الدرس 11
فهم "فوق القانون"
في الروح الرب
ولكن إذا أنتم قيادة الروح ،أنتم ال تخضع للقانون .غالطية 05:18
تقريبا كل مسيحي وقد تحدثت إلى الذين يعتقد أن الوصايا العشر قد عفا عليها الزمن ،وتعتبره الصحيح االحتفال يوم السبت في اليوم
األول من األبسبو ااألحد ،،ددال ً من ذل ،،اليوم السادع من الققاط في األبسبو االسبت ،،أن ذذه ايآية كالتحق ،،كالسسيحيين أنهم لم تعد تحت
القانون ،الذي يعقي دطريقة ما فهي تترك النتقاء واختيار أي يوم من األبسبو التي يودون أن عبادة هللا .ذذا ذو كذب الشيطان.

خطيئة ال تغتفر
ال شيطان يحب أن تأخذ حقيقة وإخراجها من السياق ،أو ديسفابسيزيقج الكلسات أو العبارات من تل ،الحقيقة ،مسا يغير معقى ما يقال ،وذكذا
تحول الحقيقة إلى كذب .ايآية أعاله تواجد ذذا واحد أن الشيطان قد يستخدم حقيقة وقال  ،Paulوحولتها إلى كذدة .كي تظهر ل ،دالكذب وذذا،
بسوف تقهار ايآية إلى أجزاء ذات الصلة.

إذا أنتم قيادة
العبارة الرئيسية في ذذه ايآية أن الشيطان قد تسبب  deemphasizedأو تجاذلها عقد قراءة القاس" ،إذا ية أن قيادة الروح ".إذا قست
دتجاذل أو تسر عبر ذذه العبارة عقد قراءة ذذه ايآية أنه جعل ايآية بسليسة مثل  Paulيخبرنا دأن كسسيحيين أنقا لم نعد تحت القانون.

تغيير كلمة هللا
الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله اددأ ذو وضع الكلسات في فم هللا .ولذل ،،حيث في ايآية أعاله أنه ابستخدم كلسة مسيحي ،أو تشير إلى
أن االسسيحيين ،ذم فوق القانون .يجب أن تأخذ في االعتبار فقط تل ،الكلسات السكتودة فعال ،وذو يعقي ،تل ،الكلسات السقطوقة فعال داهلل .إلضافة
عبارة أن هللا لم يتكلم األبسباب يسكق ،إعطاء معقى أن ليس السعقي السقصود من هللا .عقدما يتم ذل ،عسدا ،ذو خطيئة ضد األشباح السقدبسة ،الذي
يحكي لقا ،يسو ذو خطيئة ال تغتفر.

ويقول ايآية أعاله'' ،إذا! لك هي قيادة الروح ،وثم أنت ال تحت القانون " .كسا ترون ،فإنه ال يقول إذا كقت مسيحيا ً ،لكن إذا كقت قيادة
الروح .

في الروح الرب
وذكذا يحتاج السسألة ال دد من التساؤل ،ماذا يعقي  Paulمن "قيادة الروح؟" إذا كقت إيالء االذتسام ،في درابسة كتادات  ،Paulومن ذذه
الصفحات من صفحة ويب ذذه ،بسوف تعرف أن  Paulال يقول ل ،لم تعد تخضع ألخالق هللا ،وما يعطي القانون الهوية إلى .يقول  Paulواحدة
من في الروح ،أن ،لست عبدا للقانون .أن ،لم تعد عبدا للقانون والسبب أنه" ،القديس من هللا" ،لقد قست دكتادة القانون على قلب ،واألخالق صقع هللا
د ،األخالق ،مسا يضع نفس ،فوق القانون ،نظرا ً ألنه لم يعد قانونا ألن تطا  ،لكن جانبا من جوانب شخصية خاصة د ،،شرف وأخالق .ذذا ذو
الذي يحدد ما يعقيه أن تكون قيادة من الروح ،وأن الذي يضع ،فوق القانون ،وفي نفس الوقت ال تتعارض مع القانون.

يستخدم  Paulمؤهل
كسا يضع ذذه الكلسات مؤذل( ،إذا) ,مقهم على أنها التي ال تخضع للقانون" .مؤهل" ،معدل ،حيث أنه يعرض الخيارات السسكقة اثقين
على األقل لتحديد شيء .في ذذا السثال ،ذو السؤذل ،أما أولئ ،الذين ذم في الروح ،أو ،أولئ ،الذين يتستعون دالروح ال.

هل أنت في روح الرب؟
أطلب مقكم ،ذل تعتقد أن ،في روح الرب؟ ذل حتى نعرف ما يعقيه أن يكون في الروح؟ معرفة ما يعقيه أن يكون في الروح ،ثم بسيقول
لقا من ذو فوق القانون ،وإذا كقت في الواقع دالروح التي بستتأذل ثم كقت في وضع ل ،فوق القانون ،أو إذا كقت ال في الروح ،ثم يسكق ،ليسوا فوق
القانون.
فسن رأيي الشخصي ،أن إذا كقت ال تعرف ماذا يعقي أن يكون في الروح ،ثم أنت ال في الروح ،ولذل ،كقت ال تزال تخضع للقانون .أنا
أعرف ماذا يعقي أن يكون في الروح ،ونظرا ألن أنا أعرف أنا أعرف أيضا أنقي في الروح ،كسا يقول لي أنه إذا كقت ال تعرف ماذا يعقي ذل ،،ثم
ال يسكق ،أن تكون في الروح ،لو كقت في الروح ،كقت فعال تعرف ما يعقيه Paul .نفسه يتحق ،ذذا في ايآية التالية.

تعريف اإليمان
ولكن قبل أن جاء اإليسان ،نحن أدقى تحت القانون ،اخرس مقعزلة اإليسان الذي يقبغي أن يكون كشفت دعد ذل .،غالطية 03:23
لقد أعطيت السقاقشة دشأن ما اإليسان في الدروس السادقة .في جوذرذا ،ذي "اإليمان" اإليسان والتفاني واالعتساد في شيء ما أو شخص
ما أكبر من نفس .،عقدما كقت تعتقد أن يسو ذو ادن هللا أو هللا في جسد رجل ،ثم يقال أن اإليسان ديسو  .عقدما كقت تعتقد أن السسيح ارتفع من
القتلى ،وذو على قيد الحياة ايآن في السساء ،ثم قست ويقال أن لديها نية في ريسوريكشن.

قبل أن أتى اإليمان :أن ما تقوله  Paulإذا قبل كقت أعرف يسو  ،قبل أن تعرف أن ،هللا ،قبل كقت تعتقد ،كان لدي ،ال نية .هللا-يسو
يشير إلى مثل كونها "الفقراء بالروح".

انعكاس هلل
كقا أبقى تحت القانون" :قانون هللا" انعكاس لألخالق هللا نفسه ،وشخصيته .ما ذي "شريعة هللا"؟ الوصايا العشر ذي التفكير فيه داعتباره
"شريعة هللا" ،لكن في الحقيقة ،ذم لكن اختصارا ً لكل ما يرد في "اإلنجيل السقدس" هلل ،وذو هللا في "اإلنجيل السقدس" الذي يتيح لقا فهم كامل لسن
هللا .هللا أعطانا القانون من خالل  ،Mosesحيث أنه لن يكون ذقاك أي بسوء فهم دشأن ما ذو وليس خطيئة .هللا األددية إلى األدد ،هللا ،و ،وبسوف
تكون دائسا ً ،هللا .ال يوجد أي تغيير في ،أو أنه بسوف يكون أنه في السستقبل ،ويعقي أن الشخصية واألخالق هللا دائسا  ً مقذ قبل ذذا الكون كان من أي
وقت مضى .إذا كان هللا ذو دائسا  ً نفسه ،تغيير اددأ ،ثم لساذا تعتقد أن هللا يغير متطلبات الذي أن يتم "القديسين هللا" من جيل واحد من رجل إلى آخر؟
أخالق هللا كل دت مطلب للسسيحيين كسا كان دقو إبسرائيل األولى.

اختصار
أعطى هللا إلى  Mosesاختصار من هللا ذو ،االوصايا العشر ،،كوبسيلة لتدوين ،أو وضع مجسوعة من القواعد واللوائح أن األوامر التي
كان أن نعيش دها .هللا كائقا  ً أخالقيا ،وعلى ذذا القحو أنه يطالب دأن أطفاله أيضا نكون األخالقية .شريعة هللا يعطيقا فهم مكتودة لتل ،األشياء التي
يرى هللا الهجومية أو شرير .ذذا هللا يعطي لقا حيث أنقا نعرف مسبقا  ً الذي بسيؤدي دقا الخطيئة .إذا كقت تعرف أن تفعل شيئا ذجوم على هللا ،أنت
ال ،إذا كقت تحب هللا ،ثم بستسعى إلى عدم القيام دهذه األمور؟ إذا كقت جاذل لسا هللا يرى الهجوم ،ثم كيف يسكن ل ،معرفة إذا كقت مرتبطا ً
دالخطيئة أم ال؟
"بعد أن كشف  "،ذو السفتاح لفهم الفرق دين أولئ ،الذين ذم الصالحين تحت القانون ،وأولئ ،الذين ذم من اإليسان ،كسا يتضح من تعاليم
يسو  .ما  Paulذو قوله ذو أنه قبل السسيح ،يسكن أن نحن فقط عبادة هللا كالقانون يسلي عليقا ،ولكن مع تعاليم يسو وجلب له إلنجاز قوانين هللا،
يسكن أن نأتي ايآن إلى اإليسان الذي قبل يسو  ،لم يكن من السسكن .ولكن يجب أن تأتي إلى اإليسان ،علي ،أن تكون فوق القانون ،إذا لم يتم تحويلها
إلى اإليسان ،ثم يجب أن تكون خاضعة لقوانين هللا.
قبل أن نأتي إلى اإليسان ،نحن دحاجة في القانون تبقى لقا الصالحين حتى اإليسان ذو كشف عن طري ،يسو  .وذذا يعطي تفسير لساذا
فقط عدد قليل من القاس "دولة إبسرائيل" من العهد القديم يسكن الحفاظ على قوانين هللا .ويعتقد بسوى عدد قليل أن هللا الحقيقي؛ وكان الباقي مقها ال
نية نظرا ً ألنهم ال يعتقدون في هللا الخال ،أو أي من وعودة .إذا كقت ال أعتقد في وعود هللا ،ثم كقت ال أعتقد كلسة هللا ،أنت ولذل ،ليس من اإليسان
"هللا".

مديرها
ولهذا السبب كان القانون لديقا مديرذا تجلب لقا مقعزلة السسيح ،أن كقا قد يكون مبررا داإليسان .غالطية 03:24
يشرح  Paulكذل ،أن القوانين معلم ،تعيدنا إلى التوحد مع هللا ،أن معرفة القوانين ،وقد أدقى القوانين ،ثم حققا من خالل يسو داإليسان.

أن يكون "واحد مع هللا "،ذو أن يكون لألخالق نفسها كتل ،التي هلل .ال يسكن تحقي ،األخالق هللا إذا كقت ال تعرف أوال ً ما عليه .القانون
ذو مديرذا أن يعطيقا التعليم فيسا يتعل ،دسا ذو أخالقي وما ذو غير أخالقي كسا حددذا هللا.
العديد من السسيحيين قد تحدثت إلى ،من االعتقاد دأن تكون " "Justifiedذو نفسه فيسا يتعل ،دأن "حفظ" ،أنها ال تعقي الشيء نفسه مع
ذل.،

تعريف الخالص
ألن "محفوظ" يعقي أن :تجعل من السسكن لشخص ما يكون دسقأى عن أي حالة أو نشاط .كلسة "الخالص" يعرف دأنه :شخص أو شيء
أن يحسي أو يسلم آخر من الضرر أو التدمير ،صعودة أو الفشل أو الخالص من الخطيئة أو عواقب الخطيئة من خالل موت يسو السسيح على
الصليب.

تبرير المعرفة
كلسة " "Justifiedيعرف دأنه :أن يكون بسببا مقبوال ً لإلجراءات الستخذة ،مقبولة أو معقولة في ظل ذذه الظروف .أن تكون
" "Justifiedذو أن يكون التوقع دشكل معقول أن كقت بسوف يتم حفظ ،ال أن ذذا ذو اليقين للخالص .له ما يبرره دأن يكون أن يكون األمل.
ولكن دعد ذل ،اإليسان ،ذو أنقا لم نعد تحت مديرذا .غالطية 03:25
مرة واحدة ونحن تبقي قوانين هللا ،ويكتب لهم على قلودقا ،وعقدئذ فقط ثم نحن فوق القوانين ،ألنها ايآن جزء من نحن ،شخصيتقا ،و
"شخصيتقا السعقوية" .ألن "القديسين هللا" ،فهي ليست السطلودة إلى التسس ،دالقوانين ،ولكن االختيارات الشخصية لألخالق وجانبا من الذين نحن.
وصايا هللا تصبح جزءا من الذي نحن عليه ،ومثلسا لديقا دقات القلب دون تفكيرنا واعية ،لذا ذي أيضا قوانين هللا جزءا من مقظسة الصحة العالسية
ونحن دون الحاجة للتفكير فيها.

فهم Paul
يي ذي جسيع أدقاء هللا داإليسان "يسو السسيح" .غالطية 03:26
وضع مجسل ما كتب  Paulفي السياق .ديان كامل غالطية  ،05:18يجب أن توضع في بسياق ما يتحدث عن Paul ،ليس فقط في ذذه
ايآية واحدة ولكن كل ما كتب عن قبل ذذه ايآية ودعدذا .يسكق ،قراءة "كتاب غالطية" لقفس،؛ ما يلي موجز لسحتواذا.

غالطية في سطور
كتاب غالطية له عالقة مع دعض السسيحيين الذين تم تحويلها من اليهود ،الذين تم تقديم الشكوى التي رفضت الوثقيين الذين أصبحوا
مسيحيين وغير الزمة لعسلية الختان .تحت "العهد األول "،كان هللا مع إدراذيم ،اشترط جسيع الذكور أن يكون دهم القلفة الختان كي تكون جزءا من
الجساعة واألبسرة هلل ولذل.،
قانون يجري اتخاذذا في السسألة ذقا ليست واحدة من الوصايا العشر؛ ذو واحد من شروط العهد الذي كان هللا مع نسل إدراذيم .ذذا ذو
الحجة القائلة دأن يجعل  .Paulأنه يستخدم عدم ابستعداد لبيتر للدخول في مجلس القواب غير اليهود ،وغرض الحصول على وجهة نظرة وإظهار
خطأ دطرس في اإليسان.

خطأ لبيتر
ولكن عقدما كان يأتي ديتر إلى أنطاكية ،صسدت أنا له على الوجه ،ألنه كان من السقرر أن يكون اللوم .غالطية 02:11
 Paulيعتبر شيئا أن ديتر قامت داعتبارذا مقافية لإليسان القاجسة عن "تعاليم يسو " ،التي تسبب ذذا االنقسام في صفوف السسيحيين
اليهود والسسيحيين مشرك.

لقبل أن دعض جاء من  ،Jamesأنه يأكل مع الوثقيين :ولكن عقدما كانوا يأتون ،أنه انسحب وفصل نفسه ،خشية مقها والتي كانت من
الختان .غالطية 02:12
القانون "العهد الثاني" ،كان غير قانوني ليهودي الدخول في مجلس القواب من غير يهودي ،ثم وحدذا الجلوس على طاولة وتشاركهم
وجبة .هللا يسقع اليهود من القيام دهذا دسبب إمكانية يهودي دالسشاركة في نو من طقوس وثقية أو خدمة أو األكل من اللحوم التي ضحوا في مقابسبة
ديقية وثقية .كل ذذه خطيئة.
أن ما تقوله  Paulذو أن في األول ديتر يشاركوا الوثقيين السحولة حديثا في مقازلهم وأن ديتر الجلوس مع الوثقيين وانضم مع وجباتهم .ما
 Paulذو محاولة لجعل السعروف أن ذذا القانون ال يقطب ،على ذؤالء الوثقيين السحولة ،ألنها كانت نية يسو  ،ولذل ،لن وال يسكن االنخراط في
مساربسات وثقية.
ما يسليه الجديدة أو العهد الثالث يسسح للبشرية جسعاء ،من جميع األمم ،كيندريدس ،والشعوب واأللسنة الدخول في اإليسان داهلل .ألن ذذه
الوثقيين ،على الرغم من أن اليهود ال قد حولت إلى اإليسان من خالل يسو  ،وكانت ولذل ،ال أغان أطول لكن من هللا ،فإنه يسسح دأن تحويل آخر
لإليسان ،ديتر ،يسكن الجلوس على الطاولة ألخ في السسيح.
ديتر األول فعلن كسا يسو قد فعلت ،وجلست في مقازل أولئ ،الذين قال أنه يتطلع إلى تحويل إلى اإليسان ديسو  ،ولكن ثم دعض اليهود
السحولة ،الذين ال يزالون محتجزين الكثير من الخطأ مزقها الجسارك من شيوخ السعبد ،ودخ ديتر لهذا القشاط .ديتر اختيار السذعن لضغوط اليهود،
وتوقفت عن إشراك الوثقيين في مقازلهم .وكان ذذا ما  Paulبسعت إلى إظهار ديتر وكان ايآخرين ال كسا يسو كان يقوم دالتدريس ،وكان ذل ،في
الخطأ في كقيسة السسيح.

ختان القلب
وحتى مع ذل ،،بسحبت ديتر دعيدا ً عن أولئ ،الذين تم ختانهن ليس عقد أنه واجه اليهود في شخص  Jamesالذي كان أيضا ربسوال ليسو .
 Jamesيهوديا ً ،اعتق ،اإليسان ديسو  ،ولكن يجب أن ال قبلت ل ،قلب ،الختان مع قوانين هللا ،مكتوب على قلب ،،وقد وصفه تحويل ،ودالتالي لم تعد
ذقاك حاجة رمزية القلفة ويجري عسلية الختان.
وذذا ذو أحد األبسباب لساذا أعتقد شخصيا أن يسو دعا ديتر ،بيتروس" ،حجر صغير والسققولة ،انتقلت دسهولة أو الرضوخ" مع ال نية
األبسابسية الحقيقية في تعاليم يسو  .ديتر يسسح االنتقادات األخرى إمالء قبوله من "تعاليم يسو ".

بيتر لتغيير االتجاه
وكان ديتر ال مشكلة الجلوس إلى بسوب غير اليهود ،كسا فعل يسو  ،حتى  ،Jamesيهودي ،أخذت القضية معه القيام دذل .،ديتر ثم لم عن
الوجه ،وتوقفت عن الدخول في ديوت "الوثقيين السسيحية" .ذذا  Paulأدركت أنها مخالفة لتعاليم يسو ويواجه ديتر إلى وجهة دشأن ذذا.
واليهود األخرى ديسيسبليد ودالسثل معه؛ يصسم أن درنادا أيضا كان يتم دعيد  ًا مع التستر دها .غالطية 02:13
ألن ديتر انسحبت دعيدا ً ،ذل ،جدا ً وكان آخرون من "اليهود السسيحية" .وادي ذذا إلى ايآخرين البقاء الحقيقي للعهد القديم وتحويل ال أكثر
للعهد الجديد .الجديدة أو العهد الثالث يحكي لقا لم يعد يسكققا أن السطلوب بسيركومسيسي القلفة ،ولكن أن المختونين من قلوبنا .
وذذا يعقي أنه دسبب قرار دطرس لم يعد دخول السقزل من أولئ ،الذين تم ختانهن ال ،أنه يسبب ايآخرين العودة إلى الدين اليهودي ددال ً
من تبقي تعاليم يسو  .الديانة اليهودية الستعلقة دالرمزية لختان القلفة ،ولكن "نية يسو " تتعل ،دختان الفعلية من القلب.
عقدما يكون لدي ،القوانين أو األخالق من هللا مكتوب على قلب ،،ثم لم يعد من الضروري أن نقظر إلى "شريعة هللا" كشيء كقت يجب
التسس ،،ألنه ،وذو جزء من الذي أنت ،فأحد جوانب طبيعية من شخصيت ،وال القوانين أن يطا  .وذذا ،دشأن ما يعقيه أن يكون تحت القانون ،فيسا
يتعل ،دسا يعطي  Paulالققاش إلى .دسبب الخطأ في ديتر ،اليهود كانوا يجري انسحبت إلى الحفاظ القانون كشرط للطاعة ددال ً من اعتبارذا جانبا من
جوانب شخصيته ،واألخالق.

إذا كان فعل بيتر ثم لماذا ال الوثنيين؟
ولكن عقدما رأيت أن بساروا ال أودرايتلي طبق  ًا لحقيقة اإلنجيل ،وقال أن معزل ديتر قبل كل مقهم" ،إذا أنت ،يجري يهودي ،ليفيست دعد
الطريقة من الوثقيين ،وليس كسا تفعل اليهود ،لساذا كومبيليست أنت الوثقيين العيش كسا تفعل اليهود؟" غالطية 02:14
 Paulيقول لقا ،أنه ارتكب أعسال مخالفة لإليسان دها ديتر واليهود السسيحية األخرى Paul ،أنه يواجه ديتر إلى وجهة في الشاذد
لآلخرين Paul .يسأل ديتر خارج الشقة" ،إذا كنت تعيش في اإليمان وأسبابها ويمكن تعيش حياتك كالوثنيين وليس كيهودي والذي كنت ،ثم كيف
ثم يمكن أن تتطلب أن الوثنيين يجب أن يعيشوا حياتهم كاليهود عندما لم تقم"؟ كل ذذا تتصل اإلصرار اليهود أن الختان الوثقيين من تل ،القلفة،
وفقا للقانون األول و "الثاني العهود".

ديتر قد انسحبت من اإليسان كسا كان يدرس دها يسو  ،وددأت تتطلب أن الوثقيين الذين كانوا يأتون إلى اإليسان يقبغي أن يكون الختان من
القلفة .لهذا السبب أن  Paulيواجه ديتر ،قبل انهيار نفوذه أحدثت مجسوعة من اإليسان الحقيقي كسا تدرس من قبل يسو  ،وعوده إلى اإليسان تسليه
األولى والثانية من العهود.

ليس هناك ما يبرر
مع العلم أن رجل ال تبررذا يعسل القانون ،ولكن داإليسان ديسو السسيح ،حتى ونحن نؤمن في يسو السسيح ،ونحن قد يكون مبررا
داإليسان دالسسيح ،وليس عن طري ،أعسال القانون :لسن يعسل القانون اللحم ال تبرر .غالطية 02:16
ايآية أعاله ذو واحد من تل ،األشياء التي كتبها  Paulالتي ابستخدمها الشيطان لتطور حول ذل ،تأخذ حقيقة وتتحول إلى كذدة .العهد القديم
يخبرنا دتعريف واحد الذي يسير في الطريق الصواب ،أنه الذي :يعيش حياته ضسن دارامترات وصايا هللا ،داختصار أولئ ،الذين يحافظون "وصايا
هللا" .إلى أن يكون مستقيم أن يكون في القانون ،أن يكون له ما يبرره في االعتقاد دالخالص ،ال تتطلب السعرفة دالقانون .ولكن القانون ال يزال
يعلسقا كيف ال الخطيئة ،حيث تحتاج على حد بسواء ،بر و نية دخول الحياة األددية.
أول الوثقيين اعتق" ،تعاليم يسو " ال علم مسب ،دالقانون ،في حين أنها حولت دايسانهم أن السسيح وذو هللا في جسد إنسان .على الرغم من
أن ذذا صحيح ،إذا كقت تأخذ من الوقت للقظر في كل ما علم يسو  ،كسا ديقت في الدروس السادقة ،وبسوف تعرف أن يسو تدريس األخالق هللا،
وما الوصايا العشر كافة تقريبا ،ولذل ،،يسو تدرس القانون .أن تحويل "إيسان السسيح" أن تكون السعرفة دالقانون كسا تدرس من قبل يسو .

أخالق هللا
الواجبات األخالقية ستة
القانون كسعطى دالوصايا العشر كانت ناقصة؛ الست األخيرة من الوصايا العشر تكشف عن جزء من هللا دإعطاء قائسة دستة من الصفات
األخالقية هلل ،التي تشسل:
تكريم خاصت ،األب واألم،
أنت بسوف ال تقتل،
أنت بسوف ال يرتكب الزنا،
أنت بسوف ال تسرق،
أنت بسوف ال تحسل شهادة الزور،
أنت بسوف ال تطسع.
ذذه الصفات األخالقية ال تكشف عن األخالق كاملة "هلل" ومع ذل .،يجلب يسو إلتسام الواجبات األخالقية ايآلهة مع تعاليسه التي تشسل:

يسوع يعلم األخالق
الرحسة،
الشفقة،
الصفح،
الكرم،
يجري فقط،
الصدق،
ويجري دون الخدا ،
تفتقر إلى السلوك العهارة ،ااألفكار الجقسي غير أخالقي ،و
ال تعطي على إلى الفخر أو األفعال فخور.
أن تعرف هللا ،وشخصيته ،وله الشرف ،وشخصيته السعقوية ،تحتاج إلى معرفة جسيع الصفات األخالقية أعاله أن هللا قد .ذقاك أكثر من
هللا من ذذه فقط ،ولكن ذذه تعطي جيد الفهم فيسا يتعل ،دأي نو من األشخاص هللا.

األشغال المحددة
لفهم ما  Paulيقول في ايآيات أعاله ،تحتاج أوال ً أن نفهم ما يعقيه  Paulدكلسة "يعمل" ،فضال عن ما يعقيه "باإليمان بيسوع المسيح".
"مع العلم أنه ال مبرر لرجل بأعمال الناموس ،بل باإليمان بيسوع المسيح "،كسا يستخدم ذقا الكلسة "يعمل" يشير إلى الجهد والوقت
الذي كقت وضعت في تغيير من شخص خطيئة إلى أحد الذين لم يعد في الخطيئة.
كلسة "يعمل" أو اأولئ ،الذين يجعل جهد ،في أن تصبح مثل هللا ،داحتضان وتعيش حيات ،داألخالق التي ذي ايآلهة .لتحقي ،،من خالل
أعسال ،،األخالق هللا ذو جزء فقط من ما يجب القيام ده ليكون في روح الرب ،الذي ذو ما  Paulيعقي قبل يعمل ال يجري كل ما ذو مطلوب
ليكون له ما يبرره في اإليسان.

رحلة شخصية
في رحلتي إلى أن يصبح تادعا للسسيح ،وقد اضطررت إلى الذذاب من خالل والدة جديدة لبلدي السدونة األخالقية األبسابسية .لقد تم ،قبل
العثور على يسو  ،رجل شرير .لدى أي فكرة شريرة فقط كيف كان ،ألن األول كان يجهل كيف يعرف هللا الخطيئة .في الواقع ،يعتقد أن إال دالكاد
في هللا ،ويسو  ،كان لغزا كاملة دالقسبة لي .ومن ذذه القهضة ،التي تتوقع يسو لقا .يجب أن نذذب من تل ،الخطيئة لتل ،القوى في أخالق هللا.

ما هو اإليمان بيسوع؟
يسو ذو هللا في جسد رجل؛ ولذل ،اإليسان في يسو ذو اإليسان داهلل ،أن اإليسان داهلل وبسيلة عبادة هللا .إلى عبادة هللا يعقي إعطاء العبادة
هلل كسا أنه يحظى دالضبط .ثم ذذا يعيدنا إلى الوصايا العشر.

إعطاء العبادة هلل
حتى ايآن كل ما تحدثقا عن ذو دشأن الست األخيرة من وصايا هللا؛ الوصايا األردع األولى ومع ذل ،يقول لقا كيف أوامر هللا عليقا عبادته.
كقت انظر ،جلب نفس ،مساويا  ً ألخالق هللا ،على الرغم من جيدة ،ال يبرر ل ،في هللا .كسا يجب علي ،إعطاء العبادة هلل ال كسا تجد مريحة ولكن
كأوامر أنه .لهذا السبب هللا أعطانا الوصايا األردع األولى في البداية وال في القهاية من الوصايا العشر .يسكن أن يكون مساويا ً هلل في األخالق
الخاصة د ،،ولكن إذا كقت ال تعطي العبادة هلل كسا أنه األوامر ،فإن ،تقصر عن إظهار حب ،هلل.

للعبادة إعطاء االحترام
وكان أحد األبسئلة األولى التي طلبت من هللا" ،كيف تريد لي أن العبادة ل،؟" جواده دالقسبة لي قد يأتي على مدى فترة من الزمن،
ويقطوي على أكثر من مجرد إجادة دسيطة .وكان الشيء الوحيد الذي بساعدني على فهم عقدما دحثت عن التعريف لكلسة "العبادة ".يتم تعريف كلسة
"العبادة" ك :العش ،،والحب ،وتقديس ،واالحترام واإلخالص والتعظيم .في حال كقت قد تم إيالء االذتسام ،ذذا التعريف مشاده جدا ً كسا التعريف
لكلسة "فيرينج هللا ".كلسة "التعظيم" يعرف دأنه :شعور دالرذبة أو احترام وتبجيل .ولذل ،لعبادة هللا ذو إعطاء الخاص د ،فيسا يتعل ،داهلل ،وذو ما
تفعله عقد عبادته كسا الوصايا األردع األولى أقول ل .،لسقاقشة مستفيضة دشأن ذذه الوصايا األردع ،الذذاب إلى الدروس  2و  3من صفحة ويب
ذذه .ما يلي موجز لتل ،الوصايا األردعة األولى:

أنت بسوف يكون ال ايآلهة األخرى قبلي.
أنت بسوف تجعل ليس ل ،أي صورة الستجسدة.
أنت بسوف ال تأخذ ابسم الرب خاصت ،هللا عبثا.
تذكر يوم السبت ،أن يبقيه السقدبسة.
شيء واحد أن يحيط علسا ذقا ومع ذل ،،لسساعدت ،على فهم ما ذو  Paulيتحدث عن .عقد اليهود دحض يسو ومن ثم يصلب له ،قدم
العهد أن كان لديهم مع هللا الغيا وداطال ،وأعطى هللا ددال ً مقه أولئ ،الذين يتبعون تعاليم السسيح "العهد الجديد" ،خالفا لتلك التي أجراها مع آبائهم .

العهد الجديد
للعثور على خطأ معهم ،أنه " ،saithذا ،تأتي أيام saith "،الرب" ،عقدما بسيتم جعل عهد جديد مع ديت إبسرائيل ومع ديت يهوذا":
العبرانيين 8:8

"ال وفقا للعهد أن قدمت مع آدائهم في اليوم عقدما أخذتهم من جهة أن يؤدي لهم الخروج من أرض مصر؛ نظر  ًا ألنها واصلت ليس في
دلدي العهد ،واعتبرت لهم ال saith" ،الرب .العبرانيين 8:9

"ألن ذذا ذو العهد التي بسوف تجعل من ديت إبسرائيل دعد تل ،األيام" saith ،الرب؛ "وسوف أضع قوانين بلدي في أذهانهم ،ويكتب
لهم في قلوبهم :وبسوف تكون لهم هللا ،وتكون دالقسبة لي أشخاص ":العبرانيين 08:10
ما  Paulيت حدث عقها ذو القانون فيسا يتعل ،دختان جسيع الذكور وكيف وذذا ال يقطب ،على الوثقيين الذين يأتون إلى اإليسان ديسو وال
دالقوانين والسرابسيم التي كتبها  .Mosesودعبارة أخرى ،الوثقيين ،عصره ،لم يكن لسا يعود دالقفع "ناظر السدربسة" ،كسا فعل اليهود ،ولكن يأتي
إلى اإليسان من تعاليم يسو على الرغم من جهلهم القوانين .فسن ذذا الذي ذو السياق ،لتحديد ما يقوله  Paulعقدما يكتب؛
ولكن إذا أنتم قيادة الروح ،أنتم ال تخضع للقانون .غالطية 05:18
ال يعرف الوثقيين الوصايا العشر أو غيرذا من قوانين هللا ،ومع ذل ،عقدما كانوا ذم دشر "تعاليم يسو " ،تم تحويلها إلى الحقيقة كسا
يتحدث دها يسو  .في ذذا جاء الوثقيين إلى اإليسان من اإليسان ،وال من السعرفة دالقانون.
أن اإليسان ،وأن نؤمن دكلسة هللا-يسو  ،ال يعقي أن يتم حفظها "نعسة السسيح" ،إال أنهم "تبريرها" ويتوقع للخالص .ال يزال لدي،
للحفاظ على نفس ،من الخطيئة .كسا حاولت أن تجلب إلى الضوء ،يسو دشر ذذا ،الذي السبب في تعاليسه مؤبسسة كسا ذقاك الوصايا العشر.
ورغم كل الجهد  Paul'sجعل كتاداته يفهم ،أنه قرر أن أكرر دعض الوصايا العشر ،دغية ضسان أن ذقاك كان أي التباس دشأن الحاجة
إلى الحفاظ على قوانين هللا ،حتى دالقسبة لتل ،التي لها ما يبررذا في "نعسة السسيح" في اإليسان .للقيام دذل ،،تحتاج فقط قراءة األمام في "كتاب
غالطية" االنتهاء من السياق الذي يتحدث .Paul
ايآن عبارة الجسد واضح ،ما ذي ذذه؛ الزنا ،الزنا ،والبرص ،العهارة ،غالطية 05:19
وثقية ،السحر ،الكراذية ،والفرق ،والسضاذاة ،غضب ،الصرا  ،بسيديشقز ،البد  ،غالطية 05:20

الحسد في جرائم القتل ،والسكر ،وريفيليقجس ،ومثل ذذه :الذي أقول لكم من قبل ،كسا كسا قلت لكم في السرة الساضية ،تل ،ذي التي تفعل
أشياء من ذذا القبيل ،ال ترث ملكوت هللا .غالطية 05:21
أوال ً في ايآية  Paul 18يقول أولئ ،الذين ذم في الروح ال تخضع للقانون ،ولكن ثم في ايآيات  21 19من خالل أنه يسرد خطايا عديدة،
تغطي عدد قليل مقها تحت الوصايا العشر ،كسا يجري ايآثام التي بسوف تبقى لكم الخروج من ملكوت هللا .كسا قلت ،إذا كقت حقا ً في الروح ،بستكون
مفروضة لتتسكن من االنخراط في أي من ذذه األشياء ،ولكن  Paulيعطي بسرد لهم دغية التأكد من أن نفهم أنه ليس من ذذه القوانين فهو يقول أنقا
بسوف يكون أعاله عقدما نكون في روح الرب.
يسكققي تفسير ذذا يعقي أن  Paulذو ال دسا في ذل ،الوصايا العشر ضسن له تعريف لساذية القوانين التي قال أنه يتكلم من ايآية  ،18الذي
يسير جقبا إلى جقب ما تم قوله فيسا يتعل ،دالعهد القديم ،وشرط ختان القلفة.
وذذا يسكن أن تظهر في مقاط ،أخرى من كتادات  .Paulفي  Paulالتالية ذو توجيه ذذه الكلسة في الوثقيين على وجه التحديد.

ولهذا السبب تذكر ،أن كقتم يجري في الوقت الساضي الوثقيين في الجسد ،الذين يسسون أونسيركومسيسيون دذل ،وذو ما يسسى الختان
في الجسد دوابسطة اليدين؛ أفسس 02:11

اليهود السشار إليها الوثقيين كسا يجري أونسيركومسيسيون دسبب عدم وجود الوثقيين أطفالهم الذكور السختونين .ذذا ذو ما يسسى
الختان ذو إشارة إلى اليهود التي كانت خاضعة "العهد الثاني" .مصنوعة باأليدي ،يشير إلى حقيقة أن بسيركومسيسي القلفة للطفل ،يجب أن يتم
على يد رجل.

يي كانت في ذل ،الوقت دون السسيح ،يجري األجانب من الكومقولث إلبسرائيل ،وغرداء عن عهود الوعد ،وجود أي أمل ،ودون هللا في
العالم :أفسس 02:12
قبل "مجيء السسيح األول" ،كانت الوثقيين الغريبة من الكومقولث "دولة إبسرائيل" .وكانوا خارج بسقدات العهد دين األطفال من يعقوب
وهللا .دسبب ذذا التصرف ،كان الوثقيين أي أمل في الحياة األددية ،أو الدخول إلى السساء .هللا ال تعترف الوثقيين كجزء من أدقائه؛ ولذل ،كانوا في
عالم ددون هللا.
ولكن ايآن في "السسيح يسو " أنتم الذين كانوا في دعض األحيان دعيد  ًا مصقوعة ناي ددم السسيح .أفسس 02:13
دسبب "تعاليم يسو " وإيسان تل ،السحولة إلى العبادة الحقيقية "هللا خل ،"،قدمت الوثقيين ناي إلى هللا ،وذكذا أصبح أطفال هللا .كلسة
"قريب" يعرف دأنه :دالقرب من مكان أو وقت .الوثقيين التي تم تحويلها أصبحت قريبة من هللا.
ألنه ذو بسالمقا ،مقظسة الصحة العالسية التي جعلت كال واحد  ًا ،وقد خلت موزعة على الجدار األوبسط من التقسيم دين لقا؛ أفسس 02:14
من خالل "تعاليم يسو " ،أصبح كل من الوثقيين ودقو إبسرائيل واحدة في اإليسان وعبادة هللا .لقد ابستخدمت كلسة "اإلبسرائيلية" ذقا وال
يهودي على الغرض .بسوى عدد قليل من اليهود كانوا أيضا دقو إبسرائيل كسا قست دتعريف الكلسة ،ولكن كل الذين ذم اتبا "تعاليم يسو " دقو
إبسرائيل.
وقد ألغى في جسده العداوة ،حتى قانون الوصايا الواردة في السرابسيم؛ لجعل في نفسه من توين أحد رجل جديد ،حتى صقع السالم؛ أفسس
02:15

تأخذ علسا دسا يقوله  Paulذقا؟ أنه يؤذل ما ذي القوانين أنه يتحدث من قبل اإلشارة إليها ك ،وحتى قانون الوصايا الواردة في المراسيم.
ويبين حقيقة أنه يستخدم كلسة مؤذل السرابسيم أن أنه ال يشير إلى "قوانين هللا" كتب في الحجر ،ولكن للسرابسيم .Moses
لفهم ما ذو إشارة إلى  Paulعقدما يقول ،الوصايا الواردة في المراسيم ،تحتاج إلى معرفة ما قاله يسو :
وقال لهم" ،يوم السبت وقدم للرجل ،وال الرجل ليوم السبت .ولذل" ،ادن اإلنسان" ذو رب السبت أيضا " .مارك 28-02:27
شيوخ معبد ،على مدى أجيال عديدة ،وضع القواعد التي يجب أن يتقيد ديهودي خالل بساعات يوم السبت .ذذه القواعد كانت شاقة دعقودات
شديدة .في ايآيتين أعاله ،يسو عبر رمية تل ،القواعد ،التي أنشأت داهلل اددأ ،ولكن كانت أكثر من القفاق أن السعبد قد بسقطت تحت.

أبناء رجل
تأخذ

مالحظة :ويقول لقا يسو أن ادن اإلنسان ذو رب السبت .يسو يشير إلى نفسه "ادن اإلنسان" لسبب ما .يسو ولد من امرأة،

في اللحم والدم ،كسا كل من مان .داإلشارة إلى نفسه "ادن اإلنسان" ،أنه يشير إلى أنه ذو قدر رجل كسا من هللا .وداختصار ،يسو يقول لقا ،أنه
واحد مقا .في كل تاريخ العالم ،ووجود اإلنسان على األرض ،قد أعطى أية هللا األخرى اقتراح أن الرجل كان يساوي لهم؟ ال ،أنهم قد ال .ايآلهة
الوثقية كانت دائسا  ً متفوقة على الرجل ،وكان الرجل العبد في الطاعة .هللا-يسو يقول لقا أنقا يسكققا أن نحق ،السساواة معه ،في شخصيتقا السعقوية،
إذا نحن فقط إعطاء العبادة ،ااالحترام ،،له داحتضان له األخالق وجعلها لقا األخالق.

شخصين واحد اإليمان
وأن أنه يسكن التوفي ،دين كليهسا هللا في ذيئة واحدة اللجقة الدولية للصليب ،قد ذدحت العداء ودالتالي :أفسس 02:16
ذذا ذو إشارة إلى الوثقيين ،الذين ليسوا من نسل يعقوب ،واليهود التي كانت الدم .في ذذه ايآيات يتحدث  Paulللوثقيين ،وشرح كيف دعد
أن عاش تحت السواثي ،ال تبشر دأنها يسكن أن تصل إلى اإليسان ددم يسو  .ويسكن االطال على الشيء الذي أردت أن أشير ذقا إلى أن يضع
السياق في مقاقشاته مع السسيحيين-اليهود في:
وقد ألغى في جسده العداوة ،حتى قانون الوصايا الواردة في السرابسيم؛ أفسس 02:15
إذا كقت تقرأ ذذه ايآية ظاذريا ً ،قد نتغاضى عن ما يقوله  Paulفعال Paul .يخبرنا دأن يسو ألغى "قانون الوصايا الواردة في
المراسيم" Paul .ال يقول الوصايا العشر ،ولكن قد شسلت تصفيات ،ودالتالي تحديد ما ذي الوصايا أنه يتحدث ،وذي تل ،التي يتم كتادتها على يد
رجل ،ا.،Moses
إذا قست دوضع ذذا في بسياق مع حقيقة أن أنا قد أظهرت أن ذقاك مجسوعتين من القوانين ،وتل ،التي تتم كتادتها دخط يد  ،Mosesيشار
إلى طري ،هللا "المراسيم" ،مسا يعطي تعليسات القوانين أن يسو تف أو ألغيت فيها دعض من "أوامر" من  ،Mosesوال "قوانين هللا  " ،التي
ذي الوصايا العشر.

عملية التحويل
وذذا يعيدنا إلى ما يعقيه  Paulعقدما قال أنه يشير إلى أولئ ،الذين "السير في الروح".
ذقاك أبسئلة يجب طرحها؛

ا ،1ما يعقي أن تكون "بروح"؟
/ 2إذا كقت تعتقد أن ،تعرف في ما يعقيه أن يكون السشي في الروح ،يسكن كقت أقول دصراحة أن كقت "في الروح"؟
/3ما ذي العسلية التي لدي ،البستخدام ،لالنتقال من أحد الذين إثم ،أو تتعارض مع قوانين هللا ألحد الذين في الروح مع هللا.

كسا ديقت لكم في ذذه "الدرابسة الكتاب السقدس" ،يعقي جزء من يجري في الروح واحدة مع هللا .وذذا يتحق ،عقدما يسكق ،إعادة اخترا
نفس ،،من أحد الذين إثم ،أو في العصيان إلى "وصايا هللا" ،إلى أحد الذين ليس فقط يحتفظ "قوانين هللا" ،ولكن الذي لديه لهم مكتوب على قلودهم،
وثم ذي تولد من جديد في نفس القو من شخصيته والحرف كاهلل قد.
وقد قال  Paulأن أولئ ،الذين بسيرا على األقدام في الروح ال تخضع للقانون ،ولكن ثم تفصل دعض من تل ،األشياء التي خطايا السشسولة
دالوصايا العشر ،ويحكي لقا ،ثم أولئ ،الذين يتورطون في ذذه األمور الشريرة لن يرث ملكوت هللا حتى لو كانوا على خالف ذل ،في الروح.
إذا كقت في الروح ،وأن األخالق التي تتبقى "وصايا هللا" ،ثم  Paulالح ،،وأن ،لم تعد خاضعة للقانون ،ألن "وصايا هللا" التوقف عن
كونه القوانين لكم ،وأنها أصبحت جزءا من أنت ،ويسكق ،كسر تل ،القوانين ،ال أكثر مسا يسكق ،التوقف عن التقفس والعيش .ألن في الروح ،يعقي
أن جعلت "األخالق هللا" الخاصة د ،،ودالتالي تجلب ل ،إلى التوحد مع هللا.
أعتقد أنه من مثل ذذا :أنت تعرف الشخص الذي يعتق ،إلى االعتقاد دأن يسو ذو ادن هللا أو أن يسو ذو هللا في جسد رجل ،ولكن في
نفس الوقت كقت تعرف ذذا الشخص دأنه كاذب أو لص ،أو الزاني؛ كيف يستطيع ذذا الشخص نعتقد حقا  ً إذا أنها ال تزال االنخراط في أفعال
شريرة .كقت ال من اإليسان دالسسيح إذا كقت تعتقد فقط؛ يجب علي ،أيضا نفس أخالق هللا حقا ً أن يكون السرء مع هللا.

هي الوصايا العشر غير مهم؟
ذقا ذو مشكلتي مع الفكر وأن يقلل من ذل ،الحين ذذه الوصايا العشر إلى أونيسبورتانسي .حقيقة أن لدي ،قوانين هللا مطبو عليها قلب،
يقول لي أن لديهم كثيرا أذسية ل .،إال دسعرفة وإدقائها يسكن لدي ،لهم مطبو على قلب ،وجعلت جزءا من أنت ،إذا كقت ال تعرف أوال ً ما كانوا
كيف يسكن ل ،دصسة لهم على قلب،؟
ولكن إذا أنتم قيادة الروح ،أنتم ال تخضع للقانون .غالطية 05:18

خطايا ضد هللا
إذا كقت تقرأ ذذه ايآية فقط وتركها خارج السياق ثم بسوف تظن أن  Paulيقول أن "القديسين هللا" ال تخضع "شريعة هللا" .لوضع ذذا في
بسياق ل ،يجب مواصلة القراءة ما  Paulوقد أضيف إلى ذذه ايآية.

ايآن يعسل اللحم ذي السلف الظاذر ،وذي ذذه؛ الزنا ،الزنا ،البرص ،العهارة ،الوثقية ،السحر ،الكراذية ،الفرق ،السضاذاة ،غضب،
الصرا  ،بسيديشقز ،البد  ،انفييقج في ،القتل ،السكر ،ريفيليقجس ،ومثل ذذه :الذي أقول لكم من قبل ،كسا أنا كسا قلت لكم في السرة الساضية ،أن
يقوم ذي التي تفعل ذذه األشياء ال ترث ملكوت هللا .غالطية 21-05:19
في ما يلي ،أعطى تعريف لكل من تل ،األشياء السذكورة قبل  Paulكتل ،التي بسوف تبقى لكم من ملكوت هللا.
الزنا :عالقة جقسية طوعية دين شخص متزوج وشخص ما عدا زوجة .ذذا مشسول ضسن الوصايا العشر.
الفجور :جسا الجقسي دين شخصين دالغين متراضين غير الستزوجين إلى دعضها البعض .وذذا مغطى تحت الوصايا العشر.
البرص :شرير ،ال بسيسا التي تقطوي أو مذنبا دارتكاب خطيئة جقسي .وذذا مغطى تحت الوصايا العشر.

العهارة :إظهار الرغبة ،أو مصلحة غير الئ ،في ،والجقس ،وآثاره الشهوة .ذذا مشسول ضسن الوصايا العشر.
الوثنية :عبادة األصقام أو ايآلهة الكاذدة .وذذا مغطى تحت الوصايا العشر.
السحر :بسحر مغرية أو مغر أو القفوذ ،الجقسية في الطبيعة .وذذا مغطى تحت الوصايا العشر.
الكراهية :شعور دالعداء الشديد تجاه شخص ما أو شيء ما .وذذا مغطى تحت الوصايا العشر.
الفرق :اإلعفاء تجاذل قاعدة أو قانون هللا .ذذا مشسول ضسن الوصايا العشر.
المضاهاة :في محاولة لتساوي أو تفوق شخص ما أو شيء ما ناجح أو اإلعجاب.
غضب :الغضب الشديد ،غالبا  ً مع رغبة في االنتقام -ذذا مشسول ضسن الوصايا العشر.
الحروب :الصرا السرير والعقيف أحيانا ً ،والكفاح ،أو التقافس.
سيديشنز :اإلجراءات أو كلسات تهدف إلى إثارة أو التحريض على التسرد على بسلطة الحكومة.
هرطقات :الرأي أو السعتقد الذي يتقاقض مع السقشأة التدريس الديقي ،ال بسيسا واحدة التي ذي أدانت ربسسيا دوجود بسلطة ديقية -وفي ذذا
السياق فإنه يشير إلى الوصايا واألوامر من هللا.
الحسد في :الشعور داالبستياء أو غير بسعيدة من يريد نجاح شخص آخر ،وحسن الحظ ،والصفات أو مستلكاتهم .وذذا مغطى تحت
الوصايا العشر.
القتل :جريسة قتل شخص آخر عسدا ،وال في الدفا عن القفس أو مع أي ظرف السخففة األخرى السعترف دها دسوجب القانون .وذذا
مغطى تحت الوصايا العشر.
السكر :التي تقطوي على الكثير من الكحول ،أو التي تحدث في حين كان القاس الكثير من الكحول.
ريفيلينجس :لقضاء وقت مستع في الشركة لآلخرين ،ال بسيسا في حزب.
في كل ما ورد أعاله ،تكون معظم السشسولة دالوصايا العشر .ذذا يقول لي أن يرى  Paulالوصايا العشر السؤبسسة ألي عبادة هللا الحقيقي
والصحيح .كسا أنقي أرى ذذا  Paulالضغط على الققطة التي اإليسان يعطيقا مبرر توقعا للخالص ،ولكن يجب أن نكون أيضا خالية من الخطيئة،
آخر اددأ أنقا بسوف ترث ملكوت هللا .طريقة لتجقب الخطيئة معرفة ماذية الخطيئة كسا حددذا هللا ،والتي وجدت في الوصايا العشر وتعاليم يسو
السسيح .لجعل الصفحة الرئيسية ذذه الققطة Paul ،يضيف ما يلي.

الطريق هلل
ولكن ثسرة الروح الحب ،الفرح ،السالم ،احرضكم ،الوداعة ،الخير ،واإليسان ،والخقو  ،واالعتدال :ضد مثل ذذه ال يوجد أي قانون.
وإذا كقا نعيش في الروح ،السشي أيضا في الروح .غالطية 25-05:22
ذذه ايآية األخيرة ،25 ،يقول لي أن  Paulتتف ،مع ما قلته للتو .للسير في الروح ،يعقي أن كقت ال يسيء ضد الوصايا العشر ،وأن
شخصيت ،واأللياف األخالقية ذات الطادع الخاص وتشسل ولكن ال تقتصر على تل ،األشياء السذكورة في  22و  23أعاله ،دالطبع جوانب األخالق
هللا.

شخصية هللا
الوصايا العشر ذي انعكاس لشخصيته والحرف ،الذي السبب في أنه قد أعطانا هللا لهم كدليل لتحقي ،تل ،الصفات نفسها أنفسقا .ابسسحوا
لي أن وضعه ذقاك طريقة أخرى .ولكي تكون في الروح ،تحتاج أوال ً تعرف ماذا يعقي أن يكون في الروح؟ مرة واحدة ثم تعرف ماذا يعقي أن
يكون في الروح ،يسكق ،دصدق القول أن كقت في روح نفس،؟ ما كانت عسلية الذي ابستخدمته في تحويل نفس ،من شخص خطيئة ،لشخص يسشي
في الروح؟
داختصار ،علي ،أن تكون في الروح ،يسكق ،أوال ً يجب أن يكون قد إثم ،الذين تاب خطاياه ،ثم من خالل عسلية التعلم والتوجيه من هللا،
اناظر السدربسة ،يسكق ،تحقي ،حالة يجري في الروح .وطوال ذذه العسلية ،كقت في حاجة إلى معرفة ودرابسة ،ويعيش الوصايا العشر ،قبل كقت
ردسا يسكن تحقي ،حالة السشي في الروح ،وأن أقول ل ،حاجة الوصايا العشر األول.
حتى عقدما يقول  ,Paulلكن إذا ية أن قيادة الروح ،أنتم ال تخضع للقانون ،أنه يعقي أن مرة واحدة كقت قد ذذبت من خالل ذذه العسلية
من إثم ألن أحد الذين يسشي في الروح ،ثم ،وفقط في ذل ،الوقت ،لم تعد ل ،تحت القانون ،نظرا ً ألنها لم تعد القوانين التسس ،دوابسطة ل ، ،إنسا
جوانب من شخصيته واألحرف الخاصة د.،

تحويل الوثنيين
أنا متأكد من أن الكثير مقكم قراءة ذذه الكلسات بسوف يعترض قائال أن أولئ ،الوثقيين لم أكن أعرف الوصايا العشر ،ومع ذل ،قبلت
يسو  .وذذا صحيح ،ولكن يعطي ذذا الفكر ،لساذا يسو يقبل مقهم .يقبل يسو الجسيع التي واجهها ،أو كان ذقاك شيئا مختلفا ً عن تل ،التي قال أنه
يقبل؟
ما كان حول يسو التي تسببها تل ،الوثقيين لتحويلها إلى اإليسان؟ وكان "تعاليم يسو " أنه مقتقع دالوثقيين ،أن يتحدث دسا كان صحيحا ً.
ماذا دعد ذل يسو تعليم ،يسو تدريس األخالق هللا .ال تحتاج إلى الوثقيين الوصايا العشر ،ألن تعليم يسو دشأن تل ،الصفات األخالقية نفسها،
فضال عن غيرذا .حتى على الرغم من أن الوثقيين لم يكن القانون ،أنها جاءت لفهم وتبقي "األخالق هللا" نفسه فقط.

عملية والدة جديدة
مرة واحدة أن ،تفهم ما يعقيه أن يكون في الروح ،ثم علي ،أن تذذب من خالل عسلية والدة جديدة ،ما يسو دعا كونها تولد من جديد ،من
أحد الذين إثم على أحد الذين في الروح .ذذه العسلية تتطلب القليل من العسل والصالة من أنت.
األولى :تعرف خطاياك .ولكي تعرف خطاياك ،تحتاج أن تكون على علم دسا يشكل خطيئة .دابستثقاء خطايا ضد األشباح السقدبسة ،إذا أنها
ليست مشسولة دالوصايا العشر أو تعاليم يسو السسيح ،ثم أنها ليست خطيئة .للقيام دذل ،تحتاج إلى معرفة معقى "وصايا هللا" ولكن يجب أيضا فهم
ومعرفة تعاليم يسو .

الثاني :جلب الذنوب الخاصة د ،إلى طليعة عقل .،دسرد الخطايا الخاصة د ،كسا ماثلة في الذاكرة الخاصة د ،،حتى عقدما كقت ابسأل
هللا السغفرة ،ل ،بسوف يكون لهم كل ما ذو متاح ل ،ويسكن دالتالي حقا  ً التائبين مقهم.
الثالثة :التودة ذنوب الخاصة د .،ليتسكن من التودة ،أوال ً علي ،أن تعترف لقفس ،أن كانوا في الواقع من ايآثام ،ثم معرفة ذذا ،تحتاج إلى
أن يكون القلب السكسور وأبسف أن كقت من أي وقت مضى فعلت أشياء من ذذا القبيل.
شيء واحد عن خطاياي ،أنها ليست فقط ضد هللا أو وصاياه ،وأنها تؤذي الذين أحب ،حتى دالقسبة لي أدرك أن ذذه األشياء التي كقت قد
فعلت من الذنوب ،كسا كشف عن ذل ،مجرد ما يجرح شخص كقت قد ذذبت إلى أبسرتي .وذذا أدى إلى شعور دالعار الذي لم أشعر اددأ من قبل.
مرة واحدة وقد ترعرعت العودة جسيع خطاياي ،وأصبح يشعر دالخجل من نفسي ،ثم أنا حقا ً مستعدة لألبسف أو التودة من ذنودي.
الرابع :نصلي إلى هللا من أجل الغفران .حيث بسوف تعلسون ،قد يغفر هللا ل ،فورا ،ولكن قد ال من أي وقت مضى تعرف دالتأكيد ما لم
يكن ل ،ثم يستسر مع عسلية السشي في "روح هللا" .مرة واحدة لدي ،تاب خطاياك وبسأل هللا السغفرة ،العسل الخاص د ،قد ددأت للتو فقط .من ايآن
فصاعدا و لبقية حيات ،،يجب أن تسشي في الروح ،تتعثر اددأ من القهضة األخالقية التي ذذبت من خالل.
الخامسة :كسا عرض رمزي للتودة الخاصة د ،والخاص د ،والدة جديدة في حياة حرة خطيئة جديدة ،يكون عسد في السياه .لدى حتى
ايآن للقيام دذل ،،ألنه لم يجد شخص آخر يقبل كلسة هللا كالحقيقة ،وذل ،ترفض تل ،التقاليد التي تتعارض مع  Wordايآلهة .كانت راغبة في أن
عسد وزير ربسامة يعظ "اإلنجيل" الشيطان كاذدة .فهل يعقي ذذا الفشل أن أنا أقل اإليسان ،ال أعتقد ،معسودية الساء رمزية ،وذكذا ،عقدما تقوم
دكتادة "كلسة هللا" في قلب ،ال تحتاج رمزية ل ،وذكذا عسد دوابسطة األشباح السقدبسة؟
تذكر :األشباح السقدبسة ذي "كلسة هللا" ،الحي حتى إذا قست دكتادة "كلسة هللا" على قلب ،،أنت تلقي األشباح السقدبسة.

باختصار
يجري في روح الرب من جزأين ذسا:
 -1أخذ الوقت والجهد االعسل ،لالنتقال من شخص خطيئة ،أن شخص الذي يحتضن أخالق هللا ويجعل األخالق هللا أخالقهم.
 .2إعطاء العبادة هلل ،وقد أوجز في األردعة األولى من الوصايا العشر.
عقد ذذه الققطة في قراءة ذذه الدروس ،وقد وضع قدم واحدة على "مسار در" ،من ذذه اللحظة لبقية حيات،؛ أنت دحاجة إلى أن تسعى
جاذدة إلى البقاء على ذذا السسار .فإنه لن يكون من السهل ،وكقت قد رحلة وتقع في كثير من األحيان ،ولكن قبل حفظ ومعرفة الوصايا العشر،
فضال عن تعاليم يسو  ،وثم دققلهم إلى قلب ،،والسحبة ما الترشح ،بسوف تجد السسار أقل صعودة.
تذكر :من خالل كل ذذا ،أن تبقى في االتصال مع هللا ،تصلي له ،وأبسأله لقيادته ،وثم ابستسع له للتحدث إليكم .عقدما يقول ل ،القيام
دذل ،،أو يذذب دهذه الطريقة ،يجب أن تتبع حيث أنه يؤدي آخر ل ،بسوف تقزل ،قبالة الطري .،واحد كيف الطريقة الشائعة هللا يتحدث إليقا من
خالل ضسيرنا الفرعية .وفي ذذا بسوف تعرف ما ذو خاطئ وما ذو الح .،تسسح ضسائركم اصوت هللا ،قيادة طريق ،وبسوف تبقى الصالحين في
أعين الرب.

يسوع هو الطريق
يسو  saithله" ،أنا الطري ،،الحقيقة ،والحياة :جاء رجل ال معزل األب ،ولكن لي من قبل ".يوحقا 14:6
ما يقوله يسو إذا كقت ترغب حقا  ً في السير الطري ،الصواب ،يجب أن تأخذ االتجاه والتعليسات إال من هللا-يسو  .إذا نظرتم إلى آخرين
مثل وزير ربسامة ،دون التحق ،من ثم مع هللا-يسو أن الوزير الصحيح ،ثم يسكق ،يسكن أن يكون التغرير .الشيطان كل شيء حولقا؛ فقط في
درابسة الكتاب السقدس والصالة الدؤوب يسكق ،التأكد من العثور على الحقيقة هلل.
نتذكر ما قاله هللا.
"أنا أحب الذين يحبونقي ،والذين يسعون لي مبكرا اجد ،بسقجد لي" .األمثال 08:17
"الشاق" واكتساب السعرفة ذو السبيل إليجاد هللا.
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