الدرس 10
يسوع والوصايا العشر
هل أنت اتباع المسيح
اسمحوا لي أن أطلب منكم للقارئ ،سؤاالً .هل تعتبر نفسك مسيحي؟ إذا قمت بذلك ،ثم لن يكون فكرة جيدة لمعرفة ما علم يسوع؟ أليس ما
يدرس يسوع الذي يعرف من مسيحي؟ حقا ً دعوة نفسك مسيحي ،ليس هو المطلوب من لك العيش بتعاليم يسوع المسيح؟
ما يدرس يسوع فعال ،وأنا تغطية بالتفصيل في الفصول تحت عنوان" ،تعاليم يسوع "،في أي مكان آخر في صفحة ويب هذه .باختصار،
ما يدرس يسوع قد تفعل كل شيء مع األخالق .يسوع تدرس أيضا له كمؤسسة الوصايا العشر .هذا وقد تطرق إلى قبل لكن سأعطي أدلة إضافية
مرة أخرى في هذا الدرس.

تعريف مسيحي
إذا قمت بالبحث عن كلمة "مسيحي" في قاموس  Encartaومن يعرف :شخص الذين الدين هو المسيحية ،دين استناداً إلى االعتقاد بأن
يسوع المسيح كابن هللا ،أو المسيح ،وقبول من تعاليمه ،الواردة في األناجيل.
وأنا أقبل هذا كالتعريف الصحيح لما يعنيه أن يكون مسيحيا ً كما كان في البداية ،ال  200سنة األولى بعد المسيح .وهذا لألسف ال كيف
مسيحي يعرف اليوم .كما أنها موجودة اليوم ،كذلك يعرف مسيحية كشخص يالحظ يوم السبت في "اليوم األول" من األسبوع (األحد) .وهذا لألسف
ال ما يسوع تدريسها ،وليس هو تعريف ما عليه أن "سانت من هللا".
أريد أن تظهر لك كيف أنه قد يكون من الممكن أن كنت ال تتناسب مع في تعريف يسوع ما هو عليه أن "سانت من هللا" ،ولكن بدالً من
ذلك كيف كنت في الواقع اتبع "اإلنجيل" الشيطان كاذبة وأنت ال تعرف حتى ذلك .فمن هذا الخطأ الناجم عن أكاذيب الشيطان التي تجعلك مسيحياً
كما يعرف اليوم ،ولكن يسبب لك قاصرة عن كونه "سانت هللا" .هناك فرق.

تعريف قديس هللا
كيف تعرف يسوع "القديسين هللا"؟
"تلك التي الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح؟" الوحي 12:17

إذا كنت اذهب إلى الكتاب المقدس الخاص بك ،وننظر في هذه اآلية ،سوف تشاهد هذا هو التعريف ألولئك الذين "التنين" يجعل الحرب
عليها .التنين هو الشيطان ،حتى إذا هو جعل الحرب على شخص ما ،ثم بتعريف يكونوا أولئك الذين "الصالحين في أعين هللا ".ما السبب في أن
الشيطان قد جعل الحرب على شخص قد انخفضت فعال من "طريقة هللا"؟
إذا كنت تعيش في حياة الرذيلة ،ثم ما هو الغرض أن الشيطان قد جعل الحرب عليك؟ الشيطان والغرض أن يتسبب لك بالتوقف عن
إعطاء العبادة الصحيحة والحقيقية هلل .إذا كنت بالفعل في العصيان إلى "شريعة هللا" ثم أنت فعال شخص ليس "سانت هللا" .الشيطان يجعل الحرب
على أولئك الذين هم األبرار في أعين هللا ،الذين يعيشون حياتهم في أخالق هللا.

أولئك الذين يحافظون على
الجزء األول من التعريف يسوع أنهم "أولئك الذين تبقى" .ثم ،فإن السؤال "" ماذا تبقى "؟" الجواب على هذا السؤال هو" ،وصايا هللا".
حتى أننا يجب أن نسأل سؤاالً آخر" ،ما هو وصايا هللا؟" اإلجابة على هذا السؤال ،في حال كنت غير متأكد ،هي الوصايا العشر على وجه التحديد،
وسائر من هللا الوصايا مشتقة من أو يكون كالقاعدة ،الوصايا العشر كما ترد في كتب الكتاب المقدس.
تذكر :الوصايا العشر هي اختصار لكل ما هو مكتوب في الكتب من الكتاب المقدس .كل الوصية لها معنى أبعد من ذلك من الكلمات
التي تشكل الوصية .لقد أعطى هللا الرجل العشر كوسيلة إلعطاء وسيلة سهلة لتذكر تلخيص لكل ما يترتب عليها.

عنده شهادة
الجزء الثاني من التعريف يسوع أنهم "أولئك الذين لهم شهادة يسوع المسيح" .لذا مرة أخرى نحن ملزمون بطرح السؤال" ،ما كان
عليه أن يسوع المسيح قدم شهادة من؟"
هناك جزئين لما يسوع أعطى شهادة بشأن.
األولى :يسوع شهد بأنه كان ابن هللا ،والمسيح ،وهو ما يترجم إلى يسوع يجري هللا في جسد رجل .هللا من السماء ،أن هللا نفسه الذي
أعطى  Mosesالوصايا العشر ،جاء إلى األرض في هيئة رجل ،بغية إظهار المسار مرة أخرى إلى بر ،التي كانت قد ضلت طريقها بعيداً عن
أطفاله الضال.
الثاني :يسوع تدرس بر ،في النموذج "طريقة هللا" ،وهو السبيل لألخالق ،والحب األخوي.

هل أنت قديس هللا
مرة أخرى أطلب منكم القارئ ،هل أنت "سانت من هللا" ،هل لك تفي بكافة متطلبات ما يستتبع هذا التعريف؟ "أول مسيحية" في لل 200
سنة األولى بعد يسوع تندرج في الواقع في هذا التعريف ،ولكن ثم بدأ الشيطان إغراء الناس بعيداً ،ومن خالل األكاذيب والخداع ،بدأت بإعطاء
تعاريف للكتاب المقدس الذي كان ال حسب صاحب البالغ( ،هللا) ،وكان المقصود أصالً .أنا فعال أظهرت لك بعض من هذه األكاذيب ،في الدروس
السابقة ،وسيتم االستمرار في القيام بذلك في جميع أنحاء هذه الدروس والفصول.

المشي سيرا على األقدام
هناك جانبان سيظهر في التعريف المذكور أعاله أن إعطاء تعريف لما يعنيه أن يكون مسيحياً.
 -1قبول ونؤمن أن يسوع هو ابن هللا :الجميع الذين تدعو نفسها مسيحياً قد تحدثت إلى ،تقبل هذا.
 -2قبول والعيش "تعاليم يسوع" ،كما وردت في "اإلنجيل المقدس" هلل ،التي يمكن أن نجد في صفحات الكتاب المقدس -في هذا أن
المسيحيين اليوم قاصرة.
كل مسيحي لقد تحدثت إلى أكد لي أنهم يعتقدون بال شك أن يسوع المسيح كان ،هو ،وسيكون دائماً" ،ابن هللا" .قليلة ليس حتى معينة أن
يسوع المسيح هو هللا في جسد رجل ،ولكن حتى اآلن ،وبعيدا عن ذلك ،القيام بمعظم .هذا يقول لي أن من تلك التي تحدثت إلى تعتقد أنها هي
المسيحية الحقيقية ،فقط على أساس هذا العنصر األول من التعريف.
في العنصر الثاني من التعريف أن تقريبا جميع لقد تحدثت إلى سقوط قصيرة .مرة أخرى ،والعنصر الثاني يقول لنا أن يجب عليك قبول
"تعاليم يسوع" ،كما أنها مكتوبة في "اإلنجيل المقدس" هلل.
ماذا يعني ذلك أن "قبول" شيئا؟ كلمة "قبول" يعرف بأنه :االعتراف الحقيقة أو الحقيقة والتأقلم معها ،لتحمل شيئا دون االحتجاج أو
محاولة تغييره ،االعتراف بأن شيئا ما صحيح .كيف يترجم هذا إلى االعتقاد في يسوع ،أن نفهم أن الكلمات التي يتحدث بها يسوع صحيحا ً كما أنهم
كانوا كتبه "الرسل يسوع" .أن كنت يجب أن تقبل تلك الكلمات والمعني الذي يقصد يسوع ،دون أن يحاول أن نختلف ،أو تغيير معنى لتناسب
التفضيالت الخاصة بك.

يسوع أنجز قوانين هللا
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،ولكن خوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،وأن نحبه وتخدم
الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ومع جميع خاصتك الروح .سفر التثنية 10:12
وقد أظهرت في الدروس السابقة كيف يسوع تدريس األخالق وأن في القيام بذلك الوفاء القوانين (األخالق) هلل .كما أظهرت أن يسوع
"الوصية األولى" هو اإلشارة إلى الكلمات المكتوبة في "كتاب سفر التثنية" وأن يسوع هو الرجوع إلى أن "هللا الحب" مع كل ما تبذلونه من القلب،
والروح والعقل بيان عن طريق الحفاظ على الوصايا العشر.

ما تطلبه هللا من أنت؟
ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك؟ في هذه الكلمات  Mosesيسأل كل الذين يرغبون في تقديم العبادة هلل ،ما عليه أن يسأل عن
هللا ،أو أوامر منهم؟

للخوف من الرب خاصتك هللا
ولكن الخوف من الرب خاصتك هللا ،جزء من اإلجابة ،ولكن ماذا يعني ذلك للخوف من هللا؟ الكلمة اإلنكليزية "الخوف" هو يعرف ،أن
يسبب إنذار ،القلق ،الرعب ،الرعب ،الرهبة ،الشحن والذعر .وهذا التعريف كما يريد الشيطان أن يجب أن نفكر من هللا ،أن كنت ينبغي الخوف منه
كنوع من كائنا ً المروعة ،وسريعة االنتقام عند أي شخص الذين هو العصاة له ،لكن هذا ليس كما تنوي هللا عندما قال أنه يستخدم الكلمة العبرية
األصلية" ،ياري" {ياو رأي} الذي يعرف بأنه ،يقدسون ،جعل الخوف  ،الفزع ،إعطاء تبجيل ل.
كلمة "تقديس" كذلك يعرف بأنه ،إعطاء االحترام ،إعجاب ،العبادة ،رهبة ،والتعظيم ،والتفاني .وكما ترون ،عن طريق الذهاب إلى اللغة
األصلية التي كتب "الكتاب من سفر التثنية" ،في فهم مختلف تماما لما يريده هللا منا يضيء طريق .هذه هي الحقيقة هللا ،وجدت من خالل دراستي
الدؤوب من الكتاب المقدس واستعدادي البحث وراء الفهم الحالي للعثور على الحقيقة كاملة.
هللا ال اريدكم أن الخوف له ما يخاف منه ،وأنه يريد منا إظهار احترام لكل ما كان يقف ،تعطي له اإلعجاب والتفاني ،وفي هذه الطريقة
يمكنك إعطاء له العبادة .هو في هذا الطريق أن كنت "خوف الرب إلهكم".

سيرا على األقدام في طرق جميع هللا
للمشي في كل طرقه؛ السؤال يحتاج إلى أن يكون ردا على سؤال ،ما هي "طرق هللا"؟ إال أن اإلجابة على هذا السؤال إذا كنت تعرف
من هللا .كما بينت في الدروس السابقة ،يتم تعريف هللا بالوصايا العشر وتدرس األخالق إضافية بالنسبة لنا من قبل يسوع .ذات مرة كنت تعلم كل ما
ثم سوف تعرف ما جميع "طرق هللا".
والحب له؛ مرة أخرى ،يجب أن نسأل سؤاالً ،كيف هللا قال لنا أن نحبه؟ تم العثور على اإلجابة على هذا في سفر التثنية  .10:13عندما
نحافظ الوصايا العشر وتعاليم يسوع األخالقية ،هي أننا يظهر حبنا هلل.
وخدمة الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ومع جميع خاصتك الروح :كلمة "خدمة" يعرف بأنه :للعمل من أجل ،إعطاء تعليمات
ل ،المعونة ،ومساعدة .كما ترون من هذه المترادفات هللا ال نريد أن نصبح له العبيد ،ولكن أن نصبح استعداد مساعدين له ،والمساعدين.
في الشكل ثم تأخذ هذه المساعدة؟ يسوع يعطينا الجواب على ذلك في الوصية الثانية له .في بلده "الوصية الثانية" ،أوامر يسوع أن نحمل
على العمل الذي بدأ ،على حب اآلخرين كما سيتعين علينا اآلخرين يحبوننا .التي يترجم بها لعرض اآلخرين الطريق إلى الحقيقة هلل ،مثلما أظهرت
تعاليم يسوع لك ولي للحقيقة في هللا.

الحفاظ الوصايا
لالحتفاظ وصايا الرب ،وله النظم األساسية ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن خاصتك؟ سفر التثنية 10:13
في سفر التثنية  10:12هللا يسألك سؤاالً ،ثم في سفر التثنية  10:13هللا يجيب على السؤال نفسه .إذا كنت ترغب في إعطاء العبادة
الحقيقية والصحيحة هلل ،والقيام حسب هللا وقد طلبت منكم ،ثم يجب عليك االحتفاظ "وصايا هللا" ،الذي يستند إلى الوصايا العشر .يستمد جميع
الوصايا األخرى الواردة في الكتاب المقدس واحتراما للوصايا العشر.

ال كسر الوصايا العشر
وقد أظهرت زيادة في الدروس السابقة كيف يسوع يقول لنا ال أحد "القوانين هللا" ستزال من "قوانين هللا" حتى يتم الوفاء بجميع.

يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن
يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .
عندما قمت بوضع كل ذلك في سياق ما يعلمنا يسوع ،يقول لي أن الوصايا العشر صالحة وضرورية اآلن ألولئك الذين يطلقون على
أنفسهم المسيحية كما كانت بنو إسرائيل األولى أثناء وقت  .Mosesثم هذا هو إعطاء الدعم حسب تعريف يسوع نفسه الذي الذي هو "سانت هللا".

يسوع يعرف قديس هللا
هذا ثم يقول لي أن التعريف الكامل والتام للنصرانية يجب أن تشمل أيضا ما يتم تعريفه ألن "سانت من هللا" ،الذي ،أولئك الذين الحفاظ
على "وصايا هللا" ،وشهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

وصايا ال مؤقت
لقد أظهرت كيف الشيطان كذب عندما قال" ،الوصايا العشر ترتيب مؤقت بين هللا واليهود" .كل شيء بشر يسوع يقول لي هذا كذب.
ولذلك ،جميع الوصايا العشر بأن تبقى ،ليس فقط تلك التي تجدها مالئمة .وهذا بالنسبة لي يعني أن أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية
واالحتفال "اليوم األول" (األحد) يوم السبت ليست في الواقع المسيحية كما هو محدد.

السابعة اليوم السبت
الوصية الرابعة واضح جداً ،أن السبت أو "اليوم السابع" من األسبوع هو "مجلس اللوردات يوم السبت المقدس".
الشيطان كذب عندما قال" :قد ألغيت يوم السبت اليوم السابع وذلك االحتفال بيوم السبت ونقل إلى اليوم األول من األسبوع" .ال يوجد
شيء في "اإلنجيل المقدس" هللا فيها هللا أو يسوع يعطي التعليمات أو األوامر أن يوم السبت قد نقلوا إلى يوم آخر .ال يوجد شيء في "اإلنجيل
المقدس" هللا فيها هللا أو يسوع يعطي التعليمات أو األوامر التي اليوم األول من األسبوع المقدس أو قدس هللا .أما أنت "قبول" ونعتقد أن كلمة
يسوع صحيحاً ،أو كنت قاصرة عن كونه "سانت هللا" ،وتواصل في الخاص بك تقليد االحتفال بيوم األحد كيوم السبت .ال تعطي ذلك على مجرد
التشدق إلى كونه المسيحية" ،الحديث الحديث "،ولكن "سيرا على األقدام مشيا على األقدام "،إذا فعل كما يعلمنا يسوع هللا .تكون قديس هللا.

يسوع لم يأت إلى تدمير
في مناقشات مع العديد من الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،ويستطيعون العثور على عدد قليل يعرف فعال ما يدرس يسوع ،أو أن صلته
أيضا العودة إلى وصايا هللا .ولذلك أن نلقي نظرة على ما كان يسوع يقول عن الوصايا العشر.
واحد من التعليقات األولى يجعل يسوع في الكتاب  Matthewالتي تتعلق بالوصايا العشر هذا؛
ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :أنا ال تأتي لتدمر ،ولكن الوفاءMatthew 05:17 :

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 ".

يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن
يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .

تعريف كلمة "استكمال"
اتخذت بالذات ،وهذا يبدو وكأنه يسوع قد قال فقط أنه قد حان للوفاء بالوصايا العشر .المفتاح لفهم هذه اآلية بعد ذلك ،أن كنت بحاجة إلى
معرفة ماذا تعني كلمة "استكمال" .الشيطان سيكون عليك أن تعتقد أن ذلك يعني على استكمال لهذه النقطة لجعلها عفا عليها الزمن ،أو لم تعد ذات
أهمية ألولئك الذين يعلنون يسوع منقذهم .من المهم ،في تجنب األكاذيب الشيطان ،أن كنت ال تأخذ آيات خارج السياق .تعرف الفكر الكامل أو سياق
ما اآلية فيما يتعلق ،ومن ثم سوف تعرف المعني الحقيقي لآلية.
كلمة "استكمال" يعرف بأنه :تحقيق ،إنجاز ،تحقيق ،إرضاء ،لتبرير ،تحقيق ،على استكمال.
كلمة "ندرك" كما يعرف بأنه :فهم ،على الفهم ،أن نقدر ،فهم ،االعتراف .
وكما ترون ،يسوع هو يخبرنا أنه قد حان للوفاء القوانين واألنبياء حيث أن نحن سوف يفهم منها ،أن تكون قادرة على فهم ما تعنيه،
لتقدير وفهم معناها ،واالعتراف أن "قوانين هللا" عالمة على حبة لنا ومن لك واالحتفاظ "قوانين هللا"  ،أننا في المقابل إظهار هللا أننا نحبه.

"ال" جئت إلى تدمير
أعتقد ال أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :يسوع يخبرنا بكلماته الخاصة أنه قد ال تأتي بتدمير القانون أو األنبياء .أما ترون عبارة
يسوع ك  trueأو كنت تعتقد أكاذيب الشيطان.
ما يعني أن "تدمر" ،وكيف يمكن أن تدمر القوانين؟ وثمة سؤال أكبر كيف تدمر األنبياء؟ إذا كنت مكان صحن الخزف على طاولة وتبدأ
بقصف على ذلك بقضيب ،سوف تنجح في تدمير الطبق بتخفيضه إلى شظايا  1مليون من الغبار .ولكن كيف يمكنك تدمير نبياً؟

ما هو "أنبياء هللا"
وهذا يقودنا إلى سؤال آخر ،ما هو يسوع يتحدث عنه عندما قال أنه يشير إلى األنبياء؟ ما هو نبي التي لديها اإلمكانات لتدمر؟ ألن يسوع
يتحدث عن األنبياء ،علينا أن نفترض أنه هو إشارة إلى "أنبياء هللا" .في الدروس األخرى وقد شرحت ما "نبي هللا" هو" ،واحدة من خالل منهم
يتحدث عن هللا" ،لذا؛ في ما هي الطريقة هل تدمير أو على استكمال "أنبياء هللا"؟
األنبياء كانوا من الرجال أن هللا أعطى تعليمات إلى ،الذي كتب ثم أسفل هذا الذي أوعز هللا لهم كتابة .هذا وكتبوا أسفل الكتب من الكتاب
المقدس .ما هي طريقة القيام بتدمير رجل ميت منذ فترة طويلة؟ ولذلك يجب أن نفترض أنه ليس الرجل أن يسوع هو إشارة إلى لكن العمل أو
الخدمة التي يؤدونها هلل.
كتب "أنبياء هللا" كتب الكتاب المقدس .كتب الكتاب المقدس "اإلنجيل المقدس من هللا" ،وهللا الحية في  Wordواالشباح المقدسة .إذا
يسوع يخبرنا بأن "ال" تأتي إلى تدمير الكتب من الكتاب المقدس ولكن تقديمهم لإلنجاز لديه ،حتى يتسنى لنا سوف تفهم وفهم ،ثم كيف كان تحقيق
هذا؟
الكتب التي تشكل في العهد القديم غير مكتملة بأنفسهم .وهناك الكثير من األمور التي تحدث في تلك الكتب التي ليست مفهومة تماما حتى
يمكنك قراءة كتب العهد الجديد ،وهناك أشياء تحدث في الكتب التي ليست مفهومة تماما حتى يمكنك الرجوع إلى كتب العهد القديم للعهد الجديد .أنها
تشكل معا عمل كل واحد" ،كلمة هللا".
تعاليم يسوع والنبوءات له ما أعطى حافزا للرسل واألنبياء منذ يسوع كتابة الكتب في العهد الجديد .في كتابة كتب العهد الجديد أن يسوع
قد جلبت األنبياء للوفاء .لقد انتهى يسوع التي لم تكتمل .أحضرت "إنجيل هللا" وتعاليم المقدمة من "كلمة" هللا المقدسة لإلنجاز (الوفاء) بكتابات كتب
العهد الجديد .برفع "كلمة هللا" إلتمام يسوع ،يمكننا اآلن أفضل فهم والفهم ،كل ذلك هللا يقول لنا.

كيف يمكنك تدمير قوانين هللا؟
الشيطان قد يحملنا على االعتقاد أن ما يعنيه يسوع أعاله يتعلق "الوصية الرابعة" الدرجة األولى .الشيطان يقول لنا أن "يوم السبت اليوم
السابع" وقد ألغيت ،وأن السبت سيحتفل في "اليوم األول" من األسبوع ،من اآلن فصاعدا.
"الوصية الرابعة" أنا سوف مباشرة تعليقاتي في المناقشة التالية .هو أحد السبل لتدمير واحدة من الوصايا العشر لتمرير قانون جديد يجعل
القانون األصلي عفا عليها الزمن .لم يتمكن من العثور على أي مكان في "الكتاب المقدس الكتاب المقدس "،حيث كتب هللا أو يسوع أي قوانين
جديدة؛ بشأن "الوصية الرابعة" ،عكس ذلك تماما.

تعزز يسوع عند معنى
يسوع يعطي النقاش المتعلق "وصايا هللا" ،وبل ويتوسع معناها .ليس هذا هو كيف يمكنك تدمير وال كتابة قانون ،ولكن جعلها أكثر قابلية
للفهم .وهذا يقول لي ،أن يسوع هو إعالم لنا ،أن الوصايا العشر غير مكتملة ،وأنه قد حان لتقديمهم لإلنجاز.

ال توجد سلطة أعلى
طريقة أخرى لتدمير قانون أن يكون سلطة أعلى تحدد أن يكون القانون عفا عليها الزمن أو خالفا إلرادة هذه السلطة العليا .يسوع ليس
من سلطة عليا هلل هو هللا ،وال توجد أي سلطة أعلى من هللا .قوانين هللا قد كتبه له ،األب واالبنة ،حتى ال يكون هناك ال سلطة أعلى .يسوع يخبرنا
أن قد أتى ال لتدمير القوانين؛ ولذلك ،هذا يقول لي أن القوانين التي تبقى سارية المفعول كما هو مكتوب في الكتب من الكتاب المقدس.

الشيطان وتعتزم تدمير "قوانين هللا"
هناك واحد الذي ينوي تدمير أو إعادة كتابة "قوانين هللا" والذي هو الشيطان .الشيطان ال يملك سلطة تغيير "قوانين هللا" ،بل أنه ،يجري
الشر هو أن ،قد حاولت القيام بذلك فقط نفس.

النظر في

هذا :إذا كان هللا لم يتغير أي من القوانين أن أقام ،ويسوع المسيح ووسعت على معنى تلك القوانين كوسيلة لتعزيز لهم،

وليس تدميرها ،ثم ال أعتقد أنها الحكمة منكم طاعة "كلمة هللا" ،وأن ننظر في أي شيء مثير للريبة أن يخبرك أن "قوانين هللا" لم تعد تنطبق على
المسيحيين؟

وأنا جئت ال تدمر ،ولكن الوفاء.
قد منحك من أي وقت مضى النظر إلى ما يعنيه يسوع عندما يقول أنه يأتي للوفاء؟ أن أول شيء يجب أن نفعله تعريف الكلمة الوفاء.
كلمة "استكمال" يحددها قاموس  Encartaك :للقيام بما هو ضروري أحداث أو تحقيق شيء المتوقع أو المرغوب ،أو وعد أو إلكمال أو
استكمال .ال يوجد شيء في أي من هذا التعريف يوحي بأن الكلمة إنجاز وسائل تقديم عفا عليها الزمن ،أو لتدمير عند إحضارها إلتمام.
أستطيع أن أفهم كيف تفي الكلمة قد تسبب لك تعتقد أن قانون تف مرة هو المقدمة ولذلك عفا عليها الزمن أو تم إبطالها .ولكن ماذا عن
األنبياء ،كيف يمكنك إنجاز نبي أو تدميرها.

كيف يسوع يفي قوانين هللا
بعد يقولون لنا أنه قد ال تأتي إلى تدمير ولكن الوفاء بيسوع ويعطي أمثلة عن كيف أنه يفي "قوانين هللا".

تعزز يسوع" ،تكريما لألب واألم خاصتك"
لماذا التعدي تالميذه خاصتك تقليد الحكماء ،ألنهم غسل أيديهم ال عندما يأكلون الخبز؟ ولكنه أجاب (يسوع) وقال لهم" ،لماذا أنتم أيضا
التعدي وصية هللا بالتقليد الخاص بك؟ ألمر هللا ،قائال" :شرف خاصتك األب واألم :وقال أنه شتم األب أو األم دعه يموت اإلعدام ".ولكن أنتم يقول،

"يعاقب يجوز القول لوالده أو والدته '،أنها هدية ،من أي نوع أنت مايتيست تكون استفادت من قبلي؛ والشرف ليس والده أو والدته ،وقال أنه يجب
أن تكون حرة .وهكذا جعلت يي الوصية هللا بال تأثير التقاليد الخاصة بكMatthew 15:2-6 .
تتصل هذه المناقشة قبل يسوع  th5الوصية هلل ،تكريما لألب واألم الخاصة بك؛ ما هو شرح يسوع هو التقليد الذي أنشأه شيوخ معبد على
مدى أجيال عديدة ،إذا أعطى ابنا منحة أو هبة للمعبد بدالً من استخدام هذه األموال في الدعم من والديه ،ثم أنه لم يكن خطيئة ،وأن االبن لن يشكل
انتهاكا من  th5الوصية.
وكما ترون من التعليقات يسوع ،يسوع أنه يقارن هذا إلى أخذ "شريعة هللا" وتغيير هدفه ومعنى ،مما يجعل القانون هللا بال تأثير .أن تكون
من "تأثير أي "،أن تكون المقدمة عفا عليها الزمن أو دمرت .ما هو تعليم يسوع هنا هو أن "شريعة هللا" هو تدمير "ال" ،ولكن أن تقليد شيوخ
المعبد ،في انتهاك "وصايا هللا".
بالنسبة ل ي ،وهذا يعني أن يسوع هو قول هذه الفريسيين ،هو أنهم هم الشر وأعوان الشيطان ،حيث يضعون تقاليد المعبد فوق "كلمة هللا".
في هذه المناقشة ،يسوع هو تبين لنا أن  th5الوصية ال يزال ساري المفعول ،وأن من العادات والتقاليد التي أرستها شيوخ المعبد الذي الشر .وبهذه
الطريقة ،يتم تدريس يسوع الوصايا العشر.

يوسع يسوع" ،أنت سوف ال تقتل"
يي سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف تقتل ال"؛ ويعاقب القتل يكون في خطر الحكم :ولكن أقول لكم" ،أن يعاقب هو
غاضب مع بلده الشقيق دون سبب تكون في خطر الحكم :ويعاقب ،يقول ألخيه "،راكا" ،تكون في خطر المجلس  :ولكن يعاقب القول" ،أنت
خداع" ،تكون في خطر نيران الجحيمMatthew 05:21-22 .

في هذا يتحدث يسوع عن  th6الوصية'' ،أنت سوف ال تقتل " .كما ترون ،وسعت يسوع من خالل تعاليمه على معنى "أنت سوف تقتل
ال" ،وهي بالطبع واحدة من الوصايا العشر .إذا كان يسوع يعلمنا جوانب الوصايا العشر ،وليس فقط تعلمنا لكن يتوسع المعني ،ثم أليس من
الصحيح أننا "القديسين هلل" ،ينبغي أن نعيش حياتنا ضمن إطار عمل لتعاليمه ،أن يجري الوصايا العشر؟

ما يدرس الدرس
في اآلية أعاله أننا يجب أن نسأل" ،ما هو يسوع التدريس لنا؟" في هذه اآليات ،قد واجهت مشكلة في فهم ما هو يسوع يحاول أن يقول
لي ،فسألت في الصالة للتوضيح ،وهذا ما أنزل هللا بالنسبة لي.
وأنا أشد المؤمنين في الكلمات ،ومعنى هذه الكلمات ،والسلطة المخولة لهذه الكلمات عندما يتحدث بها هللا أو المسيح .ولذلك ،يجب أن
تنظر ،ما يعنيه ،باإلشارة إلى جريمة ضد "شقيق صاحب"" .المسيح هو" إشارة إلى األخوة منها" ،شقيق"؟ أنا على يقين من أنكم ستوافقون على
أنه ال يجري ذلك تقييداً .هو إشارة المسيح إلى أقارب الدم ألحد؟ على الرغم من إمكانية ،ال أعتقد ذلك .كان السيد المسيح إشارة إلى البشرية كلها
ككل؟ ال أرى ذلك .طوال تاريخ الشعب اليهودي ،فمن الواضح ،أن كانوا دائما ً إبقاء أنفسهم وبصرف النظر عن تلك التي ال تشارك في عالقتها مع
هللا .وقد أظهرت هللا نفسه في جميع أنحاء عالقته مع المختار له منها أنه لم تعقد له الناس لوم عندما ارتكبوا اإلبادة الجماعية ضد األمم األخرى التي
يواجهونها .أحيلكم إلى ،سفر التثنية -6-7:1

هو إشارة المسيح لذلك للبعض اآلخر الذي يمكن أن يعتبر األخوة في اإليمان ألحد؟ وهذا ما إميل إلى االعتقاد بأنه كان يشير إلى .وأعتقد
أنه يوضح هذا في ما يلي.

يسوع يوسع معنى
األغنام األخرى
واألغنام األخرى ،التي ليست من هذه الحظيرة :لهم أيضا يجب أن أحمل ،وأنها تستمع إلى صوت بلدي؛ وتكون هناك حظيرة واحدة،
وراع واحد .يوحنا 10:16
عندما تم أحياء يسوع ،المعاملة الخاصة "دولة إسرائيل" وصل إلى نهايته .هللا العهد مع "دولة إسرائيل" ،الدول التي ستبقى العهد (العقد)
في القو ة ما دام شعب "دولة إسرائيل" الحفاظ على اإليمان ،مما يعني الحفاظ على الوصايا العشر .المسيح الوفاء بنبوءات المؤدية إلى المسيح،
"دولة إسرائيل" عدم قبول ذلك ،يضعهم خارج اإليمان كما أن هللا نفسه قد توضح ذلك .ومع ذلك ،كأفراد ،الشعب اليهودي يمكن أن تدخل في العهد
الجديد مع هللا؛ أنهم بحاجة إلى قبول يسوع كاهلل في جسد رجل وتقبل أن يسوع أحضر إلى استكمال القوانين وأنبياء هللا فقط.
عند المسيح هو اإلشارة إلى األغنام األخرى ،تفسير التي بمعنى اآلخرين اإليمان ،والتي ليست من اليهود ،أو أولئك الذين ليسوا من نسل
يعقوب ،في هذه المرحلة من الزمن؛ عندما يسوع يقول لنا هذا في يوحنا  ،10:16أنه سيكون مرجعاً للوثنيين ،ورغبته في جعلها من اإليمان الحقيقي
باهلل.
اليهود ال يقبلون يسوع كالمسيح ،وهللا في جسد رجل ،ولكن هم من اإليمان ألنها من عالقتها مع هللا أن المسيح بني كنيسته .الطريقة
الوحيدة التي سوف تصبح يهوديا ً واحداً مع هللا ،وجزء من "العهد الجديد" ومع ذلك ،إذا كانت تقبل أن يسوع هو المسيح.
المسلمين أخوه اإليمان ،كما كتب  Mohamedفي القرآن" ،المسيحيون واليهود هم من الكتاب" .وهناك كتاب واحد فقط التي يمكن أن
تحدث  Mohamedمن ،وهذا هو "اإلنجيل المقدس" هلل .أقول هذا ألن إيمانهم هو يستند إلى "الوصايا القديمة" قبل وقت  .Mosesهذا يقول لي،
القرآن ليس كتاب مستقل ،ولكن ذلك  Mohamedكتب عليه كاستمرار للكتب من الكتاب المقدس ،وأنه يجري نبي هللا .وهذا يمكن أن تدعم في
األجيال القليلة األولى بعد  ،Mohamedالمسلمين يعيشون في سالم ووئام مع اليهود والمسيحيين على حد سواء؛ لم يكن حتى الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية ،وخالل "الحروب الصليبية المسيحية" ،أعلنت الحرب على المسلمين التي تفجرت الكراهية بين الديانات ونحن نعرف اآلن ،ما كنيسة
روما ،أو نسيت.
يخبرنا "سفر الرؤيا" أن فقط مسألة وقت قبل أولئك المسيحيين ،مسلم ،وسيتم دمج الديانات اليهودية واحد العبادة الحقيقية هلل؛ كل ما هو
مطلوب أن نرى يسوع كاهلل في الجسد ،المسيح ،واحتضان عشر وصايا هللا وتعاليم يسوع المسيح .خطوة ضخمة اعترف ،وأنه لن يحدث ابدأ
كديانة ،ولكن سيظهر األفراد على ضوء الحقيقة باهلل .أعرف أن هذا سيحدث ألن يسوع يخبرنا أنه سيتم في بلده نبوءات "نهاية األيام" .بهذه
الطريقة أن يسوع يتحدث من األغنام األخرى .

كيف غاضب
ما هو نوع من الغضب يجب أن لديك آلخر التي ستتسبب في يسوع تنذرنا بأن ذلك يمكن أن يسفر عن الحكم ،والجحيم النار ،وأن يسوع
هو مقارنة هذا الغضب مع أن قتل شخص ما؟
كشف هللا-يسوع بالنسبة لي أن يشعر الكراهية آلخر مع عدم وجود سبب منطقي ،جانبا لما يقوله في هذا الدرس .إذا كنت أكره شخص
الذين تبدو مختلفة عن لك ،أو محادثات مختلفة من أنت ،أو العادات التي تختلف عن لك ،أو الجلد الذي هو أغمق أو افتح من يدكم ،وباختصار أن
تكون عنصرية ،أو المتعصب ،فأنت في خطر الجحيم النار ،وهو ما يسوع هو تحذير لنا حول .عندما يكون شخص ما عنصرية ،والغضب
والكراهية قد ال توجد مؤسسة بغية إعطاء القضية العادلة لغضبهم .أنهم يكرهون نظراً ألنهم يكرهون ،مع الشعور ال سبب .ولذلك يقارن يسوع هذا
لقتل شخص ما ،ألنه إذا تركت لتتفاقم وتنمو ،القتل ليست بعيدة وراء الكراهية.

الشيطان يريد لك للكراهية
الشيطان يريد أن يكره رجل واحد آخر ،عندما نكرة بعضها البعض ونحن يتم سحبها بعيداً ،والوحدة البشرية إلى هللا مكسورة .وبهذه
الطريقة قد الشيطان السلطة والسيطرة على الرجل .لمحاربة الدافع تكون عنصرية ،هو الجانب مع إرادة هللا وتعاليم يسوع.

يوسع يسوع" ،الزنا"
يي سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا :لكنني أقول منعزلة لكم "،أن يعاقب  lookethعلى امرأة شهوة
لها بعد لهاث ارتكب الزنا معها الفعل في قلبهMatthew 28-05:27 .
وهذا هو  th7الوصية" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا "،وكذلك الوصية العاشرة" ،أنت سوف تطمع ال" .مرة أخرى ،يسوع هو ليس فقط
تعلمنا عناصر الوصايا العشر ،بل أنه أخذ في التوسع على معناها .ما هو يقول لنا هنا ،هو أن هذا ليس مجرد الفعل المادي الرتكاب الزنا أو الزنا
خطيئة ،ولكن للتفكير في مثل هذه األنشطة؛ إلى فانتاسيس حول مثل هذه األمور خطيئة كذلك.
تذكر :لقد أعطى هللا لحياة الرجل .وفي هذا نحن قطعة من هللا؛ على هذا النحو هو معنا دائماً ،سواء كنا نفرح في محبة هللا ،أو عندما
ننخرط في األشياء التي تضعنا في معارضة قوانين هللا .إذا كنت تأخذ من الوقت لدراسة صيغة "الوصية السابعة" ،سوف تكتشف أن االتصال
الجنسي كل خالف بين زوج وزوجته ،خاطئين .وباختصار ،ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بغيض إلى هللا ،ومن ثم خطيئة .اسمحوا لي أن
أكرر هذا" ،جميع الجنس خطيئة "،المرة الوحيدة التي يسمح هللا أن الجنس وأنها ليست خطيئة ،وهدية للزوج والزوجة "هدية عرس" A .هدية من
هللا ،ألن هذين قد دخل في عقد "الزواج المقدس" وجعلت يتعهد االلتزام بين بعضها البعض ،وهناك كل شيء في الشاهد الزواج.

يسوع والطالق
قال أنه هاث" ،يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،دعه يعطيها ابه ديفورسيمينت ":ولكن أقول لكم" ،أن يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته،
وإنقاذ لسبب الزنا causeth ،لها ارتكاب الزنا :ويعاقب أن يتزوجها الذي ال يمت بصلة كوميتيث الزناMatthew 05:31-32 ".

في اآليات أعاله هو جعل يسوع أنها واضحة ،عندما تحصل المتزوجين للحياة .السبب الوحيد أن يعطي يسوع حيث يمكن الطالق
زوجك ،إذا كان زوجك قد ارتكب الزنا أو الفجور أوالً .إذا كان هناك ال الزنا وتحصل على طالق ،ومن ثم تتزوج ثانية ،لك ترتكب الزنا مع
زوجتك الجديدة ،وهي التسبب في زوجتك الجديدة ارتكاب الزنا بسبب خطايا الخاصة بك.
في هذه األيام من األخالق فضفاضة ،بسبب تأثير الشيطان ،كنت قد تنظر فيه ال سيئة لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج( ،إلى
فورنيكاتي) ،ولكن إذا كنت ترغب في عبادة هللا كما أنه أوامر أن يكون يعبد ،ثم يجب عليك قبول أن جميع الجنس خارج أواصر الزواج المقدسة
خطيئة ،إلى االعتقاد بخالف ذلك هو أن يكون أحد الذين يقبل أكاذيب الشيطان  ،مما يجعل لكم تفرخ شيطان ،وال طفل من هللا .سوف أقول مرة
أخرى ،وعبادة هللا في أي طريقة أخرى غير كما أنه أوامر هو عدم عبادة هللا على اإلطالق ،لكن اختراع الخاصة بك ،التي افتراضيات إلى عبادة
الشيطان-

الطالق على المزيد
وجاء الفريسيون له ،وسألته" ،هو قانوني لرجل التخلي عن زوجته؟ المغري له .مارك 10:2
وأجاب وقال لهم" ،ماذا  Mosesاألمر لك؟" وقالوا Moses" :عانى لكتابة مشروع قانون ديفورسيمينت ،وتضع لها بعيد ًا ".مارك
4-10:3

وأجاب يسوع وقال لهم" ،صالدة قلبك أنه كتب لك هذا المبدأ .ولكن ابتداء من إنشاء هللا جعلهم (رجل) من الذكور واإلناث .لهذا السبب
يقوم رجل ترك والده ووالدته ،وتنشق إلى زوجته؛ وهم توين تكون جسد ًا واحد ًا :هكذا ثم هم توين ال أكثر ،بل جسد ًا واحد ًا .ما ولذلك هللا قد خلت
انضم معا ،اسمحوا رجل ال يضع أربا " .مارك 9-10:5
وقد اعترفت معظم يمكنك قراءة هذا هذه الكلمات كالتي تحدث في حفل زفاف .ومن الواضح أن تالميذ يسوع ،فضال عن الفريسيين لم
تكن متأكداً ما يعني يسوع في هذه الكلمات ،حيث أوضح ما كان يحاول أن نعلمهم.

وقال أنه  saithلهم ،يعاقب بالتخلي عن زوجته ،والزواج من آخر ،كوميتيث الزنا ضدها .وإذا كانت امرأة يطرح بعيد ًا من زوجها ،وأن
تكون متزوجة من آخر ،وقالت أنها كوميتيث الزنا .مارك 12-10:11
وكما ترون ،هو تعليم يسوع حول "الوصية السابعة" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا .وقدم لنا الكلمات من حفل زفاف إظهار أن الزواج هو
التزام مدى الحياة ،والعواقب لعدم طاعة "الوصية السابعة" ،وكيف أن الطالق يمكن أن يؤدي إلى الخطيئة ،حتى عندما ال إثم واضح حتى من قبل
الزوجين جديدة أبرياء وإال.

يسوع يوسع" ،اإلدالء بشهادة زور"
مرة أخرى ،أنتم سمعت أنه قد خلت قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف تتنكر نفسك ،ولكن سوف تؤدي منعزلة الرب ملكك
اإليمان ":ولكن أقول لكم" ،أقسم ليس على اإلطالق؛ ال بالسماء؛ ألنها عرش هللا " .وال باألرض؛ ألنها موطئ له :ال بالقدس؛ ألنها مدينة الملك

العظيم .ال سوف أنت أقسم رئيس خاصتك ،ألن كانست أنت ال تجعل الشعر واحدة بيضاء أو سوداء .ولكن اسمحوا االتصال الخاص بك ،نعم ،نعم؛
ناي ،ناي :اليا كان هو أكثر من هذه يأتي من الشرMatthew 05:33-37 .
وهذا هو  th9الوصية" ،أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد خاصتك الجار".
كما يمكنك تضمين مع هذا النقاش قبل يسوع ،لعنة كلمات أو عبارات السخرية والتشهير.
أرى أن هذا يسوع يخبرنا بعدم تقديم وعود ونحن ال أو لديها ال نوايا لحفظ .ماذا يعني هذا؟ يسوع قال لنا أنه هو الكلمات التي تخرج من
الفم التي دنس لنا ،ال أن الذي وضعنا في الفم .إلى التخلي عن نفسك هو أن أقول كذبة ،أو أن تكفر ،أو جعل وعد( ،يمين) ،أن كنت غير قادر على
الوفاء ،أو لديها أي نوايا للوفاء .عندما يمكنك اإلدالء بشهاداتهم ضد شخص ما ،والتي كاذبة ،ثم أنت تتنكر نفسك .ما يقوله يسوع ،لك اإلدالء ال
بيانات جريئة أو ال أساس لها ،ولكن لنقول نعم أو ال ألي شيء آخر يؤدي إيقاف المسار من بر وعلى المسار إلى نيران الجحيم.
كما ترون ،يسوع هو تعليم لنا الوصايا العشر ،أنه ثم يربط كل هذا الدخول الثاني لوصاياه اثنين:

أحب عدوك
يي سمعت أنه قيل أنه قد خلت" ،أنت سوف حب الجار ،وأكره ملكك العدو .ولكن أقول لكم ،أحب اعدائك ويبارك لهم أن لعنة لك فعل
الخير لهم أن الكراهية لك ،ونصلي من أجل لهم والتي تستخدم ديسبيتيفولي لك ويضطهدونكم .أن كنتم قد تكون األطفال الخاص بك األب الذي في
السماء :ألنه (هللا) ماكيث له الشمس في االرتفاع على الشر والخير ،وسينديث المطر على العادل والظالم .ألنه إذا أنتم الحب لهم الذي أحبك ،ما هي
مكافأة لها يي؟ وال حتى الحانات تفعل نفس الشيء؟ وإذا كنتم أحيي إخوانكم فقط ،ماذا كنتم أكثر من غيرهم؟ الحانات حتى ال تفعل ذلك؟ أن يي
ولذلك الكمال ،حتى وأن كنت األب الذي هو في السماء الكمالMatthew 05:43-48 .
هذا هو يسوع  nd2الوصية .ما يسوع هو تعليم لنا هنا يذهب كما يلي :ليغفر وحب اآلخرين سمة أخالقية عالية جداً .إذا كنت تحب فقط
أولئك الذين يحبون لك ،ثم ما هي العظمة في ذلك؟ ولكن إذا كنت أحب تلك التي أكره لكم ،وإساءة لك ،ونصلي إلى هللا لمساعدتهم على الذين
يسيئون لك أن ترى له ضوء الحقيقة ،ثم كنت هناك مع هللا في الخاص بك الكمال األخالقي.

هللا يحبك
عندما كنت الخطيئة ،ال يزال حب هللا لك؟ هللا يحب يعني الحماسية والخسيس ،تماما كما يحب الصالحين .أنه يحبهم ألنه ال يزال لديهم
إمكانية للتوبة طرقهم الشريرة ،وما دام لديهم من إمكانات ،هللا على استعداد ليغفر بمجرد تحقق إمكاناتها .سوف تغفر جميع الذين قد أخطأ باهلل لو
أنهم فقط التوبة من تلك الذنوب وأسأل هللا أن يغفر لهم.
ما يسوع هو تعليم لنا هنا هو أننا بحاجة إلى هذه القدرة على الحب حتى أولئك الذين يكرهوننا ،لو أننا نمتلك هذه سمة أخالقية عالية ،وبعد
ذلك سوف نكون كاهلل ،والكمال.

هللا هو "كائنا ً أخالقيا"
ترى! الجميع أن يسوع قد علمتنا حتى اآلن فعله مع األخالق .هللا كائنا ً أخالقيا ،وأنه يعلمنا األخالق له في توقع أن نحن ،أطفاله ،سوف
ترغب في محاكاة له وتكون معنوية أنفسنا كما حددها لنا الخالق.
الست األخيرة من الوصايا العشر لها عالقة باألخالق ،وأن يسوع هو توسيع نطاق تلك ستة مع كل ما قد قرأنا حتى اآلن ،دليل بالنسبة لي
أن الشيطان كذب عندما قال" ،الوصايا العشر كانت قد فات أوانه بيسوع" .إذا هم عفا عليها الزمن ،ثم لماذا يسوع بذلت جهدا تعليم ويتوسع معناها؟
وكما ترون ،هو توسيع يسوع على معنى هذه الوصايا الخمس ،ال تدميرها .لتوسيع بناء شيء يوحي بأن لم تكن كاملة مسبقاً ،وذلك أن
يسوع قد أنجز هذه الوصايا .قبل االنتهاء منها ،قد جعلهم أكثر قابلية للفهم بالنسبة لنا .في هذا الطريق ،فضال عن غيرها من تعاليمه أن يسوع قد
أنجز "شريعة هللا" .إذا كان ال يزال لديك شكوك وأعتقد أن االستمرار في المعتقدات طويلة الحياة الخاصة بك تستند إلى أكاذيب الشيطان ،ثم قد
يسوع أكثر شيء واحد يقول عن هذا.

حتى السماء واألرض بأس
ألن حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو الذرة واحد يجوز في الحكمة ال تمرير من القانون ،حتى يمكن الوفاء
بجميعMatthew 05:18 .
هذه اآلية تواصل الفكر وما يتحدث عن يسوع في  ، Matthew 05:17وعلى هذا النحو يجب أن تؤخذ في سياق الجامعة الفكر .يسوع
هو قول "ال" ،وال أي من الوصايا العشر إزالتها أو تجاهلها ،حتى ال يتم الوفاء بجميع .لهذا السبب يجب أن نتأكد من أننا نعرف ما يسوع يقول لنا
في اآليات أعاله.
ال أعتقد أن أنا جئت إلى تدمير القانون ،أو األنبياء :أول شيء يجب أن تأخذ علما هنا أن يسوع يقول أنه ال تأتي لتدمر .بالنسبة لي هذا
يظهر المشتركة عقدت نعتقد أن أسباب يسوع أن القوانين التي أصبحت قديمة أو غير الضرورية ،ويرد باطلة وكذب الشيطان .إذا كنت تقديم شيء
عفا عليها الزمن ،هو نفس الشيء مثل تدميره .وفي كلتا الحالتين ،تدمير لجعله لم تعد ذات أهمية.
وهذا ليس ما قام به يسوع ،يسوع هو تعليم لنا أن الوصايا العشر مهمة ال تزال في أي عبادة هللا الحقيقي والصحيح.

ست معنوية هلل
فيما يلي بعض القوانين التي من هللا ،كما أنها تتصل بأخالق هللا ،الذي هو مبين جزئيا في الست األخيرة من الوصايا العشر:
تكريم خاصتك األب واألم خاصتك؛
أنت سوف ال تقتل،
أنت سوف ال يرتكب الزنا،

أنت سوف ال تسرق،
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور،
أنت سوف ال تطمع.
شخصية وهوية من هللا هو أكثر من هؤالء الستة الضرورات األخالقية ومع ذلك ،وهذا الذي يعلمنا يسوع ،يكشف عن هذا .أنجز يسوع
األخالقية قائمة الصفات الشخصية هلل مع ما يلي.

األخالق هللا تف
الرحمة،
الشفقة،
الصفح،
الكرم،
يجري فقط،
الصدق،
ويجري دون الخداع،
تفتقر إلى سلوك العهارة (األفكار الجنسي غير أخالقي) ،و
ال تعطي على إلى الفخر أو األفعال فخور.
ومن خالل هذه التعاليم التي جلبت يسوع حول الوفاء بالقوانين هللا .هذا مع العلم ،يجب أن نسأل ،نحن اآلن تجاهل القوانين وتعاليم يسوع،
أو اآلن أن يسوع قد أعطى معنى أكبر والتعريف فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية هللا ،ينبغي علينا ال تريد الحتضان كل ما من هللا ،وجعل أخالق
هللا لنا األخالق .يسوع يفي قوانين هللا بتوسيع عليها بمعنى ومضمون.
لذا ،السؤال ،وسوف يمكنك االستمرار في قبول أكاذيب الشيطان أن القانون كان قد فات أوانه وتجاهل قوانين هللا ،أو سوف تبني لك
"كلمة" هللا الحقيقية؟

كل شيء أو ال شيء
يعاقب ولذلك يجب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن
يعاقب يتعين القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .
إذا تركت اآليات األولى والثانية ( )05:18 & 05:17مع أي التباس بشأن ما إذا كان القانون ال يزال ساري المفعول في ظل تعاليم
يسوع ،هذه اآلية ينبغي اآلن أن يوضح ،أن القانون ال يزال ساري المفعول .ليس فقط هو يسوع ،إعطاء الثناء والمكافأة ألولئك الذين يحافظون
القانون ،وفي  ،Matthew 05:19ولكنه يعطي أيضا اإلدانة والعقوبة ألولئك الذين ال يحافظون القانون.

كنت انظر ،وصايا هللا" ،الوصايا العشر" ،سارية المفعول حتى يتم استيفاء كافة  .ثم يذهب يسوع إعطاء المناقشة للوصايا العشر بتوسيع
بناء المعني ألربعة من الضرورات األخالقية ستة من هللا.

هاتين المجموعتين من القوانين
بعض االلتباس فيما يتعلق بالمعنى هذه اآليات ناجم عن حقيقة أن الكثيرين ال يفهمون أن "قوانين هللا" يمكن تقسيمها إلى مجموعتين.
الوصايا العشر ،وهي قوانين هللا ،وكتب بأصبع هللا في الحجر ،مما يدل على أنها هي مكتوبة ،في أن يستمر إلى األبد ،وقوانين ،،Moses
على يد الرجل ،الذي يشير هللا إلى القوانين والمراسيم .يتم التحقق من هذا في اآلية التالية.

مراسيم Moses
ال أنا أي أكثر سيزيل سيرا على أقدام إسرائيل من خارج األرض التي عينت لآلباء الخاص بك؛ حتى أن يأخذوا حذرهم للقيام بكل ما قد
قدت لهم ،وفقا للقانون برمته والقوانين والمراسيم من جهة  .Mosesثانيا سجالت 33:8
كما ترون ،هللا إصرارا أن التمسك ،بما في ذلك "القوانين والمراسيم "،مما يعني أن هما منفصلة في النظر فيها ،وذلك ال تساوي
"القانون برمته"  .اآلية ثم يمضي ليقول لنا أن تلك القوانين التي تشكل القوانين والمراسيم ،هي تلك التي كانت مكتوبة اليد من  .Mosesترى،
تلك القوانين والوصايا مكتوبة على يد رجل ",Moses" ،هي فقط القوانين والمراسيم ،وهكذا هي فقط مؤقتة وتنظيمي ،وبقدر هللا-يسوع وتشعر
بالقلق ،في حين أن "قوانين هللا" ،مكتوبة بأصبع هللا على جدولين من الحجر ،األبدية.

ويجب أن نعطي العبادة بالضبط "أوامر هللا"
ماذا يعني هذا بالنسبة لي هو أنه إذا كنت ترغب في عبادة هللا ،أنت يجب أن العبادة له "أوامر هللا" ،ال إضافة أي شيء إلى هللا لألوامر
والتعليمات ،وال طرح أي شيء بعيداً .ويرد هذا الدعم في اآليات التالية.

يي ال يجوز إضافة 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
هللا عرف كيف يريد لنا لعبادته ،يجب أن يأتي أي تعديل ألن منه ال أنا أو أنت.

النظر في

هذا :الشيطان ال تريد الرجل عبادة هللا ،حتى ما هي أفضل وسيلة إلبقاء لكم من عبادة هللا من اكذب عليك التي تخبرك بأن

الوصايا العشر التي لم تعد ذات أهمية ،وأنه تم إلغاء "يوم السبت اليوم السابع" (كونها الوصية الرابعة) و "يوم السبت أول" وضعها في مكانها؟

جدولين من الحجر
وقال أنه أعطى منعزلة  ،Mosesعندما أدلى به حدا من المناجاة معه على جبل سيناء ,اثنين الجداول للشهادة ,جداول الحجر ,كتب بأصبع
هللا .هجرة 31:18
كنت انظر Moses ،لم يكتب الوصايا العشر ،فعل هللا ،باصبعه إلى "الجداول اثنين من الحجر" .هذا يذهب كل تظهر لك عندما يقول
يسوع أنه قد حان للوفاء ،أنه يجعل عفا عليها الزمن بعض القوانين والمراسيم ،التي كتبها  ،Mosesعلى وجه التحديد ،تلك التي تتصل التضحية
بالحيوانات ،ولكن قوانين هللا" ،الوصايا العشر" ،إلى األبد حتى يتم استيفاء كافة .

المزيد من العناصر للوصايا العشر
ويبدو لي أن يسوع قد أعطى ال تعليق أو التوسع" ،الوصية الثامنة"( ،أنت سوف ال سرقة) ،وال "الوصية العاشرة"( ،أنت سوف ال
تطمع) .واعتبر هذا أن يكون ذلك ألنه ال يوجد شيء أكثر من أنه يمكن إضافة ألي منهما أن يعطي معنى أكبر أو الغرض ،من ما قال هللا الفعل
حول لهم .ال يوجد أي سبب جلب لإلنجاز التي هي بالفعل إكمال.
كما ترون ،يسوع هو تعليم لنا الوصايا العشر ،أنه هو ليس مجرد تدريس الوصايا العشر ،بل أنه قد توسع في معناها ،حقق يسوع شريعة
هللا واألنبياء إلتمام .واآلن بعد أن هم كاملة ينبغي علينا التخلص منها؟ هي أنهم قد فات أوانه؟ إلى االعتقاد بأن يتم إلظهار الخاص بك الحماقة،
والخداع الخاص بك .بعد تعرض الوصايا العشر لإلنجاز ،ثم عالقات يسوع كل هذا الدخول الثاني لوصاياه اثنين:

أحب عدوك
يي سمعت أنه قيل أنه قد خلت" ،أنت سوف حب الجار ،وأكره ملكك العدو .ولكن أقول لكم ،أحب اعدائك ويبارك لهم أن لعنة لك فعل
الخير لهم أن الكراهية لك ،ونصلي من أجل لهم والتي تستخدم ديسبيتيفولي لك ويضطهدونكمMatthew 05:43-44 ...
وأرى أن هذا يسوع يبين لنا ،بأن صاحب الوصية األولى" ،حب هللا مع كل ما تبذلونه من الروح القلب والعقل "،هو تعريف بالوصايا
العشر ،بالتدريس لنا عنهم وثم اتباع هذه التعاليم بإشارة إلى أن الوصية الثانية" ،عينا ،الحب خاصتك الجار".
يسوع هذه العالقات معا مرة أخرى في ما يلي:

القتل
أنت سوف تفعل ال القتل ،أنت سوف ال يرتكب الزنا ،وأنت سوف ال تسرق ،وأنت سوف ال تحمل شهادة الزور ،وتكريم خاصتك األب
واألم خاصتك :وأنت سوف أحب جارك كما تحب نفسكMatthew 19:18-19 .

ترى ،كما أعطانا يسوع وصاياه اثنين ،واألولى لها عالقة بمحبة هللا مع كل ما تبذلونه من العقل والروح ،وثم الثانية لها عالقة بالمحبة
جارك ،يقول نفس الشيء هنا ما عدا هذا الوقت يعطي قائمة لعدد قليل من الوصايا العشر ،كما يقول تعريف كيفية حب هللا ،ثم حب الجار .وهذا ما
يفعله لتظهر لك الوفاء بحفظ الوصايا العشر األولى من "وصايا" يسوع اثنين ،ثم بالمحبة جارك ،يمكنك إنجاز الثانية من "وصايا" يسوع اثنين.

لماذا تدمير ما يبني على يسوع؟
معظم أولئك الذين قد تحدثت إلى فيما يتعلق بالكتاب المقدس انظر الوصايا العشر كترتيب مؤقت بين هللا واليهود ،ولكن إذا كان ذلك
صحيحا ً ثم لماذا يسوع قال لنا أننا يجب أن تبقى تلك الوصايا كما واضح حتى أنه قام في . Matthew 19:18-19

هل أنت مسيحي؟
حتى أنا اآلن طرح السؤال مرة أخرى ،يمكن حقا ً استدعاء نفسك مسيحي إذا كنت ال يعيشون بتعاليم يسوع المسيح؟ يسوع يعلمنا الوصايا
العشر ،كما موضح؛ ولذلك إذا كنت ترغب في االتصال بنفسك مسيحي ،من الضروري أن تحافظ على الوصايا العشر .صحيح ،في كتاب
 ،Matthewيسوع فقط يتحدث عن تلك الوصايا التي تتعلق باألخالق ،ولكن كما أنه استبعد ذكر أنت سوف ال تسرق و أنت سوف ال تطمع ،هذا ال
يعني أن أنت حر في تجاهلها ،أي أكثر مما يجب تجاهل األربعة األولى من وصايا هللا العشر.

إذا كنت ال تزال غير مقتنع بالجميع لقد أظهرت لك ،ثم ما رأيك أقول لك يسوع عندما يقول" ،ليس من ذرة واحدة أو العنوان يجب أن
تمر" ،وهذا يقول لي أن الوصايا العشر هي وصايا "هللا العهد الجديد"" ،يسوع المسيح" ،فضال عن قوانين "العهد القديم هللا" ،يهوه .وبطبيعة
الحال ،المسيح هو هللا ،لذلك هللا هو المسيح .كان المسيح الذي أعطى الوصايا العشر إلى Moses؛ وكان السيد المسيح الذي كتب الوصايا العشر
على جدولين من الحجر باصبعه الخاصة .من المهم أن كنت تعتقد هذا ،لعدم االعتقاد ،يسبب لك بعدم استثناء يسوع كاهلل في جسد إنسان ،الذي
شرط مسبق للنصرانية ،فضال عن إعطائك إمكانية الخالص.

الجيدة والسيئة
أن كنتم قد تكون األطفال الخاص بك األب الذي في السماء :ألنه ماكيث له الشمس في االرتفاع على الشر والخير ،وسينديث المطر على
العادل والظالمMatthew 05:45 .
هللا يعطي فضله الدنيوية للخير والشر .وهذا بالنسبة لي التحقق من بلدي تعريف وصايا يسوع اثنين .أنها تؤدي إلى هللا األب ،ووصاياه
العشر ،دائرة اإليمان.

هل أنت الصالحين؟
كلمة بر كما تستخدم في الكتاب المقدس يشير إلى أولئك الذين تبقى واطاعة قوانين هللا ،الوصايا العشر -إذا كنت ال تعيش طريق الرب ،ثم
لم تكن هلل ،إذا لم تكن هلل ،ثم أنت تفرخ شيطان.

هللا يعرف بر
ثم يقوم يي العودة ،وتمييز بين الصالحين واالشرار ،وبين له أن سيرفيث هللا وله أن سيرفيث له ال .مالخي 03:18
وكما ترون ،وهذا تعريف الذين نظر هللا "ابرار" والذي يرى هللا "شرير".
تذكر :تكون في خدمة ال يعني أن يكون عبدا ،ولكن أن تكون مستعدة مساعد ومساعد .ثم وهذا يعني أن "خادما ً هلل" الكامل وراء
وباال تفاق مع الخدمة التي أنه يقدم هلل .هل تقبل وتوافق مع "قوانين هللا" ،وإذا كان األمر كذلك ،هل لك البوق وهذا لجميع تلك التي يمكنك تلبية
وإجراء محادثات مع؟ بهذه الطريقة يمكنك تقديم خدمة هلل.

فقط المستقيم سيدخل السماء
ألقول لكم" ،أن ما عدا الخاص بك بر يتجاوز بر الكتبة والفريسيين ،وأنتم يجوز في أي حال من األحوال الدخول في ملكوت السموات.
Matthew 05:20
في هذه اآلية ،يسوع يجعل من الواضح تماما أنه إذا كنت ال "الصالحين" ثم سوف ال يسمح لك الدخول إلى السماء .هذا هو الحال ،دعونا
استعراض ما يعنيه أن يكون "الصالحين" كما بينت أنه يمكن تحديدها.
ألن األبرار هو للحفاظ على واطاعة "وصايا هللا"،
ألن األبرار إعطاء خدمة هلل،
فقط المستقيم يدخل السماء.
مرة أخرى ،أنا أسألك ،أنت الصالحين؟

تكريم األب واألم الخاصة بك
ويبين هذا االفتقار إلى بر عن طريق لطيف في اآلية التالية:

ولكن أنتم يقول" ،إذا ما يقول رجل له األب أو األم ،فمن قوميتي ،هذا يعني ،هدية ،من أي نوع أنت مايتيست تكون استفادت من قبلي؛ أنه
تكون مجانية " .وضع عالمة على 07:11

هدية (قوميتي) هلل
كلمة "قوميتي" يعرف بأنه :تقدم "باللغة العبرية" إلى هللا أو قربانا لمعبد القدس-

وأنتم يعانون منه ال أكثر للقيام بأي لوالده أو والدته؛ مما يجعل كلمة هللا بال تأثير من خالل الخاص بك التقليد الذي كنتم قد سلمت :وكثير
من هذه مثل األمور ال يي .مارك 13-07:12
معرفة ما أقوم به أن شيوخ المعبد كانت فاسدة وتحت تأثير الشيطان ،هذه التعاريف اثنين( ،يجري الصالحين ،أو إعطاء قوميتي) ،ليسا
مترادفين ،ولكن خالفا لبعضهم البعض .إذا كان يقول الوصايا العشر لتكريم األم واألب الخاصة بك ،ولكن بدالً من أن يوفر لهم إذا هم ضعاف
بسبب المرض أو كبر السن ،يمكنك إعطاء المال إلى المعبد ،ثم وهو الشيء الصحيح القيام به في نظر هللا.

مقابل القانون التقاليد
 Matthew 07:12-13هو انسحاب قبل يسوع للتقاليد التي نشأت داخل الديانة اليهودية .أنه إذا كان رجل يعطي كهدية إلى المعبد بدالً
من دعم بهم األب أو األم ،وأنهم لم يتم كسر "الوصية الخامسة" ،وتكريم خاصتك األب واألم ،التي بطبيعة الحال العكس من ذلك ،وفي عصيان
"وصية هللا" .بإعطاء هذا الهدية إلى المعبد بدالً من الديك ،هي كسر "الوصية الخامسة".
تذكر :الوصايا العشر هي "شريعة هللا" ،وعلى هذا النحو هي األعلى أكثر من أي قوانين للرجل.

اختراع الرجل
تقليد شكل آخر للقانون من صنع اإلنسان أو هذه العادة .في هذا السبيل ،فضال عن اآلخرين ،أن الشيطان قد تلف المعبد والشيوخ ،فضال
عن العديد من الكهنة .أنها أصبحت أكثر اهتماما بالثروة التي يمكن استخراج من الشعب ،بدالً من هللا بهم نظراً للغرض من قيادة الشعب إلى "طرق
هللا".
ولذلك ،هذا النقاش هو مناقشة آخر الوصايا العشر أن يسوع هو تعليم لنا حول .في الواقع ،أنه هو ليس فقط تعلمنا هذه الوصية ،بل أنه هو
التنديد بتقاليد شيوخ المعبد ،وتبين لهم أن تقاليدهم في المعارضة المباشرة "شريعة هللا".
تلك التقاليد التي جعلت لعدم تأثير "وصايا هللا" ،إضافة إلى اإليمان ،الذي يسبب النية تغيير من كونها العبادة الحقيقية هللا ،إلى إيمان من
اختراع الرجل الخاصة ،وليس من هللا.

هللا يخبرنا بكيفية عبادته
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
وأرى أن هذا يعني :يجب أن عبادة هللا بالضبط كأوامر أنه ،إذا قمت بتغيير أي شيء قد أمر ،ثم أنها ليست "هللا خلق" لك العبادة ،والعبادة
الخاص بك من دون جدوى( .عدم وضع الكلمات في فم هللا).

أنا يبت أكثر من أنت
كما يعيش saith ،الرب ،بالتأكيد مع يد األقوياء ،و بذراع ممدودة ،غضب يسفك ،سوف استبعد أكثر من أنت .حزقيال 20:33
أنا ترجمة اآلية أعاله يعني" ،كنت سوف العبادة لي كما قلت األمر ،إذا كنت تفعل ال كما أنا أمر ،وكنت ال العبادة لي على اإلطالق ،لكن
اختراع من عندك ،افتراضيا ً إلى عبادة الشيطان".

أن الذي ديفيليث رجل
وهناك تعليم آخر ليسوع ،الذي أشعر أن تحتضن أهمية حفظ "وصايا هللا".

وقال أنه قال" ،أن الذي يأتي من الرجل ،وأن ديفيليث الرجل ".وضع عالمة على 07:20
لداخل ,من قلب الرجل ،تنطلق األفكار الشريرة ،عةارة ،فسق ،القتل ،السرقات ،التجديف طمع وشر ،الخداع ،العهارة ،والعين ،،والفخر،
والحماقة :كل هذه األمور الشر تأتي من داخل ،ودنس الرجل .مارك 23-07:21
في هذه اآليات يبين لنا يسوع أن بأنفسنا ،نحن ،هي ملزمة بأن تفعل الشر ،إال عن طريق حفظ ومعرفة الوصايا العشر وتعاليم يسوع،
نحن قادرة على محاربة الشر الذي هو الدولة الطبيعية للرجل .معظم تلك األشياء المذكورة في اآليات أعاله عناصر الوصايا العشر .أبين هذا حتى
تفهمون أن يسوع هو التدريس مرة أخرى من الوصايا العشر.
وكما ترون ،هو تعليم يسوع عناصر الوصايا العشر .وقال أنه ال يعلم الوصايا العشر ،بل أنه يتم توسيع عليها .فكيف يستطيع شخص ما
يطلقون على أنفسهم مسيحي ،إال إذا كانوا يعيشون بتعاليم المسيح ،والمسيح تدرس "وصايا هللا" ،حتى أن "القديس من هللا" ،يجب أن يعيش وفقا
"وصايا هللا"؟

سانت هللا المعرفة
التعريف من "سانت هللا" :منها للحفاظ على وصايا هللا ،وعنده شهادة يسوع المسيح .هل تتفق مع هذا التعريف؟ فيجري التعريف الذي
يعطي يسوع في الوحي  ،12:17ال تظن أنه من الحكمة أن تفعل كل ما عليك القيام به لجعل نفسك ممتثالً لهذا التعريف؟ بعد كل شيء ،هو البديل
للخالص من اإلدانة.

إرادة هللا
الجميع أن  saithلي ،الرب ،الرب ،ال يدخل في مملكة السماء؛ ولكنه أضاف أن دويث إرادة أبي الذي في السماءMatthew 07:21 .

ويترجم إرادة والدي ،لالحتفاظ "قوانين هللا" ،وطبعا هي الوصايا العشر .يسوع هو تعليم لنا ،أن حتى ولو كنت تعتقد أنك عبادة هللا ،الذي
هو أولئك الذين يقول الرب ،الرب ،هي ليست حقا ً عبادة هللا إال أنها تبقى "قوانين هللا" األولى .إذا كنت ال تبقى الوصايا العشر ثم كنت غير
الصالحين ،إذا كنت غير الصالحين ،ثم أنت لن تدخل في السماء.

تلك التي تعطي الشفة ،الخدمة الفعلية ال
سيقول كثيرون بالنسبة لي في ذلك اليوم ،الرب ،الرب ،قد نحن ال تنبأ في اسمك؟ وفي اسم خاصتك قد يطرد الشياطين؟ وفي الخطوط
الجوية التركية اسم القيام بالعديد من األعمال الرائعة؟ وبعد ذلك سوف يعلنون لهم ،لم أكن أعرف لك :تحيد عن لي ،يي هذا العمل ظلم.
Matthew 07:22-23
ما يسوع أقول لك هنا على الرغم من ذلك ،يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،وقد أنجزت الكثير من المسيحيين مثل األشغال ،أنه ال يزال لن

أعرف لك ،أو نقر لك؟ لماذا هل يمكن أن

نسأل؟ "إذا كنت أعيش حياتي كمسيحي ،لماذا سوف أنه دحض لي على يوم القيامة؟"

أنه فعال قد أجاب على هذا السؤال ،في  Matthew 07:21أعاله .وكل ما كنت ،ويجب أن يكون في إرادة األب الذي في السماء .هذا
كالم عادي يعني ببساطة ،إذا كنت ال يعبد هللا كما أنه قد قاد هو أن تعبد ،ثم استدعاء نفسك مسيحي ،ويدينون بأن يكون تابعا لتعاليم المسيح ،لن
تحصل في السماء.
وهذا دليل أكثر واحد فقط أن الوصايا العشر ال تزال سارية المفعول ،وإذا كنت دحضها ،ثم يمكنك تفنيد المسيح .واحدة من األشياء التي
تعرف مسيحيا ً منذ إنشاء كنيسة روما هو أولئك الذين يذهبون إلى الكنيسة يوم األحد .المشكلة مع ذلك أن "الوصية الرابعة" صريح أن السبت من
الغسق أو غروب شمس يوم الجمعة إلى الغروب يوم السبت .أن الذي يحدد لك كمسيحي اليوم ،يضعك في المعارضة المباشرة "شريعة هللا".

يعلن يسوع منقذك
سيكون عليك الشيطان في االعتقاد ،بكل ما تحتاجه من أجل تحقيق الخالص هو أن تعلن حبك ليسوع وتعلن له المنقذ الخاص بك.
قد أعطيت فقط لك كمية كبيرة من األدلة الكتابية التي تدحض هذا الكذب .عليك أن تقرر إذا كانت األدلة التي بينت لك بما يكفي إلقناع لكم
أن حياتك لعبادة هللا وقد كذب ،وذلك لك كانت عبادة ليس "من خلق هللا" ولكن هللا كاذبة ،الشيطان.
يجب أن أقول ذلك مرة أخرى ،فإنه يجري مهم جداً لكونه "سانت هللا"" ،هللا الذي أعطى الوصايا العشر إلى  ,Mosesكان المسيح ،لذا
لماذا المسيح ستوقف التي تتطلب حفظ الوصايا العشر ،عندما يأتي ليعيش بيننا في جسد يسوع؟"

الستعادة األطفال المفقودين
يسوع جاء إلينا في البداية ،ال يغفر الخطايا للبشرية جمعاء ،ولكن استعادة بلده فقدت األطفال ،نسل يعقوب .تغيير هذا الوضع إال بعد أن
رفضت تلك الطفل يسوع ،وهللا أحاط بهم العهد بعيداً عنهم وأعطاه إلى أمة جديدة ،أشخاص جدد .يمكن أن يتضح هذا أفضل في اآليات التالية.

امرأة كنعان
وها ،وخرج من السواحل نفس امرأة كنعان ،وبكى له ،قائال" :ارحمني ،يا رب ،أنت ابنه David؛ ابنتي شائكة شديدة مع شيطان" .
Matthew 15:22
ولكن أجاب لها كلمة ال .وجاء تالميذه وبيسوت له ،قائال" ،إرسال لها بعيد ًا؛ ألنها كريث بعدناMatthew 15:23 " .
إال أنه أجاب وقال" ،ال أنا أرسلت منعزلة فقدان األغنام من بيت إسرائيل ولكنMatthew 15:24 ".
كنت انظر ،أرسل يسوع استعادة فقدت األطفال من إسرائيل ،الذين قد تضل من اإليمان الحقيقي ،ال أن يغفر خطايا البشرية كلها .وحتى
اليوم ،إذا كنت ال سانت من هللا ،الذي يحتفظ "وصايا هللا" ،ولديها شهادة يسوع ،أنت ال يتم حفظ .ال يزال يتطلب العهد كال الطرفين من العهد تقديم
شيء ذي قيمة .هللا يعطي الوعد بالحياة األبدية ،من بين غيرها من الهدايا .وفي المقابل لك يجب عبادته كما أنه أوامر ،الوفاء بنهاية الخاص بك من
العهد .أوامر هللا أن لديك وصاياه المكتوبة عند قلبك ،مما يجعل له األخالق الخاصة بك األخالق ،والعبادة له كما أنه األوامر ،ال متعتك بل بإرادته.

هللا فراغات العهد الثاني
مقابل هللا يعطي نعمته لألمة جديدة ،وهي أن "القديسين هللا" ،أنها بدورها يجب أن تبقى وصاياه .وكان سبب توقف اليهود عن حفظ
"وصايا اآللهة" ،أنه أنهى عهده معهم .ويمكن كشف هذا أفضل في ما يلي:
لماذا أنتم أيضا التعدي الوصية هللا حسب التقاليد الخاصة بك؟ Matthew 15:3
ألمر هللا ،قائال :تكريم خاصتك األب واألم :وقال أنه شتم األب أو األم ،دعه يموت الموتMatthew 15:4 .
ولكن أنتم يقول" ،يعاقب يجوز القول لوالده أو والدته ،هدية ،من أي نوع أنت مايتيست تكون استفادت من قبلي؛" Matthew 15:5
والشرف ليس والده أو والدته ،وقال أنه يجب أن تكون حرة .وهكذا جعلت يي الوصية هللا بال تأثير التقاليد الخاصة بكMatthew .
15:6
بسبب جشع شيوخ المعبد ،الذي كان األطفال تعطي كهدية إلى المعبد ،الذي يمكن ويجب أن تذهب إلى رفاه والدهم واألم ،التي تسببت في
عبادة هللا تغيير في مان الكفر .وهذه الممارسة يشكل انتهاكا مباشرا "الوصية الخامسة" .يسوع هو استخدام هذا النحو سوى مثال واحد للتجاوزات
من شيوخ المعبد ،وهناك العديد من أكثر من الذي يكشف الضالل بعيداً عن العبادة الحقيقية هلل ،إلى شيء آخر ،من اختراع الشيطان ،واحتضنت
شيوخ معبد.
تماما كما يعتبرون أنفسهم شيوخ معبد شوهد اإليمان الحقيقي ،أنهم فقط أعطى التشدق بأنها ،ويمارس دين من االختراع الخاصة بهم،
وليس من هللا .كما قلت من قبل ،السبب فقدت أبناء يعقوب على العهد مع هللا ،وجزءاً لهذا النقاش .وضعوا تقاليدهم الدينية قبل قوانين هللا .توقفوا عن
الحفاظ على قوانين هللا .هل تعتقد أن هللا على استعداد أن لك كمسيحي يجب أن ال تبقى له قوانين؟ لتعلن نفسك مسيحي ،وإعطاء التشدق بالمسيح ،ال
تجعلك "سانت من هللا" .ويتضح ذلك في اآليات التالية.

التشدق بيسوع
هذا الشعب دراويث قريب لي مع فمه ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ ولكن قلبهم أبعد ما يكون عن لي .ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس
للمذاهب الوصايا للرجالMatthew 15:8-9 .
وهذا يعني ،على الرغم من ذلك ،يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،وكنت كثيرا ما تشير إلى يسوع ،إذا كنت ال تحتفظ "وصايا هللا" ،ثم أنك
لم "سانت هللا" .كأحد الذين يعبد هللا اختراعه ،لذا سوف تذهب صالته لم يسمع باآللة الحقيقي ،الذي يعني تصلي بدون جدوى.
هو أحد أهم شيء أن تفشل تلك جيلي الذين اتصل بهم المسيحيين للقيام بالحفاظ على السبت الحقيقي.

نعمة يسوع
سيكون عليك أن الشيطان يعتقدون" ،نظراً ألننا نعيش تحت نعمة يسوع ولم تعد بحاجة إلى الحفاظ على السبت الحقيقي ،وتكريما لقيامه
يسوع في اليوم األول من األسبوع ،فخير أن واصلتم يوم السبت في اليوم األول من األسبوع".
أحياء هللا ال يسوع في اليوم التالي عقب اليوم أنه قد صلب ألن ذلك اليوم كان يوم السبت ،وأراد هللا إظهار أن هللا ال يجعل من القوانين
لآلخرين للحفاظ على ،ولكن أن يبقى تلك القوانين نفسها .هللا ليس فوق بلده القوانين ،كمثال للرجل الذي نحن لسنا أعاله له القوانين .عندما يبقى أول
يوم كيومك للراحة ،ثم كنت إهانة يسوع وهللا .يسوع وتركت في وفاة  24ساعة إضافية ،على الخروج من الطاعة "الوصية الرابعة" ،لتتمكن من
الحفاظ على يوم آخر ،هو إهانة يسوع.

الدين كاذبة
الشيطان ،عن طريق مكافحة المسيح له ،قد أنشأ ديانة كاذبة ،ما يشير إلى هللا كوصايا الرجال ،أو اإلنجيل كاذبة ،والسبت كاذبة .حتى
الشيطان نجحت في خداع الرجل أن العالم كله يرى هناك شيء خاطئ مع حفظ "يوم السبت يوم األحد" ،وأن هذا الدين كاذبة هو العبادة الحقيقية
هلل.

هللا وتعرف المسيح الدجال
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
هذا إشارة إلى مكافحة المسيح ،الكنيسة كاذبة ،أو كنيسة الشيطان .وهذا ليس شيء ما الذي سوف يحدث في المستقبل ،في "نهاية األيام"،
فإنه يحدث اآلن ،وقد كان يحدث طيلة السنوات الماضية  .1800الكتاب المقدس يخبرنا أن "نهاية العصر" بدأت عندما أنشأ يوليوس قيصر ،عن

طريق بلده الدكتاتور أصبح للحياة ،ما أن تصبح اإلمبراطورية الرومانية .وهذا حدث سنة ستين أو أكثر قبل اليوم أن يسوع كان مسمر على
الصليب .ما يلي هو الكتاب المقدس الذي أعتقد أن يدعم هذا الفهم.

يبدأ نهاية مرات
وملك الجنوب تكون قوية ،وواحد من األمراء له؛ وأنه يكون قوي أعاله له وقد دومينيون؛ ويكون له دومينيون دومينيون عظيم .وفي
نهاية سنوات أنهم يجوز االنضمام أنفسهم معا؛ ابنه الملك من الجنوب يجب أن تأتي إلى ملك الشمال لجعل التوصل إلى اتفاق :ولكنها قالت أنها ال
تحتفظ قوة الذراع؛ كما ال يجوز الوقوف ،وال ذراعه :ولكن أنها تكون تعطي أعلى ،وهي التي تعرض لها ،وقال أن ولد لها ،وقال أن تعزيز لها في
هذه األوقاتDaniel 11:5-6 .
وأنا على اقتناع بأن هذا نبوءة لإلشارة إلى نهاية سنة وكليوباترا ،يوليوس قيصر ومارك  Anthonyهو دليل على أن كانوا بالفعل في
"نهاية العصر" ،وعلى هذا النحو فإنه يبدأ حتى قبل ميالد السيد المسيح .وكان الحدث التاريخي إال أنه يمكن أن يكون حدثا ً بالغ األهمية بما يبرر هللا
أنها تشير إلى أنهم بالفعل في "نهاية العصر" عندما انتهت جمهورية روما يوليوس قيصر وجعلت إمبراطورية بإجبار مجلس الشيوخ أن تعلن له
الدكتاتور للحياة .النظر في هذا األمر الهام جداً ،وسوف تظهر لك لماذا في ما يلي.

التنين يجعل الحرب
والتنين كانت تستحق مع امرأة ،وذهب إلى جعل الحرب مع بقايا البذور لها ،مما يبقى وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح .الوحي
12:17
كنت انظر ،الشيطان ،الذي "التنين" ،وكان "قايين" ،الذي يعني غاضب عنيف مع "امرأة" ،الذين هم القديسين هلل ،أو أولئك الذين
يتورطون في العبادة الحقيقية هلل ،أنه يجعل الحرب على "بقايا البذور لها "،أي يسوع ثم يعرف كتلك التي "الحفاظ على وصايا هللا ،ولديها شهادة
يسوع المسيح".
ولكن كما ترون هنا ،أن الذي يحدد "القديسين هللا" يرد لكم في هذه اآلية ،وهو العهد الجديد ،نظراً ليوحنا الرسول بيسوع ،في رؤية.
يسوع نفسه يقول لنا أن ذلك اإليمان الحقيقي ،في عبادة هللا الحقيقية؛ لك يجب االحتفاظ "وصايا هللا" ،وهي الوصايا العشر ،ولديها شهادة يسوع
المسيح ،مما يعني أن نؤمن بيسوع هو هللا في جسد إنسان ،،فضال عن اعتناق تعاليمه .كال هناك حاجة أو أنت ال هي عبادة هللا كما أنه يحظى بأن
قال أن تعبد.
إذا كان أي شخص قد قلت لكم أي شيء آخر ،ثم أنهم عمالء للشيطان ،خداع لكم ،ومن الخداع أن تمنعك من عبادة هللا ،كما أنه أوامر .ما
يلي مثال آخر ليسوع التدريس الوصايا العشر .هذه اآليات عميقة بالنسبة لي ،وقد سألت هذا السؤال كثيرا ما في حياتي ،طويلة قبل هللا أظهر لي
على ضوء الحقيقة له.

كيف كسب الحياة األبدية
وعندما قال أنه ذهب المنصوص عليها في الطريق ،هناك جاء أحد قيد التشغيل ،وركع معه ،وطلب منه" ،سيد حسن" ،ماذا أفعل أنا أن
ترث الحياة األبدية؟ وضع عالمة 10:17
يسوع وقال له  ,لماذا كاليست أنت لي جيدة؟ هناك ال شيء جيد ،ولكن واحد ،هو هللا .وضع عالمة 10:18

جواب يسوع
أنت كنوويست الوصايا ،ال يرتكب الزنا ،وال تقتل ،ال تسرق ،ال تحمل شهادة الزور ،ديفراود ،ال تفي خاصتك األب واألم .وضع عالمة
10:19
وأنه أجاب وقال له ،ماجستير ،كل هذه قد الحظت من شباب بلدي .وضع عالمة 10:20
هذه اآليات عميقة ،ألن يسوع قال لنا فقط ما يجب أن نفعله من أجل الخالص ،حتى نتمكن من دخول السماء والحياة األبدية .وكما ترون،
يعطي يسوع قائمة ببعض من الوصايا العشر في جوابه .يسوع فقط أجابت على سؤال العصر القديم" ،كيف يمكنني الحصول على الحياة
األبدية؟" جوابه هو الحفاظ على الوصايا العشر .مرة أخرى اسأل" ،كيف يمكن أي شخص يطلقون على أنفسهم مسيحياً ،إذا كانوا ال يعيشون
بتعاليم يسوع؟ إذا كان يسوع يعلمنا الوصايا العشر ،ثم أن يكون مسيحياً ،يجب الحفاظ على الوصايا العشر ،وهو ما هللا قد تم قوله طوال الوقت.

رؤية بالكذب للكذب بأنها
وسيكون الشيطان كنت تعتقد ،بحفظ الوصايا العشر عدم اشتراط كونها مسيحية ،وكما ترون ،كنت قد تم كذب.

الحب لي ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا
كأحد التي أصبحت مؤخرا إلى عبادة هللا الخلق ،وأنا متحمس في رغبتي في أن أقول للجميع لدى أي اتصال مع اآلن ما يعرف بأن يكون
صحيحاً .وقد كان لي حتى األفكار التي أود أن نرى حكومة بلدي تحولت إلى واحدة أن يكون في تناغم مع "قوانين هللا" .أنا متأكد من أن هناك
أولئك الذين يشعرون بأن أن يكون وفيا لإليمان يتطلب أن نجعل حكومتنا وفيا لإليمان كذلك .ويتناول هذا المسيح في اآليات التالية.

إعطاء قيصر
يجعل ذلك قيصر األشياء التي هي قيصر؛ وهللا األشياء التي هي هللاMatthew 22:21 .

لفرض الدين على اآلخرين ،عن طريق الحصول على الحكومة المدنية إلصدار قوانين ،هو ال يتغاضى عنه يسوع كما هو مبين في اآلية
أعاله .وهذا بالنسبة لي هو إشارة للمسيح أن اعترف بالشعبة للحكومة المدنية وأن من اإليمان باهلل.
أنا شخص الذي أصبح مؤخرا إلى اإليمان بالمسيح ،وفي هذا أود جميعا أن نرى الضوء الذي أظهر هللا لي .أنها طريقة "سانت هلل" ،تريد
أن تجلب الفرح للعثور على ضوء الحقيقة هللا لآلخرين أكبر قدر ممكن من ذلك يتعرض ألنها.

تعليمات للرسل
تذكر :عندما أوعز السيد المسيح التالميذ الخروج ،والتبشير الكلمة ،وأوضح لهم تجنب تلك األماكن التي تكون فيها رفض أو معارضة.
وأصدر تعليماته لهم فقط للتبشير ألولئك الذين استجابوا للكلمات.

ولكن عندما كانوا يضطهدونكم في هذه المدينة ،الفرار من يي إلى آخر :حق ًا أقول لكم ،أنتم يجوز ال ذهب أكثر من مدن إسرائيل ،حتى
ابن الرجل تصبحMatthew 10:23 .
إذا كانت تعليمات السيد المسيح تالميذه أن تبقى بعيداً ألولئك الذين رفضت لهم ،مما يعني ذلك ،عدم محاولة فرض تعاليمها على
اآلخرين ،ثم ينبغي لنا أن نفعل أي مختلفة؟ بالنسبة لنا قوة إيماننا على أولئك الذين ال يرغبون في قبول ذلك ،قيام حكومتنا تمرير تشريع إجبار جميع
مواطنيها التقيد بها ليس كما تعتزم يسوع .وسيكون هللا األب انتقامه عليها عندما يسر هللا القيام بذلك .هللا يريد كلنا تأتي له ألن نختار بسبب قبولنا
لحقيقته.

كما  Harmlessكالحمائم
ها ،أبعث لك المنصوص عليها كالغنم وسط الذئاب :يي وليكون حكيما كالحيات ،وغير مؤذية كالحمائمMatthew 10:16 .
ولذلك إذا كنت جديداً على كلمة هللا ،واإليمان الحقيقي ليسوع ،ثم في الخاص بك الحماس لتحقيق كلمة هللا لآلخرين من حولك ،ال تحاول
قوة التفاهم الخاص جديدة وجدت على اآلخرين ،ولكن التحدث إلى أولئك الذين يرغبون في االستماع ،وحتى ذلك الحين أتكلم كحمامة غير مؤذية.
إذا كان السبيل الوحيد لمعتقد ديني اتخاذ عقد هو ألنه فرض نفسه على الشعب ،بوجود الحكومة الوطنية تنفيذ القوانين التي تدعم الدين ،ثم
هو ما هو نوع من الدين؟ إال هللا لديه القدرة على جلب إيمانه لآلخرين ،عن طريق فتح قلوبهم .أننا نشعر بأن "القديسين هللا" لكن سفينته الذي ينقل
له كلمة .أولئك الذين هم جزء من الوحدة األسرية الخاصة بك التي تقع على عاتقك مسؤولية تثقيف في اإليمان .هللا آلة المحبة والسالم .لنشر كلمته
باستخدام أي أسلوب خالف الحب والسالم إفساد كلمته.

وقال بنجامين فرانكلين
عندما يكون الدين جيدا ،وسوف تتولى أمرها بنفسها .عند الدين ليست قادرة على العناية بالذات وهللا ال تراه مناسبا ً للعناية بها حتى ال
يكون لديها لمناشدة السلطة المدنية لدعمه ،ودليل في رأيي أن السبب هو سيئة واحدة.

وبعبارة أخرى ،إذا كان هللا ليس وراء الدين أنها بحاجة إلى حكومة مدنية بسن قوانين لدعم ذلك ،ثم الدين ال من هللا ،بل من الشيطان.

كما مشيئة هللا
وفي هذا الضوء نفسه ،أنه ليس "القديس هلل" ،تتناول األسلحة ،أو أي دولة أخرى من أدوات الحرب ،للتقدم المحرز الخاص بك دينية
تعتقد ،هللا سوف يلمع الضوء له الحقيقة عن تلك التي كان سيتم ،كما سعادته ،ال شيء يمكن أن نفعله أن هللا لن تفعل نفسه .فمن مهمتنا "القديسين
هللا" للتبشير "كلمة" هللا الحقيقية ،ولكن فقط للتبشير .إذا كان الناس ال يستمعون ،ثم بين لهم وهللا .عندما يعود يسوع ،أنه سوف يأخذ رعاية جميع
تلك التي معارضة له ،أنه لن تحتاج مساعدة منا ،في إقامة العدل.
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