الدرس 9
الوصايا العشر ،من المستحيل
الشيطان هو كذاب
كذب الشيطان عندما يقول لنا" ،الوصايا العشر ال يقصد بها أن تبقى ،فمستحيلة لرجل للحفاظ على كل منهم".
هل من أي وقت مضى وقد قال هذا؟ أم أن هذا شيء كنت تعتقد؟ حسنا ،أنها كذبة ،قال بالشيطان واستمر ببلدة مكافحة المسيح ،كطريقة
للناس مقنعة ال لعبادة هللا كما أنه أوامر.

الشيطان العدو الذين سقطوا
تذكر :الشيطان ليس اسم الفرد ،وهو االسم الذي يطلق على جميع الذين هم العدو الذين سقطوا .إبليس كان األولى ،ولكن ذلك أيضا كلها
من تلك المالئكة التي أعقبت إبليس في تمرد هللا ،كما أيضا جميع الرجال إلى جانب سبل الشيطان ويعارضون طرق هللا ،جزء من الشيطان.
الشخص أو األشخاص الذين صرح لك بالكذب أعاله هو الشيطان ،واحدة من "عدو سقط".
الوصايا العشر توضح ما هو خطيئة ،إذا كنت ال تعرف "وصايا هللا"؛ كيف سيكون لديك المعرفة الالزمة لتجنب الخطيئة .هل تعتقد حقاً
الوصايا العشر شاقة جداً لتتمكن من إبقاء؟ دعونا نلقي نظرة على الوصايا العشر واحد مزيد من الوقت مع هذا في االعتبار.

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

الصالة إال خالقك
في هذا هو صنع هللا ببيان حقيقة ،وهو هللا نفسه الذي جلب أبناء يعقوب من عبودية .أعاله أن يقول أيضا أنه باستثناء له ،هو ال هللا
األخرى .كما قال لنا في "سفر التكوين" أنه هو خالق الكون ،ومن ثم خالقنا .هل تعتقد أن هناك آلة واحد فقط ،وأنه هو الخالق للجميع أنه هو وقد تم
من أي وقت مضى؟ إذا كنت تعتقد بذلك ،ثم يجب أن نصلي فقط له ،الخالق ،وليس غيره.

هل تصلي لتماثيل أو صور أخرى؟
إذا كنت تشجعنا بالخاص بك الكنيسة للصالة إلى التماثيل أو اللوحات ،أو أي نوع آخر من الصورة المتجمدة ،ثم كنت ال يصلون إلى هللا.
وحتى إذا كانت الصورة المتجمدة صورة واحدة تعتبر عادة أن يكون يسوع ،أنها ال تزال صورة المتجمدة ،ويحظر ذلك باهلل .إذا كنت مدعوة إلى
الصالة للقديسين ميت منذ فترة طويلة ،ثم يمكنك ال يصلون إلى هللا ،الذي يضع لكم في معارضة هذه "الوصية األولى".

هذا هو المستحيل للحفاظ على الوصية؟
لذلك ،التفكير في األمر ،ما هو حول هذه الوصية التي ستجعل هذه الوصية صعبة جداً أو المستحيل بالنسبة لك إبقاء؟ هل من الصعب أن
يصلي فقط هلل خالقك وال غيرها؟ هللا في قلبك ،وسوف يهجر ابدأ لك؛ هو أنت الذي يهجر هللا عند رفض لعبادته كما قال األوامر .بأي شكل من
األشكال أن إبقاء هذه الوصية( ،وضع األخرى ال قبلي) يكون من المستحيل لك أن تفعل؟

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

وثنية
أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة" :الصورة المتجمدة" يعرف بأنه :صورة أو تمثال اللة أو شخص مقدسة (ما
يسمى)  .وهذا يشمل التمثال أو الصورة التي تصور أن الذي قد حان للنظر في صورة يسوع .جميع الصور المستخدمة في العبادة ،صور من
الوثنية ،ومن هذا المنطلق يحظر بموجب هذه الوصية ،حتى تلك التي هلل أو ابن هللا.
قد يكون هذا مشكلة بالنسبة للكاثوليك والبوذيين للحفاظ ،بين األديان األخرى التي تحتوي على تماثيل ولوحات وغيرها من الصور
المتجمدة ،ولكن إذا كنت أظهرت الحقيقة ،التي األصنام خالفا للعبادة الحقيقية هلل ،ثم سيكون من الصعب جداً للتخلص من تلك األشياء .إذا كنت
تحب هللا وتنوي العبادة له ،ال يعقل أن يجب عبادته كما أنه يخبرك أن ،ال سيما عندما هذه اآلية يجعل من الواضح أن ذلك هو إرادة هللا؟
أو أي مثاله ألي شيء أن في السماء أعاله ،أو التي في أسفل األرض ،أو التي في الماء تحت األرض :وهذا يترك كل شيء وقد خلق
هللا.

السماء أعاله
الشمس
عندما قمت بالبحث عن إلى السماوات ،ماذا نرى؟ أن الشيء األكثر وضوحا ً هو الشمس؛ ولذلك خطيئة إذا كنت تعطي العبادة للشمس أو
أي جانب من الشمس .وهذا يبين أن عبادة آلة الشمس هم الذين تتعارض مع كلمة هللا والوصية الثانية.

القمر
عندما قمت بالبحث عن مرأى الثانية األكثر وضوحا ً أن القمر .القمر ليس شيئا معيشة وليس لديه األفكار أو الرغبات ،وأنها فقط في
مدارات حول األرض ،صخرة في الفضاء .لماذا أي شخص أعتقد أن القمر كان على قيد الحياة ،والمطلوب لذلك العبادة؟

النجوم
هو آخر مشهد مرئي في السماء النجوم .ال تعطي العبادة ألي من هذه األضواء في السماء ،وال يمكننا جعل الصور المتجمدة من أي منهم
لغرض العبادة ،والقيام بذلك إعطاء العبادة لشيء آخر بدالً "من خلق هللا" .خلق هللا الشمس والقمر ،والنجوم؛ هللا أكبر من جميع خلقه .تعطي العبادة
للخالق ،عدم الذي يتم إنشاؤه.

األرض تحت
أو التي في األرض تحت ،هذا يمنع الرجل من وجود الصور المتجمدة من جميع الحيوانات أو النباتات ،أو أي شيء آخر يعيشون أم ال .قد
تذكرون من "كتاب هجرة" ،آرون ،أدلى األخ إلى  ،Mosesثور ذهبي كإله لكي تعطي العبادة للشعب .هل تذكر أيضا رد فعل هللا هذا؟
وقال اللورد " ،Mosesاذهب ،ننكب إليك؛ للخطوط الجوية التركية الناس ،الذي أنت بروغتيست الخروج من أرض مصر ،وقد تلف أنفسهم .أنها قد
تحول جانبا بسرعة الخروج من الطريق التي قدت لهم :أنهم جعلوا لهم عجل المنصهر ،وقد تعبد ،وقد ضحى  ،thereuntoوقال" ،أن اآللهة خاصتك ،يا
إسرائيل ،التي جلبت إليك من أرض مصر" 32:7 .النزوح8-

 Mosesقد ارتفعت إلى الجبل ،وكان قد انتهى منذ وقت طويل .أصبح الناس حريصة ،وأفكر أن  Mosesقد توفي في الجبل ،سأل
هارون جعلها هللا ،وفي هذا أنهم جميعا قد أخطأ ضد هللا ووصاياه األولى والثانية ،بما في ذلك هارون ،شقيق  Mosesالخاصة.

العجل الذهبي
وقال اللورد " ،Mosesلقد رأيت هذا الشعب ،وها ،وشعب طنان :اآلن ولذلك اسمحوا لي وحدها ،أن غضبي قد الشمع الساخن ضدهم ،وأن كنت قد
تستهلك منهم :وسوف تجعل من إليك أمة عظيمة 32:9 ".النزوح10-

وكان رد هللا على هذا لإلشارة إلى أنه تدمير كل منهم ،واستخدام  Mosesفقط كمصدر له لألمة كبيرة .أنه فقط بعد أن اعترف Moses
مع هللا ،أن هللا منكر نيته في تدمير تلك التي تشارك في الوثنية .إذا هللا ستقتل كل من تلك التي كان يعمل جد مجانا ً من مصر ،نظراً ألنها ارتكبت

الوثنية ،ماذا تعتقد أنه سيفعل لك إذا كنت ارتداء صليب مع صورة رجل عليها ،أو لديك صور أو تماثيل للقديسين الميت فترة طويلة في يدك؟ إذا
كان الخاص بك الكنيسة هذه األشياء ويشجع على إعطاء الصالة لهم ،ثم الخاص بك الكنيسة ليست كنيسة هللا ،ولكن كنيسة الشيطان.

ننظر إلى قلبك
ال تحتاج إلى كائن ،عبادة هلل في قلبك ،أنت بحاجة إلى البحث فقط له هناك .ألن هللا فعال في قلبك ،عندما نصلي له ،يسمع لك .إذا كنت ال
عبادة هللا كما أنه أوامر وأنت تصلي له ،ولكن يبدو أنه ال يسمع لك ،ثم قد تظن أن أنه ال يسمع لك ،ولكن يفعل ،لكن لماذا ينبغي أن هللا يجيب
صلوات شخص يعبد هللا لالختراع الخاصة بهم ،وهي بالتالي في العصيان "هللا خلق"؟

الصالة هلل
يسوع يقول لنا كيف يصلي هلل
وعندما أنت بريست ،أنت سوف ال تكون كما المنافقين :ألنهم يحبون الصالة الدائمة في المجامع وفي زوايا الشوارع ،وقد رأوا من الرجال .حق ًا أقول
لكم" ،لهم أجرهم"Matthew 6:5 .
اإلحاطة علما بأن يسوع يخبرنا بالدخول في خزانة الصالة ،وعدم الخروج إلى الجمهور عندما نصلي .مما يجعل مشهد عامة لدينا الصالة ،يسوع
يخبرنا هو كيف المنافقين الصالة.

يعرف بأنه "خزانة"  :غرفة خاصة صغيرة ،أو منطقة مجلس الوزراء أو راحة كبيرة مع باب ،الذي يتم تخزين مالبس أو أغطية ،أو
غرفة صغيرة جانبا من أجل الخصوصية.
التفكير في األمر ،إذا كنت الدخول في خزانة ،وتغلق الباب ،ويمكنك ترك قبالة الضوء ،ماذا نرى؟ ترى الظالم ال أنت؟ في هذا اإلعداد،
ث م ما هو جيد هو وجود تمثال أو اللوحة أو أي األخرى المتجمدة الصورة ،إذا كان ال يمكنك رؤيته في الظالم .ولكن في نفس الوقت عندما تصلي
إلى خالقك ،أنه سوف يسمع لك ،ثم سترى بقلبك ،وال عينيك .وهذا هو "هللا خلق" أن تصلي ثم إلى.
يعرف بأنه "منافق"  :شخص يتظاهر بمبادئ تدعو إلى اإلعجاب ،والمعتقدات ،أو المشاعر ،بل يتصرف خالف ذلك .إذا كنت في نقاش
ولكن تعجز عن المشي سيرا على األقدام ،ثم أنت منافق.
أعتقد الناس األخرى ما إذا كان هو القصد الخاص إعطاء الصالة "من خلق هللا" ،ثم ماذا يهم لك؟ إذا كنت تحب يسوع لتضحيته ولك حب
هللا األب إلرسال يسوع لنا ،ثم يصلي هلل ،وعبادة هللا ،كما أنه أوامر ،للقيام بخالف ذلك إهانة األب واالبن .عندما كنت إهانة شخص ما ،أنك تظهر
الكراهية الخاص بك ال الحب الخاص بك.
كلمة "إهانة" يعرف بأنه :أن تكون مسيئة لشخص ما ،يقول أو يفعل شيئا وقحا أو غير حساسة أن يسيء شخص ما ،إلى القيام بشيء ما
يوحي برأي منخفضة لشخص ما أو شيء ما.

هللا قد أنشأت قواعد السلوك التي نحن كأبناء هللا على االلتزام ب ،وعند عدم إطاعة قواعد له ،يمكنك إظهار الخاص بك ازدراء له ،وفي
ذلك يمكنك إعطاء إهانة له .وهذا صحيح من والدك في السماء ،فضال عن والدك في األرض.
ولكن أنت ،عندما أنت بريست ،الدخول في خزانة خاصتك ،وعندما يمتلك أنت تغلق الباب خاصتك ،نصلي خاصتك األب الذي في سرية؛ وأجزى
خاصتك األب الذي [سث سر ًا إليك علناMatthew 6:6 .
خزانة ال يجب أن تكون غرفة البدنية؛ أنها يمكن أن تكون مكانا ً سريا في عقلك حيث تذهب إلى إعطاء االهتمام الكامل الخاص بك إلى هللا .يمكن أن
يكون خارجا ً في حشد من الناس مع الناس في جميع أنحاء ،ولكن إذا كنت ترغب في إعطاء صالة سراً ،دون بيان أن يكشف لك كنت الصالة إلى حولك ،ثم قمت
بإدخاله خزانة.

عالقة شخصية وحميمة
على سبيل

المثال :لك هي االستيقاظ أسفل شارع مزدحم ،وأيا كان السبب ،يمكنك ينقلون إلى إعطاء بفضل هللا ،وال يتعثر في

الخطوة الخاصة بك ،أو تغيير المظهر الخارجي الخاص بك في أي حال من األحوال أن تنتبه من حولك ،ثم جعل الصالة الخاصة بك دون أن تفقد
خطوتك.
تذكر :الصالة تقومون بها هو سر بين لك وهللا ،حتى أنها ليست شيئا كنت تريد مشاركتها مع أي شخص آخر .هللا يريد إقامة عالقات
شخصية وحميمة مع لك .هناك أوقات عندما جلب اآلخرين إلى الخاص بك عبادة هللا أمر مرغوب فيه ،وهو ما يجري في صالة الجماعة مع
اآلخرين كل شيء ،ولكن عندما ال ترغب في التحدث في الخاص بك األب في السماء ،ثم ليست هناك حاجة للجماعة.

التكرار عبثا
ولكن عندما نصلي يي ،استخدام التكرار لم تذهب سدى ،كما تفعل الوثنية :ألنهم يعتقدون أن تعقد جلسة االستماع أنهم لما تحدث كثيرا .ال ية ولذلك
مثل لهم :لوالدك كنوويث ما تحتاج أشياء أنتم لها من ،من قبل يي اسألهMatthew 6:7-8 .

كنيسة روما تشجع الناس يقول نفس الكلمات مرارا وتكرارا عندما يصلون؛ على سبيل المثال" ،مريم المقدسة أم هللا وما إلى ذلك"
ويتكرر هذا عدة مرات في الصالة ،ومن ثم تكرار عبثا .يشير هللا إلى مثل هذه الصالة كقد تم "الوثنية" ،هل تريد أن هللا يفكر لك كالوثنية؟ كلمة
"الوثنية" وهو يعرف شخص ال يتبع ديانة ،وشخص يكسر القاعدة االجتماعية للسلوك .وهذا يعني بالنسبة لي إعطاء الصالة أو العبادة هللا كاذبة.
على الرغم من أن قد تعتقد أنك إعطاء الصالة "هللا خلق" ،إذا لم تقم كأوامر هللا ،ثم الذين يتم ذلك حقا ً فإنك تعطي لعبادة .هللا يخبرنا أنه
ليس له.
هناك شيء آخر خاطئ مع المثال أعاله للصالة مع ذلك؛ فمن صالة إلى "مريم" األم المسيح .ماري عندما أصبح بديالً عن هللا؟ كما
تقول "الوصية األولى" ،يصلي إال هلل ،وأي شيء آخر ،إعطاء الصالة أو تبجيل لمريم األم خطيئة ضد "هللا خلق" .مريم ،أم يسوع ،كان مجرد
كائن بشري اللحم ودم ،ال يختلف عن أنت أو أنا ،لماذا ثم سوف تعطي الصالة لها؟ بالنسبة لي هذا هو نفسه كما لو كان لي أن اذهب إلى أسفل على
ركبتي ويعطي الصالة لنفسي كما كنت قد بحثت في المرأة .هللا يقول لنا "عدم الدخول في الوثنية "،لماذا ثم لك عصيان هللا؟

وسوف تقدم هللا
أعرف أيضا أن هللا وحدة يعلم ما تحتاج إليه ،وأولئك الذين يتعبدون هللا باألوامر ،وأنه سوف تتلقى من هللا ،الذي يحتاجون إليه .ال تخلط
بين ذلك مع الحصول على ما يريدون .فقط ألنك تريد شيئا ال يعني أن كنت في حاجة إليها .ما تحتاج إليه لشراء الطعام ،مكانا ً لوضع راسك في
الليل ،والمالبس لتغطية جسمك .تتجاوز هذه األمور الثالثة ،ما أكثر هناك حاجة إلى؟ ما تحتاج إليه هو الكمال في الروح ،والمعرفة والفهم في سبل
هللا ،عندما نصلي إلى هللا لهذه األمور ،أنه سوف يجيب على صالتكم.
إذا كنت اسأل هللا لسيارة جديدة ،أو الفوز لوتو ،أنه على األرجح لن يجيب لك .لالستفسار من هللا لألمور الدنيوية إعطاء الطلبات عبثا هلل.
يريد هللا أن إعطاء المجد هلل في كل ما تقوم وأقول ،ما هي الطريقة أنت إعطاء المجد هلل إذا كنت أطلب منه أن يعطيك أرقام لوتو الفوز.

الرب للصالة
بعد هذه الطريقة ولذلك نصلي يي" :أبانا المقدسة التي الفن في السماء ،يكون اسم خاصتك .تأتي المملكة خاصتك ،سوف خاصتك القيام به في
األرض ،كما الحال في السماء .يقدم لنا هذا اليوم لدينا الخبز اليومي .وأن يغفر لنا ديوننا ،كما علينا أن يغفر لنا المدينين .وتؤدي بنا ال إلى إغراء ،لكن نجنا من
الشرير :ذين هو في المملكة ،والقوة ،والمجد ،إلى األبد .أمينMatthew 6:9-13 .

كما ترون في هذه الصالة أن يسوع أعطى لنا ،كنت طالبا فقط لتلك األمور تحتاج ،لذلك ،كلمة صالتكم بنفس الطريقة كما صيغت هذه
الصالة ،وهللا يجيب الصالة الخاصة بك.

صالة للقديسين
ثمة جانب آخر لهذه الوصية هو الصالة ألي خالف هلل نفسه .تشجيع بعض األديان للصالة للقديسين الميت للتوجيه ،وأنها توفر لك مع
التماثيل واللوحات التي تصور هذه القديسين ،على مذبح ،حتى يمكنك نركع أمام لهم والدعاء لهم .هذا هو التجديف ،وفي توجيه المعارضة لألول

والثاني من الوصايا ،كما كشفت في الكلمات التالية .أنت سوف تنحني نفسك لهم وال تخدمهم.

النظر في

هذا :لماذا تريد التحدث إلى األمين العام ،عندما يتوفر لك بوس؟ وإلى جانب ذلك ،القديسين ليست أكثر من شخص ميت؛

فليست ،كما أنها لم تكن من أي وقت مضى اآللهة ،ال يسمعون لك ،لما يسوع يبين لنا؛ والقتلى هم نائماً ودون وعي حتى القيامة.

يشفعون اثنين
جميع الذين عاشوا من أي وقت مضى وسوف منبعث في اثنان مناسبات منفصلة" ،القيامة األولى" في الثانية وظهور يسوع المسيح،
سوف يكون لجميع المؤمنين( ،القديسين هللا)" ،أولئك الذين الوصايا العشر كتبت على قلوبهم ،ولديها الشهادة تعاليم يسوع".
القيامة الثانية ،ستكون جميع اآلخرين الذين ال تناسب التعريف المذكور أعاله ،وبالتالي فهي ليست من اإليمان .كنت ال تريد أن تكون في
المجموعة األخيرة.
إذا كنت بحاجة إلى التوجيه ،والعزاء ،أو أي نوع من المساعدة ،نصلي "من خلق هللا" ،وأطلب منه أن يغفر خطاياك .أنه سوف يسمع لك.
هؤالء القديسين ميتة ميتة وال يسمعون لك ،وحتى لو كان في وسعهم ،فهي ليست من هللا؛ ما هي الطرق تعتقد أنهم ربما يمكن أن تساعدك؟

ما هي طريقة حفظ هذه الوصية (ال أنت سوف تملك أي األصنام أو غيرها من الصور المتجمدة) سيكون من المستحيل؟

اسم هللا عبثا
أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ الذي  takethاسمه عبثا .سفر الخروج 20:7

اسم المستخدم كلعنة
هذه الوصية له معنى أكثر مما تظن .هللا له أسماء كثيرة ،واستخدام واحد من أسماء له بطريقة مهينة أو افتراء ،التجديف ،ويشكل انتهاكا
لهذه الوصية.

على سبيل

المثال :فقد أصبح مخصص ،يقول "يسوع المسيح "،كلعنة ،أو في طريقة من االزدراء .أعتقد أن هذا هو االعتداء

األكثر شيوعا ً لهذه الوصية .قد يستغرق لك الوقت للخروج من هذه العادة من مثل هذه االفتراءات ،ولكن إذا كنت تحب هللا ويسوع ،سوف بيرسيفير
لوضع حد لهذا الكفر.

تشير إلى تورط هللا في الخداع
وهناك معنى آخر بالنسبة لي أكثر أهمية ،وعدم توريط هللا في اليمين أي أن لديك أي نية لحفظ .إذا قمت بإجراء يحلف مع عبارة "حتى
يساعدني هللا "،يتم استدعاء عند هللا للتحقق من أن ما تقوله صحيح .عندما ثم اتضح أن يكون كذب ،أعطت مخالفة هلل ،وقد تورط معه في الخداع
الخاص بك .في هذه الطريقة يتم أخذ اسم هللا عبثا.

االسم الحقيقي هلل
وهناك معنى آخر فيما يتعلق باسم هللا ،وهذا هو االسم الذي أعطى إلى  Mosesعند جبل سيناء .فإنه يبدأ عند  Mosesيسأل هللا أن يُريه
مجده 33:8 ،النزوح الجماعي من خالل التالميذواإلجابة أن هللا يعطي إلى  Mosesهو االسم الحقيقي هلل ،وهو ذلك االسم الذي أنت ال أن تتخذ من
دون جدوى .إذا بعد قراءة هذه اآليات في الكتاب المقدس ال تزال ال تعرف االسم الحقيقي هلل ،لقد شرحت ذلك في مكان آخر في هذه الدروس.
واسمحوا لي أن اذهب أكثر من ذلك مرة أخرى .في الكتاب المقدس ،هللا يكرر نفسه في كثير من األحيان ،حيث ال أرى أي سبب ال ينبغي أن تفعل
ذلك أيضا.

شخصية هللا وحرف
حيث أنها تعرف هنا أن وجدت أنا وخاصتك الناس نعمة في خاصتك البصر؟ أنه ليس في ذلك سنتعاون أنت معنا؟ حتى يجب علينا أن يفصل ،أنا
وخاصتك الناس ،من جميع الناس التي على وجه األرض .هجرة 33:16

في هذا يسأل  Mosesهلل" ،يعرف إذا كنت ال تبقى مع شعبكم ،ثم كيف سيتم نحن شعبك ،ألنها وجدت نعمة في الخاص بك البصر،
بمعزل عن جميع األشخاص اآلخرين على األرض؟"
وقال اللورد  ،Mosesسوف أفعل هذا الشيء أيضا أن يمتلك أنت تكلمت :أنت يمتلك وجدت نعمة في األفق بلدي ،وأنا أعرف إليك باسم .خروج 30

ويستجيب هللا إلى  ،Mosesأنه سيجعل من حيث أنه سوف يعرف  Mosesوناسه للعالم بأسره أن تكون خاصة ومنفصلة من جميع
اآلخرين .كما يجعل هللا التعليق أن هللا يعلم  Mosesحسب االسم .وهذا له أهمية  ،Mosesمما سوف ترى.
وقال أنه ( ،)Mosesأنا يوفقنا إليك ،شو لي خاصتك المجد .هجرة 33:18

 Mosesيسأل هللا أن يكشف عن نفسه Moses .يريد أن يرى ما يشبه هللا ،بل وأكثر من ذلك Moses ،يريد أن يعرف من هللا .وهذا

الظاهر في معنى كلمة "المجد".
كلمة "المجد" يعني :صاحب الجاللة أو روعة ،الجمال التي تلهم مشاعر من عجب أو الفرح.
كلمة "جاللة" يعني :كريمة إعجاب بالغ الجودة ،والسلطة العليا والسلطة.
وبهذه الطريقة  Mosesيريد أن يرى ،وما هو أكثر من مجرد ما يبدو هللا وكأنه إلى التبصر في منظمة الصحة العالمية وما هللا ولكن هللا
يرمز ،شخصيته ،وشخصيته.

كل الخير لي
وقال أنه (هللا) ،سوف أقوم بكل ما يمر بي الخير قبل إليك ،وأنا سوف تعلن اسم الرب قبل إليك؛ وسوف تكون كريمة للذين سوف تكون كريمة،
وسوف رحمه شو وسوف أعطيه رحمه شو .سفر الخروج 33

سمات شخصية
هللا يستجيب إلى  Mosesقائال أنه سوف يبذل جميع بطاقته الخير أمامه .كلمة الخير هو الكلمة اإلنكليزية أن يستبدل  wordاللغة
العبرية" ،توب" ،مما يعني؛ الجمال والفرح ،والرعاية االجتماعية ،والفرح .في رأيي ،تمثل هذه السمات الشخصية ،والمظاهر ليس فقط إلى
الخارج.
وقال (هللا) قال" ،أنت كانست انظر وجهي :هناك يقوم أي رجل يراني ويعيش ".بركة النزوح الجماعي

هللا ال يمكن إظهار  Mosesوجهة ،للقيام بذلك أن قتله.

أجزاء الظهر هللا
واللورد قال" ،ها ،هناك مكان لي من قبل ،وأنت سوف تقف على صخرة :ويجب أن تأتي لتمرير ،بينما بلدي المجد يقوينا بها ،وأنه سيتم وضع إليك
في المشقوق الصخور ،وسوف تغطي إليك بيدي حين امرر 33:21 ":النزوح22-

كلمة "المجد" ،هو الكلمة اإلنكليزية أن يستبدل  wordاللغة العبرية" ،كابود أو كابود" ،مما يعني ،روعة ،والنقل ،والشرف .إذا كنت
تأخذ جميع التعاريف الثالثة في االعتبار ،ليس فقط هو هللا كشف له المظهر الخارجي إلى  ،Mosesولكن له الشرف كذلك .يعرف الشرف  ،شيء
أو شخص جدير باالحترام .حيث ترى أن هللا ليس فقط عرض  Mosesما أنه يبدو وكأنه ،لكن شخصيته والحرف ،وكذلك.
وسوف يسلب اليد المتعلقة باأللغام ،وأنت سوف انظر بلدي أجزاء الظهر :ولكن ،ال ينبغي النظر إلى وجهي .هجرة 33:23

وقد ذكرت من قبل بلدي الصبر مع أولئك الذي قام بإعداد نظام الترقيم في الكتاب المقدس أن أنهم في كثير من األحيان تفريق الفقرات
وتفسيرات متصلة بعددها غير مناسبة هذه اآلية .وهذا صحيح من هذه اآليات .وأعتقد أن اآلية األولى من الفصل  34ينبغي أن أدرجت في الفصل
 .33أنها تستمر المناقشة بين  Mosesوهللا على جبل سيناء ،،وبالتالي ينبغي تضمينها كجزء من نفس المحادثة .ربما أنكم تتفقون معي كما أعطى
شرح هذه اآلية القادمة.

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

فال تزال على جبل سيناء ،وهللا كشفت له المظهر الخارجي فقط إلى  ,Mosesواآلن الشيء التالي للغاية كما يقول إعداد جداول جديدة
اثنين من الحجر ،حتى أنه يمكن كتابة الوصايا العشر عليها .عندما قال هللا" ،سوف تعلن اسم الرب قبل إليك "،أنه يشير إلى "الوصايا العشر"،
وهي النصف الثاني من الكشف عن نفسه إلى  .Mosesالوصايا العشر إعطاء تعريف لمن هللا .أوالً أنه أظهر  Mosesله أجزاء الظهر ومن ثم هو
استبدال الشيء التالي جداً وهو يتحدث عن جداول الحجر الذي كان الوصايا العشر عليها .وهذا يقول لي ،أن الوصايا العشر هي شخصية هللا
وشخصيته ،ومجده ،وله الشرف واسمه.
اسم هو شيء أن يلخص منظمة الصحة العالمية ،وتقف شخص ما وهو .الوصايا العشر هو أن الذي يعرف من وما هللا ،ولذلك ،هي
الوصايا العشر "اسم هللا".

لماذا كان الشيطان ناجحة جداً؟
إذا كنت ترغب في فهم ما هي طريقة الشيطان يحكي اكاذيبه التي تسبب ثم العالم بأسره نؤمن له أن هللا ،أعرف هذا؛ الشيطان عن طريق
له المسيح الدجال كان السيطرة والنفوذ على تلك التي ترجمت باللغات العبرية واليونانية القديمة بلغات أكثر حداثة .هو جزء من التأثير الملف
الظاهر في اآلية والفصل ترقيم نظام للكتاب المقدس .اآلية  1من الفصل  34في "كتاب الهجرة" ،هو في الواقع جزء من اإلجابة أن هللا يعطي إلى
 . Mosesبوضعه كالجملة األولى من فصل جديد ،قد تكون عند قراءة ،وال يدركون أو نعتبره جزء من جواب هللا .هذا واحد من الطرق أن
الشيطان يقول اكاذيبه.
ما هي طريقة حفظ هذه الوصية (ال تأخذ اسم مجلس اللوردات عبثا) سيكون من المستحيل لك؟

يوم السبت
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة ،ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا:
في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل وال أنت وال هم االبن ،وال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،ال خاصتك أمة ،ال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل
البوابات خاصتك .في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة فإنه.
خروج 11-20:8

الشرف اليوم
أنها ليست المراقبة من يوم السبت ما مقدس ،ولكن اليوم الذي جعل هللا المقدسة ،ولذلك هو اليوم الذي يجب عليك االحتفاظ بالكريم.
يدعى هللا في اليوم السابع "السبت "،مما يعني أن ذلك هو االسم المعطى هلل لليوم السابع .هللا لم اسمه أي يوم آخر من األسبوع ،إال في اليوم السابع
وهللا حتى تكريم.
كلمة "السبت "،يعني ،يوم مقدس هلل ،ولذلك إذا كان اليوم السابع هو يوم مقدس هلل ،ثم لماذا يتم مراقبة أول يوم كيوم مقدس هلل؟ في اآليات
أعاله ،وهي "كلمة هللا" التي يتحدث بها هللا وسجلتها  Mosesنبي هللا ،يجعل هللا واضحة جداً فإن اليوم السابع أنه المقدسة وقدس .أما قبول ،ونؤمن
"كلمة هللا" أو يمكنك قبول ونؤمن بالكلمات التي لها أي دعم في صفحات الكتاب المقدس .إذا كان هللا لم يتكلم العبارة" ،يوم األحد هو يوم مقدس
للرب" ،ثم من فعل؟
هناك فقط واحدة أخرى الذين ال يريدون منك إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،وهذا هو الشيطان .هل أنت "طفل من هللا" ،أو تفرز
من الشيطان؟

الحفاظ على الكرسي
يخبرنا هللا األولى إلى "تذكر يوم السبت إبقائه المقدسة ".ولنتذكر شيئا ،يمكنك يجب أوالً قيل لي حول هذا الموضوع قبل اليد .مع هذا
في االعتبار ذهبت تبحث في الكتاب المقدس حيث هللا قد أدلى يوم المقدسة .أوالً أنا استخدم محرك البحث في الكمبيوتر للبحث عن جميع المناسبات
عندما يستخدم "كلمة السبت" في الكتاب المقدس .استغربت ،يستخدم  Wordيوم السبت للمرة األولى في اآليات أعاله من "الوصية الرابعة" .إذا
كنت تبحث عن كثب في الكلمات في اآليات أعاله ،سترى أن تستخدم عبارة "يوم السبت ،"،ولكن ال يوجد أي مؤشر الفعلية أي يوم األسبوع الذي
ينطبق عليه ،ولذلك لم أجد أي مؤشر ثابتة فيما يتعلق بأي يوم من األسبوع هو "يوم السبت" .ثم قررت للبحث عن كلمة المقدسة ،حيث يمكن العثور
على حيث جعل هللا شيئا من المقدسة .مرة أخرى باستخدام محرك البحث في الكمبيوتر ،لم أجد أي شيء حيث جعل هللا يوم مقدس .ثم بعد قراءة
اآليات أعاله مرة أخرى ،أدركت أن هللا قد ال تستخدم كلمة مقدسة ،ولكن اآليات "هالوويد "،حيث ذهبت مرة أخرى إلى جهاز الكمبيوتر ،وأخيراً
يجد فيها هللا "يقدس" يوم من األسبوع ،ومن ذلك اليوم وهو "اليوم السابع" ككشف في ما يلي.

وهكذا تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وجميع البلد المضيف لهم .و في اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال (هللا) استراح
في اليوم السابع من جميع عمله الذي أدلى به .وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من
العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين 3-2:1

تذكر :قلت أجل تذكر شيئا تحتاج أوالً أبلغ من ذلك مسبقاً .أن هذه اآليات في سفر التكوين أن هللا إشارة إلى عندما يقول لنا أن نتذكر .ثم
ما هو أن هللا يريد لنا أن نتذكر؟ ويقول هللا تذكر "يوم السبت" ،وذلك للحفاظ على أنها مقدسة .هو اليوم الوحيد الذي جعلت من أي وقت مضى أن
هللا الكريم اليوم السابع كما يتضح في اآليات الثالثة أعاله من سفر التكوين.
هذه هي كلمات هللا ،التي يتحدث بها هللا وسجلتها  Mosesنبي هللا .حيث أنها مكتوبة في صفحات الكتب من الكتاب المقدس حيث أنه يقول
أن هللا جعل المقدسة في اليوم األول؟ لقد بحثت مستفيض في الكتاب المقدس ،ولم نجد في أي مكان أن هللا قد تحدث مثل هذه الكلمات .ومع ذلك
وجدت عدة أماكن خارج الكتاب المقدس فيها آخرون تكلموا من "اليوم األول" كما يجري "اليوم مجلس اللوردات من بقية" ،ولكن هم ال يقتبس من
هللا ال أنها مكتوبة بأي من "أنبياء هللا" .في الدرس  ،12بعنوان األحد السبت ،تكشف عن العديد من هؤالء اآلخرين الذين تبني "يوم السبت اليوم
األول" ،على الرغم من أنه قد تم ال يتحدث بها هللا.
مرة أخرى ،هذه الوصية قد تكون صعبة ،ولكن لم يكن من المستحيل ،بالنسبة لشخص آثار كاثوليكي أو أي من األديان األخرى التي تبقى
ال السبت أو النظر في األحد كيوم العبادة الصحيحة .كما بينت لكم ،يوم السبت كما حددها هللا هو من غروب (الغسق) يوم الجمعة إلى الغروب يوم
السبت ،الذي له عالقة مع هللا خالق الكون ،الذي قال أنه أنجز في ستة أيام ،ثم استراح في اليوم السابع ،ويجري جميع حفظ أي يوم آخر كما السبت
يضعك في المعارضة أو العصيان هلل.
سيكون من الصعب كل ذلك التوقف عن الذهاب إلى الكنيسة يوم األحد ،ويبقى صحيحا ً يوم السبت كيوم للتواصل مع هللا .فقط أولئك الذين
يرفضون "كلمة هللا" أنها الحقيقة ،ولذلك يفضلون االستمرار في عبادتهم كما وردت في "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،سوف تجد هذا مستحيل .أما
"كلمة هللا" هي "الكلمة الحقيقي" ،أو ال ،يجب أن تقرر ذلك بنفسك .ولكن تعرف هذا ،الخاص بك يزن الروح الخالدة في الميزان.

عالقة شخصية وحميمة
تذكر :هللا يريد إقامة عالقات شخصية وحميمة مع لك؛ كل ما عليك القيام به هو الوصول إلى إليه باإليمان كلمته فوق كل اآلخرين .هذه
الوصية ليست صعبة للحفاظ على ،إذا كنت تعترف ببساطة أن "يوم السبت يوم األحد" كاذبة ،وغير معتمد من الكتاب المقدس .اتحدى يمكنك تجد
في أي مكان في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع فعال يعطي تعليمات أو الوصية نقل السبت من اليوم السابع من األسبوع إلى "اليوم األول" من
األسبوع .ما هي الطريقة لذلك ،إبقاء هذه الوصية (تذكر بلدي السبت) سيكون من المستحيل؟

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

احترام الوالدين الخاصة بك
مرة أخرى ،هل هذا شيء مضنية لعالج والدك مع االحترام واللطف؟ نعم ،أنها قد حصلت على القديم ،وهي تحاول دائما ً أن تعطيك
المشورة من تلقاء نفسه ل ،لكن هل تعتقد أن لديك شيء أكثر من أن نتعلم منها ،أو هو أنه من الصعب جداً قبول اقتراحاتها انطالقا من احترام لهم

ومن ثم تقرر لنفسك أي مسار اتخاذ؟ فقط ألنه شخص يمنحك المشورة فإنه يعني أن لديك لمتابعة ذلك .حياتك هي حياتك ،هو القرار النهائي يدكم،
ولكن لمزيد من المعلومات لديك ،ذكي أكثر القرارات الخاصة بك سيكون.
تذكر :كما سبق هو مبين ،هذه الوصية له معنى أكبر ،حيث أنها ليست مجرد الديك تستحق االحترام الخاص بك ،ولكن الجميع أن تلتقي.
عندما تقوم بإظهار االحترام لآلخرين ،كنت تقول هللا التي سوف تظهر االحترام له كذلك.

االنضباط من خالل الحب
تذكر :هذه الوصية ينطبق أيضا ألولئك منكم الذين هم اآلباء واألمهات أنفسكم ،وعالقتك مع أطفالك .وأنا على افتراض أن كنت قد
قرأت الفعل مناقشتي فيما يتعلق بالفهم الوصايا العشر .أوامر هللا لنا كآباء نربي أطفالنا بالحب واالحترام للقانون ،القانون المدني ،فضال عن شريعة
هللا .على األرجح سيؤدي إلى فشل الوالدين للقيام بهذا في فشل الطفل.
ما هي طريقة حفظ هذه الوصية (الشرف الخاص بك األم واألب) سيكون من المستحيل؟

ال تقتل
أنت سوف ال تقتل .خروج 20:13

أنا شخصيا ال أرى كيف يمكن أن تكون هذه الوصية صعبة على اإلطالق للحفاظ على .أن حياة شخص آخر يتطلب عقلية وحرف ،وما
يتعارض مع هذا نوع الشخص الذي من هللا .هو يدعوك هللا يأتي العيش معه .إذا كنت قد قتلت في الماضي ،سوف يكون شيء صعب لك التوبة مثل
هذا السلوك ،أن مرض بما فعلت ،وطلب الصفح الرب.

يجوز أن يغفر الخطايا
ولهذا السبب أقول لكم" ،يجوز أن يغفر كل طريقة من الخطيئة والتكفير منعزلة الرجال :ولكن ما ال يغفر التجديف ضد األشباح المقدسة منعزلة
الرجالMatthew 12:31 ".

ما هذا هو قوله هو أنه حتى شيء مثل قتل آخر ،يمكن أن يغفر؛ فقط تحتاج التوبة خطيئة الخاصة بك ونسأل هللا له المغفرة .التوبة يعني
أن حفر في عمق روحك ويكون مرض بالذنوب الخاص بك ،والنذر ابدأ الخطيئة مرة أخرى .إذا كان من أعماق روحك ،ثم هللا سوف نسمع لك .إذا
كنت تعطي إال التشدق بالتوبة الخاصة بك ،سوف نعرف هللا.
ما هي طريقة حفظ هذه الوصية (أنت سوف ال تقتل) سيكون من المستحيل؟

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

وسيكون هذا صعبا ً بالنسبة للعديد من الذين يعيشون في هذا اليوم وهذا العصر من األخالق فضفاضة واستعداد الشركاء ،ولكن الذي له
قيمة أكبر لكنت ،للحظة المتعة ،أو الحياة األبدية مع هللا؟ وهذا هو قرار لديك لجعل ،ولكن تذكر؛ فقط أولئك الذين حقاً التوبة ،وضبط آفاقهم كله في
الحياة ،وطابعها الخاص ،أن تولد من جديد إلى شخص الذي ال شهوة بعد أي خالف الزوج مشروعة ،لها أي فرصة لدخول السماء .مرة أخرى ،إذا
كنت تقرأ مناقشتي للوصايا العشر سيكون لديك فهم أفضل لما قد كتبت هنا.
فقط نأخذ ما يلي في االعتبار" .جميع الجنس" خطيئة .االنخراط في الجنس هو السبيل للحيوانات التي رفع هللا الرجل المذكور أعاله.
لالنخراط في األنشطة التي تكون حيواني إلزالة نفسك من كونها الوحي اإللهي .هللا أعطى كهدية عرس متع الجنس لرجل وامرأة عندما وفقط
عندما جعل نذر وتعهد بالتزام مدى الحياة لكل منهما اآلخر ،وفي النعمة من هللا .فقط في الزواج بين الزوج والزوجة هو الجنس يسمح ،هدية زفاف
من هللا أن ال حرج إال في هذه العالقة هناك.
ما هي الطريقة بحفظ هذه الوصية (أنت سوف ال يرتكب الزنا أو االنخراط في الزنا) يكون من المستحيل؟

سرقة
أنت سوف ال تسرق  .خروج 20:15
هل هو حقا ً صعبة حتى شيء لك ،كبح جماح نفسك من أخذ تلك التي ال تنتمي إلى لك ،ويجعلها لك؟
تذكر :وهذا ينطبق على أخذ من آخر من خالل األكاذيب والخداع ،كذلك .بعد كل شيء ،تلك هي األدوات التي يستخدمها الشيطان .هل
ترغب في أن تكون مثل الشيطان أو مثل هللا؟

الشيطان اللص
النظر في

هذا :عند الشيطان يكمن ،ونجح في خداع لكم ،كان قد سرق شيئا ينتمي إليك .كان قد سرق منك ،الحياة األبدية ،باإلضافة

إلى أكثر من ذلك بكثير أن هللا يقدم .عندما كنت سرقة ،يتم وضع نفسك في نفس الشركة كالشيطان ،ال شخص أن هللا يريد أن يعيش معه في السماء.
تذكر :واضطر الشيطان ومالئكته الذين سقطوا من السماء( ،رؤيا  ،)12:9حتى لماذا هللا تريد شخص آخر مذنب بالدخول بحيث أنه قد
طرد اآلخرين؟
ما هي الطريقة ثم حفظ هذه الوصية (أنت سوف ال سرقة) سيكون من المستحيل؟

شاهد زور
أنت سوف ال يكون شاهد زور ضد الجار .خروج 20:16
إلى القول بأن شخص ما قد فعلت شيئا ،أو قال شيئا من ذلك ،عندما كنت تعرف أو غير متأكد تماما أن فعلوا هذا ،أن يشهدوا كاذبة .عندما
تجد نفسك الكذب ،محاربة الميل ،والتوقف عن نفسك.
للخطيئة هو القيام بشيء يتعارض مع كلمة هللا .الوصايا العشر تعطيك المعرفة لما هللا قد يعتبر مذنب ،وفقط في فهم ومعرفة منهم كنت
سوف تكون قادرة على وقف نفسك من االنخراط في الخطيئة قبل كنت الخطيئة.
ما هي طريقة حفظ هذه الوصية (أنت سوف ال تحمل شهادة الزور) سيكون من المستحيل؟

اشتهاء
أنت سوف ال تطمع جارك في البيت ،وأنت سوف تطمع أنها زوجة الجيران ،وال له سبب ،ال له أمة ،وال له ثور ،ال صاحب الحمار ،ال
أي الشيء الذي هو الجار ل .خروج 20:17
وهذا يسير جنبا إلى جنب العديد من الوصايا األخرى ،إذا كنت ال تطمع لهم في المقام األول ،كنت سوف ال ارتكاب هذه اآلثام أخرى في
محاولة الخاص بك يكون لهم .إذا كنت تجد نفسك اال شتهاء بعد ذلك الذي هو ليس لك ،ثم التوقف عن نفسك .إذا وجدت أنك غير قادر على التوقف
عن نفسك ،انتقل إلى هللا للحصول على تعليمات .قبل قراءة الوصايا العشر ،فضال عن غيرها من اآليات في الكتاب المقدس ،وأخذ الوقت لفهم ما
أنها كل شيء ،سوف تحصل على عقلك قبالة ما كنت شهوة .إذا كنت تصلي هلل ،أنه سوف تعطيك القوة محاربة هذه اإلغراءات.

نصلي إلى هللا
نصلي إلى هللا والتوبة من ذنوبك ،وأطلب منه أن يغفر لك خطاياك .اسأل هللا أن أعطيكم توجيهات في حياتك اليومية وفي دراستك للكتاب
المقدس .فمن هذه األنواع من الصلوات التي يجيب هللا ،تلك التي ال فيها اسأل هللا لألشياء إيرثلي .هللا يعلم مسبقا ً ما تحتاجه ،إذا كنت العبادة له كما
أنه األوامر وتضع حياتك وروحك في يديه ،أنه سوف توفر لك مع احتياجاتك.
تذكر :ما تحتاج ال يترجم دائماً إلى ما تريد.
اسمحوا لي أن اطرح عليكم سؤاالً القارئ .حيث مكتوبة فيها وقد قال هللا أن الوصايا العشر كانت يعني ابدأ أن تبقى ،وأن ال شخص واحد
قادر على الحفاظ على كل عشرة من وصايا هللا؟ وقد يوجد في أي مكان في صفحات الكتاب المقدس حيث يقول أنه شيء من هذا القبيل .هو هذا
القول ،ثم نفس واحد بشأن "يوم السبت األحد" ،كذبة يتحدث بها الشيطان حيث تسبب لك من إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل؟
فاآلن أسألك ،ما هو مستحيل حتى عن حفظ أي أحد أو كل من هذه الوصايا العشر؟

ال أفهم
أنا آسف ،ال أرى ذلك .ربما كان له عالقة مع شخصيتك .إذا كان االحتفاظ بأي من هذه الوصايا سيكون من المستحيل بالنسبة لك ،ثم
النظر في إمكانية أن ليس من الوصايا التي من المستحيل ،ولكن عليك أن تالف.
لدى اقتراح .أخذ القلم والورق ،وانتقل إلى أسفل هذه الوصايا الخاصة بك .مع القلم ،قم بتدوين لكل الوصية التي ستجعل من المستحيل أو
من الصعب بالنسبة لك أن تفعل .مرة واحدة جعلت القائمة الخاصة بك ،وننظر إلى روحك وتقرر إذا هو شيء حول يمكنك أن تجعلها مستحيلة ،أو
شيئا عن الوصايا التي تجعلها مستحيلة.

ويجري تولد من جديد
فقط بالتوبة والكامل من خطاياك ،ووالدة جديدة شخصيتك والطابع األخالقي ،يمكن كنت من أي وقت مضى على أمل أدخل السماء .وهذا
السبب الذي دعا يسوع أنه يجري "يولد من جديد منعزلة الرب".
أجاب يسوع وقال له" ،حق ًا ،حق ًا ،أقول لك "،إال أن يولد رجل مرة أخرى أنه ال يمكن رؤية ملكوت هللا " .جون 3:3
نيقوديموس  saithله" ،كيف يمكن لرجل أن يولد عندما قال أنه القديم؟ يمكن أن يدخل الثاني مرة في بطن أمة ،ويكون ولد؟ " جون 3:4
أجاب يسوع" ،حق ًا ،حق ًا ،أقول لك ،باستثناء رجل أن يولد من الماء والروح ،أنه ال يمكن الدخول في ملكوت هللا ".يوحنا 3:5
أن الذي يولد من الجسد هو الجسد؛ وهذا الذي يولد من الروح روح .يوحنا 3:6

ماذا تعني هذه اآليات هو من أجل أن تولد من جديد ،وهكذا يكون فرصة لدخول الجنة؛ أنت بحاجة إلى أن يخضع لعملية تحول
شخصيتك ،والحرف ،وما يعطي تعريفا ً لمن أنت وما أنت .إذا كان شخص ،الذي ال يرى أي خطأ في سرقة ،ومن ثم ندرك خطيئة الخاصة بك،
ومن ثم سأل هللا المغفرة ،يجب عليك أوالً تغيير السمات الخاصة بك إلى شخص ليس لص .وهذا ما يعني بأن تولد من جديد منعزلة الرب يسوع.
إذا كنت أحد الذين قد عدة خطايا ضد هللا ووصاياه ،ثم ضروري تحول الكلي الذي كنت تريد منهم أن هللا يريد منك أن تكون .معرفة من
هللا ،سوف تساعدك على محاكاة له ،وهكذا في تسريع التحول ،أو والدة جديدة .إذا كنت تريد أن تعرف ما هو نوع من شخص ،وما هو نوع حرف
هللا له ،فقط تحتاج إلى قراءة وفهم الوصايا العشر وتعاليم يسوع .فهي ليست مجرد قوانين بلده ،ولكن طريقة عرض من منظمة الصحة العالمية و.
وهذا هو كشف في ما يلي.

ما يشكل الوثنية؟
ويعرف القاموس أغان ببساطة ك :الوثنية .ما أغان ،عند وضعها في سياق من الكتاب المقدس ،وهو أي شيء أو أي شخص وهذا ليس
من هللا أو من هو معارضة هلل .عليك أن تكون معارضة ليضع هللا لك في اتفاق مع الشيطان ،حتى إذا كنت باغان ،أنت في عبادة الشيطان ،حتى إذا
كنت ال يدركون ذلك.

إذا كنت تعطي خدمة الشفاه إلى النصرانية ،ولكن ال تملك األخالق أن هللا قد وردت في الوصايا العشر ،وأن يسوع يعلم ثم تقوم أغان.
إذا كنت ارتداء أو تمتلك صورة المتجمدة التي يتم االحتفاظ بها كرمز ديني ،ثم كنت معارضة "الوصية الثانية" ،على هذا النحو كنت
معارضة هلل ،ومن ثم ليس من هللا ،لكن أغان.
إذا كنت الذهاب للعبادة يوم األحد بدالً من يوم السبت الحقيقي ،اليوم الجمعة عند الغسق" ،الشمس أسفل "،إلى السبت عند الغسق ،أنت
أغان ،لفي القيام بذلك؛ دحض قوانين هللا ومن ثم وضع نفسك في معارضة هللا ،مما يجعل أنت ودينك باغان.

الدين في جميع أنحاء العالم
مكافحة المسيح لم يعد كنيسة واحدة أو الدين ،كما قيل في الكتاب  .Danielوقد تطورت مكافحة المسيح دين في العالم تتكون من عدة
فروع والطوائف .يسوع يكشف هذا بالنسبة لنا في اآلية التالية.
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،إال أن هناك كشف يأتي هبوط بعيد ًا أو ً
ال ،وهذا الرجل من الخطيئة ،ابن الجحيم؛ 2
تسالونيكي 2:3

ال تقع بعيداً عن هللا
هناك أولئك الذين سوف أقول لكم أن هذه اآلية هو إشارة إلى وقت في "نهاية األيام" ،عند المسيحيين سوف تتحول بعيداً عن إيمانهم وتقع فريسة لسبل
الشيطان ،ولكن هذا هو كذب الشيطان.

"رجل من الجحيم" هو الشيطان ،و هبوط بعيداً سيأتي عندما كشف اإلنجيل كاذبة الشيطان والكنيسة كاذبة للكذبة التي هم .ما تقوله اآلية
أعاله هو ،الشيطان أو الدين كاذبة من الشيطان وسيتم الكشف عن "إنجيل" الشيطان كاذبة ،وعندما يحدث ذلك سوف تأتي هبوط كبير بعيداً عن
األديان الباطلة الشيطان .الناس عندما الحقيقة يظهر هللا سوف يغادر الكنائس الكاذبة إعطاء عبادتهم "هللا خلق" .فمن الكنائس الكاذبة التي هي الدين
في جميع أنحاء العالم ،تستند إلى اإلنجيل كاذبة الشيطان.

عرض نفسه كاهلل
الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن يسمى هللا ،أو هو الذي تعبده؛ ذلك أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا.
تسالونيكي الثانية 2:4

الشيطان ،عن طريق بلده "األديان كاذبة" سوف نعلي نفسه أعاله هللا .سيتم إنجاز هذا باالنتحال لكنيسة المسيح بالكنائس الكاذبة الشيطان
بحيث تظهر ليكون كنيسة هللا .بهذه الطريقة ،سوف يعتقد الناس أنهم يعطون العبادة هلل ،بل هي عبادة الشيطان في الجهل.
هذا كل ما بدأت مع إنشاء كنيسة روما في  12:00م ،ويستمر اليوم مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،فضال عن جميع تلك الكنائس
األخرى انفصلت عن كنيسة روما أثناء "اإلصالح البروتستانتي" .هذه سهلة لالعتراف ،ألن الحظوا "يوم السبت األحد" التي تعارض "الوصية

الرابعة" .إذا كنت تشك في ما أقوله فيما يتعلق بالكنائس البروتستانتية كونها جزءا من دين المسيح الدجال ،تابع القراءة ألنظر لنفسك ،وأعطى في
عمق المناقشة بشأن هذا في الدروس األخيرة والفصول.

عاهرة
وهناك وجاء واحد من المالئكة السبعة التي كان قنينة سبعة ،وتحدثت معي ،يقول لي" ،تأتي هنا؛ وسوف شو منعزلة إليك حكم عاهرة
عظيمة أن  sittethعلى العديد من المياه " .رؤيا 17:1
القيام بالعمل الذي قام ب ه هذا المالك وأفرغت خارج بلده القنينة إلى األرض .اآلن أن هللا يريد لنا أن نفهم شيئا عقد الشيطان بشأن أكثر في
قلوب الرجال.
تذكر" :المياه" يشير إلى األراضي المأهولة بالسكان حيث قضت األمم القديمة مرة واحدة ،أو في هذه الحالة فإنه يشير إلى العديد من
دول العالم التي تحت تأثير مكافحة المسيح.
"عاهرة كبيرة" ،رمزية أخرى لمكافحة المسيح ،أو كما أننا تعلمنا ،كنيسة روما ،بل تشمل أيضا الكنائس التي سحبها بعيداً عن كنيسة
روما .إبقاء هذه الكنائس أو األديان كجزء من إيمانهم التقاليد الوثنية والممارسات التي أنشئت خالل السنوات ال  1260أن كنيسة روما المنشأة
عندما أنها تقف وحدها كمكافحة المسيح.

سيمبوليسمس الثالث لمكافحة المسيح
عاهرة كبيرة التي تحدث في اآلية أعاله يشير إلى اآليات التالية.

األولى رمزية ،القليل من القرن األفريقي
أنا نظر األبواق ،وها ،وهناك خرجت فيما بينها ،آخر القرن قلي ً
القبل نزوة كانت هناك ثالثة من القرون األولى التقطه من جذورها :وها،
وفي هذا القرن كانت عيون مثل عيون رجل ،وفم تحدث أشياء عظيمة( ،التجديف)Daniel 7:8 .

الرمزية الثانية
ووقفت على رمل البحر ،وشاهد وحشا ترتفع إلى الخروج من البحر ،عنده سبعة رؤوس وعشر قرون ،وعلى قرونه عشر تيجان ،وعلى
رؤساء له اسم الكفر .رؤيا 13:1

الرمزية الثالثة
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .رؤيا 17:3

كل ثالثة من هذه سيمبوليسمس تشير إلى المسيح الدجال .هللا يستخدم ثالثة مرئيات متميزة ،بغية إظهار التطور من منظمة الصحة
العالمية وما مكافحة المسيح .أوالً أنه يبدأ كدولة صغيرة ،وما يمثل القرن قليالً .الثانية فإنه يعتبر وحش يخرج من البحر ،وهو نفس الفرز ،أو
الرمزية المستخدمة في الرجوع إلى اإلمبراطوريات القديمة أربعة من رجل هللا ،البابلي ،والفارسية ،واليونانية ،وأخيراً الروماني .ثالثا ،مكافحة
المسيح يظهر "امرأة عاهرة" ،الذي يجلس عند وحش .سوف احصل على إلى عمق أكبر في جميع هذه اآليات ما يقوله في الدروس األخيرة.

حكم هللا للمسيح الدجال
وسوف شو منعزلة إليك الحكم ،يشير إلى العقوبة التي سوف هللا ميد خارجا ً لمكافحة المسيح وجميع األمم والناس الذين عملت على دعم
وتعزيز مكافحة المسيح على مر العصور.

الملوك( ،األمم) من األرض
معه ملوك األرض قد ارتكبوا الزنا ،وقد بذلت سكان األرض في حالة سكر بخمر زناها .رؤيا 17:2
"ملوك األرض" ،يشير إلى القادة لألمم ،وقادة الصناعة وكذلك زعماء "األديان الباطلة" على حد سواء.
عبارة "نبيذ زناها" ،يشير إلى حزم ،واالتفاقات ،وتعاون هؤالء الملوك ،فضال عن األفراد ،مع المسيح الدجال (كنيسة روما) ،التي
لحقت وساعد أن ينمو في السلطة ومكانه بارزة ،وفي قتل ماليين الناس األبرياء من خالل "محاكمات محاكم التفتيش".

الوحش اللون القرمزي
حيث أنه حملني في الروح في القفر :ورأيت امرأة تجلس على وحش قرمزي لون ،مليئة بأسماء تجديف ،عنده سبعة رؤوس وعشر
قرون .رؤيا 17:3
و رأيت امرأة ،يشير إلى كنيسة روما ،فضال عن نسلها( ،مكافحة المسيح).
تذكر :كما أظهر هللا كنيسة المسيح كامرأة ،كما هو كشف في اآلية التالية.

وبدأ أن هناك عجب عظيم في السماء؛ وامرأة كست بالشمس ،والقمر تحت قدميها ،وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجوم :وقالت أنها
تجري مع الطفل بكى ،توجهها في الوالدة ،ويتألمون لتسليمها .رؤيا 2-12:1
ولذلك سيمبوليسمس جميع استخدام المرأة ينبغي أن يفهم على أن تكون الكنائس أو األديان ،وأماكن العبادة ،تماما كما كافة المراجع إلى
البهائم فعله مع األمم ،فضال عن األمم للقوى اإلمبريالية والنفوذ.

"تجلس على وحش قرمزي لون "،يشير إلى أن التي هي أسس الدين كاذبة عليها ،الذي هو الشيطان اإلنجيل

كاذبة .هو يصور

القرمزي إعطائها الشبه رمزية الشيطان "التنين األحمر" ،وأن مكافحة المسيح يجلس على هذا الوحش ألن "الدين كاذبة" وهو مكافحة المسيح
استناداً إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

"مليئة بأسماء تجديف "،كما قد أظهرت في وقت سابق ،ودخلت الشيطان يكمن في الكتاب المقدس ،واالستيالء عليها من كونها هللا
"اإلنجيل المقدس" ليجري "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،وعلى هذا النحو "اإلنجيل كاذبة" مليئة بأسماء التجديف .ثم هذا يدل على أن هذا الوحش
القرمزي ،الذي هو "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،هو "الكتاب المقدس الشيطان" ،مليئة باألكاذيب وتجديف ضد هللا وأن اإلنجيل المقدس له.
هذا الوحش اللون القرمزي هو اإلنجيل كاذبة الشيطان وهو يصور رمزيا لها سبعة رؤوس وعشر قرون ،وإذا كنت تذكر ،وهذا هو
تصوير مماثلة للوحش الذي هو مكافحة المسيح كما هو موضح في الوحي  .13:1هو الشيء الوحيد المفقود في هذا الوحش اللون القرمزي التيجان
العشرة على عشرة رؤوس هذا الوحش ،الذي سبب الوحي  13:1هو وصف لكنيسة الشيطان كاذبة هو اإلمبراطوري في نفوذها أمم العالم و رؤيا
 17:3وصف للشيطان اإلنجيل كاذبة ،وأنه من هذا الذي يستند كنيسة روما عليه .اإلنجيل ليس اإلمبريالية بحد ذاته.

زي عاهرة
وامرأة كانت صفت في اللون األرجواني والقرمزي ،وزينت بالذهب واألحجار الكريمة والآللئ ،بعد كأس ذهبية في يدها كاملة من
الفظائع وقذارة زناها :رؤيا 17:4
لفهم هذه الصور ،تحتاج ألعلم أن هذا الطريق أن هذه المرأة الملبس معرفا ً قوية لمكافحة المسيح وال "النبي الكاذب" .لفهم معنى هذه
المالبس تحتاج إلى قراءة  39النزوح الجماعي .في هذا الفصل ،يحكي أنه من مالبس الخدمة ،أن كهنة معبد هناك حاجة ارتداء عند دخول المكان
المقدس للخيمة .ألوان هذه المالبس كانت ،القرمزي ،واألرجواني ،واألزرق ،ومطعمة خيوط الذهب.
قد تتعرف على المالبس التي هي صفت امرأة عاهرة في؛ أنها مباراة وثيق باللباس الرسمي لكهنة الخيمة كبداية هو مبين في خروج
 .28:2كنت قد الحظت أيضا أن اللون األزرق مفقود من زي "امرأة عاهرة" .هل تعرف لماذا لن يكون مكافحة المسيح األزرق في الزي له؟
اآليات التالية سوف يجيب هذا لك.

المالبس الكهنوتية
ثم توجه يصل  ،Mosesوهارون ،ناداب ،وأبو ،وسبعين من شيوخ إسرائيل :ورأوا "آلة إسرائيل" :ويوجد تحت قدميه كما لو كان عمل
معبدة من حجر الياقوت ،وأنها كانت هيئة السماء في بلده الوضوح .وعند النبالء ألطفال إسرائيل أنه أرسى ال يده :كما شهد هللا ،ويأكلون
ويشربون .وقال اللورد  ،Mosesيأتي ما يصل إلى لي إلى الجبل ،وتكون هناك :وسوف أعطى إليك الجداول من الحجر ،وقانون ،والوصايا التي
كتبت؛ أن أنت األكثر قابلية نعلمهم .سفر الخروج 12-24:9

اللون األزرق
ومفتاح هذه اآليات هو العبارة" ،سأقدم إليك جداول الحجر ".هللا يتحدث عن إعطاء  Mosesالجداول مع الوصايا العشر التي كتب

عليها ،أنه هللا كتب على هذه الحجارة كما قال لنا في هذه العبارة" ،الوصايا التي كنت قد كتبت".

يمكن أن يسأل ،ثهنا يأتي الضجة حول اللون األزرق إلى معنى .الحجر فقط أن هللا قد تم إعطاء إشارة إلى في اآليات التي تسبق اآلية
 24:12هو حجر الياقوت باهلل وقفت على في السماء .وهذا يقول لي ،أن جداول الحجر الذي تتم كتابة الوصايا العشر ،من الكلمة جداً من السماء،
أحجار الياقوت.
أهمية ذلك في ألوان الخيمة على األرض ،وفي المالبس يرتديها الكهنة ،وأن األزرق هو إشارة إلى حجر الياقوت من السماء ،والوصايا
العشر التي هي مكتوب عليها باهلل نفسه.

المحفورة من الكلمة السماء
يجب أن نطلب منك ،القارئ ،لماذا سيكتب هللا له القوانين ،الوصايا العشر ،على الحجر المحفورة من الكلمة السماء ،إال إذا كانت مهمة؟
أنت تعرف هذه العبارة" ،كتب في الحجر" الذي يدل الحقيقة أنه كتب مرة في الحجر ،أن يستمر إلى األبد .هذه هي الوصايا من هللا ،وفي هذا
المعني؛ يقول هللا أن وصاياه العشر أن يستمر إلى األبد ،هذا السبب في أنه كتب لهم في حجر ياقوت أزرق المحفورة من الكلمة السماء.
كلما واجهت العبارة" ،الوصايا أو القوانين من هللا "،وسوف تعلمون أنه الوصايا العشر التي التي تحدثت من .عند هذه العبارة ،وهو
يتحدث "وصايا  "،Mosesمن ،إلى قوانين مكتوبة باليد للرجل ،وليس في الحجر.
الياقوت الحجر يمكن أن تكون عدة مختلفة األلوان عندما خفض ،ولكن هو عموما فكر أن يكون اللون األزرق ،فإنه يمكن ابدأ أن يكون
مظهر األحمر مع ذلك .أعطيت هذه الصورة باهلل في هذه اآلية أن يقنع لنا ،أن كان "حجر الياقوت األزرق" الذي كان واقفاً ،ال من األرض بل من
السماء .السبب في ذلك سوف تصبح واضحة قريبا.

كما يراها الرجل
ما يلي مثال آخر في الكتاب المقدس لماذا يرى هللا الوصايا العشر من أهمية قصوى ويمكن االطالع على إشارة إلى المالبس التي يرتديها
"امرأة عاهرة" وتلك التي يرتديها كهنة الخيمة.

وأعاله السماء التي كانت فوق رؤوسهم وكان الشبه للعرش ،كالمظهر من حجر الياقوت :وعلى شبه العرش كان الشبه كمظهر رجل
أعاله عند إجرائه .حزقيال 01:26
وهذا هو وصف آخر يبين لنا أن حجر الياقوت التي تمت كتابتها على الوصايا العشر األصلي من السماء ال من األرض.

ألوان الخيمة األصلي
ويكون الصف الثاني الزمرد وياقوت الماس -سفر الخروج 18 :28
وهذا وصف كيف كان خيمة الخيمة المزمع تشييده .وكما ترون ،الياقوت جزء من بنائها ،وكذلك.

وأزرق ،واألرجواني ،والقرمزي ،بقطع من القماش للخدمة ،للقيام بالخدمة في المكان المقدس ،والمالبس الجاهزة الكريم لهارون؛ كما قاد
الرب  .Mosesهجرة 39:1

هذه اآلية تبين لنا أن مالبس الكهنة كانت مصنوعة من نفس تركيبة من األلوان ،بما في ذلك الياقوت أزرق.

ليس من األرض
ثم أنا بحثت ،ولمح ،في السماء التي كان أعاله رئيس المالئكة ظهرت عليها كما لو كان حجر ياقوت ،كالمظهر الشبه من العرش .حزقيال
10:1
وتبين هذه اآلية مرة أخرى أنه حجر الياقوت في السماء ،ال من األرض .لهذا السبب سوف تجد ابدأ زعيم الدين المسيح الدجال( ،البابا)،
يرتدي األزرق في الزي الرسمي له .وتذكير للوصايا العشر ،والتي كانت مكتوبة على حجر الياقوت المحفورة من الكلمة السماء .البابا يجري
رئيس دين المسيح الدجال ال تريد لنا أن تبقى ذكرى "قوانين هللا" ،التي اتخذت مكافحة المسيح الكثير من الوقت والجهد للقضاء على.

الشيطان في المزيفة
اآلن ،دعونا نعود إلى رؤيا  ،17:4وألوان مالبس العاهرة كل ما هناك في الشيطان محاولة الكنيسة الحقيقية هللا المزيفة ،باستثناء اللون
األزرق .هذا رمزي لحقيقة أن كنيسة روما قد نسي أو تدحض الوصايا العشر ،أو في أقل القليل الوصايا األربع األولى التي تعطي التعليمات
واألوامر بشأن كيف نحن لعبادة هللا .وهذا بعد سبب آخر النظر في أهمية الوصايا العشر .إذا واحد ،الذي يعارض هللا( ،الشيطان وله المسيح
الدجال) ،ترفض قوانين هللا ،ثم أولئك الذين لديهم إيمان باهلل بحاجة إلى الحفاظ على قوانين هللا .ليس فقط تلك القوانين التي مريحة بالنسبة لك ،ولكن
كل منهم.
تذكر :هللا ليس اختراع الرجل ،فيها من قبل له القوانين يمكن أن تفسر من قبل الرجال ،ولكن الرجل هو االختراع هللا ،وعلى هذا النحو،
ونحن مطالبون بمطابقة للقوانين هللا بالضبط كما أنه أوامر ،ال تزايد أو تناقص هذا الذي قال أنه أوامر.
في الوصف أعاله للباس "امرأة عاهرة" ،ترتدي ثوب األرجواني والقرمزي والذهب .البابا كنيسة روما ،عندما تكون في بلده الزي
الرسمي ،ترتدي ثوب الذي يطابق هذا الوصف .كنت قد الحظت ،ولكن اللون األزرق مفقود ،وهذا يرجع إلى أن مكافحة المسيح ،ال استخدام
للوصايا العشر ،التي هي مكتوبة بأصبع هللا على ألواح حجرية الياقوت األزرق كما بينت أعاله.

حدود المالبس
أجل مطرقة المنزل أهمية الرمزية من اللون األزرق ،تظهر لك اآلية التالية.

الكالم حتى أطفال إسرائيل ،ومحاولة منها أنها تجعل لهم هامش في حدود مالبسهم طوال هذه األجيال ،وأنها وضعت على هامش الحدود
شريط األزرق :أرقام 15:38
فإنه مطلوب من هللا أن شعب "دولة إسرائيل" إلى فيها الشريط األزرق عند هامش مالبسهم تذكيراً بأن ال تنسى الوصايا العشر.

وسيكون لكم لهامش ،أن يي قد تبدو عليه ،وتذكر جميع وصايا الرب ،وهل لهم؛ وأن يي التماس ال بعدهم القلب الخاصة بك والخاص بك
العيون ،وبعد ذلك استخدام يي الذهاب-زنى :أرقام 15:39

كما ترون ،اللون األزرق مفقود من زي مكافحة المسيح ،ألنها تذكرة للحفاظ على وصايا هللا ،شيء مكافحة المسيح قد ال رغبة لك تذكر.
إذا كنت قد اتخذت من أي وقت مضى إلقاء نظرة على زي البابا خالل المناسبات الخاصة ،قد كل ما يغطي هذا الوصف ،رؤيا  ،17:4ويفتقد إلى
اللون األزرق ،وآخر معرف أن كنيسة روما هي مكافحة المسيح.

لماذا العاهرة؟
وسيكون لكم لهامش ،أن يي قد تبدو عليه ،وتذكر جميع وصايا الرب ،وهل لهم؛ وأن يي التماس ال بعدهم القلب الخاصة بك والخاص بك
العيون ،وبعد ذلك استخدام يي الذهاب-زنى :أرقام 15:39
وهذا أعاله اآلية يفسر لماذا يصور هللا مكافحة المسيح كعاهرة ،في أن أولئك الذين ال تحتفظ بالوصايا العشر ،ولكن التماس بعد أعينهم،
هم -الزنى ،بعد اآللهة الزائفة والممارسات الدينية ،قدر هللا وتشعر بالقلق .فمن هذه العبارة- ،الزنى ،الذي يعطي أهمية هلل عرض مكافحة المسيح
كعاهرة .إذا كان أولئك الذين ال يعتقد في هللا ذهب يبحث عن هللا وثنية تعطي لعبادة ،وهللا يشبه هذا النشاط الذهاب الزنى ،ثم في مكافحة المسيح أنهم
عثروا العاهرة في نهاية المطاف.

مكافحة مكافحة المسيح
أن يي قد تذكر ،والقيام بجميع بلدي الوصايا ،ويكون الكريم الخاص بك هللا .أرقام 15:40
تعرف هذا ،الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تكون مقدسة ،للحفاظ على وصايا هللا ،ألن هللا فقط يمكن أن تجعلك المقدسة.
تذكر :الكلمة المقدسة كما تستخدم في الكتاب المقدس مرادف لكلمة الحقيقة ،ولذلك عليك أن تكون مقدسة يجب أن تكون تابع هلل وفي

الحقيقة ،ليس فقط في الكلمات .يجب أن تمشي سيرا على األقدام ال مجرد كالم الكالم .هذه المرة سوف أقول ذلك ،هؤالء الذين "هاث آذان يسمع،
فليسمع ،وأولئك الذين لديهم عيون لترى السماح لهم برؤية".
وكما ترون ،اللون األزرق يدل على الحاجة إلى تذكر وصايا هللا العشر .مهم جداً الوصايا العشر هلل أنه يحتاج إلى أطفال إسرائيل ارتداء
شرائط زرقاء على مالبسهم حتى أنهم لن ينسى ،على الرغم من أن في وقت يبدو أنهم ينسى.
هذا آخر من المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح ،وجدت في رؤيا  ،17:4اللون األزرق مفقود من الزي الرسمي للشخص الذي يجلس
على عرش هللا ،كما لو كان هللا .إذا كنت سوف تأخذ إشعار عند البابا يجعل ظهوره العلني ،الذي قال أنه هو مكسي كما يصور هذه المرأة العاهرة.
وهذا بعد آخر من معرفات هللا لمكافحة المسيح ،وأن مكافحة المسيح هي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،وأن البابا هو زعيمها ،و كهذه هو القرن
األفريقي القليل الذي يحتوي على عيون رجل وفم الذي يتكلم بتجاديف كما تحدث في كتاب .Daniel

أم هارلوتس
وعلى جبهتها اسم مكتوب ،اللغز ،بابل العظيم" ،األم من هارلوتس والفظائع من األرض" -رؤيا 17:5

رمزية الجبين
وهناك أهمية للرمزية أن هذه المرأة ،وهذه العاهرة ،الذي يحتوي على اسم بابل العظيم مكتوب على جبينها ،وأن له عالقة مع ما قلته من
قبل بشأن جبهته .جبهته هو الممثل للفكر المعرفي ،وهو أن نقول أن هذه المرأة ،أو تلك التي تجلس كقادة لهذه األمة التي هي مكافحة المسيح،
اختارت من خالل قرار من بهم ،عبادة هللا كما أنهم اختاروا بدالً من أوامر هللا .كما قد ذكر من قبل ،لعبادة هللا في أي طريقة أخرى غير تلك التي
أنه يحظى بأن ال عبادة "من خلق هللا" على اإلطالق ،لكن هللا االختراع الخاصة بك ،واالفتراضيات إلى عبادة الشيطان.

لغزا أن يفهم
تذكر :كيف يستخدم هللا هذه العبارة" ،الذين قد خلت آذان يسمع ،فليسمع "،كلمة "سر" ،في رؤيا  ،17:5يستبدل تلك العبارة ،ولكن لها
نفس المعني .هللا يجب عليك أن تفهم أن من المهم التي تلي كلمة "سر" ، ،وكنت بحاجة إلى دراسته بحيث أنه سوف تفهم الحقيقة.
العبارة" ،بابل العظيم "،جزء من الغموض .والسبب هو مكتوب على جبهته من امرأة عاهرة أن هللا يستخدم رمزاً لمكافحة المسيح،
إظهار أن هذا جزء من اللغز هو الفكر المعرفي ،ومن ثم جانبا من منظمة الصحة العالمية هذه المرأة.

الدولة المدينة
إذا كنت تذكر من التاريخ ومن كتاب  Danielالقديمة بابل كانت الدولة مدينة التي غزاها كل من يعرف آنذاك العالم المتحضر .هللا ال
تستخدم الكلمات دون الغرض ،ولذلك عندما يستخدم العبارة" ،بابل العظيم "،هو لإلشارة إلى أن مكافحة المسيح مدينة ،ومثل بابل األصلي ،أنها
الدولة مدينة ،مما يعني أنها دولة مستقلة حجم مدينة.

تفتقر إلى القبول الروحي
هناك ما هو أكثر لماذا تدعو هللا الدولة المدينة من "الفاتيكان" ،بابل العظيمة ومع ذلك ،وأنه له عالقة بعدم القبول الروحي لقوانين هللا ،في
أن ملك بابل وابنه ،على الرغم من المعجزات التي ال يمكن إنكارها سيظهر لهم ،ال تزال إعداد أنفسهم فوق الخالق ،أو ذهب الزنى بعد اآللهة
األخرى .هذا آخر من المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح وهو الدولة مدينة وال تعطي العبادة هلل كما أنه أوامر ،بل أقامت عبادة التي تعارض
العبادة الحقيقية هلل.

نقطتين حل اللغز
هناك اثنين من النقاط الرئيسية أو القرائن في هذه اآلية التي تساعد في حل هذا اللغز .هذه التعليمات إعطاء فهم الهوية لمكافحة المسيح
كما هو موجود في "نهاية أيام"" ،سر بابل واألم من هارلوتس" كما هو موضح في رؤيا -17:5
اسم بابل العظيمة ال يشير إلى مملكة بابل القديمة من أيام  ،Danielهو إشارة إلى السلطة ،والسلطة ،والثروة لمكافحة المسيح ،الذي
نعرف اآلن أن تكون كنيسة روما كرئيس دين في العالم أو األديان .إذا كانت مكافحة المسيح ،كنيسة روما ،يصور هللا كأم ،ال أن يوحي بأن األم قد
نسل؟ ما هي إذن يمكن أن الذرية من كنيسة روما؟

من هم "بنات العاهرة"؟
النظر في

هذا :إذا هو األم عاهرة ،وأنها أم هارلوتس ،ثم ال أنه يقف على السبب ،هم البنات هارلوتس كذلك؟ البنات يشير إلى أن

الكنائس العرضية التي تشكلت أثناء "اإلصالح البروتستانتي" .وهذا الحق؛ أنها ليست مجرد روما للكنيسة ،التي هي الوكيل الوحيد للشيطان ،ولكن
الكنائس البروتستانتية أن االحتفاظ بأي من الممارسات تجديفا ،وسياسات ،والتقاليد أو عقيدة الكنيسة الكاثوليكية ،أيضا وكالء للشيطان .بنات
العاهرة هذه فقط بقدر جزء من دين المسيح الدجال كما كنيسة روما.
االحتفال "يوم السبت األحد" هي الممارسة األكثر الصارخ وإهانة لكل منهم .وبقدر ما أستطيع أن أقول ،سوى واحدة من الكنائس
العرضية يبقى "يوم السبت يوم السبت" ويمكن بالتالي اعتبار كنيسة هللا .وحتى مع ذلك ،هناك جوانب أخرى لهذا "السبت اليوم السابع" حفظ
الكنيسة التي هي غير معتمدة من قبل الكتاب المقدس ،الذي ترك لي أن أعتقد أن حتى هذه الكنيسة واحدة من "بنات العاهرة" وال كنيسة المسيح.

إنجيل الشيطان كاذبة
اآلن يمكنك أن ترى أن مكافحة المسيح هو دين في جميع أنحاء العالم ،مع السلطة والنفوذ التي يعطيها السلطة نفسها من إمبراطورية؟
هناك ما هو أكثر للكشف عن السبب في المسيح الدجال دين في جميع أنحاء العالم ،والتي لها عالقة باإلنجيل الذي بنيت عليه.

العقيدة عاهرة
أشعر يميل ال ستعراض مرة أخرى األربعة األولى من الوصايا العشر ،صلتها بالسابعة يوم السبت ويوم السبت أول كما حددتها كنيسة
روما.

الوصية األولى
أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبلي.

ال يتم سرد هذه الوصية حتى في الوصايا كما عرضت بكنيسة روما .وهذا ببساطة يعني أن هناك آلة واحد فقط ،و ولذلك يجب أن نصلي
فقط إلى له .أن يركع إلى أسفل ونصلي ألي دولة أخرى ،هو هللا أو كنيسة سانت المأذون به الكفر .تشجيع كنيسة روما ركع وإعطاء الصالة إلى
تماثيل للقديسين قتيال منذ وقت طويل ،وضع عليه وأنت في انتهاك لهذه الوصية.

الوصية الثانية
أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة ،أو أي شبهة من أي شيء الذي في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو التي في الماء
تحت األرض.

إذا كنت اذهب إلى كنيسة الكاثوليكية ،سوف تشاهد مجموعة كبيرة من التماثيل والصور ،واألخرى مثل هذه الصور" ،كنيسة القديسين"،
فضال عن أن الصورة المفترضة للسيد المسيح ،ومريم األم.

جزء من هذه الوصية؛ أنت سوف ال 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؛ وعرض رحمه منعزلة اآلالف منهم أن تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا.
كنيسة روما ،ليس فقط لديه الصور المتجمدة ،ولكن يتم تعيين حتى مع تبديل ،والشموع كل شيء عنهم .ككاثوليكي ،أنت مدعو ضوء
شمعة ،ويركع أمام هذه الحاالت ،والصالة إلى أحد التي كانت تصور .أريد أن أشير هنا إلى أن هللا يعطي تعريفا ً لكيفية الحب له ،في هذه الوصية.

وهو يشير إلى أولئك الذين يخالفون هذه الوصية كنكرة له ،و منها أن الكراهية لي وأولئك الذين يحافظون على هذه الوصية كالمحبة له ،منهم أن
تحبني ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا.
وهناك ال أرضية .يمكنك الحفاظ على وصايا هللا ،ومما إظهار الحب له ،أو كسر وصاياه ،مما عرض الخاص بك الكراهية له .في هذه
الطريقة كنيسة روما معارضة "وصايا هللا".

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

رغم ما قد يعتقد ،استخدام اسم الرب بطريقة فظة ،أو في نقمة ،ليست الطريقة الوحيدة ألخذ اسم مجلس اللوردات دون جدوى .ينكر ،أو
محاولة اغتصاب قوانين هللا ،أن تأخذ اسم الرب عبثا كذلك .وبعبارة أخرى ،إذا قمت بضبط أو تتوافق مع أي من قوانين هللا ،جعلها مريحة بالنسبة
لك ،ثم تأخذ اسم الرب بدون جدوى .مثال على ذلك هو العبادة يوم األحد .وبدالً من ذلك جعلت من الواضح تماما ،أن يوم السبت ،هو اليوم السابع
من األسبوع ،أو يوم السبت ،لتتمكن من تجاهل هذا اليوم ،فإننا ندعو هللا الذهاب إلى الكنيسة يوم األحد أو أي يوم آخر ،هو اتخاذ اسم مجلس
اللوردات دون جدوى.
إذا كنت تبقى "يوم السبت يوم السبت" ،وال يزالون يذهبون إلى الكنيسة أو المعبد في أيام أخرى من األسبوع ،والتي على ما يرام ،طالما
أنها ليست كنيسة التي تأسست عليها اإلنجيل الشيطان كاذبة ،كالمعتاد لممارستها إبقاء األحد كعطلة السبت .هللا ليس لديه مشكلة إذا كنت ترغب في
العبادة له في أيام أخرى من األسبوع ،ولكن يجب عليك االحتفاظ بأول "السبت اليوم السابع" ،يثبت لك هي عبادة له.

عالمة الوحش
وقد حفظ "يوم السبت" المقدس أيضا القيام بشراء أو بيع ،وكذلك .على الرغم من أن قد تعطي العبادة هلل في أيام أخرى من األسبوع
بجانب هللا "الكريم اليوم السابع" ،يجب عليك عدم ،شراء ،بيع أو المشاركة في أي نوع من التجارة خالل ساعات "يوم السبت اليوم السابع" .للقيام
بذلك هو مثل هذه خطيئة أن هللا سيعطي لك عالمة الوحش.

من دواعي سروري بك
اسمحوا لي أن تظهر لك طريقة أخرى ألخذ اسم الرب بدون جدوى .عندما كان هللا أول بداية إظهار حقيقته ،كان لي مشكلة مع الوقوع في
الغسق أو غروب شمس يوم السبت .وقت اليوم الذي تغرب الشمس التغييرات من موسم إلى آخر ،وهذا القول أنها ابدأ نفس الوقت من اليوم .ولهذا
السبب قررت أنه من أكثر مالءمة من أن أالحظ البداية ونهاية "اليوم السابع" اعتبارا من  06:00م بدالً من غروب الشمس .هذا ما فعلته لبضعة
أسابيع حتى هللا من خالل صبره معي ،أظهر لي بلدي خطأ.

بسرور هللا
ليس لك أو لي تعديل كلمات هللا أو في أي شكل من األشكال تغيير معناها ،فإنه من واجبنا أن يعطي عبادة لخالقنا بالضبط كما قال لنا القيام
بذلك ،وأي شيء آخر إلظهار عدم االحترام هلل ،وفي إعطاء مكان ازدراء نفسك في الخطيئة .هللا ،قد أوضحت أن اليوم الجديد يبدأ في الشمس إلى
أسفل ،وكان مطلوبا ً لذلك أنت وأنا لنالحظ البداية من "يوم السبت مجلس اللوردات" عند غروب الشمس ،ال في وقت مالئم بالنسبة لنا.

الوصية الرابعة
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت للرب خاصتك هللا :في
ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب هذا داخل
خاصتك غيتس :في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض  ،البحر ،وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة فإنه.

كما ترون ،وقد أوضح هللا بعبارات ال لبس فيها أن اليوم السابع من األسبوع هو يوم السبت ،الذي هللا المقدسة ،ويقدس .إلبقاء أي يوم آخر
من األسبوع كيوم للعبادة هلل ،وليس لعبادة هللا على اإلطالق .هللا ،وقد أخبرنا كيف أنه يريد أن يعبد ،وليس لنا أن تقرر ألنفسنا العبادة له بطريقة
مريحة بالنسبة لنا .كما بينت من قبل ،هناك األبيض واألسود فقط أو مع ال من المناطق الرمادية ،أما تحب هللا بإطاعة قوانين بلده ،أو تكره هللا.

عبادة عبثا
يسوع يقول لنا ما يعتقد أنه من أولئك الذين ال تحتفظ "السبت اليوم السابع".

هذا الشعب دراويث قريب لي مع فمه ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ لكن قلوبهم أبعد ما تكون عن لي .ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس
للمذاهب الوصايا للرجالMatthew 15:8-9 .
على الرغم من أن تعطي الشفة خدمة للرب ،إذا كنت ال تحتفظ بوصاياه ،يمكنك إظهار أن قلبك ليس حقا ً في العبادة الخاصة بك .ولذلك،
يمكنك عبادة عبثا .هي مذاهب الرجال التقاليد والممارسات للعبادة ،ال تعطي لنا باهلل ،بل بالرجال الذين يختارون عدم الحفاظ على قوانين هللا .هو
األكثر وضوحا ً لهذه العبادة يوم األحد ،كما يعارض حتى يوم األسبوع أن هللا يقدس وأدلى المقدسة ،اليوم السابع.
هذه الوصايا األربعة األولى هي التي تملي كيفية العبادة ،وتكشف عن أنفسنا ،وأمام هللا .كنيسة روما قد حتى الخلط وتحجب قوانين هللا،
لدرجة أن هذه الوصايا هي ال تحتفظ بها معظم الذين يقولون" ،أنا مسيحي" .يمكنك إعطاء التشدق بالمسيح ،ولكن بدون جدوى ،إذا كنت ال
تراعي "وصايا هللا" الحقيقية.

كيف يمكنك ،عبادة هللا؟
وكما تذكرون ،قد سألت هذا السؤال هلل في بداية هذه الدروس .وأعتقد اآلن وقد أجبت على هذا السؤال ،ولكن إذا كنت ال تزال غير
مؤكدة ،اسمحوا لي أن استعرض.

الحب لي ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا
أول شيء اكتشفنا في كلمات هللا نفسه" ،الحب لي ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا" .كما ترون ،وقد أخبرنا هللا كيف يريد لنا لعبادته .األربعة
األولى من الوصايا العشر هي التي تملي كيف نحن لعبادة هللا.

ال هللا األخرى
أنا وهللا ،ولكن بالنسبة لي ال يوجد أي شيء آخر ،أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبلي.
أنت سوف تجعل ليس لك أي صورة المتجمدة...
أنت سوف ال تأخذ باسم هللا دون جدوى.
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة...

هذه الوصايا األربع األولى تقول لنا كيف أننا لعبادة هللا؛ الست المتبقية يكشف عن شخصية هللا ،وحرف .هللا أعطانا هذه الوصايا حتى أنه
يمكن أن نسعى إلى أن يكون كاهلل ،الكائنات المعنوية وذكي.

ال إضافة إلى أو طرح من
إذا كنت ترغب في عبادة "هللا خلق" ،الذين جاء إلينا في جسد الرجل يسوع ،ثم أوامر هللا أن نفعل ذلك كما أنه يملي ،ال إضافة إلى عبادة
له ،وال طرح أي شيء من ذلك.
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

ونحن يجب أن العبادة له كما أنه أوامر ،ال كما نختار ،آخر نحن ال عبادة له على اإلطالق ،ولكن بدالً من ذلك العبادة الزائفة هللا،
الشيطان ،الذي أثبت نفسه كبديل ليسوع ،وكنيسة المسيح.

البحث عن هللا جد
الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كنت هي حقا ً عبادة "من خلق هللا" ،من خالل دراسة الكتاب المقدس (جد) مع المخابرات ،وبالتالي الحصول
على الحقيقة والمعرفة باهلل ،والحصول على معرفة له وثيقا وشخصيا .عند قبول ما آخر قد قلت لكم ك  ،trueفإنك تخاطر بالتي خدعت ،والتغرير.

بسرور هللا
تذكر :هللا خلق الرجل للمتعة هللا؛ ولذلك في متعة هللا علينا العبادة له ،ليس عن طريق سعادتنا.

كما لهذه النقطة في هذه الدروس ،وقد أظهرت لك كيفية إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،كل ما تبقى لك في إظهار حبك هلل من بعد
عن طريق مع ما تعلمته وتطبيقه على شخصيتك والطابع األخالقي.
تذكر :علم يسوع أنه األعظم من جميع الوصايا حب هللا بكل القلب والروح والعقل .اآلن أنت تعرف ماذا يعني هذا ،تحتاج فقط إلى
االعتقاد بما تكلم هللا هو الحقيقة ،ووضعه فوق ما كنت قد علمت قبل اآلخرين في الماضي.
أدعو هللا أن جميع الذين قراءة الكلمات ،التي سببت هللا لي مكان على صفحة ويب هذه ،تكون مليئة بروح الرب ،وتحويلها إلى عبادة
حقيقية وصحيحة هلل الخالق.

لماذا هللا يحقق للشعب الخروج من مصر
أنا الرب إلهك ،الذي جلبت لكم الخروج من أرض مصر ،يكون هللا بك :أنا الرب إلهك .أرقام 15:41
على مر العصور ،حتى قبل رحيل  ،Mosesكان هناك عدد قليل من الذين قدم العبادة الحقيقية والصحيحة "من خلق هللا" .بالمقارنة مع
عدد سكان كل هؤالء كانوا حولهم ،لكن عدد قليل من الناس.
أراد هللا إقامة أمة كهنة ،الذي بهم على سبيل المثال بقية العالم يمكن العثور على طريقة للحقيقة هللا ومما يعطي العبادة الحقيقية
والصحيحة للخالق بها .أن "دولة إسرائيل" وشعبها ،فشل في أن يكون هذا المثال على جميع الرجال ،ولكن بدالً من ذلك استسلمت لالغراءات
الشيطان.
أن "دولة إسرائيل" سقط من نعمة ،ولهذا السبب هللا بسبب أن فإنه يتم تدميرها ليس مرة واحدة بل مرتين .وهذا أيضا السبب فقدت "األمة
إسرائيل" العهد مع هللا ،ولماذا أنشأ هللا "العهد الجديد" مع أي شخص سوف تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل.
يسوع يعطي التعريف الذي يعتبر أن هللا يسلم كما يجري "سانت من هللا".
هو هنا صبر القديسين :هنا هي أن الحفاظ على "وصايا هللا" وإيمان يسوع .الوحي 14:12
إذا كنت تعتقد وتقبل أن يسوع وهو المسيح ،وعلى هذا النحو يسوع هو هللا في جسد إنسان ،ومع هذا االعتقاد يمكنك مراقبة واالحتفاظ
"وصايا هللا" ،ثم لك هي "سانت من هللا" ،وعلى هذا النحو لها ما يبررها في األمل والتوقع "الحياة األبدية".
الوصايا العشر ليست من المستحيل إبقاء ،هذا هو كذب الشيطان.
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