الدرس 8
األخالق هللا
أعظم الدروس التي تدرس من قبل يسوع؟
حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل .هذه هي الوصية األولى وأعظم.

ست الدنيا معنوية هللا
الست األخيرة من الوصايا العشر هي الحد األدنى للسمات األخالقية التي يجب أن يكون لكل منا قبل نحن سيدعى إلى السماء باهلل .قد
تذكرون أن إحالة إلى الست األخيرة من الوصايا العشر كقوانين األخالق .هللا كائنا ً أخالقيا .هللا يريد أن أوالده (نحن الذين هم رجل) ،أن تكون
أخالقية أيضا .في هذه الرغبة ،أعطانا هللا "ستة الحتميات األخالقية" ،التي يجب علينا الحصول على ويعيش بها إذا أردنا من أي وقت مضى
الدخول في السماء.
مرات الذي كثيرا ما سمعت الناس يقولون" ،ال تفرض األخالق الخاصة بك على لي ".الرد على ذلك" ،أنها ليست بلدي األخالق الكثير،
كما أنها األخالق هللا أوالً ،ومن حبي هلل-يسوع ،لقد اخترت للعيش ببلدة األخالق وجعله األعمال المتعلقة باأللغام .لقد اخترت أن يكتب األخالق هللا
عند قلبي وجعله جزءا ال يتجزأ من منظمة الصحة العالمية وأنا" .
اآلخرين قد استجابت لي ،أن كانوا ال يؤمنون باهلل ،ولذلك فال تخضع لهذه القوانين ،وال لهذا النوع من األخالق .في هذا الوقت ،يبدو لي
أن الناس أكثر بكثير من هم دون اعتقاد روحي أكثر من أولئك الذين وضعوا ثقتهم في هللا .حتى إذا كان هذا هو الحال ،أخالق الكتاب المقدس
تصبح شيئا تجاهل؟

األخالق والحضارة
لسنوات ستة آالف أو أكثر ،كانت البشرية المتحضرة .ليكون الحضاري في مجتمع يتألف من الشعب لمصلحة اجتماعية مماثلة ،جمع
معا ،وتشكيل المدن واألمم ،بقوة القانون ،واللغة و/أو الدين ،كالغراء الذي يحمل لهم معا .
لجميع الحضارات التي قد تأتي من أي وقت مضى ،وذهب على مر العصور ،تلك التي معنوية مجموعة من القوانين ،التي يعيشها
المجتمع ككل ،وقد ازدهرت ونجا .بسبب الفتح فقط خارج تلك المجتمعات إنهاء.

تلك المجتمعات التي لم تكن قاعدة أخالقية ،وتميل إلى تموت ،القيام به لالنحطاط والفساد ،دون الحاجة للضغوط الخارجية الخاصة بهم.
حتى المجتمعات التي كانت قاعدة أخالقية ،والتي كانت أيضا منحلة وغير نظيفة ،لم يدم طويالً .حضارة المايا مثال على ذلك .وكان دينهم مدونة
أخالقية قوية ،لكن شهوة به دماء التضحية البشرية ،أحدثت زواله.
تلك المجتمعات التي بدأت مع قاعدة أخالقية ،ولكن منظمة الصحة العالمية أنها فقدت القيام به مهما كان السبب ،تميل إلى عدم البقاء على
قيد الحياة بعد فترة طويلة من أنهم فقدوا قاعدتهم .أعتقد أن هذا هو أحد األسباب لماذا هللا كان يصر حتى أن أمة إسرائيل ،الشعب المختار له ،يجب
أن تعيش بقوانين بلده وال يتعثر .كلما في التاريخ أنهم فقدوا طريقهم من هللا ،أنه يسمح له وقت المحنة تأتي عليها .فقط عندما وجدوا له مرة أخرى،
بأنها قادرة على أن تصبح قوية ومزدهرة مرة أخرى ،مما يعني ،أن هللا يكافئ أولئك الذين يعيشون ببلدة األخالق ،ويسمح ألولئك الذين ال تتعثر
وتفشل من األجهزة الخاصة بهم.
هو في اعتقادي أنه إذا كان يمكنك التحدث مع أي شخص حول األخالق ،أنها تميل إلى إقرانه مع رأي ديني أو غيرها .تقريبا جميع
الحضارات مع مجموعة قوانين أخالقية تستند تلك القوانين الدين المشترك.
فقد كان دائما ً إيماني ،أن فرد الذي يحدد قواعد أخالقية حضارته التي يعيش بها ،يتم القيام بأي شيء أقل من إصابة المجتمع ككل .عندما
لديك مئات ماليين أفراد مع كل التعاريف الخاصة بهم لما هو صواب وما هو خاطئ ،ثم الفوضى هو النتيجة.
كيف يمكننا أن نتوقع أطفالنا يكبر مع أخالقي قاعدة إال إذا نحن اآلباء واألمهات ونحن األمة يوفر لهم مع واحد التي يتم التعرف عليها وال
جدال فيها؟ يحتاج األطفال إلى التوجيه والقيود المفروضة على أعمالهم كما يكبرون .تلك التي تقرر بنفسها في كثير من األحيان ال تختار سيئة .يتم
اعتماد هذه الفكرة في اآليات التالية.

تغذية الطفل
وأنتم اآلباء استفزاز ال أطفالك بغضب :ولكن رعايتهم في نشبا وموعظة للرب .أفسس 6:4
عندما يكون المجتمع ككل دون قاعدة أخالقية ،سوف تكون النتيجة حكومة دون األخالق .ثم الحكومة ،فضال عن أولئك الذين يتم
انتخابهم ،والبيروقراطية التي تجعل من تشغيل ،سوف تصبح أكثر وأكثر منحلة و ولذلك غير قادر على أن يكون موثوق به.

عدوا للمجتمع
أنها مسؤولية الحكومة أن تبقى في صندوق األمانات المواطنين ،ليس فقط في مأمن من األذى من األعداء الخارجيين ،ولكن صندوق
األمانات من األعداء في الداخل .الفساد الحكومي قدر عدو الشعب كأي بندقية توتينج اإلرهابية .عندما يتم تشكيل حكومة دون األخالق ،ثم ستكون
تلك في الحكومة دون األخالق .وهذا وصفه للدمار والفوضى.
وأنا أشد المؤمنين في الحريات الشخصية .لقد كنت دائما ً المتمردين ،وقاومت قواعد السلوك المفروضة على لي قبل اآلخرين .وفي الوقت
نفسه ومع ذلك ،كما أنني أدرك أن الحريات الفردية يجب أن يخفف باحتياجات المجتمع ككل .حقوق الكثيرة يجب على سيادة حقوق القلة.
الديمقراطية يقوم على هذا المبدأ ،القواعد األغلبية .كلما كان هذا ليس صحيحاً ،ثم الفوضى هو النتيجة .مجتمع في الفوضى مجتمع المتجهة إلى
فشل.

مجموعة من القوانين األخالقية
لقد جئت من بالدي الدؤوب دراسة للكتاب المقدس ،نفهم أن هللا فرض مجموعة من القوانين األخالقية إلى "أمة إسرائيل" ،الوصايا
العشر ،حتى أن رفع هؤالء الناس وأن األمة فوق كل الشعوب واألمم األخرى.
هذه "الوصايا األخالق" نفسها تنطبق على البشرية جمعاء ،وكذلك .رفع البشرية أعاله الحيوانات األرض ،وجلب رجل أقرب إلى هللا
الذي كائنا ً أخالقيا .وقدم لنا اإلرادة الحرة تقرر ألنفسنا لعبادة هللا أم ال .أولئك الذين يختارون لعبادة هللا كما أنه أوامر تعطي الحياة األبدية ومدخل
إلى السماء .ومع ذلك ،لماذا سوف هللا يرغب في إعطاء هذه هدية هائلة أن الحيوانات مجرد؟ بفرض مجموعة من القوانين األخالقية علينا ،أنه
يتوقع أكثر منا من الحيوانات التي يكون ال قيد من هذا القبيل المفروضة على أفعالهم.

بوتقة الروح
إذا كنا غير مستعدين العيش ضمن قيود أخالقية هللا قد فرض علينا ،خالل حياتنا القصيرة هنا على األرض ،ثم ما يمكن أنه ربما يتوقع إذا
أحضر لنا ما يصل إلى السماء واعطانا الحياة األبدية؟ إقامتنا هنا على األرض ،بوتقة للروح .فقط أولئك الذين البقاء على قيد الحياة النيران الحية
تحت تأثير الشيطان ،وال يزال يعيش باألخالق هللا ،يكون من أي وقت مضى على فرصة لدخول السماء.
بالنسبة لي ،األخالق أكثر من مجموعة من قواعد السلوك مع ذلك .األخالق هي أيضا حالة األفراد داخل الوحدة األسرية ،ومرة أخرى في
المجتمع .جعل هللا آدم تكون رمزاً لألب ،أو بطريرك األسرة للرجل .رئيسا لألسرة ،هو المسؤولية وواجب األب في وضع قواعد السلوك لوحدة
األسرة .من خالل آدم ،وعلى سبيل المثال له الخطيئة ،أنشأ هللا دليل على أن اآلباء ينبغي أن تستخدم في وضع هذه القواعد للسلوك في "وصايا
هللا" ،الذي يقدم لنا األخالق هللا.
تماما كما هو آدم البطريرك رجل وهو هللا األب في السماء ولذلك تفرض رئيس أسرة قوانين "مان هللا" علينا فقط كقواعد سلوك آبائنا
على األرض .هللا في الواقع أعطت آبائنا هذه السلطة على األبناء في أسرهم المعيشية.

لماذا هو "شر الشيطان"؟
كما تعلمون ،أنا متأكد ،أن الشيطان الشر ،ولكن هل تعرف لماذا يرى هللا الشيطان يكون الشر؟ يتم تعريف كلمة الشر من القاموس:
شخص ما شرير ،شرير ،أو مصدر للحزن أو الكرب .لفهم هذا التعريف ،علينا أن نقرر ضد ما فعله نقيس بعض اإلجراءات منها وأقول ،نعم هذا
هو الشر ،أو ال ،هذا ليس من الشر؟ ما هو تنطوي أن يعطينا هذا التصميم؟

قاعدة أخالقية
إذا كنت تعطي الفكر ألنه ،طوال كل تاريخ رجل قد تنطوي حقا ً متسقة واحدة فقط ،والتي هي "األخالق هللا" .حتى تلك األديان الوثنية
التي كان نوعا من قاعدة أخالقية ،واكتسبت تلك القاعدة من تأثير هللا في أن األديان منذ المراحل األولى للتنمية.

في العصيان هلل
ويرى هللا الشيطان يكون الشر ،نظراً ألنه التوبيخ أو يرفض أن يعيش حسب قوانين هللا ،أو الشيطان في معارضة قوانين هللا .ولذلك ،إذا
كنت تشارك في أي نشاط شرير ،مما يعني أن تكون معارضة لقوانين هللا ،ثم أنت الشر في نظر هللا.

على سبيل

المثال :نعلم جميعا أن لقتل شخص ما هو أن يكون الشر ،الذي ألنه يشكل انتهاكا "الوصية السادسة" ،أنت سوف ال

تقتل ،ولكن ما قد ال يدرك ،أن إبقاء يوم السبت أي يوم عدا "اليوم السابع" من األسبوع كما ورد في "الوصية الرابعة" ،أيضا الشر في نظر هللا.
سواء خطايا مبينة في الوصايا العشر ،وذلك كالهما اآلثام .لالنخراط في أعمال شريرة أن يكون الشر .أي واحدة من الوصايا العشر كل بت هامة
مثل أي دولة أخرى.
عندما سئل يسوع الوصايا هو أعظم ،أنه لم يقدم لنا أي شخص من الوصايا العشر ،وأنه أعطانا "وصاياه اثنين" األول ،الذي هو حب هللا،
مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل ،مظاهر منها الحفاظ على جميع وصايا هللا العشر كما شرحت في أحد الدروس سابقة ،وفي مثل
الطريقة  ،على حب جيراننا.

يسوع يعطي إنذار
ولكن أعطانا يسوع أيضا لتحذير إضافية:

ألن حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو الذرة واحد يجوز في الحكمة ال تمرير من القانون ،حتى يمكن الوفاء
بجميعMatthew 05:18 .
ما هو يسوع يخبرنا في هذه اآلية؟ حتى ممر السماء واألرض ،إشارة إلى "نهاية أيام" بعد عهد يسوع على األرض ،ألف سنة عند هللا
وسوف يسبب هذا القديمة السماء واألرض القديمة لتمرير بعيداً ،وسوف تلدين السماء الجديدة واألرض .ثم لم هذا الحدث بعد حدث ،ولذلك ما
يخبرنا يسوع القادم ما زال صالحا ً نحن الذين نعيش اليوم ،ولعدة سنوات ،يجب أن تقبل ،ويعيش بها.
ذرة واحدة أو واحد من الذرة يجوز في الحكمة ال يمر من القانون .أنا ال أعرف عنك ،ولكن إذا كنت تحب يسوع ،ثم أن يسوع هو تعليم
لنا ،ونحن يجب أن تقبل وطاعة .ثم ما هو "ذرة"؟ كلمة "ذرة" يعرف بأنه :لكتابة شيء ما في طريقة غير رسمية سريعة ،العبارات ،ذرة .يتم
تعريف كلمة "ذرة" كذلك كمية صغيرة جداً من شيء ما ،كما هو الحال في "أي شخص لديه ذرة إحساس".
يتم تعريف كلمة "الذرة" ك :قليل من شيء أو عالمة الصغيرة المستخدمة في الطباعة والكتابة ،مثل لهجة ،وعالمة الترقيم أو عالمة
اعرابية.
في سياق لما يتكلم يسوع من ،التي هي الوصايا العشر ،وذرة أو الذرة ثم هو أي كلمة أو عبارة أو عالمات الترقيم ،أنه في أي وقت من
األوقات سيكون هناك تغيير أو إزالة هذه من صيغة الوصايا العشر ،حتى يتم الوفاء بجميع-

ونحن يجب أن تطيع كل عشرة
ولنقولها ،يسوع يخبرنا بأن الوصايا العشر كاللهجة ،غير صحيحة وغير قابلة للتغيير ولذلك أو غير قابل للتغيير حتى هللا سيكون قد تم
الوفاء بجميع .ولذلك ،نحن يجب أن ،إذا نحن نحب يسوع ،االحتفاظ بكافة الوصايا العشر كمعطى لنا باهلل من خالل  ،Mosesدون تغيير أي كلمة
أو عبارة من لهم .في رأيي ،وهذا يعني أننا يجب أن تبقى واطاعة جميع "العشرة" من وصايا هللا ،كيف يمكننا أن نقول أن نحن أبناء المسيح من
آخر؟

مدونة لمنطق
األخالق هللا ،كما يتجلى في الوصايا العشر ،تأسست في المنطق .أنهم ال مجرد إرشاد لنا ما هو وال يتسامح باهلل ،ولكن كما أنها توفر
أساسا للوحدة االجتماعية والسالم.
الرومان القدماء مثال ممتاز لوحدة أسرية قوية ،أنه عندما أنها تفككت ،ذلك جداً ولم في المجتمع .أنا ال أقول أن الرومان القدماء حيث
المعنوية كإله يعرف األخالق ،ولكن لديهم مجموعة من القواعد الوطنية والشخصية التي كانوا يعيشون فيها حياتهم ،أن طالبوا قانون أخالقي .روما
كان ابدأ غزاها عدو خارجي؛ أنه توفي من داخل ،نظراً ألنها فقدت مدونتها األخالقية .أنها فقدت مدونتها األخالقية التي ثم يسمح الشيطان من
خالل سلطته على حكام أو القياصرة السيطرة على الحكومة اإلمبراطورية.

دمية في يد الشيطان
نعرف

هذا :الشيطان له أي سلطة على أولئك الذين يعيش باألخالق هللا ،ولكن أولئك الذين ال أخالقية ،وهي كالشيطان ،وذلك يمكن أن

يتأثر وحتى يتالعب بها الشيطان .قد تظن أن كنت تفعل ما تفعله من اإلرادة الحرة الخاصة بك ،ولكن في الحقيقة ،أنت دمية في يد الشيطان ،يفعل
ما يريد لك أن تفعل ،فقط أفكر أن من أنت الذي يمكنه التحكم .هذه هي القوة خداع الشيطان له على أولئك الذين يرفضون األخالق هللا .التالي قائمة
من "الست األخيرة" من الوصايا العشر .وأقدم لهم لكم مرة أخرى حتى أن كنت سوف تتعلم منهم ،فضال عن فهم أن هذه هي أدنى الواجبات
األخالقية التي علينا جميعا أن الحصول على ويعيش بها إذا كنا نريد الدخول إلى السماء .ثم حاول لتحديد الجوانب المختلفة لما يشكل قوانين
األخالق .أنا ال أقصد أن يكون نقاش هنا لكل من الوصايا ،التي قد فعلت بالفعل في دروس سابقة ،لكن بدالً من ذلك مناقشة األخالق ضمناً أو
المنصوص عليها بكل.

تكريم األب واألم خاصتك
وهذا هو المعروف في "الوصية الخامسة" .أقول هذه الوصايا رب األسرة أن االنضباط للطفل المطلوب .سيتم تأديب هللا ،الذي قدم لنا
هذه الضرورات األخالقية ،جميع الذين يرفضون أو عصيان له .هللا هو أبانا في السماء ،وبالتالي السلطة خالقنا ،فرض األخالق له علينا.

كما ينطبق على العنوان المذكور أعاله ،فإنه مطلوب من األطفال إعطاء االحترام والحب تجاه والديهم .ولكن هذه الوصايا له معنى أكثر
بكثير من مجرد ذلك .عند إظهار الخاص بك االحترام والحب للديك ،حتى عندما كانوا االنضباط لك ،ثم يعلم هللا أنك سوف تظهر له الحب
واالحترام ،وكذلك إذا كنت رفعت إلى العيش معه في السماء.

االحترام
كلمة "احترام" يعرف بأنه :شعور أو موقف من اإلعجاب واالحترام تجاه شخص ما أو شيء ما .كلمة "اإلذعان" كما يعرف بأنه:
وضع مصلحة شخص آخر األولى قبل نفسك.
إعطاء االحترام ،ليس فقط للديك ولكن للجميع ،هو إظهار الحب ،وهو المسار إلى بر .عندما كنت يزدري اآلخرين ،أنك تظهر الخاص
بك الكراهية منهم .الكراهية هو المسار إلى ظالم "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .بإظهار االحترام أنت تغلق الباب على الشيطان ،ألنه ال يمكن إدخال
حيث أنه غير المدعوة.

أبناء أو األنذال
لتعيين قواعد للسلوك ،ومن ثم عدم انضباط أولئك الذين ينتهكون هذه القواعد ،أكثر خطيئة الوالد من خطيئة للطفل .فمن طبيعة الطفل
الختبار االستقالل له أو لها من آبائهم .ولذلك كان مطلوبا ً من األصل فرض قواعد سلوك صفحته/صفحتها.
وقد قال هللا ،أن طفل الذي هو غير منضبطة لكسر القواعد ،يجب أن تكون محبوبة من اآلباء واألمهات ،ويجب لذلك يعتقدون للطفل لقيط.
إذا كان الوالد يشعر باالنضباط تكون شاقة القيام ،ثم هو حبة لولده ال يعتد بها .إذا ال نحب والدينا على األرض لنا ،ثم لماذا ينبغي أن أبانا في السماء
تعطينا أي إشعار؟

إذا كنتم تحمل نشبا ،ديليث هللا معك كما هو الحال مع أوالده؛ لما االبن هو أنه منهم األب تشاستينيث ال؟ ولكن إذا يي تكون دون تأديب،
إثبات ًا لما تقدم كلها المتباهي ،ثم هي يي األوباش ،وال أبناء .وعالوة على ذلك كان لدينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا
ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب من المشروبات الروحية ،ويعيش؟ عبرانيين 9-12:7
"إذا كنتم تحمل نشبا ،ديليث هللا معك كما مع أوالده" .إذا كان والدك في تخصصات األرض لك حيث االنضباط هو دعا ،ثم أنه يظهر
لك حبة ،حيث أنه يريد منك أن الحق ليس خطأ ،كما والدك على األرض وبالتالي يبين حبة ذلك جداً وسوف تظهر والدك في السماء حبة بالتعامل
معك كابنة.
"لما االبن هو أنه منهم األب تشاستينيث ال؟ باهلل هذا يسأل سؤاالً .ما هو نوع من ابنا هو الذي كان والده قد انتقد ابدأ؟ إذا كان والدك ليس
لديه الوقت أو الرغبة في إعطاء تصحيح لك ،ثم هل والدك حقا ً الحب لك؟
لكن إذا يي تكون دون تأديب ،إثباتاً لما تقدم كلها المتباهي ،ثم هي يي األوباش ،وال أبناء " .هللا هو طرح السؤال ،إذا كان األب أو األم
الخاصة بك ابدأ منضبطة لك ،ثم ماذا أن يقول عن حبهم لك؟ أنت ال ابنهما ولكن لقيط الذين لديهم ال حب أو رعاية؟

لفهم أفضل لهذا ،ينبغي علينا أن نفهم ما يعرف كلمة "شرعي"" .نذل" هو رجل غير سارة أو مزعجة ،شخص أبوين غير متزوجين من
أصل مشكوك فيها أو مختلطة أو لبعضها البعض ،ما أقل شأنا ،منحطة.،
الديك أعتقد أن أنت غير سارة وشخص مزعج ،أتمنى لك ابدأ ولد؟ إذا كنت قد تم منضبطة ابدأ بالديك ،ثم هذا كما يعتقد هللا والديك .وهذا
هو السبب ،هو الوالد الذي هو اآلثم ضد هللا وليس الطفل عندما يحتاج الطفل أن تكون منضبطة ،بعد فشل اآلباء واألمهات القيام بذلك.

عالمة للحب
"وعالوة على ذلك كان لدينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب
من المشروبات الروحية ،ويعيش؟" إذا تأديب اآلباء الخاص بك أنت ،هل ال ال يزال الحب لهم ومنحهم االحترام لكم .إذا فعلتم ،ثم عند هللا
تخصصات لك ،ويشير إلى األخطاء الخاصة بك ،الصحيح ال تزال تحبه وتعطي شرف له .إذا كنت تعتقد أن هللا كآخر من اآلباء الخاص بك ،ثم
عند "كلمة هللا" خالفا لما تريد ،التفكير في "كلمة هللا" توبيخ أو االنضباط ضد أنت كنت تفعل شيئا خطأ وتحتاج إلى تصحيح.
االنضباط التي تلحق بك اآلباء عليكم ،تساعدك على أن تصبح أفضل شخص ،لكن االنضباط الذي يمنحك هللا يساعد على إرشادك إلى
الحياة األبدية ،والدخول إلى السماء .عند قبول توبيخا هللا وتعلم منه ،وتصحيح أن الذي كنت تفعل ذلك مدعاة هلل تصحيح لكم ،ثم أنت على طريق
االستقامة ،والمطلوب للدخول إلى السماء.
يمكن أن تسأ ل السؤال" ،عند هللا من أي وقت مضى أعطتني تصحيح؟" كلما كنت تفعل شيئا أن كنت تعرف أن تكون خاطئة ،أو أن يكون
خطيئة ،كنت أشعر بوخز واعية .هذا وخز واعية هو هللا يعطي لك تأنيب ضد ما كنت على وشك الدخول في .إذا عندما كنت أشعر بوخز هذه،
يمكنك التوقف عن نفسك ،ثم يمكنك عرض هللا لك هي االستماع إليه.
يجب أن اعترف ،في شبابي ،شعرت بالوخز هذه ،ولكن معظم األحيان تجاهلها .إذا نظرنا إلى الوراء في أفعالي ،يمكن رؤية هللا فقط
كيف بخيبة أمل كان لي .حب هللا كل واحد منا ،ولكن في نفس الوقت "هللا األوامر" أن نعيش حياتنا في األخالق نفسه أنه يعيش له .كلما كنت تجاهل
توبيخا هللا ،ونمضي قدما ونفعل ذلك الذي تعرفه هو مذنب ،ثم كنت إعطاء إهانة لوالدك في السماء ،وأقول له أن كنت ال تحب له ،وأن لديك ال
احترام له األخالق.
ونحن جميعا المعرفة فيما يتعلق بالذين نحن بنوع ما من شخصية والشرف واألخالق التي لدينا .إذا كنت شخص المعنوي ،ثم كل الذين
يعرفون أنت تعرف هذا األمر الذي أنت ،إذا كنت شخص غير أخالقي ،ثم كل الذين أعلم أنك تعرف هذا الذي كنت .أنه هو نفسه مع هللا .عندما
تحصل على معرفة هللا بطريقة شخصية وحميمة ،تعلمون أن هللا المعنوي ،وأن لديه إحساس عال بالشرف .هذا كيف يتم تعريف شخصيته .عند
رفض توبيخا هلل ،هي قول هللا أن تكره كل ما ،والذي يعرف من .وباختصار لك هي إهانة "لخلق هللا" ،وفي نظر هللا أن يجعل لكم الشر.

فشل األصل
إذا كنت ال تعرف ما هو صحيح أو ما هو خاطئ ألن تغرس الديك ابدأ هذه المعرفة إلى كنت كطفلة ،ثم تعطيها إهانة هلل حتى ولو كنت
ليس لدى أي فكرة أن كنت تفعل ذلك.

فمن رأيي أن طفل اليسار إلى األجهزة الخاصة بهم ،اإلرادة في أكثر األحيان ،اختيار خاطئ .أنها المهمة للوالدين لمساعدة أطفالهم على
اكتساب المهارات الالزمة للتعامل مع المعرفة بما الصحيح كما حددها هللا ،وما هو خاطئ كما تعرف باهلل .سيسمح هذا الطفل الذهاب من خالل
الحياة قادرة على التعامل مع محن الحياة .سيؤدي إلى فشل الوالد في كثير من األحيان في فشل الطفل.

التعليم حق من الخطأ
تأديب طفل أي شيء أقل من تعليم الطفل الفرق بين الحق والباطل .إذا كان هو ال لها جذور هذا المفهوم في شخصية الطفل في وقت مبكر
من الحياة ،أقل احتماالً إنجاز ما يصل الطفل إلى سن المراهقة.
وهذا مطلب شخصي بين الوالد والطفل ،ووجود شيء آخر ونحن بحاجة إلى حكومة وتدفعنا للعبادة بأي طريقة أخرى غير تلك التي علينا
أن نقرر بشكل صحيح .هذا كان في أوروبا خالل العصور الوسطى التي تفرضها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية و بسبب هذا شعب أوروبا عقدت
مرة أخرى والمجتمع في حالة ركود ألكثر من ألف سنة.
تشغيل الناس األديان ،على الرغم من أن يستند إلى اإليمان ،وعند الوصول إلى السلطة على غيرهم من الناس؛ إميل إلى االعتقاد بأنفسهم
أفضل من اآلخرين .ثم يبدأون االنحناء قوانين هذا الدين تعكس ما يريد أو تفسيرات ،بدالً من أن القصد من هللا .وهذا ما حدث في المعبد في القدس،
وفي أوروبا وفي كنيسة روما.

هؤالء ضد هللا
أنه ليس معي ضدي؛ وقال أن جاثيريث ليس معي سكاتيريث في الخارجMatthew 12:30 .
أنا دائماً إعادة صياغة هذا القول" ،أي شخص الذي ال يعبد هللا كما أنه يرشد منا القيام به ،هو عدم عبادة هللا على اإلطالق ،وذلك هو
معارضة هلل".
الوصية الخامسة وقد أكثر القيام مع الحقيقي وتصحيح العبادة هلل أكثر من ذلك من األطفال الذين يحتاجون إلى تكريم أولياء أمورهم.
يسوع ،من خالل تعاليمه ،يتيح لنا فهم كامل أكثر بكثير من هذه الوصية .التالي هو إجراء مناقشة لتلك الواجبات األخالقية التي تدرس لنا من قبل
يسوع ،الذي جلب إلتمام "الوصية الخامسة".

رحمه
كلمة "رحمه" وهو يعرف :التصرف أن تكون رحيمة أو مسامحة اآلخرين .يكون المريض ،والمحبة ،وترو ،فهم أولئك الذين يعانون.
تكون على استعداد إلعطاء يد العون ألولئك المحتاجين.
هللا يخبرنا من المؤهالت التي يجب أن نحصل على إذا أردنا أن تلقي رحمه هللا في اآلية التالية.
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم ،تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا .سفر الخروج 20:6

كما ترون ،هو المؤهل ونحن يجب أن أول "االحتفاظ ببلدي الوصايا "،قبل أن هللا سيعطينا رحمته .أعتقد أن هذا في نفس الضوء كالديك.
إذا كنت مطيعا ً للقواعد التي وضعوها لتتمكن من العيش تحت سقف بهم ،ثم اآلباء الخاص بك تظهر لك العديد من رحمه والدعوة ، .بينما إذا كنت
العصاة لقواعد السلوك ،ثم أنها تسعى ليس فقط إعطاء االنضباط ،ولكن امتنعوا بها رحمه من أنت أيضا لفترة.
يسوع يخبرنا هذا عن الرحمة:
طوبى الرحمن الرحيم :ألنها تحصل على رحمهMatthew 5:7 -
في هذا يسوع هو تعليم لنا ،ال لشيء من الخطيئة ،ولكن سمة من هللا .في هذا يسوع يبين لنا أن هللا الرحمن الرحيم ألولئك الذين يحبون هللا
وإعطاء الطاعة هلل والذي يعطي الرحمة لآلخرين .هللا يعطي لنا أن نعطي لآلخرين.

الرحمة
كلمة "الرحمة" يعرف بأنه :التعاطف مع معاناة اآلخرين ،مع رغبة في مساعدة -أعرف هذا ،ولكن لرحمة هللا ،أولئك الذين هم في األلم
أو المعاناة قد تكون لك .تعطي لنفسك كما كنت تريد اآلخرين أن تعطي لكم ،وما تكلم يسوع في بلده "الوصية الثانية".

شفقة
كلمة يعرف بأنه "مؤسف"  :شعور بالحزن بسبب مشكلة أو معاناة شخص آخر .شفقة يسير جنبا إلى جنب الرحمة .إذا كنت تأتي إلى
أخرى وفي األلم والمعاناة ،جسديا أو عقلياً ،تأخذ الشفقة عليهم ،وعدم االزدراء أو السخرية مما يضيف إلى آالمهم.

حكاية رمزية لخادم ضمي
لذلك هو مملكة السماء تشبيه منعزلة ملك معينة ،والتي تأخذ في الحسبان خدامه .وعندما أنه بدأ احسب ،يقدم أحد منعزلة له ،المستحقة له
عشرة آالف المواهب ،ولكن فوراسموتش كما قال أنه ليس دفع وقيادة الرب له ليتم بيعها ،وزوجته ،واألطفال ،وكل ما كان لديه ،ودفع إلى بذل.
Matthew 18:23-25
يخبرنا يسوع في ما ورد أعاله أن هذا المثل لتشبيه مع السماء ،بل أنه يمكن تشبيه أيضا ألخالق هللا .كما ترون ،هذا الموظف مدين بمبلغ
لربه ،ولكن قد ال جعل الدفع مع .الرب ثم األوامر التي تملك خادماً وزوجته ،واألطفال وكل ما كانوا هم ستباع في رد للدين.
خادم ًا ثم سقط ،ويعبد له ،قائال :الرب ،والصبر معي ،وسوف تدفع إليك كلMatthew 18:26 .
في هذا يسألك خادما ً للصبر ،بالمرافعة مع ربه له جيدة للدين إذا كان الرب سوف يكون مجرد الصبر معه.
ثم الرب أن موظف تم نقله مع الرحمة ،وأطلق عليه ،وغفر له الدينMatthew 18:27 .
ف ي هذه اآلية يظهر الرب له الشفقة والرحمة بمسامحة الديون خادمة .في هذا هو كشف الرب له صلة القرابة مع "األخالق هللا".

ولكن الموظف نفسه ذهبت خارج ًا ،والعثور على واحد من خدامه زميل ،الذي المستحقة له ومئة بنس :وأنه وضع يديه عليه ،وأخذوه
بالحلق ،قائال" ،دفع لي أن أنت أوويست ".وزميله عبده سقطت عند قدميه ،وبيسوت له ،قائال" :والصبر معي ،وسوف تدفع إليك جميع" .وقال
(الموظف األول) سوف ال :ولكن ذهب ويلقي به في السجن ،حتى أنه ينبغي تسديد الدينMatthew 18:28-30 .
في هذا الموظف األول هو عرض له صلة القرابة مع الشيطان ،في أن لديه ال رحمه أو شفقة ،كما بينت له الرب له.

حتى عندما رأي الزميل خدامه ما تم القيام به ،أنها كانت آسف جد ًا( ،مليئة بالرحمة) ،وجاء وقال منعزلة ربهم كل ما تم القيام به .ثم قال
له الرب ،بعد أن كان يدعى أنه له ،له" ،يا أنت شرير خادمة ،وأنا غفر إليك كل تلك الديون ،ألن أنت ديسيريدست لي :شولديست ال أنت أيضا كان
الرحمة في خاصتك الزميل-الموظف ،حتى ما كان شفقة على إليك؟" Matthew 18:31-33
في هذا المثل ،يسوع قد أظهرت لنا لمحة شخصية والطابع األخالقي هلل .هللا هو األب ،وأنه يريد أن نعيش والممارسة نفسها في احكامنا
األخالقية كما يبين هللا لنا.

الغفران
يتم تعريف "الغفران" كالكلمة :القانون للعفو عن شخص ما لخطأ أو فعل خاطئ .أن مسامحة ألولئك الذين يعتدون أو أكره لك .مجرد
التفكير في كيف يعطي هللا المغفرة ألولئك منا الذين الخطيئة ضده .حتى بعد حياة الخطيئة والحرمان ،وأنا أعرف أن هللا قد غفر لي .هذا وقد بينت
لي كيفية يغفر أولئك الذين أساءوا لي خالل حياتي .أن هللا له هذه الصفة األخالقية يجعلني تريد أن تكون كذلك ،النا ،يجري االبن عن رغبته في أن
يكون مثله ،وأخالق هللا جميل بالنسبة لي.

الكرم
كلمة "الكرم" وهو يعرف :الرغبة في إعطاء المال ،تعليمات ،أو الوقت بحرية ،مع عدم انتظار مكافأة .بغض النظر عن مدى سوء أنت،
إذا كان لديك هللا وهي مطيعة لكلمته ،ثم باهلل سوف يكون دائما ً أن التي تحتاج المقدمة لك من هللا .هللا لن تسمح ابدأ أولئك الذين يحبون وطاعته
يجوع أو قد ال يوجد مكان الخروج من البرد .وسيقدم لتلبية االحتياجات الخاصة بك .حتى عندما واجهت آخر يحتوي على ال شيء ،اتخاذ ما يمكن
وما تعطيه لهم .جنبا إلى جنب مع هديتك القوت ،تعطي لهم هدية يسوع .تتقاسم معها تعاليمه ،حتى أن واحد المعوزين من خالل هللا ابدأ ستحتاج
لشيء مرة أخرى.
معرفة الفرق بين الذين يريدون شيئا ،والتي تحتاج إلى شيء .سيتم تقديم هللا لتلبية االحتياجات الخاصة بك ،ولكن تريد شيئا أكثر من ذلك
الذي تحتاجه المفرط .أشياء األرض هي األرض ،وال يمكن أن تؤخذ معكم عندما تموت أو عندما تذهب إلى السماء ،ولذلك ،أشياء األرض خالف
تلك األشياء التي هي ضرورية ،وهي وجود فائض حياة إال ينتقص من الخاص بك إعطاء المجد هلل.

الطاعة
كلمة "الطاعة" يعرف بأنه :القانون أو الممارسة المتمثلة في اتباع التعليمات ،أو االمتثال للقواعد أو اللوائح ،أو الخضوع لسلطة شخص
آخر .عند إعطاء شرف إلى والديك لك المجاهرة بحبك لهم بأن تكون مطيعة لقواعدها .كما يطالب هللا عليك طاعة وصاياه .وهم لحسن الخاص بك.
أولئك الذين إطاعة وصاياه سعيدة وتوسيط عقليا ً حيث أن أنها يمكن التعامل مع التجارب والمحن من الذين يعيشون في عالم أفسدتها الشيطان
األكاذيب والخداع .عند إعطاء الطاعة للوالدين ،يعلم هللا كنت سيعطي أيضا الطاعة له .القواعد التي تفرض الديك عليكم بتشغيل التجريبي للنظام
هللا .إذا كان يمكن لك طاعة الوالدين الخاصة بك ،حتى عندما كنت ال نعتبر على قواعد عادلة ،أنك تظهر هللا لك سوف يطيع قوانين بلده ،وكذلك.
كما ترون ،أنها مرة أخرى أن من واجب اآلباء تعليم وتأديب أطفالهم في معرفة الصواب والخطأ ،وفي األخالق من هللا .فشل األصل خطيئة ضد
هللا ،لكثير من األحيان ،أن فشل النتائج في الفشل الطفل.
تذكر :ونحن جميع أبناء هللا ،وهللا قد وضع أطفاله في رعاية والديهم الدنيوية وأعطت األبوين لكل واحد منا األمر أنهم تعليم أوالدهم في
طريق الرب .إذا كنت تنأى بنفسها عن هذه المسؤولية ،ثم أنها لك الذين هم على خطأ إذا كان الطفل ال يكبر في حب هللا وجميع طرقه.
على الرغم من أن قمت برفض سلطة الوالدين الخاصة بك ،إذا كنت تعيش داخل حدود وطنهم ،أو في رؤية أوسع نطاقا ،داخل حدود
المدينة أو الدولة أو األمة ،من الضروري أنك ال تزال طاعة للقواعد والقوانين واللوائح .إذا كنت غير قادر على إطاعة القوانين والقواعد إيرثلي
الخاصة بك ،ثم لماذا كنت أعتقد هللا يكون االهتمام بدعوة لك في السماء؟ إذا كان أي شيء آخر ،أن هللا كل شيء عن القواعد واللوائح ،والوصايا.
عندما كنت طاعة الوالدين الخاص بك يمكنك أيضا تظهر حبك هلل .إذا قمت برفض الديك واالنخراط في أعمال غير مشروعة ،ثم أنك تعطي
ازدراء هلل كذلك.

االحترام
يجري مطيعا ً أيضا يشير إلى إعطاء االحترام لآلباء الخاص بك ،فضال عن قوانين البالد التي تعيش فيها أنت .االنصياع للقانون ال يعني
أن نقبله الصحيح .أن "قوانين هللا" تحل محل "القوانين مان ".وإذا كان نون رجل معارضة شريعة هللا ،ثم أنها مسؤوليتك االنصياع لهذه النقطة أن
كنت ال يعصي هللا.

على سبيل

المثال :قد تم سن قوانين في الماضي التي جعلت العبادة يعطي هلل في "اليوم السابع" غير المشروعة .هذا القانون في

المعارضة المباشرة "الوصية الرابعة" .ألن شريعة هللا يحل محل قوانين الرجل ،يجب أن تواصل إعطاء الخاص بك العبادة هلل يوم "السبت
المقدس" له وال تطيع هذا القانون للرجل الذي يخالف شريعة هللا .لهذا سوف تكون لالضطهاد ،والسجن وربما حتى قتل .كلما كان من الممكن لك
يجب أن تطيع "القوانين الرجل" ،ولكن فقط إلى درجة أن القيام بذلك ال يضع لك في انتهاك "قوانين هللا".
هم أولئك الذين يحبون الحياة الخاصة بهم أكثر مما يفعلون هللا ال تليق باهلل.
يجعل ذلك قيصر األشياء التي هي قيصر؛ وهللا األشياء التي هي هللاMatthew 22:21 .
وفي هذا السياق ،يمثل قيصر كل ما هو إيرثلي وتتصل بالحياة على األرض.

أنت سوف ال تقتل
القتل
كلمة "قتل" وهو يعرف :المتعمدة والمقصودة يتصرف من أخذ حياة شخص آخر؛ ومع العنف والوحشية.

القتل الخطأ
كلمة "القتل الخطأ" وهو يعرف :القتل غير مشروعة لشخص آخر دون التخطيط المسبق ،أو الفعل غير مقصود أخذ الحياة ،يتحقق عن
طريق شخص آخر ووقوع حادث أو إهمال.

واد البنات
يتم تعريف كلمة "واد" ك :القانون من قتل رضيع أو طفل مولود الجديد .من دراستي للمقدس هللا ،أنها فهمت أن هلل وهذا يشمل قتل
األطفال الرضع الذين لم يولدوا بعد( ،اإلجهاض) ،وكذلك -هذا التفاهم تتعلق بكيف ومتى هللا تعترف بوجود كائن بشري .وتكشف اآلية التالية إلى
ذهني عندما يحدث هذا.
ألنه تكون كبيرة في عيني الرب ،ويجوز شرب الخمر وال الشراب القوى؛ وأنه يمأل مع األشباح المقدسة ،حتى من رحم والدته .لوقا
01:15
بينما بعد في بطن أمة ،المسلم يوحنا المعمدان كإنسان باهلل ،ألن هللا يمأل جون لم يولد مع األشباح المقدسة .أنني أفهم أن األشباح المقدسة
إال تعطي للبشر ،وال لحيوان أو أي شيء آخر غير البشرية .وهذا يقول لي ،أنه حتى الطفل تصور حديثا من رجل ،هو ينظر إليه كإنسان باهلل.

اإلرهاب
يتم تعريف "اإلرهاب" كالكلمة :القانون قتل متعمد المواطنين غير القتالية كملحق لجهد الحرب العسكرية ،تقتل تشويه أو تدمير ،بقصد
توليد الرعب في السكان ،والعنف أو التهديد بالعنف ،ال سيما تفجير واختطاف واغتيال ،نفذت ألغراض سياسية.

الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية
الجرائم ضد اإلنسانية عمال متعمدا إللحاق خسائر يمكن تجنبها عند السكان المدنيين كجزء من الجيش أو المجهود الحربي.
كل هذه األفعال الالأخالقية هي تتصل "أنت سوف تقتل ال" ،وعلى هذا النحو ،خطايا ضد "وصايا هللا".

الزنا
كلمة "الزنا" يعرف بأنه :جماع الجنسي طوعي بين شخص متزوج وشريك خالف الزوج المشروعة.

الزنا
كلمة "الفجور" يعرف بأنه :جماع الجنسي الطوعي والتراضي بين األفراد غير متزوج من بعضها البعض .وهذا يشمل جميع الجنس
ليس بين الزوج والزوجة ،وكذلك تحديد العالقة بين رجل وامرأة ،مما يحول دون قيد نظر هللا متزوج من اثنين من نفس الجنس .المعنية بقدر ما
هللا" ،جميع الجنس خارج نطاق الزواج هو خطيئة".

اإلنجاب األنواع
الجنس هو كل شيء عن اإلنجاب من األنواع ،وهو جانبا ضروريا من مملكة الحيوان .الرجل قد وضعت على األرض في "اليوم السادس
من خلق" كالحيوانات األخرى ،ولهذا من الضروري أن الرجل يشارك أيضا في الجنس بغية مواصلة األنواع .خالفا لغيرها من الحيوانات بيد هللا
جعلت الرجل روح حية .وأضاف هذا المكون الذي يعتبر الرجل المصاعد رجل فوق الحيوانات ويعطي الرجل اإلمكانات كما يجري هللا ،في العقل
وفي الروح .ألن هللا قد أعطى هذا الرجل أنه قد أمر أن يكون الرجل أعاله الحيوانات التي تنوي هللا أن الرجل يكون كائنا ً أخالقيا كما هللا ،ولذلك
عند ممارسة الجنس البشري في الجنس كما تفعل الحيوانات فإنه يخفض لنا العودة إلى كونها ليست أفضل من الحيوانات.

هبة من هللا
جعلت هللا بدل خاص للرجل في هذا من الحكمة .إذا أدخل رجل وامرأة على الزواج مقدسة ،إعطاء وعود إخالص لبعضهما البعض ،ثم
هللا يعطي لهذا الزواج هدية .هدية قدمها هللا أن متزوج اثنين من بعضها البعض ويمكن اآلن ممارسة الجنس ،دون خطيئة .إذا لم يكن هناك ال
الزواج ،كما حددها هللا ،ثم ال يوجد أي هدية واالنخراط في الجنس ال يزال خطيئة.

غشيان المحارم
كلمة "زنا المحارم" وهو يعرف :فعل الجماع الجنسي مع عضو األسرة لواحد ،أما التبرعات أو عن طريق االغتصاب؛ وهذا يشمل
خطوط الدم إلى أسفل ،بما في ذلك أبناء عمومه الثالث؛ فضال عن األفراد ذات الصلة بالزواج.

اإلغراء
كلمة "اإلغواء" يعرف بأنه :االستخدام المتعمد من براعة المرء الجنسي ،كوسيلة للسيطرة على إجراءات أخرى لتحقيق مكاسب
شخصية ،أو المتعة الجنسية.

البغاء
كلمة "البغاء" يعرف بأنه :قانون تقديم األفعال الجنسية للحصول على تعويض.

الترويج لعاهرة
كلمة "عاهرة الترويج" يعرف بأنه :هو مصطلح هجومية بمعنى أن يكون عميل العادي من البغايا ،أو تعبير هجومية بمعنى للعمل
كعاهرة.

هومو الجنسي
كلمة "هومو الجنسي" يعرف بأنه :تتصل ،أو بعد توجه الجنسي لألشخاص من نفس الجنس ،أن يكون مثلى أو مثلية .ألن هللا يرى كل
الجنس خارج إطار الزواج بين رجل وامرأة تكون شرير ،يدعو هللا الجنس هومو رجس منعزلة عيون الرب .يتم تعريف كلمة "رجس" ك :هو
أمر غير أخالقي ،ومثير لالشمئزاز ،أو المخزية ،شعور بكراهية شديدة أو الرفض تجاه شخص ما أو شيء ما.
تعرف هذا ،السبب في ذلك رجس ليس تماما بسبب رجلين أو امرأتين؛ أنها ألنهم يشاركون في ممارسة الجنس خارج الدولة للزواج كما
حددها هللا .ويرد هذا الدعم في اآليات التالية.
أنت سوف ال تقع على عاتق البشرية ،كما هو الحال مع الجنس النسائي :أنها رجس .الويين 18:22

إذا كان رجل أيضا تقع على عاتق البشرية ،كما قال الليث مع امرأة ،سواء منهم ارتكبوا رجس :يطرح بالتأكيد إلى الموت؛ وتكون دمائهم
عليهم .الويين 20:13
وكما ترون ،هللا يرى الشذوذ الجنسي برجس ،ولذلك ،إذا كنت تشارك في مثل هذه األفعال؛ ال أعتقد أن هناك مكاناً في السماء أو الحياة
األبدية لك .ألن هللا يقول أن من خطيئة ،ثم إذا كنت تحب هللا أكثر من نفسك ،يجب إنهاء هذا فعل فاحشة ،أو إال اللعن والموت األبدي تنتظركم.

البهيمية
كلمة "البهيمية" يعرف بأنه :نشاط جنسي بين إنسان وحيوان ،أو القانون ،والسلوك ،أو شرط أكثر مالئمة لحيوان بدالً من كائن بشري.
كما بينت أعاله ،هللا أكبر من الحيوانات من صنع اإلنسان ،الحد من نفسك ألن كونه حيوان هو إهانة هللا ،وأخبر هللا أن كنت اكرهه.

أنت سوف ال تسرق
كلمة "سرقة" يعرف بأنه :عمال متعمدا إلزالة الخاصية من شخص آخر بصورة غير مشروعة أو بدون إذن المالك وجعله الخاصة بك،
وهذا يتبع من خالل مع اكتساب الملكية عن طريق الخداع واإلكراه والخداع ،واالنتحال والغش.

الخداع
كلمة "الخداع" وهو يعرف :القانون لتضليل شخص ما عن طريق التضليل واألكاذيب.

االنتحال
كلمة "االنتحال" يعرف بأنه :عملية نسخ فكرة شخص آخر أو عمل الخطية وتدعي كعمل األصلي الخاص بك.
لقد أعطيت إذن أن يمكنك نسخ وإعادة إنتاج كل شيء قد وضعت على صفحة ويب هذه ،وللقيام بذلك في عدم االنتحال؛ ومع ذلك ،إذا
قمت بإجراء نسخ ،ثم االدعاء بأن العمل الخاص بك ،ثم وهذا هو االنتحال.

الخداع
كلمة "الخداع" وهو يعرف :عمل الماكرة أو خطة عمله بقصد الغش أو خداع.

االحتيال
كلمة "الغش" يعرف بأنه :من خالل استخدام األكاذيب والخداع ،يمكنك الحصول على المال أو الممتلكات أو بعض المنافع األخرى
تنتمي إلى آخر .ثم هذا كما الشيطان ،ولذلك عندما كنت تشارك في أي نوع من النشاط االحتيالي؛ أنك تظهر نفسك تكون من "تفرخ الشيطان" ،وال
طفل من هللا.

اإلكراه
كلمة "القسر" يعرف بأنه :استخدام القوة والتخويف أو التهديد لجعل شخص ما على فعل شيء ضد إرادته أو إرادتها.

تتحمل ال "شاهد زور"
شهادة الزور
كلمة "شهادة الزور" يعرف بأنه :تقول كذب بعد حلف يمين أن يقول الحقيقة ،أي قانون إلعطاء شهادة الزور ضد آخر ،التي تسبب لهم
الحرج ،والعار ،أو النزاعات القانونية.

الكذب
كلمة "الكذب" وهو يعرف :قائال أن هذا أمر غير صحيح في جهد واع لخداع شخص ما ،تعطي انطباعا خاطئا ،بيان كاذب أدلى عمدا
بقصد خداع.

عرضه
كلمة "ليابل" يعرف بأنه :وجود المسؤولية القانونية عن شيء ما ،ال سيما التكاليف أو األضرار المتكبدة ضد آخر.

أنت سوف ال تطمع
كلمة " "Covetيعرف بأنه :لديها رغبة قوية في امتالك شيء ينتمي إلى شخص آخر ،تريد شيئا بشدة بغية وضع شرط عقلية سلبية ،أن
يزيل لك من سبب منطقي-
جميع الضرورات الست التي أدرجت هللا في الوصايا العشر ،كوفت هو األسوأ .أعتقد أنها من هذا القبيل:
إذا كنت فعلت ال تطمع أن التي يملكها اآلباء الخاص بك ،يمكنك أن تعاملهم مع تكريم واحترام.
إذا كنت فعلت ال تطمع أن ينتمي إلى شخص آخر ،سيكون لديك ال قتلوا منهم للحصول عليه.
إذا لم ال تطمع أنت لن تلتزم الزنا أو الزنا .
إذا لم ال تطمع لو كنت ال سرقة .
إذا لم ال تطمع أن لديك أي سبب للكذب أو إعطاء شهادة الزور .
إذا لم ال تطمع ،ثم السبب في معظم الخطايا التي ارتكبت لن توجد.
في كل ستة من الضرورات األخالقية أعاله من هللا ،لدى معظم دول العالم حاليا القوانين المتصلة بهذه الشواغل األخالقية ،ودرجات
متفاوتة من العقوبات المتعلقة بأولئك الذين يخالفون لهم .هو بهذه الطريقة أن أمم العالم انظر منطق وجود األخالق هللا كتعريف الحرف في البالد،
حتى لو األمة ويدحض هللا ،وأنها ما زالت تبني له األخالق.

هللا هو "كائنا ً أخالقيا"
كما ترون ،عرف يسوع ما هو أخالقي ،وأن الذي علمنا يسوع يمكن أن تظهر كما يجري جزءا مع الضرورات األخالقية الستة الواردة
في الوصايا العشر .هللا-يسوع عرف األخالق ألنه كائنا ً أخالقيا ،ويريد أولئك منهم قد خلقه ،الذي يكون روح ،والذي يسميه أطفاله ،تكون الكائنات
المعنوية كذلك.
يمكن أن نسأل السؤال" ،لماذا هللا الرعاية إذا البشر األخالقية أم ال؟" إذا نظرتم إلى كل من الوصايا العشر ،سوف تشاهد الحرف هللا في
نفوسهم .هللا كائنا ً أخالقيا ،والذي دعانا إلى يأتي العيش معه في منزله .ليس كل واحد منا سوف تكون مقبولة له ومع ذلك ،قد فقط أولئك الذين
الطابع األخالقي واحد مع هللا ،أي فرصة للخالص ويجري.

األخالق يسوع
كما ترون ،لقد "ا لضرورات األخالقية الستة" الواردة في الوصايا العشر معنى أكثر بكثير مما توحي به الكلمات وحدها .هذا أضيف مما
يعني أن يسوع علمنا ،وهو في هذه "تعاليم يسوع" أنه قد تم الوفاء قوانين هللا ،ال إلى النقطة أوبسوليسسي ولكن إلى درجة الكمال أكبر طريقة هللا،
وتعريف منظمة الصحة العالمية هللا.

الطريق هلل
اآلن ولذلك يستجيب لي ،يا أيها األطفال :للمباركة هي التي تبقى بلدي السبل .األمثال 08:32
يقول هللا لنا مستقيم حتى أن أولئك الذين يحافظون طرق هللا المباركة .كلمة "طوبى" يعرف بأنه :تبذل المقدسة ،ولعلكم تتذكرون الكلمة
المقدسة للتبادل مع الحقيقة كلمة ،أو الحقيقي ،الذي هو طريقة أخرى للقول المستقيم .فقط هللا يمكن أن تجعلنا المقدسة ،وعندما يقول لي أنا المقدسة
إذا أظل طرقه ،ثم مع جميع بلدي قدرات العقل والروح والقلب ،وسوف تبقى "طرق هللا" .أنا ابني اآلباء ،وأريد فقط أن يعطي المجد لوالدي ،التي
تعيش حياتي كما أنه كما قاد لي القيام بذلك.

التعليم والحكمة
االستماع إلى التعليمات ،ويكون من الحكمة ،وترفض ال .األمثال 08:33
حتى اآلن في هذه الدروس الثمانية األولى لقد حاولت إقناع لك الشرط من تثقيف نفسك في "كلمة هللا" .في هذه اآلية هللا يقول لنا نفس
الشيء .ليكون من الحكمة يجب عليك أوالً تكون متعلمة ،يكون تعليما لديك أوالً الدراسة والبحث .أعرف كلمة هللا من الدراسة الخاصة بك؛ ال تعتمد
على اآلخرين أقول لكم يعني ما هو الكتاب المقدس.

الغفران هللا
األشرار التخلي عن طريقته ،ورجل أثيم أفكاره :وتسمح له بالعودة منعزلة الرب ،وأنه (هللا) سيكون تحت رحمه عليه؛ وهللا لنا ،ألنه سيتم
العفو عن تماما 55:7 .إشعيا
إذا كنت شخص مذنب ،تحتاج فقط التخلي عن طرق الخاص بك من الخطيئة وانتقل إلى هللا ،طالبا منه المغفرة بعد التوبة جميع خطاياك
أمام هللا  .يخبرنا يسوع؛ كل الخطايا المغتفرة ،احفخ خطيئة ضد األشباح المقدسة .وهذا يعني أنه إذا قتل شخص ما ،والتوبة اإلجراءات الخاصة بك،
وأسأل هللا أن يغفر لك ،أنه سوف ،طالما كنت ال من أي وقت مضى العودة إلى الخاص بك السبل خاطئين .مجرد تسأل هللا المغفرة ،يجب أن يظل
وفيا لطرق هللا لبقية حياتك ،إذا كنت تتعثر ،والعودة إلى طرق خاطئين الخاص بك ،ثم أن يقول هللا أن كنت حقا ً لم تكن التائبين بعد كل .إذا كنت حقاً
لم تكن التائبين ،أي الغفران الذي أعطاه لك هللا باطل.

هللا منتشرة في كل مكان
الفكاري ليست أفكارك ،ال يعتبرون طرقكم طرقي saith ،الرب .لذا حسب السماوات أعلى من األرض ،،هي طرق بلدي أعلى من
طرقكم ،وافكاري عن أفكارك 55:8 .إشعيا9-

كلمة هللا الحية
حتى يكون كالمي أن  goethالمنصوص عليها من فمي :عليها أن ال تعيد لي باطلة ،ولكن فإنه يتعين إنجاز ما لي من فضلك ،وأنها
سوف تزدهر في الشيء ويريتو أرسله 55:11 .إشعيا
هللا لم يخلق الكون لمتعة الرجل ،وأنه خلق الكون لسعادته الخاصة ،والرجل موجود في متعة هللا .رغبات جميع أن هللا أنه سوف يسبب أن
يحدث ،لذلك هو سعادته.
حتى يكون كالمي أن  goethالمنصوص عليها من فمي :سماع الكلمات التي يتكلم هللا "أنبياء هللا" ،وأنهم ثم كتابة تلك الكلمات ونشرها،
حيث أن جميع الذين يأتون بعدهم الذين يبحثون أيضا عن هللا كما فعلوا سوف يحصلون على نفس الكلمات التي يتكلمها هللا لهم .في هذه الطريقة هو
"كلمة هللا" األشباح المقدسة ،لكلمة هللا على قيد الحياة كما اآلن كما عندما تحدث إلى األنبياء.
عليها أن ال تعيد لي باطلة :تعني كلمة "الفراغ" يكون بدون مضمون .كما تستخدم هنا باهلل ،أنه يعني أن الكلمات التي يتحدث بها هللا
يكون مضمون ،حيث سيتم تحويل تلك التي سماع أو قراءة "كلمة هللا" وقبول ذلك كالحقيقة لعبادة هللا .فمن هذا التحويل الذي يعطي جوهر "كلمة
هللا" والحياة .كلمة هللا هي "الكلمة الحية" أو بر ،وهو على هذا النحو األشباح المقدسة.

مسار بر
بوابة مضيق
تسعى إلى الدخول في بوابة مضيق :للكثيرين ،أنا أقول لكم ،وسوف تسعى إلى الدخول في ،ولن يكون بمقدورنا .لوقا 13:24
وهذا يعني أن نبذل جهدا يكون اإليمان الحقيقي والصحيح هلل .البوابة هي المدخل إلى الجنة ،ورمزي للحفاظ على اإليمان الحقيقي.
"بوابة المضيق" ،رمزي بمعنى أن تعيش حياتك بتعاليم يسوع ،وحفخ الوصايا العشر ،واحتضان أخالقهم ،وجعلها جزءا من الذين أنت ،وهو
المسار من بر والالزمة لتصبح "سانت من هللا".

مضيق
لنفهم تماما ،تحتاج إلى فهم الكلمة ،المضيق .كلمة "مضيق" يتم تعريف بواسطة القاموس ك :أن تكون عادلة وسليمة وصادقة ،هي حالة
صعبة أو ينطوي على مشقة .وإلى جانب ذلك ،في سياق ما يقوله هللا ،فإنه يعني تواجه عقبات ،أو مسار صعب بسبب العقبات.
للكثيرين ،أقول لكم ،وسوف تسعى إلى الدخول في ،ولن يكون بمقدورنا .كثير ستحاول جاهدة الحفاظ على اإليمان ،ولكن لن يكون قادراً
على .وسوف يكون هناك العديد من الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين ،الذين يعطون إال التشدق بالمسيح ،ولكن ال تتبع اإليمان الحقيقي كما ورد باهلل
في الكتاب المقدس .يجب أن تطيع لك تماما "كلمة هللا" .هللا يقول أنه من "اليوم السابع" الذي قال أنه تقع على ،وأن كان "اليوم السابع" أن هللا
المقدسة ،وهذا هو "اليوم السابع" الذي يقدس هللا .لماذا ثم القيام بمعظم المسيحيين االحتفال يوم السبت في "اليوم األول" من األسبوع؟

إعطاء الطاعة لكلمة هللا
أريد أن اضرب لكم مثاالً هنا .أنا أعرف أن يوم األحد العبادة هو عالمة الوحش ،ولكن من أجل الوسيطة ،دعنا نقول أن يوم األحد العبادة
كانت تتغاضى عنها هللا .ال يكون من الصحيح ثم ،يجب أن تبقى "يوم السبت األحد" بنفس الطريقة كما مطلوب منها أن تبقى يوم السبت كما ورد
في "الوصية الرابعة"؟
يوم السبت يوم للتواصل مع هللا ،ولكن كم عدد الذين يطلقون على أنفسهم المسيحية ،وقضاء اليوم في مشاهدة األلعاب الرياضية ،أو التي
تنطوي على أنفسهم في أي عدد من األنشطة ،أي الذي يتعلق بعبادة هللا .ال لإلشارة إلى الذهاب إلى السوق لشراء البقالة أو األفعال األخرى من
التجارة .هو مالحظتي أن بعد الكنيسة العديد من المسيحيين وسوف الذهاب إلى السوق وشراء البقالة ،أو الذهاب إلى حدث رياضي وتدفع للحصول
على .هذه األشياء هي معارضة لكل ما قد قال هللا فيما يتعلق باالحتفال بيوم السبت ،ولكن ما زال العديد من المسيحيين المشاركة في هذه األعمال.
بهذه الطريقة ،بين أمور أخرى ،أن كنت تعطي التشدق ليجري من المسيح ،ولكن القلب الذي هو أبعد ما يكون عن له ،مما يجعل لكم منافق.
وهناك أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين الذين يذهبون إلى الكنيسة يوم األحد ،والجلوس واالستماع إلى شخص ما الوعخ لهم.
ولكن ،معظم تفعل ذلك كعرض وليس كفعل من أفعال العبادة .ما أقوله هو أن تكون حقيقية المسيحية ،تحتاج إلى مشيا على األقدام مشيا على
األقدام ،وليس مجرد نقاش.

فمن السهل هو للذهاب إلى الكنيسة ومجرد الجلوس هناك ويجري االستماع إلى ما بشر ،ولكن الكيفية التي تترجم إلى الخاص بك إعطاء
العبادة إلى هللا؟ عند مغادرة الكنيسة ال يعتقد كل من هللا والكتاب المقدس اترك لكم.
وعندما ذهب هللا يوم واحد في األسبوع للبلدية مع آدم ،كان في "اليوم السابع" من األسبوع .آدم وهللا أن تجلس معا ،وتناول وجبة ،وآدم
سوف تعطي العبادة هلل ،وطرح األسئلة ،والقيام بمحادثة ،كما كنا مع آبينا .وهذا السبب الذي يدعو نفسه هللا أبانا في السماء ،وأنه يريد أن يكون لدينا
عالقة جيدة مع هللا ،مثلما لدينا مع األب الجيدة والطيبة التي لدينا على األرض.

لماذا هو "السبت األحد" خاطئين
ألن يوم األحد ليس يوم أنشأها هللا لمراقبة له يوم السبت ،و لكن الشيطان يكمن ،عند مراقبة األحد لك إعطاء أي اعتبار لصحيح يوم
السبت ،اليوم السبت .وبسبب هذا لديك أي مشكلة الذهاب إلى السوق أو االنخراط في التجارة اليوم السبت .وهذا بالضبط كما الشيطان يريد لك أن
تفعل .هي االنخراط في أفعال شريرة يوم السبت ألن كنت قد خدعت باالعتقاد بأن يوم األحد هو "يوم السبت" .لهذا يسوع سوف يمكنك تعيين مع
عالمة الوحش عند عودته.
تذكر :وقد يتقدس هللا "اليوم السابع" ،مما يعني أن "اليوم السابع" هو يوم الراحة في الحقيقة مجلس اللوردات .كما قدس هللا في "اليوم
السابع" ،مما يعني أنه قد طهر ذلك اليوم من كل خطيئة ،ولك أن تفعل األشياء الشريرة في "اليوم السابع" ما يعطي لك عالمة الوحش.
هذا هو الذي يشكل جانبا من عقبات وصعوبات بالبقاء على مسار المضيق التي يتحدث بها من اآليات أعاله .للراحة في الرب ال يعني أن
تقلع يوميا من العمل حيث يمكنك أن تفعل ما هو متعتك ،وجعل هذا يوم واحد في األسبوع في اليوم من المناجاة مع هللا .المحلية للتواصل؛ التفكير
حول هذا الموضوع ،هل تتكلم أو الصالة هلل ،وعندما ال تكون في الكنيسة يوم السبت؟

كيفية الحفاظ على السبت
وهناك أربعة جوانب لما ينبغي أن تفعله في "يوم السبت".
/1ال تعمل:
/2ال يسبب اآلخرين العمل:
/3عدم االنخراط في التجارة ،وشراء أو بيع أي شيء:
/4المحلية "إحضار هللا" إلى الحياة الخاصة بك لهذا اليوم ،مع هللا ،مما يعني أن تشرك نفسك في دراسة له "اإلنجيل المقدس".
في بلدي التحويل إلى العبادة هللا ،وقد وجدت أن هللا يتكلم في أغلب األحيان بالنسبة لي بينما أنا إعطاء الدراسة على أسئلة محددة وقد
طلبت منه .ويتم معظم دراستي في الكتاب المقدس ،ألنه هو المكان الوحيد الذي سوف تجد "كلمة هللا"؛ ولذلك فحين ادرس الكتاب المقدس أن أسمع
في أغلب األحيان هللا تحدث لي.
ولذلك يجب أن يكون طرح السؤال" ،ما يشكل العمل كما حددها هللا ".إذا كنت اذهب إلى الكتاب من سفر الالويين ،سوف تجد كل
أنواع من القوانين أن لم أستطع القيام اليهود يوم السبت ،ولكن ثم ألغى يسوع معظم تلك القوانين ،عندما قال :أن قدم يوم السبت للرجل ،ال الرجل
ليوم السبت .حتى هذا يترك عالمة استفهام كبيرة بالنسبة لي فيما يتعلق بما يريده هللا منا في االحتفال بيوم السبت له.

حددت دائما ً "العمل" القانون ألداء تلك الواجبات المطلوبة منكم غرض يجري العاملين بأجر ،أو آخر ،ما يلزم لكسب العيش ،وضع
الطعام على المائدة ،وسقف فوق راسك.
هللا أعطانا ستة أيام لرؤية جميع احتياجاتنا إيرثلي ،ولكن يوم واحد أسبوع هللا خصصت يتسنى لنا نسيان احتياجات أجسادنا ،ويعطي
القوت ألرواحنا .فقط في إعطاء نفسك "هللا خلق" لك ملء روحك مع الصحة والسعادة.

القيام بالمتعة الخاصة بك
على سبيل المثال ،نجار في العمل عندما قال أنه منخرط في استخدام مهاراته غرض العمالة المربحة .ولكن إذا رغب هذا نجار نفسه ،يوم
السبت ،العمل في حديقة منزله ،الذي هو للتمتع واالسترخاء ،وله ال جانب من إنتاج له عمله ،أنه ثم العمل على النحو المحدد في "الوصية
الرابعة"؟ نعم ،أنها ال تزال تعمل كما حددها هللا .يوم السبت كل شيء عن إدخال هللا في حياتك هذا يوم واحد في األسبوع ،وعدم االستسالم لوقفه
حيث يمكنك أن تفعل تلك الشيء الذي تستمتع به .يمكنك يجب المحلية مع هللا .إلى باقي في هللا ليس للمتعة الخاصة بك ،ولكن هلل متعة .هللا يعطينا
ستة أيام في األسبوع للقيام بسعادتنا ،هو الكثير اسأل أن يوم واحد في األسبوع كنت تنفق مع هللا؟
من ناحية أخرى ،هو اإلنفاق يوم السبت أمام التلفزيون أو الكمبيوتر مشاهدة أفالم أو حدث رياضي أو لعب ألعاب مساوية للقيام بالعمل؟
وأقول "نعم" ،كما قصد هللا فيما يتعلق باحتفالنا بعطلة السبت المقدسة .عندما كنت تشارك في األمور التي ال تتعلق باالتصاالت بين لك وهللا أنت
لست بالتواصل مع هللا .ولكي يكون في التواصل مع هللا يتطلب يمكنك إعطاء الفكر والنظر في الكتاب المقدس ومعناها ،الصالة هلل ،وكذلك بفضل
كما هو الحال في إرشاد .كيف يتم إنجاز هذا عندما كنت منهمكين في أمور أخرى؟ يوم السبت ليس للمتعة الخاصة بك؛ لتتمكن من القيام بسرور هلل.

إحضار هللا إلى حياتك
مهما كنت تفعل ،عليك إحضار هللا في حياتك جميع أيام األسبوع ولكن خاصة يوم السبت .هللا هو الخالق ،وتعطي المديح له لجميع الجمال
والراحة واالسترخاء ،الذي خلقه ويعطي لك.
النظر في يوم السبت كموعد لك وهللا يجب أن تنفق مع بعضها البعض .النظر هذه ،يوم واحد في األسبوع ،وهللا يستخدم للجلوس في
 Edenللحديقة مع آدم ،وجها لوجه ،تحمل على المحادثات الشخصية والحميمة ،مع آدم .يمكنك وضع نفسك في  Adamsستيد ،والتمتع بهذا
التواصل مع هللا ،التي فقدت آدم ذلك حماقة.
أعتقد أن هذا ما كنت ستفعل مع الخاص بك الدنيوية األب أو األم؛ دعوتهم على أن أطلعكم يوم ،وبينما هم هناك يمكنك الدخول في
حوارات معهم .وهذا كما أن هللا لك القيام معه على هذا يوم واحد في األسبوع.

الوقت ينفد
عندما فتح مرة واحدة سيد البيت ارتفع ،وقد خلت إغالق الباب ،وأنتم ابدأ للوقوف دون ،وضرب في الباب ،قائال ،الرب ،الرب ،معزل
لنا؛ وأنه يتعين اإلجابة وأقول لكم ،أنا أعلم أنك ال أين أنتم :لوقا 13:25

سوف تعتقد نفسك مسيحي ،و ولذلك نتوقع أن هي حفظته وأن يسوع سيأتي لك ،وقد جعلت مكانا ً لك في منزل والده ،فقط لتجد أنه ال
يعترف لك كأي شخص يعلم .ولهذا السبب سوف تبدأ لوائل ورثاء الخلط لماذا رفض يسوع لك.
هللا يقول لنا" :الحب لي ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا "،ألنه ال يبقى له الوصايا العشر ،لكن بعض االختالف منهم بدالً من ذلك ،هللا ال
يعترف لك .يجب عليك عبادة هللا كما أنه أوامر؛ آخر أنت ال عبادة له على اإلطالق .عندما يمكنك الحفاظ على وصايا هللا لك هي مبدية بحبك هلل.
عندما تفشل لعبادة هللا كأوامر أنه ،هي قدس كلمات الحب دون مضمون.
ثم يبدأ يي القول" ،لدينا تؤكل وفي حالة سكر في خاصتك الوجود ،وأنت يمتلك تدريسها في شوارعنا" .لوقا 13:26
سوف يستجيب لك ،أنا مسيحي وقد صليت لكم في كثير من األحيان ،قرأت الكتاب المقدس الخاص بك في كثير من األحيان ،وأنا اذهب
إلى الكنيسة كل يوم أحد.
ولكن يجوز القول بأنه" ،أقول لك ،أنا أعلم أنك ال أين أنتم ،وتحيد عن لي ،أنتم جميع عمال ظلم" .لوقا 13:27
هؤالء الناس هم أولئك الذين يطلقون على أنفسهم مسيحي ويهودي ومسلم ،ولكن ال تلتزم بتعاليم المسيح أو أن وصايا هللا .أن يكون تابعا
للمسيح ،لديك للعيش اإليمان ،وجعل هذا اإليمان جزء منكم ،تصبح "واحد مع هللا"-
هللا يستخدم العبارة" ،عمال ظلم "،إظهار أولئك الذين تعطي التشدق بالمسيح ،ولكن ال يعيشون داخل إطار عمل مجموعة من الوصايا
العشر ،مقارنة بأولئك الذين يعيشون في اإليمان ،من الذين يعيشون حياتهم بتعاليم المسيح التي لها كمؤسسة على الوصايا العشر.
السبت ،كما هو معرف في الوصايا العشر ،من غروب الشمس في اليوم السادس من األسبوع ،إلى غروب الشمس في اليوم السابع من
األسبوع .كما يمكننا الحفاظ على وقت اليوم ،هذا من غروب شمس اليوم الجمعة إلى غروب شمس اليوم السبت .إذا كنت ال تحتفخ بهذا اليوم كيوم
السبت هللا ،ثم كنت يجري من العصاة هلل .ويجري العصاة هو نفس يجري في معارضة هللا .هلل ،الذي هو نفسه كراهية له .أنه ،الذي يعارض هللا،
في الجامعة مع الشيطان ،عما إذا كان يعلم ذلك أو ال.

هناك يكون البكاء وصرير األسنان  ،عند يي سنرى إبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب وجميع األنبياء في ملكوت هللا ،وأنت أنفسكم التوجه بها.
لوقا 13:28
ألنه "سانت هللا" ،يجب عليك االحتفاظ بوصايا هللا؛ كل عشرة منهم ،وكذلك بشهادة يسوع ،حسب االعتقاد بأن يسوع هو هللا في جسد
رجل ،ويعيشون بتعاليم يسوع ،وأال فسوف يكون هناك أي مقعد لك في ملكوت هللا.
وأنها يجب أن تأتي من الشرق ،ومن الغرب ،ومن الشمال ومن الجنوب ،ويجوز الجلوس في ملكوت هللا .لوقا 13:29
ملكوت هللا سوف لم يعد يقتصر على أحفاد يعقوب ،كل رجل ،بغض النظر عن بلده محطة أو العرق أو مكان المنشأ ستكون موضع
ترحيب في صفوف "القديسين هللا" ،وأنهم بحاجة إلى االحتفاظ "وصايا هللا" فقط ونعترف "يسوع المسيح" كاهلل ،الحي تأتي إلى األرض في جسد
رجل.

وها وهناك آخر الذي يكون أول ،وهناك أو ً
ال الذي يكون األخير .لوقا 13:30

وهذا يعني ،أنه على الرغم من أن كنت قد يأتي في وقت متأخر إلى اإليمان باهلل ،ويكن إثم طوال حياتك ،إذا كنت التوبة ذنوبك وأسأل هللا
المغفرة سوف تكون األولى في السماء ،وأولئك الذين يعتبرون أنفسهم المسيحية أو اليهود أو المسلمين لسنوات سيكون الماضي خلفك ،إذا على
اإلطالق ،ألنها ال تعطي العبادة هلل "أوامر هللا".

التاريخ يعيد نفسه
فقد كان كثيرا ما الوقت قال أن التاريخ تميل إلى تكرار نفسها ،كما هو الحال مع المسيحيين واليهود اليوم ،حيث كان جداً مع يهود أيام
عندما يسوع يمشي األرض.

"يا القدس" ،القدس ،التي كيليست األنبياء ،وستونيست منها التي يتم إرسالها إليك منعزلة؛ وكيف في كثير من األحيان أن فقد جمعت
خاصتك األطفال معا ،كما جمع دجاجة لها الحضنة تحت جناحيها ،وأنتم لن! ها ،أنت منزل تركت منعزلة يي مقفر :هي حق ًا أقول لكم ،أنتم ال نرى
لي ،حتى حان الوقت عندما ية يجوز القول" ،المباركة هو أن يأتي باسم الرب ".لوقا 35-13:34
كما كان ثم مع اليهود ،فهل اليوم مع المسيحيين .كنت تعتقد التي قمت بحفظها ،ألن الكنائس الخاصة بك الوعخ لكم أن إعالن يسوع
المخلص الخاص بك لضمان الخالص ،ولكن هذا هو كذب الشيطان ،كما يدل على ذلك كل ما أنا قد كتبت إلى أسفل في الدروس أعاله .إذا بعد
قراءة هذه الكلمات التي تعطي لي قبل هللا ،ما زالت ال تقبل "كلمة" هللا الحقيقية ،فأنت كما كان اليهود من ألفي سنة مضت ،الضائعة في غطرسة
الخاصة بك.

