الدرس 7
االحتفاظ ببلدي الوصايا
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 13-12 :10
والذي كثيرا ما مرات وطلب من الناس" ،لماذا أنا ،ما الغرض هناك في هذه الحياة بالنسبة لي؟" اآليات أعاله تعطي اإلجابة على هذه
األسئلة.
تذكر :عند هللا هو الحديث عن "إسرائيل" كما يتم استخدام الكلمة في اآليات أعاله ،ألولئك الذين الحفاظ وصايا هللا ،ولذلك ،ال أعتقد أن
هللا يتحدث إلى أمة إسرائيل أو اليهود فقط ،ولكن بدالً من ذلك ،يتحدث هللا إلى البشرية جمعاء الذي يرغب في تقديم العبادة "هللا خلق".
ماذا بعد هل هللا تتطلب من جميع أولئك الذين "إسرائيل" ،واختيار إلعطاء العبادة "من خلق هللا"؟

للخوف من هللا
تذكر :إلى "الخوف" يعني هللا ال تخافوا من له ،ولكن إلعطاء هللا الشرف واالحترام ،والحب الخاص بك" .الحب" هللا هو أن تكون
طاعة لوصاياه ،وأن يعيش طريق الرب.

لخدمة الرب
لتخدم هللا هو للقيام بتلك األشياء التي يسأل هللا لكم ،مع الفرح ،وعن طيب خاطر ،الخروج من حبك هلل .ما األشياء ثم يفعل هللا أطلب منكم،
"أن تحبني وأن تبقى بلدي الوصايا".
كطريقة لمساعدتك على فهم بالضبط ما يتطلب هللا منكم ،بحثت عن كافة التواجدات الكلمات" ،االحتفاظ ببلدي الوصايا" .اآليات التالية
التي أدرجت في القائمة التي يتم العثور على جهاز الكمبيوتر .أنا فعلت هذا كوسيلة إلظهار األهمية التي توليها هللا في لك ،وفي حفظ وصاياه ،كل
عشرة منهم ،وليس فقط تلك التي تكون مريحة بالنسبة لنا للحفاظ على.

أوالً :االحتفاظ ببلدي الوصايا
تستتبعه الجوع
وأطفال إسرائيل وقال لهم" ،أن هلل أننا قد توفي على يد الرب في أرض مصر ،عندما جلسنا باألواني اللحم ،وعندما كنا يأكل الخبز
بالكامل؛ النتم جلبت لنا المنصوص عليها في هذه البرية ،تقتل هذه الجمعية كله مع الجوع " .سفر الخروج 16:3
خالل هذا الوقت ،قد استهلكت جميع األطعمة التي أخرجت الشعب من مصر معها ،وأنها كانت بداية لتجويع ،وحتى بدأوا يشكون من
محنتهم.

ثم قال الرب منعزلة " ،Mosesها أنا سوف المطر الخبز من السماء لك؛ والشعب سوف نذهب إلى هناك ،وجمع معدل معين كل يوم،
وأنا قد تثبت لهم ،عما إذا كان سوف سيرا على األقدام في بلدي القانون ،أو ال " .سفر الخروج 16:4

اليوم إعداد
ويجب أن تأت ي لتمرير ،أنه في اليوم السادس يقوم بإعداد تلك التي يقدمونها في؛ وعلى ذلك تكون ضعفي يجتمعون يوميا .وقال Moses
وهارون جميع بني إسرائيل" ،في ،ثم أنتم ما أعرف حتى أن الرب قد خلت جلبت لكم من أرض مصر ":خروج 6-16:5
أنا لست متأكداً مما إذا كان في هذا الوقت ما إذا كان هللا بالفعل الشعب له الوصايا العشر أم ال ،ولكن في هذه المحاكمة قال أنه هو إقامة
"السبت اليوم السابع" ،فضال عن إعطاء الناس حافز إطاعة له الوصايا والقوانين.

السمان والمن والسلوى
ولهم في الصباح ،ثم يي أن نرى مجد الرب؛ ألنه يسمع مورمورينجس الخاص بك ضد الرب :وما نحن يي تذمر ضدنا؟ وقال ،Moses
"وهذا يجوز ،عند الرب سوف تعطيك في الجسد مساء لتناول الطعام ،وفي الخبز صباح اليوم بالكامل؛ ألن يسمع الرب الخاصة بك مورمورينجس
التي أنتم تذمر ضده :وما نحن؟ مورمورينجس الخاص بك ال ضدنا ،ولكن ضد الرب .سفر الخروج 8-16:7

وكلم  Mosesمنعزلة آرون" ،أقول منعزلة كل جماعة بني إسرائيل ،تأتي القرب من قبل الرب :أنه قد خلت سمعت مورمورينجس
الخاص بك ".سفر الخروج 16:9

هللا في سحابة
وأنه جاء لتمرير ،ككلم هارون منعزلة الجماعة كلها من بني إسرائيل أنهم يتطلعون نحو البرية ،،وها؛ ويبدو مجد الرب في السحابة .وكلم
الرب منعزلة  ،Mosesقائال" :لقد سمعت مورمورينجس أطفال إسرائيل :الكالم لهم ،قائال ،في حتى أنتم أكل اللحم ،وفي الصباح يي تمأل مع
الخبز؛ وأنتم ستعرفون أن أنا الرب إلهكم .سفر الخروج 12-16:10
وكما ترون ،هللا دائما ً يقدم نفسه كسحابة للناس ،ومن تلك السحابة يسمع صوته .االعتبار محيرة بالنسبة لي ،أن أولئك الذين يرون كل هذه
األشياء غير الطبيعية لألرض ،وحتى اآلن ال يزال ال يعتقدون .وحيث أنني لم آر ابدأ ،ولكن كما قرأت هذه الكلمات ،أرى في بلدي عين العقل،
وأعتقد.

وأن في حتى السمان جاء أعلى ،وتغطية المخيم ،أنه جاء لتمرير :وفي الصباح الندى تكمن جولة حول المضيف ،وعند الندى التي تكمن
قد ارتفعت ،ها ،على وجه البرية هناك يكمن شيء جولة صغيرة ،صغيرة كالصقيع هوار على أرض الواقع ،وعندما رآها أطفال إسرائيل  ،قالوا
واحد إلى آخر" ،ومناع ":ألنهم وسط ليس ما كان عليه .وقال  Mosesلهم" ،هذا هو الخبز الذي اللورد قد خلت المعطى لك لتناول الطعام .وهذا
هو الشيء الذي قد خلت تحت قيادة الرب ،وجمع ألنه كل رجل وفقا له األكل ،عمر لكل رجل ،وفقا لعدد األشخاص الخاصة بك؛ أن يي كل رجل
لهم التي في بلده الخيام " .سفر الخروج 16-16:13
"السمان" هو الصغيرة قصيرة الذيل الطيور لعبة تشبه الطاووس لكن عموما أصغر وأقل متانة" .عمر" وحدة اللغة العبرية القديمة
لقياس الجافة تساوي حوالي  3.5لترات أو كوارت .3.7
في ما سبق ،هللا هو إعطاء الناس تعليمات بأنها تأخذ فقط تلك التي يحتاجون للطعام ،ولكن ليس أكثر .في هذا هللا هو محاولة إقامة التفاهم
مع الشعب ،وأن هللا قال أنه سيوفر لهم وذلك فإنه ليس من المطلوب أنها كنز أكثر من ما يمكن يأكلون ،هلل سوف توفر أكثر كما أنه مطلوب في
اليوم التالي.

هللا يوفر ألوالده
وبنو إسرائيل قد فعلت ذلك ،وتجمع ،في بعض أكثر من ذلك ،بعض أقل .وعندما كانوا فرض أنه مع عمر ،التي جمعت الكثير أنه ال
يحمل شيئا على مدى ،وكان أن جمعت القليل ال نقص؛ أنها تجمع كل رجل وفقا له األكل .سفر الخروج 18-16:17

المراقبة يوم السبت
 Mosesوقال" ،السماح ألي رجل ترك منه حتى الصباح ".وبالرغم من أنهم هيركينيد ال منعزلة Moses؛ ولكن البعض منهم يترك ألنه
حتى صباح اليوم ،وهو الخبز الديدان ،ونتن :وكان  Mosesتستحق معها .وأنهم تجمعوا من كل صباح ،كل رجل وفقا له األكل :وعندما الشمس
مشمع الساخنة ،ذاب .سفر الخروج 21-16:19
في هذه اآليات ونحن يجري تظهر أن تجاهل بعض أمر هللا عدم القيام بأكثر مما يحتاجون إليه ،واألسعار التي دفعت ثمن على العصيان.

أنه جاء لتمرير ،أنه في اليوم السادس اجتمعوا مرتين بقدر الخبز ،أوميرس اثنين لرجل واحد :وجميع الحكام من المصلين جاء وقال
 ،Mosesوقال لهم" ،هذا هو ذلك الذي قد خلت قال الرب "،إلى الغد هو بقية يوم السبت المقدس منعزلة الرب :خبز ما يي سوف خبز أليام ،
وهيجان يي سوف سيتي؛ وهذا الذي  remainethعلى مدى إرساء لك أن تبقى حتى الصباح .سفر الخروج 23-16:22
باهلل هذا هو وضع شرط أن ال عمل للمشاركة في اليوم السابع ،ولكن أن الصحيح والمسموح بها أن الشعب بإعداد األطعمة اإلضافية في
"اليوم السادس" عقد لالستهالك في "اليوم السابع" ،عندما يسمح لال عمل.

ووضعوا عليه حتى الصباح ،كما المحتشدة  :Mosesال نتن وال كان هناك أي دودة فيه .وقال " Mosesأكل ذلك إلى اليوم؛ ألن اليوم هو
السبت معزل الرب :إلى اليوم أنتم ال سنجد أنه في الميدان .ستة أيام يي يجوز جمع؛ ولكن في اليوم السابع ،وهو يوم السبت ،في أنه ال يجوز أيا.
سفر الخروج 26-16:24

ينشئ هذا آنذاك التي أصبحت تعرف باسم إعداد

اليوم ،وهو "اليوم السادس" من األسبوع.

العبادة كأوامر هللا
وأنه جاء لتمرير ،أن هناك ذهب بها بعض الناس في اليوم السابع لجمع ،ووجدوا أي .خروج 16:27
على الرغم من تأكيدات هللا بأنه سيقدم لهم كل يوم ،وأن كان يسمح لال إضافية يكون تجمع لحفظ في اليوم التالي ،عدة ال طاعة أو نؤمن
بوعود الرب ،حتى أنها خرجت يوم السبت ،في محاولة لجمع مناع أكثر لذلك اليوم .عند القيام بذلك ،هؤالء الناس عصوا "السبت" هللا المقدسة،
القيام بذلك يكشف هلل أن هؤالء الناس لديهم ال إيمان بوعود هللا .إذا لم يكن لديك االعتقاد ،ثم لديك عدم اإليمان .يجب عليك إعطاء العبادة الكاملة هلل
كما أنه أوامر؛ آخر أنت ال يعبد هللا على اإلطالق.

هللا يسمع الناس
هللا قد استمعت إلى شكاوى الناس ،وهو علم بهم الجوع .وقد عقد إيقاف تزويد الناس الغذاء ،ألنه يريد أن يقنع لهم الذي هو" ،هللا من
خلق" ،التي سوف اطعامهم .وبهذه الطريقة ،هللا يفترض أنه إذا كان الناس تعرف أنه من هللا أن يتم تزويدهم الغذاء ،ثم أنها سوف تكون أكثر
عرضه لطاعة والحفاظ على وصاياه وقوانين بلده.
وقال اللورد  ،Mosesمتى رفض يي إلى "االحتفاظ ببلدي الوصايا" والقوانين بلدي؟ خروج 16:28

انظر ،ألن الرب هاث المعطى لك من يوم السبت ،وألنه جيفيث لك في اليوم السادس خبز يومين؛ وتلتزم يي كل رجل في مكانة ،السماح
للرجل ال تخرج من مكانة في اليوم السابع -خروج 16:29
وكما ترون ،تزداد هللا الصبر حتى مع  Mosesوبنو إسرائيل األولى ،لم تراع الوصايا .بالنسبة لي ،وهذا حتى اآلن تعتبر مثاالً آخر على
مدى أهمية هللا له "يوم السبت" وكذلك وصاياه األخرى .إلعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل أننا يجب أن العبادة كما قال هللا لنا ،آخر هو أنه حقاً
هللا يمكنك إعطاء الخاص بك لعبادة؟

كلمة هللا يجب أن يطاع
وفقا لهذه اآلية التي جئت لالحتفال بيوم السبت .وخالل ساعات يوم السبت ،من الشمس إلى أسفل في "اليوم السادس" إلى غروب الشمس
في "اليوم السابع" ،،البقاء في بيتي ،وفي محاولة إلبقاء اليوم للصالة إلى هللا ،وإلى دراسة المقدس هللا .من هذه اآليات في "كتاب هجرة" ،وافترض
أن هو الوقت الوحيد الذي يسمح بمغادرة المنزل الخاص بك خالل يوم السبت الذهاب إلى الكنيس (الكنيسة) ويكون في زمالة مع اآلخرين لإليمان،
في عبادة هللا.
أعتقد أنه ألن يسوع مات على الصليب من أجل مغفرة خطايانا ،سبب التوقف عن حفظ "وصايا هللا" له ،يسخر ،ناهيك ،غير معتمد
بواسطة "الكتاب المقدس الكتاب المقدس" .الكذبة أخرى من أكاذيب الشيطان ،وقبل ذلك الشيطان قد خدعت العالم بأسره.
تذكر :يقول هللا ،تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا ،ألنه عندما كنت احتفظ بجميع وصاياه وتعيش حياتك في أخالق هللا وتعطي العبادة
كأوامر هللا ،ثم لك واضح حبك هلل بطريقة حقيقية وكبيرة أن هللا يمكن التعرف عليه بسهولة كالعبادة له وأي شيء آخر.
إذا كنت تعطي العبادة بأي طريقة أخرى ،ال سيما في يوم ال يقودها إلى هللا ،هو ليس "هللا خلق" لك العبادة .الذين ثم العبادة ،أن لم يكن
"من خلق هللا"؟

جميع الذين سوف العبادة
وهناك الكثيرون الذين قالوا لي أن كل ذلك مجرد بينت لك في "كتاب هجرة" موجها فقط اليهود ،وأن كانت الوصايا العشر فقط ترتيب
مؤقت بين هللا واليهود ،وقد ال تؤثر على المسيحيين ،ولكن هذا ليس صحيحاً .عند هذه النقطة في تاريخ "بني إسرائيل المبكر" ،التعيين بين اليهود
و اإلسرائيلية حتى اآلن لم يتم .هللا تشير إلى كل من الشعب الذي خرج من مصر كما يجري األطفال من إسرائيل ،أو ببساطة بنو إسرائيل ،وهذا هو
الكشف عن أنهم أحفاد يعقوب منهم تسميته هللا الدم جميع إسرائيل .السبب هللا يعتبرها جميع بني إسرائيل ،وهو نظراً ألنه يتوقع أن مع جميع
المعجزات التي كان يظهر لهم أنهم مثل يعقوب سيتم التغلب على آثامهم واحتضان عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
تماما كما تتوقع هللا هذه بنو إسرائيل المبكرة لتحويل إلى إيمانه ،أنه يتوقع أي شخص آخر في التاريخ الذي يقرأ هذه اآليات أيضا التوبة
آثامهم وتحويل إلى عب ادة هللا الحقيقي والصحيح .لهذا السبب ،يتوقع الجميع يقدمون العبادة هلل طاعة الوصايا والقوانين من هللا ،تماما كما أنه يتوقع
هؤالء الناس مبكرا للقيام.

ثانيا :االحتفاظ ببلدي الوصايا
الوصية الثانية ،وثنية
أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة ،أو أي شبهة من أي شيء الذي في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو
التي في الماء تحت األرض :أنت سوف تنحني نفسك لهم وال تكون لهم :النا الرب خاصتك هللا آلة غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى

الجيل الثالث والرابع من تلك التي تحض على الكراهية لي؛ والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن الحب لي ،و االحتفاظ ببلدي الوصايا.
سفر الخروج 6-20:4
لقد أشرت إلى هذه اآليات من قبل ،فإنه يتضمن عبارة "الحب لي "،وكذلك العبارة" ،االحتفاظ ببلدي الوصايا "،معا في جملة واحدة.
بالنسبة لي هذا تأكيد مزدوج لفهمي ،أنت تحتاج إلى كليهما معا تحقيق العبادة الصحيحة هلل واحد صحيح.

هللا يعرف الحب والكراهية
شيء واحد أريد أن أنبه لكم في هذه "الوصية الثانية" ،في تعريف منظمة الصحة العالمية ترى هللا كمحبة له ،وأنه هو أيضا تعريف
منظمة الصحة العالمية ترى هللا كنكرة له ،أن يجري ،إذا كنت "حب هللا" سوف تبقى الوصايا العشر ،ولكن عندما تفشل للحفاظ على وصايا هللا
العشر ،يمكنك إظهار الكراهية الخاص بك من هللا.
عندما تحب هللا ،واضح أن الحب بحفظ الوصايا العشر ،بإبقائها ليس فقط بل بالكتابة لهم على قلبك ،وجعل األخالق هللا بك األخالق،
وعبادة هللا كما أنه األوامر ،سعادته ،وال بالمتعة الخاصة بك.
هللا يعادل عدم طاعة وصاياه كعرض الخاص بك الخاص بك الكراهية هلل .وهذا واضح جداً بالنسبة لي في اآليات أعاله ،أليس واضحا
لكنت كذلك؟
تذكر :هلل هناك هو فقط "الحب لي "،أو "أكره لي "،هناك ال احتمال ثالث.

ثالثا :االحتفاظ ببلدي الوصايا
التضحية الحيوانية
ولذلك ،يجب االحتفاظ ببلدي الوصايايي ،والقيام بها :أنا الرب .الويين 22:31
مرة أخرى ،لفهم سياق هذه اآلية تحتاج إلى قراءة تلك التي تأتي قبل ذلك .هذه اآلية الكريمة مضمنة في التعليمات بشأن كيفية جعل
تضحية حيوان واستهالكها .مع مجيء يسوع ،الذي تسبب في أن تكون إزالة التضحية اليومية من عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،هذه التعليمات لم
يعد لها معنى .ومع ذلك ،أنت ينبغي اإلحاطة علما بأن قبل مجيء يسوع ،وهذا الصحيح في العبادة الحقيقية هلل ،وأن في اآلية أعاله هللا إعطاء
تعليمات ذلك في القيام بالتضحية كتعليمات من هللا ،وكنت ثم "االحتفاظ ببلدي الوصايا" .إذا كنت تيريفثاليت التضحية بطريقة أخرى غير كما
أصدرت تعليمات هلل ،ثم كنت ال تحتفظ "وصايا هللا" .فقط طريقة هللا الصالحين ،جميع الطرق األخرى في خطأ وخطيئة ضد هللا.

جوهر الطاعة
وجوهر حفظ "وصايا هللا" في حقيقة أن كنت على طاعة هللا .إذا كنت تأخذ من قبل يسوع الحيوان والتضحية أنه في أي طريقة أخرى
سوى كاهلل تعليماته إلى يمكنك القيام به ،ثم كنت ال تعطي هلل عبادة حقيقية وصحيحة ،والتضحية والعبادة الخاص بك من دون جدوى .للحفاظ على
وصايا هللا ،أن تكون طاعة "كلمة هللا" ،بالطريقة والقصد من معنى كلماته كما أنه قد تحدث األمر.

رابعا :الحفاظ على بلدي الوصايا
الصور المتجمدة
عبادة هللا فقط إلنشاء
يي سوف تجعلك ال األصنام وال الصورة المتجمدة ،خلفي ال يمكنك حتى صورة دائمة ،وال يي تنشئ أي صورة للحجر في ارضكم،
لتنحني منعزلة فإنه :النا الرب إلهكم .يي يجوز االحتفاظ ببلدي  ،Sabbathsوتقديس مقدسي :أنا الرب .الطفيف على الويين2-
هذا ال أقول فعال الحفاظ على بلدي الوصايا ،بل أنها ترقى إلى نفس الشيء ،ألن هللا قد قال" ،االحتفاظ ببلدي يوم السبت في" وهو حفظ
السبت للرب "وصية هللا" ،الوصية الرابعة.

إذا كنتم سيرا على األقدام في بلدي األساسي ،و االحتفاظ ببلدي الوصايا ،والقيام بها؛ ثم أنني سوف تعطي لك المطر في الواجب الموسم،
واألراضي سوف تحقق زيادة لها ،وأشجار الحقل سوف تسفر عن ثمارها .يكون سفر الالويين4-
هل الحظت هذا ،وتقديس مقدسي .ومالذا هلل هو الخيمة ،التي بدأت عندما كتب  Mosesهذه الكلمات ،كخيمة مثل الهيكل التي يمكن
بسهولة أن يسحب وطرح مرة أخرى .قبل زمن المسيح قد حلت محل المعبد خيمة اإلصالح والخيمة الدائمة .والسبب يسوع انقلبت الصيارفة ويتم
إعداد الجدول اآلخر داخل جدران المعبد نظراً ألنهم يعملون في التجارة في أحد المواقع مقدسة .تلك القيام بذلك لم تكن تولي تبجيل لمحمية هللا.
اآلية أعاله تبين لنا أن هذا النقص في تقديس الخيمة محظور صراحة.

ريووردس هللا
مواسم الحصاد الجيدة
ولكم الدرس ينبغي أن تصل إلى معزل خمر ،ويتعين التوصل إلى خمر منعزلة وقت البذر :وأنتم يجوز أكل الخبز الخاص بك بالكامل،
ويسكن في األراضي الخاصة بك بأمان 26:5 .سفر الالويين

السالم في األرض
وسوف أعطى السالم في األرض ،ويي يجوز االستلقاء ،وبال يجوز تجعلك خائفا :وأنا سوف تخليص وحوش الشر من األرض ،وال
يجوز السيف تمر عبر األراضي الخاصة بك 26:6 .سفر الالويين

السلطة على اعدائك
وأنتم مطاردة اعدائك ،وأنها تقع أمامكم بالسيف 26:7 .سفر الالويين

وخمسة من لك مطاردة مئات ،ومئات من كنت سأطرح عشرة آالف الرحلة :وتقع اعدائك أمامكم بالسيف ،النا سوف يكون االحترام لكم،
وتجعلك مثمرة ،وأضرب لكم ،وإنشاء بلدي العهد معك 26:8 .سفر الالويين9-
أنا وتشمل  26:9اآلية أعاله تبين لك أن هناك مكافآت على األرض لحفظ "وصايا اآللهة"؛ ال تحتاج إلى االنتظار حتى الحياة القادمة
بالنسبة للمكافآت الخاصة بك.
في هذه اآليات ،يتحدث إلى نسل يعقوب كجزء من ما يجب القيام به من أجل عبادة هللا كما أنه أمر هللا .العهد يتحدث عن هللا هو واحد
أعطى الكلمة "األولى العهد" بين هللا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ،وثم العهد الثاني ،وبين  Mosesوأطفال إسرائيل ،ومع ذلك ،تنطبق هذه اآليات
على جميع أولئك الذين يختارون لعبادة هللا ،بغض النظر عن أصولهم الوطنية.
تذكر :تعريف اإلسرائيلية بموجب العهد الثاني أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،بينما يتم تعريف اإلسرائيلية بموجب العهد الثالث
الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح .تتطلب كال العهدين حفظ "وصايا هللا".

عدم إطاعة
ما دام شعب دولة إسرائيل االحتفاظ "وصايا هللا" ،عقدت هذه الوعود التي جعلت هللا صحيحاً ،فإنه لم يكن حتى أصبحت تالفة الناس
بأكاذيب الشيطان( ،حوالي  200سنة بعد  ،)Mosesأن دولة إسرائيل بدأت تعاني .كما هو الحال مع أولئك الذين جاؤوا من مصر ،سوف نعرف
جميعا الذين ي دلون بالعبادة الحقيقية والصحيحة هلل رحمه هللا ،والحب .وسيكون جميع الذين هم العصاة "كلمة هللا" دون رحمه هللا.

خامسا :االحتفاظ ببلدي الوصايا
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني و الحفاظ على الوصايا بي .سفر التثنية 05:10
هل هذه الكلمات تبدو مألوفة بالنسبة لك؟ ينبغي عليهم ،فتكرار كلمة ما يقرب من خروج  -20:6في هذه اآليات بين هللا هو التأكيد على
أن إذا كان الناس تبقى وصاياه ثم أنه هللا سوف تظهر الرحمة على تلك التي تفعل ،األمر الذي يعني أنه سوف يكون رحيم تجاه أولئك الذين ال
تحتفظ بوصاياه.

بنعمة يسوع
الي وم في التاريخ ،ومعظم إذا ليس كل المسيحيين لقد تحدثت إلى فيما يتعلق بهذا ،نعتقد أنهم تحت رحمه هللا ببساطة ألنها قد المعلن يسوع
يكون المخلص الشخصي بهم ،ويتم حفظها لذلك "نعمة الرب يسوع المسيح" .وهذا هو مرة أخرى كذب الشيطان .واسمحوا لي أن اضرب لكم مثاالً
لمساعدتك في فهم لماذا هذا كذب.
رجل أنت تعرف يشير إلى نفسه كمسيحي ،ويخبرك بأنه قد أعلن يسوع المخلص له ،وأنه يعتقد بأن يسوع هو هللا في جسد رجل .نظراً
ألن معظم المسيحيين يعتقدون ،وهذا ثم هو كل ما تحتاجه ليتم حفظها في المسيح .ولكن ماذا لو كان هذا الرجل هو أيضا لص ،أو كاذب ،أو قاتل؟
أنه يؤمن بيسوع ،بل أنه ال يزال يرتكب اآلثام ضد "وصايا هللا" .هل هذه ليست خطايا ضد هذا الرجل ببساطة ألنه قد أعلن يسوع أن يكون ابن
هللا؟ أم أن هذه ما زالت اآلثام التي سيكون عليه أن يجيب لعند "يوم القيامة"؟
إذا كنت تتفق معي في أن هذه هي في الواقع من اآلثام ضد "وصايا هللا" ،والخطايا وبالتالي ضد هللا ،ثم يجب أيضا تعتقد أن إعطاء خدمة
الشفاه إلى النصرانية ليست كافية ،ويجب السير مشيا على األقدام وليس مجرد نقاش .ويعطي يسوع نفسه تعليق بشأن هذا في اآلية التالية.

أيها المنافقين ،حسنا فعلت  Isiahتنبأ منكم ،قائال" :هذا الشعب دراويث قريب لي مع فمه ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ ولكن قلبهم أبعد ما
يكون عن لي .ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس للمذاهب الوصايا للرجالMatthew 15:7-9 -
يسوع يدعو الناس أن تعطي خدمة الشفاه إلى النصرانية ،المنافقين ،لماذا ألنه وسيلة مسيحية اتباع "تعاليم يسوع المسيح" ،ويسوع يعلم
أنه يجب أن نحافظ على "وصايا هللا" ،ولذلك ،إذا فشلت في الحفاظ على وصايا هللا ،ولكن بدالً من ذلك يعتقدون كذبة الشيطان أن "وصايا هللا" ال
تأثير على المسيحيين ،وأنه كمسيحي أنت فوق القانون  ،ثم أنك خدعت وجاهلة بما علمتنا يسوع .وهذا يمكن أن تظهر الحقيقية كما في اآليات
التالية.

ولكن تلك األمور التي تشرع من الفم تأتي إليها من القلب؛ وأنهم دنس الرجل .للخروج من القلب تشرع األفكار الشريرة ،وجرائم القتل،
عةارة ،فسق ،سرقة ،شاهد زور ،تجديف :هذه هي األمور التي دنس رجل :ولكن ليأكل بيديه أونواشين ديفيليث ال رجل Matthew 15:18-20
إذا كنت تعطي خدمة الشفاه إلى النصرانية ،ولكن ثم االنخراط في أي من الخطايا المذكورة أعاله التي تعطي أيضا أنها ذنوب في
الماضي ستة من الوصايا العشر ،فأنت منافق وليس تابعا ليسوع المسيح.
في هذه المذكورة أعاله اآليات ،التي يتحدث بها شفاه يسوع ،يسوع يعطي صوتا لتلك األشياء التي تتضمن الوصايا العشر .وبهذه
الطريقة ،يسوع هو أقول لك أن عليك طاعة واالحتفاظ "الوصايا العشر هلل" .حيث يتم الخلط؟ هذه الكلمات ينطق بها يسوع مربكة لكم ،كنت ال
أفهم؟ إذا كنت ال تزال تقبل أن الوصايا العشر ال تنطبق عليك ألنك فوق القانون ،ثم لماذا يسوع يتحدث خالف ذلك؟
ما ثم بشأن "الوصية الرابعة"" ،تذكر يوم السبت إبقائه مقدس" .ليس هذا أيضا واحدة من الوصايا العشر ،تماما كما هم اآلخرين؟ لماذا
بعد ذلك هل تقبل أن اليوم األول من األسبوع هو يوم الرب للراحة ،عند سفر التكوين الفصل  2وسفر الخروج الفصل  20يخبرنا أن "يوم السبت"
هو "اليوم السابع" ،أن اليوم السابع هو يوم واحد أن هللا تجويف ،وأن اليوم السابع هو يوم واحد الذي يقدس هللا ،وأن كان في اليوم السابع عندما
رحم هللا من جميع العمال له في إنشاء الكون .لماذا ثم مراقبة "السبت األحد"؟ أما االعتقاد ،وقبول "كلمة هللا" أنها الحقيقة أو يمكنك رفض "كلمة
هللا" ونؤمن بالكذب.

سادسا :االحتفاظ ببلدي الوصايا
تحذير هللا األليمة
ولكن إذا أنتم على اإلطالق يقوم بدوره من بعد لي ،يي أو أطفالك ،وسوف ال تبقى الوصايا بلدي وبلدي األساسي الذي وضعت أمامكم،
ولكن اذهب وخادم اآللهة األخرى ،وعبادة لهم :ثم سوف كنت قطعت إسرائيل خارج األراضي التي يكون لهم؛ وهذا البيت الذي أنا قد المقدسة
السمي ،وسوف يلقي خارج بلدي البصر؛ وإسرائيل يجب أن يكون مثل وصنوا من بين جميع الناس .أنا ملوك 7-9:6

وفي هذا البيت ،وعالية ،كل واحد أن يقوينا بأنها تكون الدهشة ،ويجوز همسة؛ وما يقولون ،لماذا خلت الرب القيام به وبالتالي منعزلة هذه
األرض ،وأن هذا البيت؟ أنا ملوك 9:8

ويقوم يجيبون" ،ألنهم تركوا الرب إلههم ،الذي أوجد آباءهم من أرض مصر ،وقد أخذ عقد عند اآللهة األخرى ،وقد يعبد لهم ،وخدم لهم:
ولذا خلت الرب جلب عليهم كل هذا الشر ".أنا ملوك 9:9
في هذه اآليات المذكورة أعاله هو هللا إعالم األمة وشعب إسرائيل ،ماذا سيفعل ،إذا أنها ال تحتفظ بوصاياه .يصر حتى أن أبنائه الحفاظ
على الوصايا له أنه إذا فشلوا في القيام بذلك ،أنه سيتم قطع منها قبالة ،وتمزيق هذه األمة التي خلقها هللا .وباختصار ،أنه تدمير األمة التي هي
إسرائيل ،ويسبب الناس تكون مشتتة للرياح األربع.

إذا كان اليهود ،لماذا ال المسيحيين؟
ذا أطلب منكم ،إذا كان سيفعل ذلك إذا نسل يعقوب تعجز عن الحفاظ على وصاياه ،ثم لماذا كنت افترض أنه سيكون مستعدا تمديد عهد
جديد إلى الوثنيين ،وال أيضا اإلصرار على أن أنها تبقى وصاياه ?

في التاريخ ،ومعاقبة
في التاريخ وقد أنجز هللا هذا التهديد ضد "دولة إسرائيل".

بابل
في المرة األولى هللا معاقبة "دولة إسرائيل" عندما سمح للبابليين تدمير مدينة القدس والمعبد فيه ،وقهر األمة.

روما
المرة الثانية عند اليهود لم يقبل يسوع كالمسيح ،ورجم ثم  Stevenللوعظ أنه يسوع المسيح .مرة أخرى هللا معاقبة "دولة إسرائيل"
بالسماح للرومان تدمير المعبد وقوة تشتت اليهود إلى أقاصي اإلمبراطورية الرومانية.

ليس على يد هللا
استغرق ألفي سنة قبل تأسيس "دولة إسرائيل" نفسها 70( ،اإلعالنية لإلعالن عام  ،)1948ولكن ليس بفضل هللا ،ولكن بمساعدة مكافحة
المسيح ،أو على األقل تلك األمم التي تعطي القوت لمكافحة المسيح .كما يمكنك قراءة المزيد ،إلى الدروس ،سوف تفهم إشارتي أعاله فيما يتعلق
بهذه األمم.
أنا وتشمل هذه أعاله آيات  ،5جنبا إلى جنب مع واحد يحتوي على العبارة" ،االحتفاظ ببلدي الوصايا "،لجلب المنزل من العواقب لعدم
حفظ هللا في الوصايا .لنفهم تماما ما يمكن أن تضيع عندما تفشل للحفاظ الوصايا ،تحتاج إلى قراءة كتاب "أنا الملوك "،وكذلك الكتب إرميا
وحزقيال .في نفوسهم ،هو إعطاء إسرائيل تحذير بعد تحذير ،عن طريق األنبياء ،إال أنهم ال يزال فشل إلى التوبة واالحتفاظ "وصايا هللا" .لهذا
العهد أن هللا مع  Mosesونسل يعقوب ،وكان ألغى ،وسمح لدولة إسرائيل تدمير وشعبها تنتشر على الرياح األربع ،ليس مرة واحدة بل مرتين،
ببابل ثم بروما .إذا كنت تفعل هذا هللا لشعبة المختار ،لماذا كنت أعتقد أنه لن يفعل ذلك للمسيحيين إذا رفض أو أخفق في االحتفاظ بوصاياه؟

مسيحيون أي أفضل من اليهود؟
مرة أخرى شيء آخر قد ترغب في أن تحيط علما هنا أن هللا يميز وصاياه ،الوصايا العشر ،من النظام األساسي له .فليست واحدة؛
الوصايا العشر كانت مكتوبة على الحجر ،بأصبع هللا ،مما يدل على أنهم إلى األبد ،بينما يمكن أن تغير من النظام أساسي ،المعدل ،أو إزالتها كما
يملي "أن هللا".

السابع :االحتفاظ ببلدي الوصايا
بعد أن شهد الرب ضد إسرائيل ،وضد يهوذا ،بجميع األنبياء وجميع العرافين ،قائال" ،تشغيل يي من طرق الشر ،و االحتفاظ ببلدي
الوصايا وبلدي األساسي ،وفقا لجميع القوانين التي قدت الخاص بك اآلباء ،والتي أرسلت إليكم بخدم بلدي األنبياء ".الملوك الثاني 17:13
مرة أخرى أود لك أن تأخذ علما بأن هللا يشير بشكل منفصل لوصاياه ،والنظام األساسي له .مرة أخرى ،الوصايا هي الوصايا العشر،
كتب في الحجر ،ومن المفترض أن يستمر إلى األبد ،في حين أن القوانين هي قوانين  ،Mosesكتبه  ،Mosesوالمؤقتة ،البعض منها( ،تلك التي
تتصل بالتضحية الحيوانية) ،كان قد فات أوانه قبل "مجيء أول من يسوع المسيح".

تأخذ

مالحظة :إبقاء تكشف اآليات أعاله أنه ليس فقط الوصايا العشر التي تصر على هللا ولكن كل ما هو مكتوب في "اإلنجيل

المقدس" له .كلمة هللا هو "شريعة هللا"؛ وهناك مستويات مختلفة فقط ألهميتها .تلك منحوت في الحجر باإلصبع هلل وتلك المكتوبة على يد رجل،
 Mosesواألنبياء.

الثامنة :االحتفاظ ببلدي الوصايا
هللا تجدد تحذير
تذكر ،أنا يوفقنا إليك ،الكلمة التي أنت كومانديست خادمة خاصتك  ،Mosesقائال ،إذا أخل يي ،سوف مبعثر لك في الخارج بين األمم:
نحميا 1:8
باهلل هذا هو إعطاء تحذير لدولة إسرائيل ،والحفاظ على بلدي الوصايا ،أو "سيتم تدمير دولة إسرائيل التي تم إنشاؤها .ليس فقط سوف أنا
تدميره ،وأنا سوف مبعثر الناس العيش بين األمم األخرى في العالم ،بعيداً عن األراضي التي وعدت اآلباء الخاص بك" .
هناك أولئك الذين يقولون أن هذه اآلية إشارة إلى تدمير "دولة إسرائيل" واستعباد الالحقة للشعب على يد البابليين ،لكن أطلب منكم ،لم
يكن "المة إسرائيل" دمرتها الروماني لم يكن شعب إسرائيل منتشرة بين أمم العالم وليس هو فقط مجرد منذ اإلعالن عام  ، 1948أن "دولة
إسرائيل" قد أعادت نفسها؟ أن قد تنطبق نبوءة على حدث واحد ،فإنه يمكن أن ينطبق أيضا على أكثر من حدث واحد .ويميل التاريخ يعيد نفسه،
ألن الشيطان هو نفسه ،والبشرية دائما ً هبوط لنفس األكاذيب والخداع والسذاجة مرارا وتكرارا.

رحمه هللا
ولكن إذا أنتم بدوره منعزلة لي ،و االحتفاظ ببلدي الوصايا ،والقيام بها :ولو كانت هناك منكم المدلى بها من معزل الجزء نشاركهم من
السماء ،ومع ذلك سيتم جمع لهم من ثم ،وسوف تجلب لهم منعزلة المكان الذي اخترت أن تعيين اسمي هناك .نحميا 1:9
هذا هو إلظهار رحمه هللا يعطي ألولئك الذين إظهار حبهم له ،بإطاعة قوانين بلده و "كلمته المقدسة" .هذا هو أيضا يكشف عن أن إذا
فشل اآلباء الخاص بك للحفاظ على وصايا هللا ،ولكن ثم كنت تسعى للقيام بذلك ،أن كنت سيقدمون إلى الوراء عائلة هللا.

التاسعة :االحتفاظ ببلدي الوصايا
ننسى القانون ال
نسيت ابني ،ال قانون بلدي؛ ولكن اسمحوا ملكك قلب االحتفاظ ببلدي الوصايا؛ لمدة أيام ،وحياة طويلة ،والسالم ،يجوز أنها تضيف إليك.
واسمحوا ال رحمه والحقيقة يتخلى إليك؛ ربطها حول العنق خاصتك؛ يكتب لهم بناء على الجدول من ملكك القلب :حتى سوف أنت تجد مؤيدا وفهم
جيد بمرأى من هللا ورجل .األمثال 4-3:1

تذكر :هللا يريد منك أن يكتب وصاياه العشر في قلبك ،هذه اآليات من التحقق من ذلك .حتى أنا اسأل مرة أخرى ،كيف يمكن أن يسوع
يفي قوانين هللا ،إلى هذه النقطة من تقديم الوصايا العشر عفا عليها الزمن ،عندما يريد أنت أن يكتب لهم على القلب ،مما يعني أن تغيير شخصيتك
والحرف (أن تولد من جديد) يشابه أن من األخالق هللا ،أن تولد من جديد في الروح .مرة أخرى يظهر هذا أن يكون صحيحاً في اآلية التالية.
أجاب يسوع وقال له" ،حق ًا ،حق ًا ،أقول لك '،إال يكون ولد رجل مرة أخرى ،أنه ال يمكن رؤية ملكوت هللا ".جون 3:3
إزالة الخاص بك حظيرة األعمى ،وافتح قلبك ،نسمع كلمة هللا-يسوع ،والتوبة والعيش ،االستمرار على الخطيئة والموت.

سلطة كذب الشيطان
أعتقد أن الوصايا العشر لم تعد لها صلة بعبادة هللا الصحيحة والحقيقية هو نفسه بالنسبة لك لتشغيل الخاص بك مرة أخرى على هللا
واحتضان الشيطان ،لفي االعتقاد بهذه الكذبة قوية ،وكنت تقصر العبادة هلل .كلمة هللا العليا؛ تقبل أنها أكثر الكلمات المنطوقة ابدأ باهلل.
ال تجعل الخطأ نفسه الذي أدلى آدم وحواء؛ أنهم يعتقدون الكلمات التي يتحدث بها الثعبان( ،الشيطان) ،بدالً من تلك التي قد أمر هللا لهم.

لم يتم العثور على في الكتاب المقدس
إذا لم تتم كتابة العبارة في صفحات كتب األنبياء ،ثم أنها كذبة الشيطان .أي مكان في الكتاب المقدس سوف تجد أنه مكتوب أن هللا أو
يسوع أعطى األوامر أو التعليمات أنه "يوم مقدس مجلس اللوردات من بقية" إبقاءها في اليوم األول من األسبوع .أي مكان في الكتاب المقدس هللا
سوف تجد حيث أدلى المقدسة هللا أو يسوع أو يقدس أي يوم عدا "اليوم السابع" .لماذا ثم قم يمكنك االنتباه في اليوم األول من األسبوع كيوم مقدس
هلل ،عندما دعت هللا ابدأ في اليوم األول يوم الكرسي له؟

السماح هلل-يسوع إلرشادك
الثقة في الرب بكل القلب ملكك؛ والعجاف ال منعزلة الخاصة ملكك التفاهم .األمثال 3:5
هذه اآلية الكريمة من المهم أن نأخذ في االعتبار ،ويجب أن تعيش به .الهزيل ال منعزلة التفاهم الخاصة ملكك .عندما بدأت بقراءة الكتاب
المقدس بقصد العثور على الحقيقة هلل ،لقد اعتمدت معظمها على فهم بلدي كما قرأت .ليس فقط لم أجد هللا ،األكثر قراءة ما كان مربكاً وغير مفيد
لذلك في بلدي البحث .كان فقط عندما يصلون إلى هللا لمغفرة حياتي الخطيئة ،وطلب له المساعدة والتوجيه ،في حياتي وفي دراستي ،وفيما يتعلق
بما هو االتجاه الذي ينبغي اتخاذها في دراستي وحياتي أن هللا أعطاني التفاهم .هللا كان رحمه على عاتقي ،وأعطاني توجيهاته ،ومن ذلك أنه قد
أظهرت له الضوء للتفاهم على عاتقي .أنصح بشدة هذا بالطبع من العمل لكنت كذلك.

إعطاء المجد هلل
في جميع طرق خاصتك نعترف له ،وأنه يقوم بتوجيه مسارات خاصتك .األمثال 3:6

هذا يعني أنه يجب القيام بكل ما يمكنك القيام به كوسيلة إلعطاء المجد ،ال لنفسك ولكن هلل .ال تعيش حياتك اكتساب المجد أو تكريم لنفسك،
ولكن تعيش حياتك حتى أن هللا سيتم تكريم لك ألنه منحك شرف هلل.

أنت انعكاس
ليس ذلك بكثير في الحضارة التي نعيش اليوم ،بسبب تأثير الشيطان على دول العالم ،ولكن في األجيال الماضية ،تنعكس تصرفات األب
على أبنائه ،وتصرفات األبناء ينعكس على األب .وهذا صحيح مع هللا كذلك .نحن أبناء هللا ،أن نحن الذكور أو اإلناث ،نحن جميع أبناء هللا .هذا نوع
الشخص الذي كنت ،سواء كنت الشرفاء واألخالقية ،أو غير شريفة وغير أخالقي ،يعكس اإلجراءات الخاصة بك عند والدك في األرض وفي
السماء .عندما كنت الخطيئة ،لك هي تلطخ شرف والدك ،على األرض وفي السماء؛ وهذا هو السبب ،في اآلية أعاله هو هللا تخبرك بأن نعترف باهلل
في كل ما تفعله .إذا كنت تذكر هللا ،وننظر دائما ً تكريما له ،ثم إال إذا كنت حقا ً أكره هللا ،سوف تجنب قاعة له كدورة طبيعية من اإلجراءات الخاصة
بك.

تقبل كل الشبهات هللا
ابني ،يحتقر ال نشبا الرب؛ ال يكون الضجر من بلده التصحيح :لمنهم حسين الرب أنه كوريكتيث؛ بل كوالد االبن في منهم أنه دياليتيث.
األمثال 12-03:11
عندما كنت خطأ ،أو الخطيئة وثم هي اللوم لإلجحاف الخاص بك باهلل ،ال بالجملة في تأديب له ،ولكن أعرف أنه يعطي لك تصحيح
الخروج من الحب ،حيث أنه سوف تتعلم الحق من الباطل ،حيث أنه سوف تتعلم "طرق هللا" بدالً من الطريق للشيطان.

سيرا على األقدام في روح الرب
دائما ً سيرا على األقدام في الحياة طريق الرب .وهذا أيضا له صلة عندما كنت ترد في الكتاب المقدس شيء التي تدحض اعتقاد منذ فترة
طويلة لديك .الشيطان يكمن ،والكثير من اكاذيبه في الشكل من التفسير الخاطئ لآليات أو الكلمات في الكتاب المقدس .عندما يتم عرض التفسير
الصحيح ،فاهلل المزمع ليعني ،هذا شكل من أشكال اللوم من هللا .ال الجزء األكبر في تفسير صحيح ولكن التحقق من أن يكون صحيحاً من خالل
الدراسة والبحث الخاصة بك .ثم سوف تعرف "كلمة" هللا الحقيقية من المعارف المكتسبة من قبلك ،وليس من اإليمان األعمى في قبول اآلخرين
أقول لكم.

المعرفة هي السلطة
سعيد هو الرجل الذي فينديث الحكمة ،والرجل الذي فهم جيتيث .للبضائع ألنه أفضل من البضائع من الفضة والكسب منه من الذهب
غرامة .األمثال 14-03:13
أستطيع أن أشهد على ذلك .كان رجل ثروة الدنيوية حتى يتم العثور على هللا .السعادة استعصى لي ،حتى أضع بلدي الحياة والروح في
أيدي هللا .أنا لم يعد رجل ثروة في األمور الدنيوية ،ولكن أنا اآلن رجل ثروة المتطرفة في حب هللا.

هللا يريد ايمانكم تأسست في المعرفة
هذه اآلية يعطي الدعم لتعليقاتي أعاله .الحكمة المكتسبة من المعرفة ،والفهم هو مكافأة لكل منهما .وال يمكن تحقيق هذه األمور من
اإليمان األعمى؛ فقط في الدراسة والبحوث يمكن أن تحصل المعارف ،األمر الذي يؤدي إلى التفاهم ،الذي يؤدي إلى الحكمة.
أنا أعرف الكثير من الناس الذين يتلقون تعليما عاليا ،لكنها ليست الحكمة في رأيي .عندما كنت تأخذ المعرفة ودمجها مع الفهم ،ثم يمكنك
تحقيق الحكمة .إذا كان يمكنك قراءة الكتاب المقدس بانتظام ،لكنهم فشلوا في فهم ،أو تفشل لتأخذ من الوقت الكتساب الفهم فيما يتعلق بما هو محاولة
الكتاب المقدس اشرح لك ،ثم لديك التعليم ولكن ال تملك الحكمة .فقط في اكتساب فهم من أوامر هللا ما لك ،وسوف تكسب الحكمة من منظمة الصحة
العالمية وما هللا ،وما يتطلب منكم هللا.

العاشرة :االحتفاظ ببلدي الوصايا
سماع ،أيها األطفال ،بناء على تعليمات من األب ،ويحضر إلى معرفة الفهم .ألقدم لكم مذهب حسن ،يتخلى يي ال قانون بلدي ،لكان ابن
أبي ،العطاء والمحبوب فقط على مرأى والدتي .أنه يدرس لي أيضا ،وقال لي" ،السماح للقلب ملكك االحتفاظ بكلماتي :االحتفاظ ببلدي الوصايا،
ويعيش ".الحصول على الحكمة ،والحصول على فهم :ننسى ال؛ ال تراجع من كلمات فمي .التخلي عن عدم لها ،وأنها تحافظ على إليك :أحبها،
وقالت أنها تحتفظ إليك .الحكمة هي الشيء الرئيسي؛ وللحصول على الحكمة :ومع جميع خاصتك الحصول على الحصول على التفاهم .األمثال
7-4:1
ضمن هذه اآليات يقف حقيقة هللا .هو يأمر هللا لنا جميعا الكتساب الحكمة من خالل التفاهم .يمكن أن يتحقق إال التفاهم بالتدريس أو التعليم.
ولذلك ،فقط عن طريق تثقيف نفسك في "اإلنجيل المقدس" هلل ،ومن خالل دراسة الدؤوب سوف تكسب التفاهم ومع فهم الحكمة .هذه اآليات تشرح
كيفية تكشف كذب الشيطان لالكاذيب التي:

اإليمان األعمى
أداة الشيطان من الخداع
الشيطان كذب عندما قال" :االعتقاد الخاص بك تعليمات باإليمان؛ من خالل اإليمان الذي سيتم حفظ" " .اإليمان األعمى" هو أداة أن
الشيطان يستخدم معظمها لخداع لنا باال عتقاد بأكاذيبه على الحقيقة هلل .إذا كنت تقبل ما اآلخرين أقول لكم كالحقيقة دون يميل لنفسك ،فإنك قد أي
وسيلة لمعرفة إذا ما قلت لكم أنها صحيحة أم ال .وبهذه الطريقة من شخص كسول .يمكن استدعاء نفسك "مسيحية جيدة" ،ولكن كنت غير مستعدة
للقيام بهذا العمل الذي يستغرقه ألنه "سانت هللا" .كنت قد يكون مسيحياً ،ولكن هل أنت "سانت هللا"؟ يتم تعريف مسيحية في القرن الحادي
والعشرين ،كأحد الذين يذهب إلى الكنيسة يوم األحد ،ويعيش بمدونة أخالقية ،ولكن هذا ال يجعلك "سانت من هللا".

سانت هللا المعرفة
في "كتاب يسوع الوحي" يعطي تعريفا ً ألولئك الذين التنين( ،الشيطان) ،يجعل الحرب عليها.

والتنين كانت تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع بقايا البذور لها ،التي الحفاظ على وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح.
 112:17الوحي
وهذا التعريف يصلح لك؟ إذا لم يكن كذلك ،واألمر متروك لك لضبط شخصيتك ،والمعنوية التعليمات البرمجية مطابقة للذي يعرف هللا
قديسيه ،آخر يجري لك سوف تقصر ،وقديسيه إال يكون أي أمل في الدخول في السماء.

حادي عشر :االحتفاظ ببلدي الوصايا
تبقى كلماتي
بلدي أبناء و االحتفاظ بكلماتي ،واالستغناء عن بلدي الوصايا مع إليك .االحتفاظ ببلدي الوصايا ،ويعيش ،وقانون بلدي أبل ملكك العين.
ربط لهم عند خاصتك األصابع؛ يكتب لهم بناء على جدول القلب ملكك .أقول منعزلة الحكمة" ،أنت الفن أختي؛" واستدعاء خاصتك كينسومان فهم:
أنها قد تبقى إليك من امرأة غريبة ،من الغريب الذي فالتيريث مع كلماتها .األمثال 5-7:1
العبارة" ،ويعيش" تتصل بالحياة األبدية ،ال حياة بشري.
العبارة" ،أبل ملكك العين "،هو أساسا نفس معنى وجود وصايا مكتوب على قلبك.
هللا يشير إلى الشقيقة وكينسومان كما يجري األسرة ،صحية ونقية ،بينما امرأة غريبة العاهرة ،وسوف تقودك إلى الخطيئة والفساد.
األسرة هي طريقة هللا؛ امرأة غريبة طرق الشيطان.

مسار الخطيئة
واسمحوا ليس ملكك قلب االنخفاض إلى لها طرق( ،امرأة غريبة)؛ ضل ال في مسارات لها .ألنها خلت يلقي أسفل كثير من الجرحى:
نعم ،قد تم ذبح العديد من الرجال قوية لها .بيتها هو الطريق إلى الجحيم ،يسيرون إلى الدوائر للموت .األمثال 27-07:25
هللا في اآليات أعاله هو استخدام داللة جنسي رمزاً لطرقه( ،الوصايا العشر) ،بدالً من طرق الشيطان .بإعطاء تعليمات أن تفكر في
الحكمة أختك ،وفهم الخاص بك كينسومان ،تلك التي كنت ال تنظر إلى االنخراط في فعل جنسي مع ،وأكاذيب الشيطان ،التي يمكن تلخيصها في
العبارة( ،اإليمان األعمى) ،كامرأة غريبة ،أو عاهرة.
الجملة األخيرة" ،منزلها هو الطريق إلى الجحيم ،تسير وصو ًال إلى الدوائر للموت "،هو النتيجة عن عدم أخذ الوقت الكافي لدراسة
وتعلم وفهم اإلنجيل المقدس هلل ،ولكن اتخاذ الطريق السهل لقبول اآلخرين أقول لك أن تكون الحقيقة .يمكنك أيضا فهم أن "النساء غريب" إشارة
إلى امرأة عاهرة (مكافحة المسيح) الذي يجلس عليه "الوحش اللون القرمزي"( ،اإلنجيل الشيطان كاذبة) تحدث في "سفر الرؤيا" ورمزية لمكافحة
المسيح .مع معارف المتعلمين األكاذيب لمكافحة المسيح سوف ال تملك سلطة على مدى لكم ،بينما اإليمان األعمى سوف تجلب لك في متناول
العاهرة.

وينبغي اإلشارة إلى شيء واحد هنا .كتاب األمثال من العهد القديم ،ومع ذلك أنا مقتنع بأحد يتحدث بالنسبة لنا هو المسيح ،قبل والدته في
جسد رجل .باختصار ،في األمثال ،المسيح هو األخذ بنفسه إلينا قبل أن يولد من امرأة في جسد رجل .صحيح كتب "الكتاب األمثال" على يد الملك
سليمان ،ولكن كما السبيل لكل من أنبياء هللا ،وكتب التي أعطيت له الكتابة باهلل ،الذي السبب في الملك سليمان "النبي من هللا".

ثاني عشر :االحتفاظ ببلدي الوصايا
فيليب  saithله ،الرب ،شو لنا األب ،وأنه سوفيسيث لنا .يسوع  saithله" ،لقد كنت منذ وقت طويل حتى معك ،ويمتلك أنت ال تعرف
لي ،فيليب؟ قال أنه هاث ينظر لي أن أبعث ينظر إلى األب؛ وكيف  sayestأنت ثم ،شو لنا األب؟ " يوحنا 9-14:8

نؤمن بيسوع هو هللا
بيليفيست أنت ال أن وأنا في األب ،واألب في لي؟ الكلمات التي أتكلم معك أنا أتكلم ليس لنفسي :لكن األب الذي المائتة في لي ،دويث أنه
يعمل .جون 14:10

صدقوني أنا في األب ،واألب في لي :أو آخر صدقوني ألجل أعمال جد ًا .حق ًا ،حق ًا ،أقول لكم" ،أنه يؤمن لي ،األشغال الذي أقوم به ،هو
أيضا؛ ويعمل أكبر من هذه يجب أن تفعل؛ ألن اذهب منعزلة والدي .جون 12-14:11

تأخذ

مالحظة :يسوع يقول لنا أنه إذا كنت تعتقد بأن يسوع هو ابن هللا ،وهلل في جسد رجل ،ثم يمكنك أيضا يجب أن تعيش حياتك

بتلك األمور أن يسوع تدريسها لنا .إذا كنت ال تبني تعاليم المسيح ،ثم أنت لست مؤهل لدعوة نفسك مسيحي.
وأيا كان يي يطلب في اسمي ،أنه سوف أفعل ،أنه قد تمجد األب في االبن .إذا يي أن أطلب أي شيء في اسمي ،وسوف نفعل ذلك .يوحنا
14-14:13
إذا أنتم تحبني ،االحتفاظ ببلدي الوصايا .جون 14:15
مرة أخرى يجب أن تبقى الشرط المزدوج ،إذا كنت تحب هللا ،فإنك وصاياه .قد يكون هناك أولئك منكم الذين سوف أقول ،أن يسوع
يتحدث في هذه اآلية ،وذلك هو وصاياه اثنين المشار إليها هنا ،ال من وصايا هللا العشر .إذا كان بعد تعليلي لألول وصايا المسيح اثنين يمكنك ال
تزال ترفض أن انظر ،الوصايا العشر كجزء لمعنى محبة هللا ثم النظر في هذا .إذا كنت تعتقد ،لقد جئت إلى االعتقاد بأن السيد المسيح هو تجسيد
هلل ،وأن المسيح ولذلك هو هللا ،وثم إذا كان المسيح يقول "االحتفاظ ببلدي الوصايا" وهللا يقول لنا أن "االحتفاظ ببلدي الوصايا" ،أننا ال نشير إلى
الوصايا ذاتها ،إذا هم واحد ونفس هللا الذين يتحدثون إلينا؟

الثالث عشر :االحتفاظ ببلدي الوصايا
إذا كنتم "االحتفاظ ببلدي الوصايا" ،يي يلتزم في حبي؛ حتى كما حافظت وصايا والدي والتقيد في حبة .يوحنا 15:10

في هذه اآلية ،ال يقول المسيح نفسه أنه من أجل الحفاظ على وصاياه هو الحفاظ على وصايا والده؟ وهذا ما تقول لي هذه اآلية .إذا "يسوع
المسيح" ،االحتفاظ بوصايا والده" ،الوصايا العشر" ،أليس من الصحيح إال أنه إذا كنت ترغب في االتصال بنفسك مسيحي ،يجب السير على خطي
المسيح ،وتبقى الوصايا أبانا في السماء؟

عالمة مع هللا
هللا هو دائما ً أن تقول لنا ،أن الحب له يجب أن نتحلى بأنه عن طريق الحفاظ على كل من الوصايا العشر .يوم السبت هو الرئيسية مبدية
بذلك الحب ،والتحقق من أنه ،هللا خلق ،هو هللا لك العبادة ،وال غيرها .عندما يمكنك االحتفاظ "وصايا هللا" عالمة بين هللا ولك .كنت تقول هللا كنت
أحبه ،احترام سلطته فرض قوانين له عليكم ،وأن نظرتم إلى "هللا خلق" وله فقط للعبادة واإلنقاذ الخاصة بك.

القيام بأعمال يسوع
يسوع المسيح أعطانا الوصايا اثنين ،األول هو إلظهار حبنا هلل ،الذي يعود إلى إصرار هللا على موقعنا التقيد بالوصايا العشر .والثاني أن
نحب جيراننا ،وعلى نفس المنوال ،كما أظهر يسوع حبة لنا .وأظهر يسوع حبة لنا بالتدريس لنا الطريق الصحيح والحقيقي لكيفية عبادة هللا ،ولذلك
يجب علينا أن نفعل كما فعل بتعليم اآلخرين العثور على وحب هللا .وبهذه الطريقة ،نقوم في أعماله.

المجد هلل األب
هل ترى دائرة االتساق بين تعاليم المسيح ورغبته في تمجيد ،ليس نفسه ،ولكن األب ،لنا هللا .هو كل المجد اآلباء .يسوع ال تفعل لدينا أي
مجد ،لكن تلك التي قدمها لنا األب.
في الصفحات أعاله ،لقد حاولت أن تظهر لك كيفية عبادة هللا كما أنه أوامر لنا القيام به .إذا كنت ال تزال غير مقتنعة ،أو لديك أسئلة ،مثل،
لماذا ذا هامة للحفاظ على "السبت السبت" ،وخاطئ العبادة يوم األحد ،أو لماذا من الخطأ بالنسبة لنا أن ارتداء صليب مع نحت لرجل عليه ،كما
تبين إيماننا ،سوف تكون مقتنع بالسبب أنا متأكد ،عند فهم الذين مكافحة المسيح  ،وما الشيطان قد تصل إلى السنوات الماضية  2,000أو أكثر منذ
يسوع كان مسمر على الصليب.

الذين يعيشون بيسوع  nd2الوصية
حكاية رمزية ثمرة الكرمة
أنا الكرمة الحقيقية ،وأبي هو هوسباندمان .كل فرع في لي أن بيرث ال الفاكهة أنه  takethبعيد ًا :وكل فرع بيرث الفاكهة ،أنه بورجيث
عليه ،قد طرح المزيد من الفاكهة .يوحنا 2-15:1

الفاكهة التي تحدثت من هنا هو تحويل الناس إضافية "كلمة" هللا الحقيقية .أوامر يسوع أن نحب جيراننا ،كما أنه يحب لنا؛ ويتم ذلك عن
طريق القيام كما فعل يسوع .وكشف يسوع حبة لنا بالوعظ "اإلنجيل المقدس هلل" لنا ،ومن خالل ذلك قدم لنا هلل األب .وتعتزم يسوع أن نستمر في
عمله ،من خالل تعليم اآلخرين كما علمنا يسوع ،بهذه الطريقة يمكنك إظهار حبك لجارك.
في ما سبق ،يستخدم يسوع آخر القياس الزراعية للحصول على عبر فهم استخدام توضيح رسم .في هذا يستخدم يسوع المثال كرمه عنب
وجميع فروعها التي تنمو بها من كرمه األولية.
"هوسباندمان" هو أحد المزارعين ،والشخص الذي يشرف على التشذيب الخروج من الفروع التي لم تعد تعطي ثمارها .عندما تقوم
بإزالة القديمة البالية في الفروع ،فإنك تسمح فروع جديدة جديدة النمو ،وبالتالي زيادة عائد الفاكهة التي تنتج كرمه.
كل فرع في لي أن بيرث ال الفاكهة أنه  takethبعيد ًا :في أن هللا هو هوسباندمان ،وأنه يزيل من أولئك الذين في أول مرة أتى إلى تعاليم
يسوع ،ولكن الذين تقصر اإليمان ،مما يتيح فقط أولئك الذين يتبنون تعاليم يسوع مع كامل القلب والروح والعقل أن يستمر في النمو.
كل فرع أن بيرث الفاكهة ،أنه بورجيث" .بورجيث" هو الخوخ ،وكذلك وسائل تقليم أو قصاصة من القديم السماح الجديدة والطازجة
تنمو وتزدهر.

هل يمكنك المشي سيرا على األقدام؟
ما يقوله يسوع هو هو أنه على الرغم من أن كنت قد تأتي لتعاليم المسيح ودعوة نفسك مسيحي( ،إعطاء التشدق اإليمان) ،ولكن إال إذا
كنت سيرا على األقدام سيرا على األقدام وليس مجرد نقاش ،قد تكون غير منتجة لزيادة أبناء هللا ،وذلك ،سيزيل هللا لك كي ال تمنع اآلخرين الذين
السير مشيا على األقدام النمو والتوسع.

الحقيقة البديهية هلل
قد تسأل" ،كيف يمكن أنا ،سيرا على األقدام سيرا على األقدام ،ماذا يجب أن نفعل إلظهار هللا أن بلدي العبادة له المخلص والصادق؟"
الشيء األول واألكثر أهمية الذي يجب علينا جميعا أن نفعل هو أن نفهم أن كلمة هللا هي العليا ،وإال إذا كان هللا تكلم شيء هو من هللا ،الذي يقودنا
إلى الحقيقة البديهية هلل.
إذا كان هللا تكلم عليه ،سوف تجد أنه في الكتاب المقدس،
إذا كان هللا تكلم عليه ،هو الحقيقة ،أنها الحقيقة ألنها من هللا ،من هللا ،ألن هللا تكلم.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه في "ال" ،لن تجد أنها في الكتاب المقدس،
إذا كان هللا لم يتكلم عليه في "ال" ،ثم أنها كذبة ،أنها كذبة ألنه ليس هلل ،أنها ليست من هللا ألن هللا لم تحدث فإنه.

على سبيل المثال
مثال على الكيفية التي يمكن أن تظهر هذه الحقيقة البديهية في االحتفال "عطلة السبت المقدسة" .في "سفر التكوين" وفي الكتب من هجرة
وسفر التثنية فإنه يظهر عدة مرات أن المقدسة اليوم هللا هو "اليوم السابع" من األسبوع ،بعد مراعاة جميع ولكن بعض المسيحيين ،يوم السبت في

"اليوم األول" من األسبوع .ال يوجد مكان في الكتاب المقدس حيث ستجد فيها هللا أو يسوع يعطي الوصية وال التعليمات أن "اليوم األول" من
األسبوع هو يوم مقدس للرب .لماذا ثم القيام بالمسيحيين تبقى بدالً من اليوم أن هللا قد "تحدث"؟
السبت اليوم األول ليس من هللا وهللا لم تحدث فإنه ،ولذلك فإنه يجب أن يكون كذب وفقط الشيطان قد سبب أقول هذا كذب .عند مراقبة يوم
السبت في اليوم األول من األسبوع ،الخاص بك عبادة هللا عبثا ،ألنه ليس هللا الذي قال أن اليوم األول هو يوم مقدس بلدي.
في هذا المثال ،يبقى "أول يوم" كيوم السبت ،هم الذين "يتحدثون الحديث "،ولكن يفعلون ذلك تعارض "كلمة هللا" ،وألنها تفشل "المشي
السير "،ال يمكنك أن تكون واحداً من أولئك الذين يذهبون من خالل الحياة في العصيان إلى "كلمة هللا".

التطهير من الخطيئة
اآلن هي يي نظيفة من خالل الكلمة التي تكلمت معك .يوحنا 15:3
هل تفهم ما يقوله يسوع في هذه الكلمات؟ ونحن نظيفة مما يعني أن تكون ريديميد ،ليس من قبل الذين يدينون لنا أن يسوع المسيح هو
مخلصنا ،و لكن في "الكلمات التي يتحدث" بها يسوع .يجب أن نعيش حياتنا بطرق تدريسها لنا بيسوع المسيح إذا أردنا أن نخلص إلى الخالص.

االلتزام في لي ،وفي لك .كما أن الفرع ال يمكن أن تؤتي ثمارها لنفسها ،إال أنها تلتزم في الكرمة؛ وال يمكن يي ،أكثر ما عدا يي التقيد في
لي .جون 15:4
أن تكون نظيفة كما هو مناقشة يسوع هنا أن تكون نقية من الخطيئة ،وفي المعرفة الكاملة "كلمة هللا المقدسة" .يتحدث يسوع إلى رسله
مباشرة في الوقت يتحدث بهذه الكلمات لها ،فمليئة بكل ما قد تحدث يسوع لهم .ولكن هذا ينطبق أيضا على لك ولي.
كما في المثال أعاله ،يسوع ابدأ تكلم يوم آخر عدا واحدة أن هللا أنشأ خالل الستة أيام إنشاء ،ومن ثم مرة أخرى في "الوصية الرابعة"،
ولذلك إذا لم يكن يتكلم يسوع ليوم آخر ،وهللا يتكلم فقط "اليوم السابع" ،ثم ولذلك يكون "اليوم السابع" الذي هو "يوم مقدس بقية" هللا  ،إلى االعتقاد
بشيء آخر أن نؤمن "يكمن الشيطان" على الحقيقة التي يتحدث بها هللا.
إذا علينا دراسة وأبحاث جد الكتب من الكتاب المقدس ،نحن أيضا ستكون نظيفة من خالل الكلمة .نحن يجب أن نعرف الحقيقة هلل،
واالعتماد فقط على تلك الحقيقة ،ابدأ قبول أي من الكلمات األخرى التي يتحدث بها اآلخرون ،ألنها هي الشيطان يبحث لخداع وإفساد لك.

أوالد هللا
أنا الكرمة ،وأنتم الفروع :أنه يفنى في لي ،وله ،نفس  bringethإياب ًا كثير الفاكهة :لدون لي يي يمكن القيام بأي شيء .يوحنا 15:5
فقط من خالل معرفة "كلمة هللا" نحن الفروع القادمة المنصوص عليها من يسوع الكرمة .فقط في هذا الصدد إلى "كلمة" هللا الحقيقية،
نحن قادرة على طرح ثمرة اإليمان بدالً من الفاكهة ملوثة تنتجها أكاذيب الشيطان.

تفرز شيطان
إذا كان رجل االلتزام ال في لي ،أنه يلقي عليها كفرع ،وهو ذابل؛ والرجال جمع لهم ،ويلقي بها في النار ،وأنهم تعرضوا لحروق .يوحنا
15:6
إذا كنت الوعظ "اإلنجيل كاذبة من الشيطان" ،ثم يمكنك االلتزام ال في يسوع أو اإلنجيل المقدس هلل .ولو كنت التبشير إنجيل ،هو اإلنجيل
كاذبة ،وسوف يكون هللا ليس جزءا من المحاصيل الخاصة بك .إذا كان يرفض هللا لك ،ثم فإنه يمكنك خداع في أكاذيب الشيطان سوف تذبل
وتعرف فقط أبدية الموت ،وكذلك .سوف تكون وفاتهم على راسك لوجود بشر "اإلنجيل كاذبة من الشيطان".
إذا كنت قد ثبت "كلمة" هللا الحقيقية ،لكن رفض تعتقد أنه صالح الخاص بك الذي عقد منذ فترة طويلة ،ثم لك ،وتلك التي كنت الوعظ إلى
سوف تكون متجهة إلى الموت األبدي.

تمجيد هللا األب
إذا أنتم التقيد في لي ،وكلماتي التقيد في كنت ،يي ،اسأل ما يي سوف ،وأنه يتعين القيام به لكم .هنا هو والدي سبحانه ،أن كنتم تؤتي أكلها
بكثير؛ حتى تكون يي بي التوابع .يوحنا 8-15:7
ومن المعلوم أن في يسوع "الوصية الثانية" ،أنه يجب أن نبشر الكلمة لآلخرين كبشر يسوع في  wordبالنسبة لنا .وبهذا نعطي المجد هلل
األب فضال عن يسوع االبن .وتعتزم يسوع أننا أصبح الوعاظ وتعطي معرفتنا "كلمة هللا" لآلخرين عدم فهم الحقيقة.

اختاره هللا
يي اخترته لي ،ال لكن لقد اخترت لك ،ورسامة لك ،أن يي ينبغي الذهاب وطرح الفاكهة ،والتي ينبغي أن تبقى الخاص بك الفاكهة :أن أيا
كان يي يطلب من األب في اسمي ،أنه يجوز إعطائها لك .يوحنا 15:16
هللا يقول لنا" ،وسوف يكون رحمه على تلك التي سوف" .هللا يختار أولئك الذين يراه يجري مخلصين له العبادة .لفهم ما يقوله يسوع،
نظرت إلى الوراء في حياتي الخاصة .قبل أن أتى إلى هللا ،كنت وحدي ،مع ال اتجاه أو هدف في الحياة .صحيح ذهب بحثاً عن هللا ،ولكن هللا هو
الذي اختار أن يكون شفقة على لي ،ودعوة لي في نعمته .مجرد إلقاء نظرة على الناس من حولك .تذهب جميع إال عدد قليل من خالل الحياة في
الباطل نعتقد أن يتم حفظها من النعمة هللا ،حتى اآلن أنها ال تفعل شيئا كسب هذا الخالص ،وأكثر األحيان ،ينخرطون في أعمال منافية لآلداب في
تجاهل "تعاليم يسوع" واألخالق هو موضح في الوصايا العشر.

مجهود شخصي
الشيطان وقد قال لنا أن نحتاج فقط إلى إعالن يسوع المنقذ لنا ،ونحن سوف يتم حفظ .وكما ترون من كل ما قد كتبت حتى اآلن ،وهذا
كذب .ويطالب هللا أن نكتسب المعرفة ،ومن خالل المعرفة والفهم ،ومن خالل التفاهم والحكمة .يمكن أن يتحقق هذا إال بجهد شخصي على الجزء
الخاص بك .اإليمان األعمى أنها أداة للشيطان تبقى لنا جاهل من "اإلنجيل المقدس" هلل.
هذه األشياء أنا األمر لكم ،أنتم حب بعضهم البعض .يوحنا 15:17
مرة أخرى ،هو أن نحب بعضنا البعض للتبشير "كلمة هللا" لجميع الذين نعرف وتلبية.

العالم يكره لك
العالم يكره يسوع
إذا كان العالم يكره لكم ،أنتم أعرف أنه يكره لي قبل أنه يكره لكم .إذا كنتم من العالم ،العالم أن الحب له الخاصة :ولكن نظر ًا ألن أنتم
ليسوا من العالم ،ولكن اخترته لك الخروج من العالم ،ولذلك العالم  hatethلك .يوحنا 19-15:18
لفهم هذا يجب عليك معرفة و قبول أن األديان في هذا العالم ال يلتزمون "تعاليم يسوع" أو إلى "وصايا هللا" .على هذا النحو ،إظهار
كراهيتهم هلل األب وهللا االبن .عندما كنت تعلم وتبدأ تعيش حياتك والوعظ لآلخرين ما تعلمته من الدراسة الخاصة بك كلمة هللا الحقيقية ،كل من
الكنائس األخرى سترفض أنت وما تقوله .عندما كنت الوعظ "السبت اليوم السابع" ،وأنهم يرفضون "كلمة" هللا الحقيقية ألنهم يفضلون "األولى يوم
السبت" ،أنها سوف تكشف عن كراهيتهم منكم ومن يسوع ،وهللا األب.

تذكر الكلمة التي قلت لكم" ،الموظف ليس أكبر من ربه" .إذا كانوا قد اضطهدوا لي ،أنهم سوف يضطهد أيضا لك؛ إذا حافظوا على بلدي
قائال ،أنها سوف تبقى لك أيضا .جون 15:20
تذكر :وكان رفض يسوع ومسمر في نهاية المطاف إلى الصليب ،للكلمات التي تحدث .عبارة أن تكلم يسوع يناقض أكاذيب الشيطان،
الذي كان قد اعماه شيوخ معبد في أن يسوع كان ذلك االضطهاد ،وذلك أيضا سوف نحن الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح
يكون لالضطهاد من قبل أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين ،ألن "كلمة هللا" مخالف لذلك الذي يعتقدون أن يكون صحيحاً.
لكن كل هذه األمور سوف يفعلون معك ألجل اسمي ،ألنهم يعرفون أن ليس له أن أرسل لي .يوحنا 15:21
سيتم رفض واالضطهاد على يد أولئك الذين يطلقون على أنفسهم ،مسيحي ويهودي ومسلم ،ألنهم يعتقدون أنهم يعرفون هللا ،ولكنهم
يعرفون فقط الشيطان ،الذين قد مزورة ليبدو أن هللا نفسه .كل ثالثة من هذه األديان يقولون أن يعبدون "هللا خلق" ،إال أنهم يرفضون عبارة جداً التي
يتحدث بها هللا وكتبه األنبياء في الكتب من الكتاب المقدس إلى أسفل.

"رفض يسوع" من الخطيئة
إذا كنت قد ال تأتي وتحدثت لهم ،لم تتح لهم الخطيئة :ولكن اآلن لديهم ال عباءة لخطاياهم .يوحنا 15:22
قبل "مجيء يسوع المسيح األولى" ،اليهود لم تكن في الخطيئة طالما أنها تحتفظ "قوانين هللا" كما كانت مكتوبة في كتب العهد القديم
والوصايا العشر ،ولكن مع يسوع وتعاليمه ،وهذا لم يعد كافيا ً في عبادة هللا الحقيقي والصحيح .وهذا السبب في يسوع يعطي تعريف من هم
"القديسين هللا".
أولئك الذي يجعل الحرب من التنين( ،الشيطان) ،هي تلك التي الحفاظ على "وصايا هللا" ،وشهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17
قال أنه  hatethلي  hatethوالدي أيضا .يوحنا 15:23
إذا كنت ترفض أن يسوع هو المسيح ،وأنه على هذا النحو هو ابن هللا ،ثم قمت بإظهار الكراهية الخاص بك ليسوع ومن خالل يسوع لك
إظهار الكراهية الخاص بك من هللا .فقط تذكر ،هللا قد أعطى النبوة لمجيء المسيح ،وأن قمت برفض واحد فقط في التاريخ لتكون قادرة على الوفاء
بتلك النبوءات والوفاء بها ،ولك ولذلك نرفض هللا كذلك ،للعبادة يمكنك إعطاء غير مكتملة .هللا يخبرنا أن أننا يجب أن يعبده بالضبط كما أنه أوامر،
وآخر ونحن ال عبادة له على اإلطالق.

اآلن ولذلك يستجيب" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أنتم قد يعيش ،والذهاب
وامتالك األرض التي جيفيث هللا اللورد من األب الخاص بك يمكنك .سفر التثنية 4:1

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

المسيح لم يأت
إذا أنا لم تقم بينها األشغال التي ال شيء آخر هل الرجل ،لم تتح لهم الخطيئة :ولكن اآلن قد كالهما ينظر إليه ويكره لي ولوالدي .ولكن
هذا يأتي لتمرير ،قد تتحقق الكلمة هو مكتوب في قوانينها" ،أنهم يكرهون لي دون سبب ".يوحنا 25-15:24
إذا أنا لم تقم بينها األشغال التي ال شيء آخر الرجل ،إشارة إلى "تعاليم المسيح" ،وله استيفاء القوانين وأنبياء هللا .إذا لم يأت يسوع،
فيسوع يقول لنا ،لم تتح لهم خطيئة ،مما يعني :أولئك الذين يعتقدون أننا كاليهود ،الذين لوال ذلك الحفاظ على الوصايا العشر ،لن يكون في الخطيئة
في عبادتهم هلل.
أول ظهور المسيح وتعاليم يسوع تلغي "العهد الثاني" أن هللا كان مع األطفال يعقوب وأمه إسرائيل .مع هذا اإلنهاء لما أشير إلى "العهد
الثاني" ،ولكن اآلن أنهم على حد سواء رأيت ويكره لي ولوالدي ،الجديدة أو العهد الثالث من هللا يصبح الحقيقية وتصحيح طريقة إعطاء العبادة
هلل ،كأوامر هللا .في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،هللا قد أعطى صوت ،وفي مناسبات كثيرة في كتب العهد القديم ،إلى هذا "العهد الجديد" ،ومع
يسوع ،الجديد أو العهد الثالث ينفي "العهد الثاني".

ورفض اليهود يسوع ،حتى العبادة استناداً إلى "العهد الثاني" لم يعد عبادة حقيقية وصحيحة "لخلق هللا" .مع هذا يعطي فقط أولئك الذين
تقبل يسوع ،سواء أكانت يهودي أو مشرك ،وتعاليمه جنبا إلى جنب مع الوصايا العشر وكل ما يقفون ،عبادة هللا الحقيقي والصحيح.

إذا كنت تعطي العبادة هلل ،ولكن ال تبني تعاليم يسوع ،،فضال عن الحفاظ على الوصايا العشر ،ثم يسوع-هللا يعتبر هذا "أنهم يكرهون لي
دون سبب" .تذكر ،وهللا ال يرى إال باألبيض واألسود ،الخير أو الشر ،الحب أو الكراهية لي ،ال يوجد أي منتصف الطريق .أما أنك تعطي العبادة
بالضبط كأوامر هللا آخر العبادة الخاص بك من دون جدوى.

المعزي
ولكن عندما يأتي المعزي ،منهم سأرسل لكم من األب ،روح الحقيقة ،التي بروسيديث من األب ،حتى أنه يجوز شهادته للي :وأنتم أيضا
يتحمل الشهود ،ألن يي كان معي من البداية .يوحنا 27-15:26
تذكر :من الدروس السابقة أن المعزي هو األشباح المقدسة ،وأن األشباح المقدسة هي كلمة هللا ،الذي يكشف في "اإلنجيل المقدس من
هللا" ،أو ما نسميه الكتاب المقدس الحية.
سيشهد المعزي يسوع في أن في الكتاب المقدس ،وقد أعطى هللا النبوة للمسيح ،وفي دراسة الكتاب المقدس سوف يكون لديك تلك الشهادة.
المعزي هو أيضا كتب العهد الجديد ،حيث أنها تعطي أيضا شهادة الكلمات التي يتحدث بها يسوع .شهود آخرين من هللا هي "القديسين هلل" ،الذين
اتخذت بالفعل الوقت الكافي للدراسة والبحث العبارة من الكتاب المقدس ،وقد وجدت "كلمة" هللا الحقيقية ،ومواصلة ثم بدأ العمل قبل يسوع بالوعظ
"الكلمات التي يتحدث" بها يسوع لجميع اآلخرين أنهم قادرون على.
ويرد هذا الدعم في العبارة التالية" ،وحتى روح الحقيقة ".األشباح المقدسة هي كلمة هللا الحية و "كلمة هللا" هي الحقيقة ولذلك هو
المعزي روح الحقيقة ،حيث يمكنك أن تجد في الكتاب المقدس "كلمة" هللا الحقيقية.
تذكر :الوقت يسوع ،وحتى  12:00م ،كان هناك ال الكتاب المقدس كما كما اليوم .هناك العديد من الكتب التي كتبها أنبياء هللا ،ولكن لم
تكن في أي نوع من المنشور الوارد الكل في واحد كما الكتاب المقدس .هو إنشاء هذا الكتاب المقدس خطية ،والذي هو المعزي التي أرسل هللا
يسوع لنا .أولئك الذين قراءة الكتاب المقدس ودراسة للحقيقة هللا تجد الراحة في الحقائق مكتوبة أسفل في الصفحات الخاصة به.

اثنين من الشهود من هللا
أنه يجوز اإلدالء بشهاداتهم للي :هو إشارة إلى واحد من "اثنين من الشهود" أن يسوع يقول لنا في "سفر الرؤيا" .اآلخر هو كشف في
الكلمات التالية ،وأنتم أيضا يتحمل الشهود ،ألن يي كان معي من البداية .ويشير إلى كلمة "يي" نحن "القديسين هللا" .ولذلك هي اثنين من الشهود،

الكتاب المقدس  ،وأولئك الذين هم القديسين

هللا ،وذلك من خالل التزامهم ستيد-سريعة "كلمة هللا" كما هو مكتوب في كتب األنبياء،

وجدت في الكتاب المقدس ،والتزام القديسين استنساخ الكتاب المقدس ،وال يسمح تصبح طي النسيان في القرون الطويلة التي أعطيت المسيح الدجال
لجعل الحرب على "القديسين هللا" وشهادة يسوع.

تحقيق الحياة األبدية
هذه الكلمات كلم يسوع ،ورفع عينية إلى السماء ،وقال" ،األب ،وهو يأتي في الساعة؛ تمجيد خاصتك االبن ،أن ابنه خاصتك أيضا قد
تمجد إليك :كما أنت يمتلك تعطي له السلطة على جميع الجسد ،الذي ينبغي أن يعطي الحياة األبدية لما يصل أنت وقد أعطى له .يوحنا 2-17:1
وهذه هي الحياة األبدية ،أنهم قد يعرفون إليك هللا الحقيقي الوحيد ،ويسوع المسيح ،منهم أنت يمتلك المرسلة .يوحنا 17:3

في هذه اآليات يسوع هو إعطاء تعليمات بشأن كيف يمكن أن نحقق الحياة

األبدية .لتحقيق الحياة األبدية ،يروي يسوع لنا ،عليك أوالً

أن تعرف "من خلق هللا" وابنه يسوع المسيح .كما شرحت من قبل ،معرفة شخص ما ،أوالً يجب أن تتعلم عنهم ،الذين هم ،شخصية ،والشرف،
واألخالق .هذه األمور الثالثة إعطاء تعريف لشخص ما ،سواء كان هللا أو إنسان آخر .لتعلم ينطوي على التعليم ،والحصول على التعليم من خالل
الدراسة والبحوث ،فضال عن االتصال الشخصي .هذا ثم يعطي الدعم لبلدي شرح سابق في اآلية التالية.
أنا أحب الذين يحبونني ،والذين يسعون لي جد سنجد لي .األمثال 08:17
إذا كنت تريد الحياة األبدية" ،التي قد يعرفون اإلله الحقيقي الوحيد ،إليك" تأخذ من الوقت والجهد للحصول على معرفة هللا-يسوع.

معرفة يسوع
أنا قد مجد إليك على األرض :االنتهاء من األعمال التي أنت جافيست لي القيام به .واآلن ،يا األب ،تمجيد أنت لي مع الذات الخاصة ملكك
بالمجد الذي كان لي مع إليك أمام العالم .يوحنا 5-17:4
الكلمات الرئيسية في هذه اآليتين" ،قبل كان العالم" .هذا يتعلق بإدخال كتاب األمثال ويسوع نفسه قبل أن يولد في جسد رجل.

الطريق هلل
الرب يمتلك لي في بداية الطريقة ،من قبل أعماله القديمة .وكان إعداد من األبدية ،من البداية ،أو من أي وقت مضى األرض كان .األمثال
23-08:22

هذا ،الذي نعرفه باسم يسوع ،هو المسيح ،والمسيح هو هللا في جسد إنسان .المسيح هو ابن هللا حتى قبل يسوع االبن الوحيد .بداية الطريق
له يشير إلى حقيقة أنه عندما أنشأ هللا نفسه أنه أنشأ أيضا المسيح .يعرف الطريقة هللا له شرف وشخصيته وشخصيته المعنوية .هذا يقول لي أن هللا،
وهو ،وسوف تكون دائماً ،كما اآلن ،يجري األخالقي الذي لديه القدرة الحب ،ولكن الذي يفهم أيضا الكراهية.

وفي حين لم أنه لم يتخذ في األرض ،أو الحقول ،أو الجزء األعلى من الغبار في العالم .عندما قال أنه أعد السماوات ،كان هناك :عندما
قال أنه تعيين بوصلة على وجه العمق :عندما أقام الغيوم أعاله :عندما قال أنه عزز نافورات األعماق :عندما قدم إلى البحر المرسوم له ،أن المياه
يجب أن ال تمر له الوصية :عندما عين أسس األرض :ثم كان منه  ،كأحد ترعرعت معه :وكنت يوميا سعادته ،ابتهاج دائم ًا أمامه؛ ابتهاج في
الجزء السكني من األرض؛ وكان بلدي المسرات مع أبناء الرجال .األمثال 31-08:26

اآلن ولذلك يستجيب لي ،يا أيها األطفال :طوبى لهم أن تبقى بلدي السبل .االستماع إلى التعليمات ،ويكون من الحكمة ،وترفض ال.
األمثال 33-08:32

إلى االعتقاد في يسوع
أنا قد تج لى اسم خاصتك منعزلة الرجل الذي أنت جافيست لي الخروج من العالم :ذين كانوا ،وأنت جافيست منهم لي؛ وحافظوا على كلمة
خاصتك .اآلن أنهم قد يعرف أن جميع األشياء على اإلطالق أنت يمتلك أعطتني هي من إليك .جون 7-17:6
لصالحنا ،يتحدث يسوع إلى هللا األب .جميع أن يسوع وقال ،وإنجازه كان بسبب أن التي أعطيت له من قبل هللا األب .يسوع هو إعطاء
المديح للرسل ،وأنهم يعتقدون ،ويعرفون أن ما يسوع قد عمله ومن أجل مجد هللا .يسوع لم لم كل هذا لنفسه .يسوع هو إعطاء كل المجد هلل األب،
وهو يقول لنا وهللا أن الرسل على علم بذلك.

رسوال ليسوع
ألعطت لهم الكلمات التي أنت جافيست لي؛ وأنهم تلقوا منهم ،وقد يعرف بالتأكيد أن خرجت من إليك ،وأعربوا عن اعتقادهم أن أنت
إرسال لي .يوحنا 17:8
ألن هذه الكلمات مكتوبة لصالحنا ،أنها تنطبق على لنا ،نحن الذين نؤمن بيسوع تماما كما فعلوا للرسل اإلثني عشر األصلي .يعني إذا
كنت أذكر كلمة بالتأكيد ،مع المعرفة المطلقة ،ويقين ،ولذلك يسوع يقول لنا أن الرسل ويعتقد بال شك ،بسبب المعرفة والفهم ،ولذا يجب علينا .إذا
كنت تقبل "تعاليم يسوع" كما يجري الحقيقة هللا نفسه ثم يتوقع منكم أن نبشر تعاليمه لآلخرين.

صلى يسوع للرسل
أدعو هللا لهم :أدعو هللا ال للعالم ،ولكن لهم الذي يمتلك أنت أعطتني؛ ألنهم ذين .وجميع األلغام هي ذين وذين هي األعمال المتعلقة
باأللغام؛ وأنا ابن عز في نفوسهم .يوحنا 10-17:9
ال يصلي يسوع لكل الذين يعيشون على األرض ،أو سوف يعيشون على األرض ،أصلي من أجل العالم ،وال فقط ألولئك الذين عرف
يسوع "القديسين هللا" ،لكن بالنسبة لهم والتي يمتلك أنت تعطي لي .فقط أولئك الذين حب هللا يسوع تعطي الرحمة ،جميع اآلخرين الذين يظهرون
كراهيتهم هلل ،بعبادة ليس بالضبط كأوامر هللا ،ال تعتبر المحفوظة ،وأنهم يمكن أن يتم حفظها ،ولكن ترفض رؤية الحقيقة هللا ،يجري اعماه يكمن
الشيطان .وهذا ينطبق أيضا على أولئك الذين يراقبون يوم السبت يوم األحد بدالً من يوم السبت اليوم السابع كما أمر هللا-

باسم هللا
واآلن أنا ال أكثر في العالم ،ولكن هذه في العالم ،ولقد جئت إليك .األب األقدس ،تبقى من خالل اسم ملكك الخاصة الذين أنت يمتلك نظر ًا
لي أنها قد تكون واحدة ،ونحن .جون 17:11

باسم هللا أن يسوع هو إشارة إلى هنا ليس يهوه أو أي من اآلخر ونحن كبشر ستنظر اسم .باسم هللا هو الذي يعطي التعريف إلى هللا الذي
هو شخصيته وله الشرف وشخصيته المعنوية .باسم هللا أن يسأل يسوع أن هللا يبقى الرسل والقديسين ،هم الذين سوف تنشأ من الوعظ للرسل .كل ما
هو من هللا وابنه يسوع يمكن أن تكون وجدت في "اإلنجيل المقدس من هللا" ،وكما يرد بالوصايا العشر .فقط بواسطة نعيش حياتنا في األخالق
والعبادة الحقيقية هلل يمكن يكون انقذنا خالل "نعمة هللا" .لهذا أن يسوع يصلي هلل .عندما نحقق مركز "القديسين هلل" ،ثم سوف نكون واحد مع هللا
كما المسيح واحد مع هللا.

وأبقى الرسل باسم هللا
حين كنت معهم في العالم ،أبقى لهم في الخطوط الجوية التركية اسم :هذه أنت جافيست لي وقد ظللت ،وأيا منها فقدت ،لكن ابن الجحيم؛
أن الكتاب المقدس قد تتحقق .جون 17:12
هو ابن الجحيم أن يسوع هو إشارة إلى يهوذا ،وذلك فقط أنه قد فقدت ،ولكن ذلك يرجع إلى أنه كان تنبأ أحد قريبة من يسوع سيكون خيانة
له .وأعتقد أن يسوع عرف منذ البداية أن يهوذا الذين سيكون خيانة له ،وهذا السبب في قبول يسوع له كواحد من الرسل ،حتى أن كانت ستتحقق
نبوءة.

العالم يكره القديسين هلل
وحان اآلن إليك؛ وهذه األمور أنا أتكلم في العالم ،والتي قد تكون لديهم الفرح بي تف في حد ذاتها .لقد أعطيت لهم الكلمة خاصتك؛ وقد
خلت العالم يكره لهم ،ألنهم ليسوا من العالم ،حتى وأنا لست من العالم .يوحنا 14-17:13
لقد أعطيت لهم كلمة خاصتك ،يشير إلى "تعاليم يسوع" ،كوفاء "كلمة هللا".
وقد خلت يكره العالم منهم ،يشير إلى أولئك الذين يرفضون رؤية "كلمة هللا" كالحقيقة ،بسبب العمى بهم في أكاذيب الشيطان .ألن "كلمة
هللا" يتناقض مع ما قبلت الناس ك  trueلكل حياتهم ،أنهم يرفضون "كلمة هللا" عندما يسمعون أنها ،كما لو كان هو "كلمة هللا" بالكذب.
تذكر :كلمة هللا يمكن ومعتمد من الكتب من الكتاب المقدس ،في حين "يكمن الشيطان" ال من هذا الدعم.

تبقى لهم من الشر
أدعو هللا أن أنت شولديست أخذها من العالم ،ولكن أن أنت شولديست االحتفاظ بها من الشر .فليست من العالم ،حتى وأنا لست من العالم.
تقدس لهم عن طريق الخطوط الجوية التركية الحقيقة :خاصتك  wordهو الحقيقة .يوحنا 17-17:15
هذه اآلية يعطي الدعم لما قاله في وقت سابق .كلمة هللا هي الحقيقة ،وكلمة هللا المقدسة ،ولذلك أن الكريم أن تكون الحقيقة ،أن الحقيقة أن
تكون مقدسة .هللا اإلنجيل المقدس هو "كلمة" هللا الحقيقية ،ويمكن العثور عليها في الكتب من الكتاب المقدس.
ما هي صالة يسوع هلل هو األب ألن جميع تلك التي تأتي إلى أن "القديسين هللا" ،أن تبقى خارج اإلغراء واألخرى الشر الذي سيمر العالم
(الشيطان) المعروضة عليهم.

كما يمتلك أنت أرسل لي في العالم ،ومع ذلك قد أيضا وجهت لهم في العالم .وعن انتهاء اجلكم أنا تقدس نفسي ،أن كانوا قد قدس أيضا عن
طريق الحقيقة .جون 19-17:18

ال يصلي أنا لهذه وحدها ،ولكن لهم أيضا التي يجوز االعتقاد لي من خالل كلمتهم؛ أنهم جميعا قد يكون أحد؛ أنت ،األب ،كالفن في لي،
وفي إليك ،أن هم أيضا قد تكون واحدة في الواليات المتحدة :أن العالم قد يعتقدون أن يمتلك أنت أرسل لي .يوحنا 21-17:20
يسوع هو الصالة من أجل جميع الذين أصبحت "القديسين هللا" من يومه من خالل جميع األجيال إلى األمام.

والمجد الذي أنت جافيست لي قد تعطي لهم؛ أنها قد تكون أحد ،حتى ونحن واحد :أنا منهم ،وأنت بالنسبة لي ،أنهم قد يكون أدلى الكمال
في واحدة؛ وأن العالم قد تعرف أنت يمتلك أرسل لي ،ويمتلك أحبها ،كما يمتلك أنت من أحبني .يوحنا 23-17:22

األب ،سوف التي هم أيضا ،منهم أنت يمتلك أعطتني ،يكون معي أنا فيه؛ قد لمح بالدي المجد ،الذي يمتلك أنت أعطتني :النت أحب لي
من قبل المؤسسة للعالم O .األب الصالح ،العالم قد خلت ال يعرف إليك :ولكن يكون على علم إليك ،وتعرف هذه أن يمتلك أنت أرسل لي .جون
25-17:24
وقد أعلن لهم اسم خاصتك ،وسوف تعلن أنها :أن الحب داخلنا أنت يمتلك أحب لي قد يكون في لهم ،وفي نفوسهم .جون 17:26
وصحيح أن يسوع عندما سئل ما هو اسم هلل هو رد مع "يهوه" ،لكن اإلنجاز األساسي ليسوع كان كل ما يدرس ،نحن األجيال المقبلة قد
تعلم من تعاليمه ،ونعتقد كما فعل الرسل .تتم ترجمة اسم "يهوه" على أنها تعني "هللا سبحانه وتعالى" .هذه هي الحقيقة ،ثم اسم "يهوه" هو أكثر من
عنوان أو بيان لحقيقة بدالً من اسم.

واحدة مع يسوع
أن تعلن نفسك "واحد مع يسوع "،أن تعلن أن لديك دراسة وقبول تعاليم يسوع وقد تبني تلك التعاليم ،وتسعى لتعيش حياتك كما علم
يسوع أنه ينبغي لنا .ثم ما هو أعظم شيء أن تدرس يسوع؟ "وقف"! ال تقرأ بعد اآلن حتى يمكنك اإلجابة على هذا السؤال لنفسك .ثم تابع
للدرس التالي ،حيث سوف تظهر لك اإلجابة الصحيحة كما أنه يرد في الكتب من الكتاب المقدس.

