمير القوانين أو األنبياء .إذا كنت تعتقد أن كذب الشيطان ،كمسيحي ،أنك
لم تعد خاضعة للقانون ،بطريقة أو بأخرى أنت فوق القانون ،وحفظها بنعمة المسيح ،ثم ال يعني أن القوانين التي تم القيام به بعيداً مع ،أو دمرت؟
كيف يمكنك التوفيق بين أن مع حقيقة أن يسوع يقول أنه قد حان ال بتدمير القانون؟ أليس من المعقول أكثر أن ندرك أن الشيطان قد كذبت بشأن
هذا؟ إذا كان يسوع يقول شيئا واحداً ولكن يقال لك بالخاص بك الكنيسة شيء آخر في المعارضة المباشرة ألن الذي تكلم يسوع ،الذين تعتقد؟
ولكن هناك أكثر من القوانين المشاركة في ما يسوع يقول لنا ،يسوع يشير إلى األنبياء كذلك .كيف يمكنك الوفاء أو تدمير نبياً؟ أنك تحتاج
أوالً معرفة ما هي نبي هللا .إذا كنت الذهاب إلى القاموس والبحث عن كلمة النبي وسوف أقول لكم" ،الذي يتحدث عن هللا أحد ".ال يصح هذا
التعريف فيما يتعلق بأن "هللا خلق" مع ذلك .جميع اآللهة األخرى التي كانت من أي وقت مضى هناك اخترعها ،وعززت بالشيطان ،وعلى هذا
النحو كان لديهم ال الحياة .هذا الشيطان يفعل ذلك إعطاء بديل لعبادة الخالق .كل تلك اآللهة قدمت أو المنحوتة على يد رجل( ،الصور المتجمدة)،
اآللهة فقط في عقول الرجال ،ال اآللهة في الواقع .ألنهم ال حياة ،وال عقول ،كان من الضروري أن يكون هناك إنسان التحدث بالنسبة لهم.
هللا خلق الحياة ،والحياة .ولكن للخالق ،وهديته للحياة على كوكب األرض ،لن يكون هناك ال الحياة ،واألرض سيكون مجرد كوكب الميت
جرداء مثل المريخ .ولذلك" ،من خلق هللا" لم تعد تحتاج لشخص ما للكالم بالنسبة له ،ألنه يمكن أن يتحدث لنفسه كما يتضح في الكتاب المقدس.
ولذلك ،تعريف نبي هللا واحد عن طريق منهم يتحدث عن هللا .هل فهمت الفرق؟ يتكلم هللا إلى األنبياء ثم يكتبون ما يقول هللا لهم إلى
أسفل ،وهذا كيف جاءت الكتب من الكتاب المقدس .ومن تلك الكتب من األنبياء أن يسوع هو إشارة إلى عندما يقول أنه سيتم الوفاء باألنبياء.
ثم والسؤال ،ما هي الطريقة يسوع جلبت إلتمام كتب الكتاب المقدس؟ في زمن المسيح لم تكن موجودة الكتاب المقدس .تلك الكتب التي
نشير إلى أنه يجري في العهد القديم ،كانت لم يلتزم في شكل كتاب واحد ،ولكن كانت الكتب في مكانتها الخاصة .لهذا السبب لماذا نشير إليها
كالكتب من الكتاب المقدس .لم يكن حتى إنشاء كنيسة روما في  12:00م الذي كتب كتبه "أنبياء هللا" عدة تم تحويلها برمجيا ً إلى هذا الذي نسميه
الكتاب المقدس.

عندما مشى يسوع على األرض بيننا ،الواردة كتب األنبياء جميع تلك المكتوبة قبل مجيء يسوع .منذ ذلك الوقت ،ومع ذلك ،وقد كتب
العديد من الكتب األخرى بالقديسين اليوم األخير ،تلك التي كانت "الرسل يسوع" .هو في هذه العديد من الكتب الجديدة أن يسوع ينجز األنبياء.
واآلن بعد أن كتب الكتاب المقدس بكامله ،ال عن طريق إخراجها ،واعتبرها عفا عليها الزمن ،عكس ذلك تماما .أن الذي كتب في العهد
القديم هو إعطاء معنى أكبر بما هو مكتوب في العهد الجديد ،والكثير من ما هو مكتوب في العهد الجديد يتطلب الرجوع إلى كتب العهد القديم
إعطاء معنى كامل لهم .هناك حاجة إلى االثنين إلعطاء فهم كامل وتام لتلك التي تنوي هللا أن نفهم.
وهذا كله صحيح من "قوانين هللا" .تلك القوانين كالنظر في كتب العهد القديم ،غير مكتملة ،وكثيرة( ،تلك التي تتصل بالتضحية
بالحيوان) ،عفا عليها الزمن .وتدرس جميع أن يسوع التي يتم تسجيلها في كتب العهد الجديد ،الوفاء بالعطاء واإلنجاز لقوانين العهد القديم.

في ال مسار الحكمة من القانون
إذا كنت ما زلت أعتقد أن يسوع أنجز القانون إلى حد جعلها عفا عليها الزمن ،نعتبر أن يسوع الذي يقول بشأن هذا الموضوع.

ألن حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو عنوان واحد يجوز في ال من الحكمة يمر من القانون ،حتى يتم الوفاء
بجميع"Matthew 05:18 .
هذه الكلمات التي يتحدث بها يسوع هي تقول لي أن يسوع يرى جميع القوانين للوصايا العشر ،والبعض اآلخر من العهد القديم ،أن يكون
ال يزال بالقوة المطلوبة" ،حتى يتم الوفاء بجميع".
اعترف ،أن عبارة "حتى يتم الوفاء بجميع" غامضة بعض الشيء ،ولكن ليس لدى أي فهم أو قبول أن أي شيء تحقق ،ثم وحدها
"جميع" وقد تم الوفاء بها .لهذا السبب ،أنا االستمرار في التقيد بالمعنى الكامل للوصايا العشر كشرط ،ويجري تدريسها لنا بيسوع ويقوده هللا.

يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن
يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .
أنا ال أعرف كم قد أوضح يسوع للحصول على جعل كنت أفهم أن "قوانين هللا" ال تزال أحد جوانب مطلوبة للعبادة الحقيقية "هللا خلق".
ويكمن الشيطان ،حتى التي سيتم تعتقدون ،الذي كان يتحدث بلسان يسوع ،وكتب إلى أسفل بواسطة "الرسل يسوع" لنا لقراءة ،أو أن التي رواها
شخص ما ،ولكن ليس له أي أساس من الكتاب المقدس إعطائها الدعم؟
النظر في هذا :ال يعني لتضع حدا إلى درجة لم يعد بعد استخدام لكلمة تف .إذا كان يمكنك الذهاب إلى القاموس سوف تجد أن تفي
بتعريف الكلمة "إلكمال أو أجل إنجاز" .ولذلك ،ماذا تفعل تعاليم يسوع هو اتخاذ ما غير مكتملة ،وأنه يجلب إلنجاز .ما يعنيه ذلك هو ناقصة ستة
الواجبات األخالقية التي هي الست األخيرة من الوصايا العشر .تلك ست تكشف عن شخصية واألخالق والشرف من هللا ،ولكنها ليست كل ما هللا؛
ولذلك فغير مكتملة .ما تكشف تعاليم يسوع األخالقية تشكل جانبا أكبر من الذي هللا ،وهو يقول أن تعاليم يسوع يرتفع إلى إنجاز هوية هللا ،الذي
يعرف بالوصايا العشر.
بطريقة مماثلة يسوع ينجز أو يجلب إلى إتمام األنبياء .الكتب من العهد القديم باألنبياء الذي عاش قبل مجيء المسيح .الكتب من العهد
الجديد باألنبياء والرسل التي تعيش خالل أو بعد "مجيء المسيح" .في كتابة "كتب العهد الجديد" من الكتاب المقدس ،كان استكمال إنجيل هللا أو

الوفاء بها .كتب العهد القديم بأنفسهم ال تروي القصة بأكملها ،ولكن عندما تقوم بإضافة إليها كتب العهد الجديد قصة ثم يتم إحضارها إلى اإلنجاز.
وهذا ال يعني أن قوانين هللا أضافها إلى حتمية أخالقية تدرس من قبل يسوع هي اآلن ال لزوم لها ،ويمكن التغاضي؛ هذا يعني أن يسوع قد توسعت
بناء على تلك القوانين أو األخالق ،حيث أننا نحن الذين يحبون هللا قد تكون أفضل قادرة على االقتراب من أحد مع هللا.

ينتهي التضحية اليومية
قوانين "كتاب الويين" تتعلق بالتضحية بالحيوانات ،وهي معظمها ،الوصايا مكتوبة على يد رجل ،Moses ،وهي تلك القوانين التي
جعلت "يسوع المسيح" باطلة والغية ،بدم يسوع في تضحيته على الصليب من أجل خطايانا .بتضحيته ،فعله بعيداً مع ممارسة التضحية
بالحيوانات.
اليهود ،قبل مجيء المسيح ،هناك حاجة التضحية بطفل الماعز أو الغنم ،للمغفرة ذنوبهم .المسيح ،أدلى الممارسة الغية وباطلة ،ألنه كان
(يسوع) الضأن أكثر مثالية يمكن التضحية بها ،ومن خالله تغفر ذنوبنا ،أننا بحاجة إلى التوبة ذنوبنا فقط وطلب الصفح .الحاجة إلى التضحية
بالحيوانات فمن عفا عليها الزمن ،والوفاء بها.
قد يقول البعض منكم" ،حيث شيء من هذا القبيل مكتوب ،وقد وجدت شيئا في كتب العهد الجديد حيث يخبرنا أن التضحيات الحيوانية
التي لم تعد مطلوبة ".أجيب لك مع الحقيقة التالية .هللا شاهد على أن التضحية اليومية ينبغي أن يأتي إلى نهايته ،بالسماح للرومان لتدمير المعبد في
القدس ،والتسبب في دولة إسرائيل تكون مشتتة للرياح األربع.
وهناك أيضا حقيقة أن يخبرنا في الكتاب المقدس أن "التضحية اليومية" سوف تؤخذ بعيداً ،كما يتجلى في اآلية التالية.
نعم ،أنه يضخم نفسه حتى لألمير للبلد المضيف ،ومنه اتخذ التضحية اليومية بعيد ًا ،وكان يلقي مكان له مالذا ألسفلDaniel 08:11 .
من ما ورد أعاله اآلية معظم المسيحيين لقد تحدثت إلى االعتقاد بأنه من الشيطان الذي أحدثت النهاية للتضحية اليومية اليهودية ،وتدمير
المعبد ،ولكن هذا سوء فهم لما تقوله اآلية أعاله مرة أخرى.

المسيح الدجال
نعم ،أنه يضخم نفسه حتى لألمير للبلد المضيف ،ومنه اتخذ التضحية اليومية بعيد ًا ،وكان يلقي مكان له مالذا ألسفلDaniel 08:11 .
وأعطيت لمضيف له ضد التضحية يوميا بسبب مخالفة ،وأنه يلقي أسفل الحقيقة على أرض الواقع؛ ويمارس ،وازدهرتDaniel .
08:12

مثل هذا العدد الكبير من آيات أخرى في الكتاب المقدس ،قد يساء فهم هذه اآليات سبب تفسيرات خاطئة الشيطان .في اآلية " ،11أنه"
إشارة إلى مكافحة المسيح ،الذي يضخم نفسه أو محاوالت وضع نفسه في موقف أكبر من المسيح.
"أمير المضيف" هو يسوع المسيح.

العبارة" ،ومنه اقتيد التضحية اليومية" ،إشارة إلى السيد المسيح .بدم يسوع ،الذي الحاجة إلى التضحية باليومية ال أكثر ،حتى أنها له،
يسوع التضحية بأخذ بعيداً.
وكان "مالذ" المعبد في القدس ،التي كانت مالذا هلل .تم بناء المعبد بقصد المسيح ،عند وصوله ،سبق أن عرش الجلوس عليها.
كان صلب يسوع في السنة  31اإلعالنية أو ما يقرب من ذلك .ال يوجد أي دليل الفعلية أو التوثيق فيما يتعلق بما حدث في العام .دمر
الرومان المعبد في  70اإلعالنية أو هناك حول .وهذا يعني أن لحوالي  40عاما ً بعد صلب المسيح ،اليهود ،ال يزال ذهبت إلى المعبد وقدم التضحية
الحيوانية تطهير أنفسهم من آثامهم .ألنه لم يعد مطلوبا ً التضحية اليومية ،بسبب دم المسيح ،تسبب هللا مالذا أو معبد تدميرها ،ضمان أن أي مكان
آخر يمكن أن تحدث تضحيات.
في الماضي ألفي عام ،سمح هللا ال المعبد إلعادة بنائها .أعتقد أن هذا األمر ،ألنه إذا كان المعبد إعادة بنائها ،اليهود ،ال يثق "يسوع
المسيح" كالمسيح ،وستبدأ في تقديم التضحيات الحيوانية مرة أخرى .وهذا سيكون بغيض إلى هللا بسبب تضحية هللا بابنه الحبيب.

النظر في

هذا :سمح هللا المسلمين االستفادة من على قبة الصخرة ،التي ترى هللا له "التلة المقدسة" حيث أنه يمكن ابدأ بناء المعبد

مرة أخرى "دولة إسرائيل".
تذكر :أمة إسرائيل فقدت به العهد مع هللا ،و ولذلك لم يعد يحمي هللا.

عهد الجديد
ها األيام تأتي saith ،الرب ،الذي سوف تجعل من عهد جديد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا :إرميا 31:31

و ليس وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم في اليوم التي أخذت منهم باليد إلخراج لهم من أرض مصر؛ والتي بلدي العهد الفرامل ،كان
زوج معزل منهم saith ،الرب :إرميا 32 :31

ولكن هذا يكون العهد ،وسوف أقوم مع بيت إسرائيل؛ و بعد تلك األيام saith ،الرب ،سوف يضع قانون بلدي في أجزائها إلى الداخل ،و
اكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،وتكون شعبي -إرميا 31:33
وبعد تلك األيام إشارة إلى نهاية العصر أو نهاية األيام أو الوقت من السنة  1,000عهد يسوع.
اكتبها في قلوبهم يشير إلى "وصايا هللا" ،وكيف أنها سوف تكون لم تعد القوانين المكتوبة على الحجر أن يطاع ،ولكن سوف تكون
الصفات األخالقية التي سيتم االحتفاظ بها نظراً ألولئك الذين ما زالوا بعد تلك األيام ،يكون إال "القديسين هلل" ،ال اآلخرين الذين يعيشون في
الخطيئة ستبقى.

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

بعد تلك األيام هناك سوف لم تعد حاجة تعليم اآلخرين عن يسوع واألخالق من هللا ،ألن تلك التي تظل فقط سوف نعرف هللا-يسوع
بطريقة شخصية وحميمة.

رحمه هللا
كذلك اآليات التالية هي أمثلة ،الذي دعم بالدي ادعاء ،أن إظهار الحب "هللا" واحد صحيح ،يمكنك يجب إظهار هذا الحب بإطاعة الجميع
من الوصايا العشر ،وليس فقط ستة قوانين األخالق.
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا .سفر التثنية 05:10
هنا هللا قد مرة أخرى إلى جانب فكرة المحبة له ،بحفظ وصاياه .في هذه اآلية هللا هو إعالم لنا أنه يظهر رحمه ،ولكن فقط ألولئك الذين
إظهار حبهم له بحفظ وصاياه .إذا كنت ال تحتفظ بوصايا هللا ،الذي يعتبر شكالً من أشكال عرض الخاص بك الكراهية هلل ،بعدم القيام ،ثم لماذا هللا
يميل إلى تظهر لك أي رحمه؟
احبهم أن تحبني؛ وتلك التي يسعى لي في وقت مبكر (جد) سنجد لي .األمثال 08:17
كلمة "جد" هو المفتاح لهذه اآلية .كلمة "مجتهد" يعرف بأنه :للبحث عن بعناية ،للبحث ،كما هو الحال في البحث عن المعارف الجديدة.
ولذلك ،من أجل إيجاد هللا ،لديك لتسعى له بالبحث في الكتاب المقدس بعناية .الرعاية هو البحث عن المعني الحقيقي للكلمات المستخدمة ،بدالً من
معنى المفترضة وقد قيل لك لديهم.
على سبيل المثال ،وأنا قلت بكثير أن كتاب األمثال هو كل شيء عن المنطق ،وال عالقة له "يسوع المسيح" ،ولكن إذا كنت تقرأ األمثال
 08:20من خالل  ، ,31وأنا متأكد من أنكم ستوافقون معي ،وهذا هو األخذ بنفسه إلينا ،قبل أن يولد في جسد يسوع المسيح.

معرفة كلمة هللا
يسوع قال لهم" ،إذا كان هللا والدك ،يي تحبني :شرع المنصوص عليها ،وجاءت من هللا؛ ال أتى أنا لنفسي ،ولكنه أرسل لي " يوحنا
08:42
يسوع هو إعالم لنا هنا ،أنه إذا كنا نحب له ،ثم أننا نظهر حبنا هلل األب ،ألنه المسيح أرسل من األب ،وسلطته تأتي من األب .هناك شيء
آخر أن يسوع هو قول شيوخ المعبد ،في اآلية أعاله ،أنه إذا كانوا حقا ً من هللا ووصايا هللا انصاع ،كانوا يحبون يسوع ،ألنه الذي يتحدث عن يسوع
هلل .إذا كنت تعرف هللا وذا معرفة حقيقته ،كنت أعرف أن ما يقوله يسوع هو الحقيقة في هللا .ويقول السبب الشيوخ ال نعتبر ما يسوع كما الحقيقة في
هللا ألنها اعماه األكاذيب الشيطان ،بالتالي غير أوالد هللا ولكن األطفال من الشيطان.

مكان هللا كلمة فوق كل اآلخرين
وهذا يصدق اليوم مع المسيحيين ،فإنهم يعتقدون أنها تعطي العبادة هلل كما يتطلب هللا ،ولكن عندما تبين لهم في الكتاب المقدس حيث هم
في خطأ ،وذلك في خطر اإلدانة ،تصبح غاضبا معي ،تصبح "أوفينديد" في "كلمة هللا" ،تماما كما تنبأ يسوع أن أنهم سوف.
والمباركة أنه ،يعاقب ال يجوز اإلساءة في لي Matthew 11:6
عند ما تسمع "كلمة هللا" ،ومن المعروف أن لك أن تكون "كلمة هللا" ،ألنه مكتوب في الكتاب المقدس ،ال يكون المتضرر عند ما يخبرك
"كلمة هللا" ليس كما كنت أعتقد .كلمة هللا ما يجب أن تقبل ،إلى االعتقاد بعدم مدعومة "كلمة هللا" ،حتى فكرت من الشباب الخاص بك ،تلك المشتبه
به  ،ألنها كانت تدرس لكم قبل اآلخرين .حتى يمكنك الذهاب إلى الكتاب المقدس وتعلم المعني الحقيقي كالكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس التي
لها معنى ،ثم ما كنت تعتقد ،قد ال تكون كما القصد هلل .الشيطان يكمن ،وماذا كنت تعتقد قد يكون واحدة من اكاذيبه.

يسوع يحذر من األيام األخيرة
ما يلي هو نبوءة أحداث التي تنبأ يسوع سيحدث؛ هل ترى أنها تنطبق عليكم وعلى األحداث التي وقعت اليوم في العالم؟

جميع هذه هي بداية األحزان .ثم أنها يسلم لك تصل إلى المنكوبين ،ويجوز قتل لك :وأنتم ما يكره من جميع األمم ألجل اسمي .وبعد ذلك
يقوم العديد من يكون المتضرر ،ويجوز نخون بعضنا البعض ،وما يكرهون بعضهم البعضMatthew 24:8-10 .
الكلمات" ،بداية احزان  "،هي إشارة إلى تلك األحداث التي تجري في العالم فقط قبل الحرب العظمى ،والمحنة العظيمة.
أن "تسليم "،يشير إلى وقت عند أصدقاء وأقارب سوف تبيع لك لتلك السلطة ،وعازمة على الدوس خارج "القديسين هللا".
أن تكون "المنكوبة "،يشير إلى األلم والمعاناة ،حتى الموت الذي سوف يصيب لك عندما كنت "حتى تسليمها".
وهذا كل ما سيكون ألنك تعيش حياتك في "تعاليم يسوع" وهي طاعة "الوصايا العشر من هللا".

كاذبة األنبياء اليوم
والعديد من األنبياء كاذبة سوف ترتفع ،ويجوز خداع كثيرMatthew 24:11 .

األنبياء كاذبة من إيزيس
عندما كنت تعتقد أن من "األنبياء الكذبة" ،أعتقد أن إيزيس وكيف تسبب كلماتهم اآلالف تتحول إلى العقيدة اإلسالمية الراديكالية للكراهية
والقتل .ولكن ال تتوقف هناك ،وهناك بين المسيحيين ،العديد من الذين يدعون أن يوم الرب هو اليوم األول من األسبوع (األحد) .وهذا هو كذب
الشيطان .وهذه أيضا التبشير أنه كمسيحي ،أنت فوق "شريعة هللا" ،أن هي حفظته "نعمة الرب يسوع المسيح" ،الذي هو أيضا كذب الشيطان.

تأديب األطفال
تبدو الوعظ كم ،بتأديب طفل إساءة معاملة األطفال .هللا يقول ،أن طفل المنضبطة ،يجب التفكير من قبل آبائهم بأنه ليس أكثر من األوباش.
إذا كنت تحب طفلك سوف تعلم أن حق الطفل من الخطأ.

فسق لألطفال والكبار
وهناك تلك التي تقول لنا أنه ينبغي إعطاء األطفال الواقي الذكرى حيث أنه عندما يكون لديهم الجنس عليهم تجنب المرض والحمل .يقول
هللا ،هو جميع الجنس خطيئة إال أن بين الزوج والزوجة ،والذي يعرف هللا كذلك كرجل وامرأة.
وهناك تلك التي تقول لنا أن "الجنس هومو" أمر طبيعي وشرط بشرية مقبولة .الشذوذ الجنسي تفضيل ،ال حتمية بيولوجية ،وأن جميع
الجنس خطيئة خالف بين الزوج والزوجة .ويقول هللا ،وهذه األنشطة رجس .أما عليك طاعة "كلمة هللا" ويكون "مبررا للخالص" ،أو كنت ال
يطيع "كلمة هللا" وتقصر "الحياة األبدية".

القاعدة الذهبية للشيطان ،الكراهية جارك
ونظرا ألن تكثر ظلم ،حب كثير يقوم الشمع الباردMatthew 24:12 .
مجرد إلقاء نظرة حولك في المدينة وبلدك ،كورتيسي المشتركة والرحمة ذهب ،والكراهية والعنف والعنصرية متفشية بغض النظر عن
ما لون البشرة الخاص بك .هذه كلها عالمات تكشف عن السلطة والنفوذ أن الشيطان قد عبر الشعب والعالم اليوم.

المشي في طرق يسوع المسيح
حق ًا ،حق ًا ،أقول لكم" ،إذا كان رجل االحتفاظ ببلدي قائال ،أنه يجب ابدأ أن نرى الموت ".يوحنا 08:51
مع "التضحية بيسوع" على الصليب ،هي قوانين تتعلق بالتضحية بالحيوانات من سفر الالويين قد فات أوانه .تعاليم يسوع المسيح ،تحل
محل تلك ولكن ليس غيرها من "شريعة هللا" ،وإذا كنت تقرأ الكتب  Matthewومارك ولوقا ،سترى أن يسوع علمنا بشأن الوصايا العشر .يسوع
علمنا بشأن الوصايا العشر ،بل وسعت معنى خمسة من الوصايا األخالقية الست األخيرة .إذا كان يسوع تدريسها وتوسعت على الوصايا العشر ،ثم
كيف يمكن أنهم يكون قد فات أوانه؟

لن يرى الموت
وهناك عبارة أخرى هنا أن أشعر بحاجة إلى توضيح" .ابدأ أنه سنرى الموت" .جميع الذين قد ولدوا توفوا منذ وقت المسيح .توفي أولئك
الذين اعتنق تعاليم المسيح .هل تكمن بالنسبة لنا ،المسيح عندما قال هذه الكلمات؟ ال ،أنه ال يكمن .معنى الموت يجب أن يكون مفهوما .المسيح ال
تشير إلى موت جسم بشري ،ألنه بحكم التعريف ،يجري بشري يعني أن الهيئة سوف يموت .بشري يعرف "قاموس التراث األمريكي" كالكلمة:
تسبب أو الخضوع للموت.

ال هو إشارة المسيح إلى الموت بشري من الجسم ،ولكن الموت األبدي الذي يأتي للجسد والروح من الفشل العيش بموجب قوانين هللا.
عندما يموت الجسم ،يسبب هللا الروح النوم ،ولكن عند القيامة ،أولئك الذين ال يعيشون بقوانين هللا أثناء حياتهم بشري ،سوف تعرف الموت األبدي،
وكذلك ،أنهم سوف يعرفون حالتي وفاة.

الروح الرجل
سيكون عليك الشيطان في االعتقاد بأن الجنس البشري قد روح خالدة ،أن عندما نموت ،ونحن ما زال وعيه ،وندرك محيطنا ،أنه عند
وفاتها" ،مارثا أنتي" ستكون في السماء غمط علينا .وهذا ليس ما يقول الكتاب المقدس ومع ذلك ،الذي هو القول ،ليس ما يقول هللا لنا .ويرد الوعد
"الحياة األبدية" من هللا كهدية لجميع الذين العبادة له كما أنه أوامر .ويتضح هذا هو أفضل في اآليات التالية.

تحت المذبح في السماء
وقد فتح الختم الخامس ،رأيت تحت المذبح نفوس منهم التي ذبحت لكلمة هللا ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم :وصرخوا بصوت عال،
قائال ،كي ف منذ فترة طويلة ،يا رب ،المقدسة وصحيح ،أنت ال القاضي واالنتقام من دمائنا عليهم أن أسهب في الحديث عن األرض؟ وأعطيت
الجلباب األبيض منعزلة كل واحد منهم؛ وقد قيل لهم ،أن أنها ينبغي أن تبقى حتى اآلن لموسم قلي ً
ال ،حتى خدمهم الزميل أيضا ،وأنه ينبغي الوفاء
بإخوانهم ،التي ينبغي أن يقتل كما كانت .،رؤيا 11-6:9
في هذه اآليات الثالث ،فإنه يظهر النفوس الميتة لقديسين المسيح .هي صورت كصراخ رغبتهم في االنتقام ضد أولئك الذين قتل منهم .هذا
هو تصوير رمزية التي تتصل بنفاد صبر كثير في السماء وعلى األرض هلل جلب تجديف الشيطان لحد.

ثم سمعت واحد سانت يتحدث ،وقال سانت أخرى منعزلة بعض سانت الذي كلم ،متى يجوز أن الرؤية المتعلقة بالتضحية اليومية،
ومخالفة من الخراب ،إعطاء الحرم والمضيف يكون الدوس تحت األقدام؟ Daniel 08:13
كما ترون Daniel ،في رؤيته هو أظهرت نفاد صبر القديسين الميت من هللا .النفوس منهم التي ذبحت ،ليست فعال من الضمير ومع ذلك،
كما هو مبين من يجري تحت عرش هللا.
تذكر :وهذا مجرد رؤية نظراً إلى  Danielباهلل باستخدام سيمبوليسمس كوسيلة لجعل عرض الرسوم بيانية ألن المعني المقصود.

الموت
عندما نموت ،القديسين وغير-القديسين على حد سواء ،والذهاب إلى ما يسوع يسمى نوم طويل ،دون التفكير أو الشعور .نوم مؤقت ،وفي
حالة الميت الذي ال يعبد هللا كما أنه قاد ،أنها سوف تكون منبعث ،أو عاد إلى الحياة في يوم القيامة .سوف القديسين هللا األموات عند عودة يسوع،
وتناولها في الغيوم معه ،وعدم االضطرار إلى مواجهة الحكم.

وعلى نفس المنوال  ،عندما يقول هللا آدم أن إذا كان يأكل من شجرة المعرفة أنه ستموت حتما ،أنه هو عدم إشارة إلى "وفاة بشري"،
ولكن الموت في جسده ،والروح ،والموت األبدي .وأنا على اقتناع بأن كان آدم ال يؤكل من الفاكهة المحرمة ،وإذا كان آدم قد أخطأ ال ،له الجسد
والروح سيظل على قيد الحياة اليوم-
خارج السماء ،كل شيء خلقه هللا بشري ،على هذا النحو ،بتعريفه جداً ،كل شيء سوف يموت الموت .الخطيئة األولى لم يخلق موت جسم
بشري ،الذي هو في صلب الكون بإنشائها جداً .الخطيئة األولى التي تم إنشاؤها الموت األبدي للجسد والروح .جمعاء كما جميع الجنس البشري في
الخطيئة بسبب آدم ،سوف تعرف الموت األبدي ،إال من خالل "يسوع المسيح" ،ونحن التوبة بسبب دم يسوع على الصليب ،ونحن غفر هللا وحفظها
وبالتالي.
بسبب تضحية المسيح ،يتوجب ذنوب األب لم يعد ضد االبن ،ولذلك نحن لم يعد مذنبا بخطيئة آدم ،ومع ذلك ،في حياتنا ،ونحن الخطيئة
اتفاق الخاصة بنا ،وهي تلك الخطايا التي نحن بحاجة إلى أن نخلص من .بسبب تضحية المسيح ،يسمح هللا إمكانية الخالص من خالل التوبة وتعمل
للعيش في بر بقية حياتنا .ونحن ال يتم حفظ تلقائيا ً بمجرد إعالن يسوع المنقذ لنا ،نحن ننقذ من خالل إيماننا بكلمة هللا ،وفي جهودنا الرامية إلى إزالة
أنفسنا من الخطيئة .هذا يمكن أن يتحقق إال من خالل معرفة ما هي الخطية ،وأن توضح في الوصايا العشر وتعاليم يسوع.
في "المجيء الثاني للمسيح" ،يسوع سوف تتخذ جميع المؤمنين لنفسه ،بما في ذلك تلك القديسين الذين ماتوا من أجل اسم يسوع ،فضال
عن جميع الذين حافظوا "وصايا هللا" ،الذين كانوا من بين القتلى .الميت سوف يطلق أول من قبورهم ،وتناولها ليسوع في الغيوم ،وثم جميع تلك ال
يزال على قيد الحياة والذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع ،سوف تؤخذ في الغيوم مع يسوع .هذه هي القيامة األولى .أولئك الذين ماتوا،
ولم يحتفظ بوصايا هللا وتعاليم يسوع سيبقى ميتا حتى القيامة الثانية وهو يوم القيامة.

هللا معنا
كنوويث "كوالد" لي ،حتى تعرف األب :وتقع على أسفل حياتي للغنم( ،أوالد هللا) .يوحنا 10:15
هنا يسوع يقول لنا ،أن يعلم أنه هو أضحية ،أخذ على عاتقه آثام أولئك الذين العبادة الحقيقية هللا" ،لخلق هللا".

واألغنام األخرى( ،أوالد هللا) ،لها ،التي ليست من هذه الحظيرة :لهم كما يجب إحضار ،وأنها تستمع إلى صوت بلدي؛ وتكون هناك
حظيرة واحدة ،وراع واحد .يوحنا 10:16
يمكنني تفسير ذلك كإشارة إلى قبول الوثنيين في حظيرة واحدة "األطفال هللا"( ،بنو إسرائيل) وأنه المسيح سوف يكون لدينا الراعي.
هذه اآلية كما يقول لي ،أن اليهود والمسلمين والمسيحيين ،وأولئك الذين يرغبون في عبادة هللا الحقيقي "من خلق" ،سوف تتحد تحت
يسوع ،إلى عبادة واحدة ،العبادة الحقيقية هلل ،الذي يتحقق من ما قد قال من البداية" .إذا كان هناك آلة واحد فقط ،ثم يمكن أن يكون هناك سوى
طريقة واحدة للعبادة له".
ولذلك  dothوالدي لي الحب ،ألنه تقع على أسفل حياتي ،أنه قد يستغرق ذلك مرة أخرى -يوحنا 10:17
واعتبر هذا مثال آخر لكيفية إظهار الحب هلل ،إذا كنت التضحية ،ليس بالضرورة في حياتك ،ولكن إذا كنت تعطي لنفسك لخدمة هللا،
وكذلك ،من خالل تعليم اآلخرين كما فعل المسيح ،ثم سوف أحبك هللا كما كان يحب يسوع.

نؤمن في يسوع
حق ًا ،حق ًا ،أقول لكم ،أنه يؤمن لي ،أن أفعل ،هل هو أيضا؛ ويعمل أكبر من هذه يجوز القيام به هو؛ ألن اذهب منعزلة والدي .جون 14:12
وفي هذا السياق ،كلما كان هللا يشير إلى األشغال ،أنه ال يعني العمل الشاق في مهنة إيرثلي مهما كان يمكنك االنخراط في كسب العيش.
يعمل أنه هو إشارة إلى هنا هي نفس أعمال كان يقوم به أثناء وجوده في جسم يسوع .تعليم اآلخرين ،قوانين هللا ،وعرض آخرون كيف أنها يمكن
أن تدخل السماء ،من خالل أهمية الحفاظ على الوصايا العشر ،واالعتراف بالمسيح كاهلل في جسد رجل .ويقول يسوع أن تكون قد فعلت يعمل أكبر
مما كان ،ونظرا ألنه لم يكن سوى  3سنوات ونصف للقيام بأعماله ،ولكن نحن الذين تركوا وراءهم ،سيتم القيام بأعمال أكبر ،ألن لدينا وقتاً أطول
بكثير في حياتنا لتحقيقها .كنت تشارك بنشاط في عرض اآلخرين كلمة هللا الحقيقية؟
وفي كتابة هذه الكلمات أن كنت تقرأ وإنشاء صفحة ويب هذه ،لقد كنت تشارك بنشاط في عرض جميع الذين سوف يأتون إلى صفحة
ويب هذه ،والذين سوف تقرأ هذه الكلمات" ،كلمة" هللا الحقيقية ،وكيفية البحث عن الخالص.

يسوع يقول "االحتفاظ ببلدي الوصايا"
سيكون عليك الشيطان في االعتقاد بأن "الوصايا العشر" جزء من القوانين التي أوفت بموت يسوع على الصليب؛ وأن في كونهم تف أنها
لم تعد ذات أهمية في عبادة هللا.
كما كشفت في  Matthew 05:17من خالل  ,19أعاله ،يظهر يسوع هذا األمر بالكذب .شخص ال تبقى كل الوصايا العشر ،ألنهم
يعتقدون أن لهم الوفاء بها ،هي التي خدعت بأكاذيب الشيطان وله المسيح الدجال .ثم يؤكد يسوع هذا في اآلية التالية.
إذا كنتم تحبني ،االحتفاظ ببلدي الوصايا .جون 14:15
وهناك من قال لي أن هذا هو يسوع تحدث ولذلك ليس "وصايا هللا" التي قال أنه هو إشارة إلى ولكن إلى "وصايا" يسوع اثنين .هو يسوع
المسيح ،والمسيح هو هللا في جسد رجل ،ولذلك هي الوصايا التي تحدثت للوصايا العشر ،ألن هللا والمسيح واحد.
مرة أخرى ،هذه اآلية يكشف عن أهمية الحفاظ على وصايا هللا والجزء أن الحب يلعب في القيام بذلك .أي شخص يقول لك أنه ليس من
الضروري للحفاظ على الوصايا العشر هو كذاب نفسه ،أو حتى خدعوا بالشيطان ،حيث ال يمكن الوثوق بها كربيع ،المعلم ،أو كاهن.

المعزي آخر
وسوف نصلي من األب ،وأنه سوف تعطيك المعزي آخر ،التي قد تلتزم معك إلى األبد؛ حتى روح الحقيقة؛ منهم ال يتلقى العالم ،نظر ًا ألنها [سث له
ال ،ال كنوويث له :ولكن أنتم أعرف له؛ ألنه المائتة معكم ،ويكون فيكم .وأنا لن اترك لكم كومفورتلس :سوف يأتي لك .يوحنا 18-14:16

بعد قليل ،والعالم [سث لي ال أكثر؛ ولكن يي انظر لي :ألنني أعيش ،أنتم يحيا أيضا .جون 14:19

وهذا نبوءة أن العالم ككل لم يعد سوف تكون قادرة على رؤية الحقيقة هلل ،ألنه سيكون ناجحا ً في المسببة للعمى في العالم من الحقيقة هللا
الشيطان وتأثيره على عقول الرجال .أولئك الذين يسعون هللا جد سوف يتمكن من رؤية هللا ،وأنها سوف تكون الشهود أن إبقاء "اإلنجيل المقدس"
على قيد الحياة خالل قرون طويلة من سلطة الشيطان على األرض.
أولئك الذين يعيشون بأخالق هللا ،واالحتفاظ "وصايا هللا" ،وتعطي العبادة هلل كما أنه أوامر ،ستعيش في الحياة األبدية ،تماما كما يفعل
يسوع.
في ذلك اليوم أنتم ستعرفون أن أنا في أبي ،وأنتم في لي ،وأنت -جون 14:20
وسوف نعرف جميعا الذين هم "القديسين هللا" في اليوم الذي يعود يسوع أنه هو هللا في الحقيقة ،ودون أي حاجة نرى أي أكثر ،ألنهم
يعرفون في الواقع ،ألنها أيضا سوف يكون الخالص.

أنه قد خلت بلدي الوصايا ،و  keepethمنهم ،قال أن حسين لي :وقال أن عادل لي ما أحب والدي ،وأنا سوف الحب له ،وسيتم إظهار
نفسي له .جون 14:21
تأخذ علما بهذه الكلمات :أنه قد خلت بلدي الوصايا ،و  keepethمنهم ،قال أن حسين لي :إذا كان لديك أية شكوك من ما تم قوله في هذه
الكلمات قد كتبت ،على األقل نعرف أن ما كان يقوله عن حفظ "وصايا هللا" هو وسيلة إلظهار الحب له ،لمجرد قال يسوع في هذه اآلية بقدر .في
هذه الكلمات يترك يسوع مما ال شك فيه في رأيي أن يسوع يتطلب أن نبقى "وصايا هللا" فقط كاهلل وقد كانت تقول لنا طوال هذه كتب العهد القديم.

القديسين هلل
يسوع لم يتحدث إلى الجميع في هذه اآلية ألن الجميع ال يمكن أن تسمع له الحقيقة .هذه الكلمات موجهة إلى أولئك الذين يمكن أن نسمع
الحقيقة هللا في كلمات يسوع .إذا كنت تعتبر نفسك يكون مسيحياً بجيد ،عليك أن تعرف أن تعريف مسيحي في هذا 21ش القرن ليس هو نفسه كما هو
تعريف ما "سانت هللا" يسوع .قارن التعريف التالي الذي يعطي يسوع مع نفسك ،وتقرر لنفسك إذا كنت "سانت من هللا".

والتنين كانت تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع بقايا البذور لها ،منها للحفاظ على وصايا هللا ،وعنده شهادة يسوع المسيح.
الوحي 12:17
التنين هو الشيطان ،والمرأة هي الكنيسة أو جماعة المسيح .في هذه اآلية يسوع يخبرنا بأن الشيطان سوف تجعل الحرب على كنيسة
المسيح ،التي لها كمؤسسة الوصايا العشر ،وتعاليم يسوع المسيح .جعل الحرب وسيلة لمحاولة تدمير و/أو تشويه الحقيقة لجعله ال يمكن التعرف
عليها كالحقيقة.
هذا يقول لي أن هناك اثنين من األناجيل في العالم وهللا اإلنجيل المقدس اإلنجيل كاذبة الشيطان .الشيطان كانت ناجحة جداً في الكذب له،
كنت سوف العبادة له اإلنجيل كاذبة ،معتقدين أن ذلك هو "كلمة هللا" .سيكون لك سيكون ذلك اقتناعا منها بأنه هو "كلمة هللا" أنه عندما تسمع "كلمة
هللا" ،كنت أعتقد أنه تقع على أن يكون ،وسيكون كثير اإلهانة "كلمة هللا".
هذه اآلية هو بيان داللة إلثبات أن االبن على حب المسيح هو نفسه فيما يتعلق بمحبة هللا األب ،وفي القيام بحيث يمكنك سيتم حفظها
وذنوبك تغفر .يسوع المسيح يقول لنا ،بمحبة له؛ أنه سوف تظهر هذا الحب هلل .إلظهار الحب هلل إلظهار حبك ليسوع .إذا كان عليك التقيد بوصاياه،

ثم يمكنك االلتزام "وصايا اآلباء" .تعريف يسوع الوصية األولى من الوصايا العشر بأكملها .أن تلتزم الوصايا يسوع اثنين أن تلتزم جميع وصايا
هللا.

وجود هللا
يهوذا  saithله ،ليس اإلسخريوطي ،يا رب ،كيف يتم ذلك أن أنت الذبول بيان نفسك منعزلة لنا ،وال حتى في العالم؟ جون 14:22
ما يسأل يهوذا ،كيف يتم ذلك هللا" ،يسوع "،سوف البيان نفسه إلى أولئك الذين اتبع تعاليمه ،والحفاظ على الوصايا العشر ،ومع ذلك تظل
مخفية من بقية العالم .على الرغم من أن قد شملت لي نسخة من الكتاب المقدس في هذه المسألة أنه ليس "يهوذا اإلسخريوطي" الذي يسأل هذا
السؤال ليسوع ،لست مقتنعا أنه لم يكن .بعد قضاء السنوات الثالث ونصف السنة مع يسوع وسماع كلماته ،ما زال ال يفهم الجواب فعال ،هو أن
يعبر شخص ما ليس لديه االعتقاد بأن يسوع هو ابن هللا .وكان يعتقد أن "يهوذا اإلسخريوطي" ،أنه سوف ابدأ قد خانت يسوع.
يسوع يخبرنا بأن من الضروري أن يكون يهوذا غير مؤمن بالنبوه هو الوفاء .وأعتقد أيضا ،أن هللا يعلم أن هذا السؤال يحتاج إلى طلب
وكتب في الكتاب المقدس حيث أن أولئك الذين يتم تثقيف أنفسهم في الحقيقة هللا سيكون لهذا السؤال.
إذا كان رجل الحب لي ،قال أنه سوف تبقى كلماتي :وسوف أحبه والدي ،وإننا سوف تأتي له ،وجعل لنا المكوث معه .جون 14:23
هي كلمات هللا-يسوع له "اإلنجيل المقدس" .إذا كان طاعة واالحتفاظ بوصاياه ،ومما عبادة هللا واحد صحيح ،سوف تعرف أنه معك ألنه
سوف يتمكن من يشعرون بحضوره ،وعندما كنت اسأله عن التوجيه ،ستعرف أنه معكم ،تفهمون عندما يدير لك طريقة واحدة بدالً من اآلخر.
بالنسبة لي ،إضافية قد ذهبت في بلدي الدراسة والبحوث للكتاب المقدس ،وأصبح وجوده المادي ،فضال عن الروحية .أدعو كل من يقرأ هذه
الكلمات ،التي سببت هلل بالنسبة لي الكتابة ،سوف تعرف الفرح لوجود هللا ،كما أنني جئت للتعرف عليه.
إلظهار الحب للمسيح ،وبعبارة أخرى ،طريقة إلظهار حبك للمسيح إبقاء له الكلمات ،أو تعاليم.
تذكر :الكلمات ال تحتاج إلى أن تحدث لتدريس ،واإلجراءات جزء من الكلمات كالكلمات نفسها .ما أحاول أن أقول أن يسوع قال ابدأ
فعال في الكلمات ،أنه يجب عليك االحتفاظ بيوم السبت ،ولكن أفعاله تبين لنا أنه في الواقع االحتفاظ يوم السبت .في تصرفاته ،أنه كان يعلم منا ،أن
حفظ السبت كان األساسية في الدخول في اإليمان باهلل.
قال أن حسين لي ال keepeth ،ال أقوال بلدي :والكلمة التي تسمع يي ليس لي ،بل لألب الذي أرسل لي .جون 14:24
ما يقوله السيد المسيح هنا أن كلماته المنطوقة ليست كلماته على اإلطالق ،لكن العبارة األب .فقط كالكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس
ليست عبارة الشعب الذي تحده تلك الكلمات ،ولكنها ترجع في الواقع أن كتبه هللا ،استخدام أيديهم للقلم الكلمات .وهذا القول ،فهي كلمة هللا ،ال
بكلمات األنبياء .وصايا يسوع اثنين ليست وصاياه ألنها ليست كلمات يسوع ولكن األب ،مما يعني أن اثنين وصايا يسوع وصايا هللا .إذا كنت تحب
هللا لك سوف يطيع وصاياه ،إذا فشلت في الحفاظ على وصاياه ،ثم أنك تظهر هللا أن كنت اكرهه .هناك ال منتصف الطريق ،يمكنك أما حب هللا أو
تكره هللا.

نبي تعريف
إذا قمت بالبحث عن التعريف لكلمة "النبي" في القاموس فإنه سوف يقول" ،الذي يتحدث عن هللا ".قد يكون ذلك صحيحاً لجميع تلك
األديان األخرى ليس من هللا ،ألولئك حتى اآللهة تسمى ال حياة وذلك بحاجة إلى شخص ما التحدث لهم .بقدر ما في الكتاب المقدس وأنبياء هللا
الحقيقية المعنية ،التعريف الصحيح لكلمة "النبي" واحد من خالل منهم يتكلم هللا .هل فهمت الفرق؟ اآللهة الوثنية ،يحتاج شخص ما الكالم بالنسبة
لهم ،ألن وجود الحياة أي أنها ال يمكن أن تتحدث عن نفسها .صحيح هللا ،أن هللا خلق ،ال تحتاج إلى أي شخص التحدث عنه؛ أنه يستخدم البعض
اآلخر األمر الذي يتحدث إلينا من خاللهم.
وهذا يظهر أن يكون صحيحا ً في كتاب  Daniel .Danielقال األشياء باهلل أو مالئكته ،وثم يكتب هذه األشياء إلى أسفل لألجيال المقبلة
من رجل قراءة.

نص رسالة من هللا
عندما تقرأ الكتاب المقدس ،هللا يتحدث إليكم ،شخصيا ،ووثيقا .يمكن أن نصلي له تعطيك فهم ،وإذا كان في قلبك كنت تسعى حقا ً فهم ،أنه
سوف اإلجابة على صالتك .أجاب على األعمال المتعلقة باأللغام .وبعبارة أخرى ،يتحدث هللا إليك ،كما لو كانت كتب تلك الكلمات في الكتاب
المقدس معكم وتلبية االحتياجات الخاصة بك في االعتبار .أعتقد أنه مثل هذا ،عندما تبدأ في قراءة الكلمات في الكتاب المقدس ،ونفكر بها كنص
رسالة من هللا إليك مباشرة .معرفة هذا ،ثم فهم أن ال يمكنك فقط قراءة الكتاب المقدس ولكن يجب دراسة جد والبحوث ما أقول الكلمات ،حيث أنه
سوف نفهم ما عليه أن هللا  textedلك حول .ليس مجرد قراءة الكلمة ،ولكن تأخذ من الوقت وطرح األسئلة ،ما هو هللا تقول لي ،وثم تذهب وتجد
اإلجابة نفسك ،وال تعتمد على اآلخرين أن أعطيك جوابا ،إال أن نصلي هلل-يسوع أطلب منه أن تظهر لك الطريقة.

أن هذه األشياء أنا تكلمت معك ،يجري بعد هذا معك" .المعزي ولكن" ،هو األشباح المقدسة ،الذين سيتم إرسال األب في اسمي ،أنه يجوز
يعلمك كل شيء ،وجلب كل شيء إلحياء ذكرى الخاص بك ،على اإلطالق وقد قال لكم .جون 14:25
في حين مشى يسوع على األرض ،كان يدرس لنا الحقيقة هللا .مع أن يجري رفع يصل إلى الغيوم يغادر األرض ،ولكن فقط لبعض
الوقت .في غيابه المعزي سوف تأتي ،ومواصلة لتعليم أولئك الذين سيكون "القديسين هلل" .يخبرنا يسوع أن المعزي هو األشباح المقدسة .ولذلك من
المهم أن نعرف من منظمة الصحة العالمية وما األشباح المقدسة.
خالل السنوات القليلة األولى بعد إنشاء كنيسة روما ،الكرادلة بتعيين حول المهمة إلعطاء تعريف تتعلق بالشيء الكثير عن يسوع ،كان
واحداً من تلك األمور إعطاء تعريف فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية ،وما كان األشباح المقدسة.
أنها وصلت إلى فكرة "الثالوث المقدس" ،الذي يظهر لي حقا ً أن كان لديهم أي فكرة لماذا يقول هللا-يسوع .يسوع يتكلم عن األشباح
المقدسة بأنه على قيد الحياة ،وهذا صحيح ،ولكن ال يوجد أي الثالوث .اإلنجيل المقدس من هللا هو "كلمة هللا" الحي ،لذلك هو "كلمة هللا الحية"
األشباح المقدسة .التفكير في األمر ،كيف هللا يعلمك أن الذي يحتاج منك معرفة؟ أنت تعلم من خالل الدراسة الدؤوب من الكتاب المقدس .الكتاب
المقدس هو "كلمة هللا الحية" ،ولهذا الكتاب المقدس ،أو ينبغي أن أقول أن "اإلنجيل هللا" ،هو األشباح المقدسة.

المعزي
"المعزي ولكن" ،هو األشباح المقدسة ،الذين سيتم إرسال األب في اسمي ،أنه يجوز يعلمك كل شيء ،ويجلب كل األشياء إلحياء ذكرى
الخاص بك ،على اإلطالق وقد قال لكم .جون 14:26
عند دراسة وبحث "كلمة هللا" كمعيّن في صفحات الكتاب المقدس ،يتم منحك الراحة في الحقيقة هللا؛ هذا هو المعزي ،والتي يدعو فيها
يسوع األشباح المقدسة .األشباح المقدسة هي "كلمة هللا الحية".
واآلن وقد قلت لك قبل أن يأتي لتمرير ،أنه عندما كان هو يأتي لتمرير ،كنتم قد نعتقد .جون 14:29
في كتاب  ،Matthewيعطي يسوع النبوءات "نهاية األيام" .في أن يسوع يقول لنا من هذه األحداث قبل حدوثها ،سيتعين علينا وبالتالي
دليل على أنه هو هللا في جسد رجل ،عندما تأتي هذه األمور لتمرير في عصرنا.

األمير من هذا العالم
اآلخرة سوف ال نتحدث معك كثير :ألمير هذا العالم يأتي ،وقد خلت شيء في لي .بل أن العالم قد تعرف أنا أحب األب؛ وكما األب
أعطاني الوصية ،بل حتى أنا القيام جون 31-14:30
اآلخرة سوف ال أتحدث كثيرا معكم :يسوع على وشك أن ترتفع إلى السماء ،وأنه تبلغنا أن هللا أنه سوف ال المجاهرة بنفسه بالنسبة لنا كما
لديه منذ نوح.
ألمير هذا العالم يأتي ،وقد خلت شيئا في الشرق األوسط .الشيطان هو األمير من هذا العالم .هللا لم يعط الشيطان تلك المحطة ،ولكن
الشيطان قد أرسى المطالبة إلى هذا العالم وكل ما عليه .وبقدر ما تشعر الشيطان ،رجل ينتمي إليه ،للقيام بما يشاء.
"األب" أعطاني الوصية ،بل حتى أنا القيام هللا أعطى يسوع الوصايا العشر ،التي اختصار برمتها هللا "اإلنجيل المقدس" ،مكثف إلى
وسيلة سهلة لتذكر الشكل .في الحياة أطاع يسوع في "الوصايا اإللهية" ،كل منهم ،حتى الوصية الرابعة؛ ولذلك كأولئك الذين يحبون يسوع ،نحن
بحاجة أيضا الحفاظ على جميع وصايا هللا.

"كاألب" هاث أحبني ،وهكذا كنت أحب :مواصلة يي في حبي .إذا كنتم االحتفاظ ببلدي الوصايا ،أنتم يجب التقيد في حبي؛ حتى وقد
ظللت وصايا والدي ،والتقيد في حبة .يوحنا 10-15:9
وهذا يؤيد ما قد أحاول أن يحصل عبر .أبقى يسوع وصايا هللا ،ومن خالل مثال له ذلك أيضا يجب علينا إذا أردنا أن نطلق على أنفسنا
"سانت هللا" .وهذا تأكيد آخر للحاجة إلى حفظ كل الوصايا العشر ،كذلك كيفية القيام حتى يترجم إلى محبة هللا .يسوع أبقى كل من وصايا اآللهة،
وهو يقول لنا هنا ،أن علينا أن نفعل ما فعله ،ألنه أبقى وصايا والده ،ذا يجب علينا.
هذه األشياء وأنا قد تكلمت لكم ،قد تظل بلدي الفرح في لك ،والفرح الخاص بك قد يكون كامل .يوحنا 15:11

هذا هو بلدي الوصية ،أيها الحب بعضها البعض ،وكما كنت قد أحب .يوحنا 15:12
الحب أكبر قد خلت أي رجل من هذا أن رجل الذي يضع حياته ألصدقائه .يوحنا 15:13

مع جميع خاصتك القلب والروح والعقل
إذا كنت تذكر السؤال األول سألت هللا في بداية هذه الكتابات ،كيف أن هللا يريد لي لعبادته؟ هللا يقول لي الحب ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا.
وصايا اثنين من "يسوع المسيح" يعطي إجابة كيف أننا في إظهار هذا الحب هلل.

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 والعظمىMatthew 22:37-38 " .
هذا هو أعظم وصية ،نظراً ألنه يتضمن جميع الوصايا العشر وتعاليم يسوع في واحد.
أخذ يسوع هذه الكلمات كاقتباس من اآلية التالية-

وسوف سيركومسيسي الرب خاصتك هللا ملكك القلب( ،مع شريعة هللا) ،وقلب خاصتك البذور ،حب الرب خاصتك هللا مع جميع القلب
ملكك ،ومع جميع خاصتك الروح ،أن أنت األكثر قابلية العيش 30:6 .سفر التثنية
حقيقة أن في العهد الجديد ،يسوع ،يقتبس من العهد القديم ،من أية التي تشير إلى الوصايا العشر أنفسهم ،عندما قال أنه يعطينا له الوصية
األولى ،تشير إلى أهمية وداللة لهذه الوصية ،ويقول يسوع من خالل هذا المرجع أن السبيل إظهار الحب هلل للحفاظ على الوصايا العشر .نعم ،حتى
المسيحيون ملزمون بالحفاظ على الوصايا العشر .إذا كان يسوع يقول أنه ذلك ،ثم أنه يجب أن يكون ذلك.
وأنت سوف يعود وطاعة صوت الرب ،والقيام بجميع وصاياه التي أنا األمر إليك هذا اليوم 30:8 -سفر التثنية
كنت انظر ،الوصية األولى "من يسوع" هو اقتباس من العهد القديم الذي هو الرجوع إلى الوصايا العشر .وهذا هو يجري المعادة
صياغته في العهد الجديد ،هو واحد من العديد من البراهين بالنسبة لي ،وصالحة والمطلوب باهلل الوثنيين والقديسين في المسيح ،كما كان لليهود،
للحفاظ على وصايا هللا العشر.
يرصد هذا االقتباس إظهار أن "يسوع المسيح" هو هللا نفسه الذي قدم هذه اآلية إلى  Mosesالكتابة في هذا الكتاب من سفر التثنية.
ولذلك ،نفس التعريف لكيفية إظهار حبنا هلل العهد القديم هو نفس التعريف لكيفية إظهار حبنا هلل العهد الجديد ،الذي هو "الحب لي ،واالحتفاظ ببلدي
الوصايا "،كل عشرة منهم .ليس للرجل انتقاء واختيار أي من قوانين اآللهة وقال أنه سوف تبقى .إذا كنت ترغب في عبادة الخالق الخاص بك ،ثم
يمكنك يجب عبادته كما سعادته ال بالمتعة الخاصة بك .يجب عليك عبادة هللا كما أنه أوامر ،ليس كما كنت تجد مريحة .يمكن أن يتضح هذا أفضل
في ما يلي.

هللا سوف "القاعدة عبر لك"
كما يعيش saith ،الرب ،بالتأكيد مع يد األقوياء ومع ذراع ممدودة ،غضب يسفك ،سوف استبعد أكثر من أنت :حزقيال 20:33
ال أعتقد أن هللا هو فقط إشارة إلى "دولة إسرائيل" في هذه اآلية الكريمة؛ أنه يتحدث إلى كل الذين يحبونه ويرغبون في إعطاء العبادة
الحقيقية والصحيحة له .إذا كنت تحب هللا فإنك ستكون طاعة لوصاياه وكلمته .إذا لم تكن مطيعة ،ثم ال حقا ً تحب هللا.

تشغيل بعيداً خاصتك سيرا على األقدام
إذا أنت االبتعاد خاصتك القدم من يوم السبت ،من فعل خاصتك المتعة في بلدي يوم مقدس؛ ودعوة يوم السبت فرحة ،المقدسة للرب،
األونرابل؛ وسوف تفي له ،ال القيام بالطرق الخاصة ملكك ،ال إيجاد المتعة الخاصة ملكك ،ال تحدث الخاصة ملكك الكلمات 58:13 :إشعيا
إذا قمت بوضع قدمك على شيء كنت تمارس عنصر التحكم الخاص بك ألنه .عندما يسلب قدمك لك التخلي عن عنصر التحكم هذا .ما
هو قول هللا لنا ،هو إذا نبقى يوم السبت كما أن هللا قد المنصوص عليه في الكتاب المقدس ،وليس كما نجد أنها مريحة ،ثم نجد يوم السبت ولدينا
البلدية مع هللا عليه سرور وبهجة.

فرحة في الرب
ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب؛ وسوف يسبب إليك ركوب على األماكن المرتفعة من األرض ،وتغذية إليك مع تراث يعقوب
خاصتك األب :لفم الرب هاث يتحدث إليه 58:14 .إشعيا
إلى االعتقاد في "كلمة هللا" هو يؤمنون أيضا بوعود هللا ،وأعلم أن عند هللا يقول أنه سوف يفعل شيئا ،سوف تفعل .هذا هو تعريف
اإليمان.
وآمل أنا بينت لك كيفية إظهار الحب هلل .ويتطلب حفظ وصايا هللا يعني أكثر من الكلمات .وتسعى كل يوم من حياتك العيش بها وجعل
جزء من الذين كنت ،بتبني أخالق هللا ،العمل جاهدة لتكون دائماً في روح الرب ،الذي هو جوهر يظهر حبك هلل .بهذه الطريقة يمكنك إظهار حبك
هلل.
ما يمكنك القيام به ،ونوع الشخص أنت انعكاس مباشر على هللا األب .إذا كنت تسعى إلى العيش حياة أخالقية ثم هذا يظهر االحترام لكم
والحب المبدع الخاص بك ،والذي نفسه كائنا ً أخالقيا .إذا كنت تعيش حياة تتعارض مع األخالق هللا ،ثم هذا يظهر لديك االزدراء والكراهية هلل
األب.
تذكر :فإنه ال يكفي أن أنت شخص المعنوي؛ ال يتم حفظ بأعمالك وحدها .يجب عليك أيضا عبادة هللا كما أنه أوامر .هذا هو المنصوص
في األربعة األولى من وصايا هللا العشر .من المهم أن تعرف هذه أربعة الوصايا ،واألهم من ذلك أن نفهم ،وطاعة لهم.

وهناك العديد من المسيحيين أن يصرحون أنهم يعيشون حياتهم كمن هللا ما تمليه األخالقيات ،ولكن عندما نطلب منهم ما هي أيام األسبوع
التي الحظوا يوم السبت ،يقولون لي اليوم األحد .عندما تبين لهم في سفر التكوين الفصل  ،2ومن ثم في سفر الخروج الفصل  ،20أن يوم السبت
مطلوب من قبل هللا يكون االحتفال في "اليوم السابع" من األسبوع ،أنهم يرفضون ذلك حتى ولو أظهرت لهم في الكتاب المقدس .ويجب أن تقبل،
ونؤمن "كلمة هللا" ،آخر ليست من هللا ،بل من خدعوا بالشيطان.
لتلخيص ،هو "يسوع المسيح" مظهر من محبة هللا لك .وتجسد يسوع قوانين الحب ،الوصايا العشر ،والخروج من الحب أرسله والده،
"هللا خلق" ،ليعلمنا الطريق إلى الحياة األبدية ،ويأخذ على عاتقه ،آثامنا .ألن هللا يمكن أن تسمح ابدأ للخطيئة للدخول إلى السماء ،ومن أنفسنا ،ونحن
ال يمكن أن تطهر من آثامنا؛ ونحن بحاجة إلى تعاليم "يسوع المسيح" ،تبين لنا الطريق.

يسوع يحبك
يمكنك فهم حب يسوع قد لك من هذه اآليات القادمة.
والثاني مثل منعزلة ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك -على هذه الوصايا اثنين شنق كل القانون واألنبياءMatthew 22:39- .
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الكلمات الرئيسية هنا هي" ،مثل منعزلة ، "،و "جميع القانون ".العبارة" ،مثل منعزلة فإنه "،إشارة إلى يسوع "الوصية األولى"،
"حب هللا مع كل ما تبذلونه من الروح القلب والعقل".
العبارة" ،كل قانون "،يقول لي أن يسوع هو إشارة إلى كل من الوصايا العشر ،ألنها هي القانون ،وكذلك كل ما يعلم بنا .كما أن المسيح
قد علمتنا كيفية إظهار حبنا هلل ،في بلده الوصية األولى ،وعلى نفس المنوال نظهر حبنا لجيراننا ،عن طريق تعليمهم كيفية العثور على هللا .إذا قمت
باختيار العيش بتعاليم يسوع ،أنت يجب أن تستمر األشغال التي بدأت قبل يسوع ،من خالل تعليم اآلخرين كيفية العثور على هللا.

اإلنجيل األبدي
ورايت مالك آخر يطير في وسط السماء ،بعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن يسكن على األرض ،وإلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والشعب ،قائال بصوت عال" ،خوف هللا ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته التي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،ونافورات المياه" .
رؤيا 7-14:6
هذه اآلية يعطي لعبادة هللا والسبب هو أنه الخالق .هذه حقيقة أن يعطي سلطة هللا على جميع اآلخرين .هي السبعة أيام إنشاء مطالبته
للسلطة كافة ،وإصراره على أنه يكون تعبد كأوامر أنه.

عالمة بين هللا وأنت
بسبب هذه الحقيقة ،أنه يجري الخالق ،أنه أعطانا الوصايا العشر .واحد من الذي يخبرنا أن "تذكر" ،يوم السبت.

عن طريق مراقبة يوم السبت في اليوم الذي حددته ،وحتى المعرفة ،التي تقول لنا في أي وقت اليوم يبدأ في أي وقت النهار أن ينتهي،

فإنك تظهر في العبادة الخاصة بك فإن "هللا خلق" منهم تصلي إلى وأي شيء آخر ،كاهلل قال" ،كعالمة بين أولئك الذين اختاروا العبادة له".
هو هنا صبر القديسين :هنا هي أن الحفاظ على "وصايا هللا" وإيمان يسوع .الوحي 14:12
هذه اآلية يتحقق ما قلته للتو ،وأنه يعرف "القديسين من هللا" ،أو المصلين الحقيقية هلل ،صحيح المسيحيين ،كأولئك الذين يحافظون على
وصايا هللا ،واإليمان بيسوع ،وأن أقول لك قبول يسوع كاهلل في جسد رجل ،وأن كنت تعيش حياتك وفقا لتعاليمه .أنت بحاجة على حد سواء ،ليتم
حفظها .هل لديك الكنيسة التبشير الوصايا العشر وكل ما يقفون ،بما في ذلك "يوم السبت اليوم السابع"؟ إذا لم يكن كذلك ،ليس كنيسة هللا .إذا لم يكن
كنيسة هللا ،ثم الكنيسة التي هي عليه؟

هل يهودي للقديسين هلل؟
وهذا يتجلى في استخدام اليهود كمثال .معظم األحيان أنهم االحتفال بيوم السبت ،ولكن ال تعترف بالمسيح كابن هللا ،المسيح ،أو هللا الذي
يأتي إلى األرض في جسد رجل .ووفقا لهذه اآليات ،السماء يمكن أن يتحقق إال بقبول أن المسيح هو هللا الخالق ،وأن المسيح هو هللا المخلص ،وأن
المسيح هو هللا في جسد رجل اسمه يسوع ،فضال عن حفظ "وصايا هللا" .أنت بحاجة إلى كليهما .أحدهما دون اآلخر ال يكفي .ال يتم حفظ بأعمالك
وحدها.
اعتبر هذا كشرط لليهود ،بسبب رفضهم ليسوع بينما كان يمشي األرض .ولذلك ،على الرغم من أنهم قد احتفظ بجميع المتطلبات األخرى
للعبادة هلل ،يجب أن يقبلوا أوالً يسوع ،أو أنهم سوف يرفضها هللا .سوف تكون عبادتهم دون جدوى .يجب عليك قبول "كلمة هللا" كالسلطة في نهاية
المطاف ،ينكر أن هللا قد تحدث وسببت لتكون مكتوبة أسفل في صفحات الكتاب المقدس رفض هللا .العبادة الخاصة بك يجب أن تكون كافة أو قد
يكون شيئا كذلك.

النظر في

هذا :منذ أيام  ،Danielوارميا ،وحزقيال( ،حوالي عام  600قبل الميالد) ،دولة إسرائيل تجاهل واحتقار أنبياء هللا ورفض

تحذيراتهم ،وثم يصلب يسوع المسيح ،الذي كان قد تنبأ مئات من السنين في وقت سابق .كنت تعتقد أنه ربما ،األب الخروج من الصبر مع أطفاله
تصلب الرقبة؟ حتى إذا كان يهودي يود الخالص ،لديهم لقبول يسوع كالمسيح ،وهللا ،الحي في جسد رجل ،نفسه كالوثنيين .لم يعد لدينا اليهود
معاملة تفضيلية من هللا .أن دولة إسرائيل قد فقدت بالفعل في العهد ،وهللا أعطت لدولة أخرى ،أن "القديسين هللا" ،الذين الحفاظ على وصايا هللا
وشهادة "يسوع المسيح".

