الدرس 23
الليبرالية :نبي كاذب
حرب الشيطان ضد األخالق هللا
أرى أن الليبرالية أيديولوجية يستخدمها الشيطان في الشيطان في الذهاب في محاولة إلزالة األخالق هللا من عقول الرجل .على هذا النحو،
هو الليبرالية واالشتراكية األخ "النبي الكاذب" ،كما ورد في "كتاب الوحي" .وفي مكافحة هللا الوعظ للعقيدة الليبرالية ،محاوالت الشيطان إلزالة
ليس فقط عبادة هللا من عقول الرجل ،وهي مهمة مكافحة المسيح ،ولكن أيضا تدمير التقيد باألخالق هللا من عقول الرجل واستبدال مع سلوك
الشيطان غير أخالقي ،ما يلي أمثلة للسياسات الليبرالية والعقيدة ومقارنتها مع األخالق هللا  ،مما يعطي دليالً على بالدي التأكيدات والدعم.

الغرض الشيطان
منذ وقت آدم وحواء في جنة عدن ،أصبح الغرض الشيطان إلزالة من عقول الرجل ،وكل ما هو من هللا ،ويعبد .كما استمر الشيطان في
هذا المسعى ،بدأ الشيطان على مدى مائة آخر أو سنوات أخرى من أجل غرس في واعية لرجل دين الملحدة وأن الدين هو الليبرالية واألخ األكبر
لها هو االشتراكية .ألفضل عرض هذا وسوف تظهر لك تطور أشكال األديان الوثنية على مر أجيال الرجل وثم سوف تظهر كيف الدعوة إلى
االشتراكية والليبرالية في المعارضة المباشرة إلى "األخالق هللا".

في بداية
في بداية رجل على األرض ،بعد طردهم من جنة عدن ،أنشأ الشيطان اآللهة الزائفة ،التي اتخذت شكل الصور المتجمدة التي تتشكل على
أيدي الرجال .سذاجة رجل كشف عن قبولها لهذه التماثيل والتماثيل كاآللهة أن يعبد.
مع أول ظهور للسيد المسيح ،ويسوع تعليم الحقيقة لما كان هللا كل شيء ،وهو هللا ،،فضال عن وعود الحياة األبدية ،أنشأت الشيطان
"الدين كاذبة" ،مكافحة المسيح كوسيلة لمكافحة عبادة هللا التي كشفت يسوع الحقيقي.
كاذبة الدين الشيطان يستند إلى األكاذيب (اإلنجيل كاذبة) الشيطان ،على الرغم من أنه ال تزال تمنح التشدق باهلل ويسوع ،إال أنها خالية
من أي قبول األربعة األولى من الوصايا العشر؛ أنها أخفقت في تقديم العبادة هلل كأوامر هللا .هذا الدين كاذبة( ،مكافحة المسيح) ،إال أن تبني أخالق
هللا ،كما يتجلى في الست األخيرة من الوصايا العشر وتعاليم يسوع .في هذه الكذبة ،أعطى الشيطان دينه كاذبة الشكل والمظهر للعبادة الحقيقية هلل،
والتي تم قبولها على هذا النحو بشريحة كبيرة من سكان البشرية منذ  12:00م.
تذكر :وقال األفضل األكاذيب تلك الحقيقة  ،%90وأكاذيب  .%10عندما تفشل لتعليم كيفية إعطاء العبادة هلل كما أمر هللا ،ثم العبادة
إعطاء ليس من هللا حتى ولو كنت الوعظ "األخالق هلل".

التشدق باألخالق هللا
على الرغم من كنيسة روما ويبدو أن التمسك "المبادئ األخالقية هلل" ،فإنه يعطي حقا ً إال التشدق بأنها .إذا كنت كاثوليكية ،ويمكنك
ارتكاب خطيئة ،تحتاج فقط إلى الذهاب إلى كاهن ،وإعطاء اعتراف خطاياك ،والكاهن سوف أعطيكم الغفران.
كلمة "الغفران" يعرف بأنه :اإلفراج والعفو ،والمغفرة .أعتقد أن هذا العمل من "الغفران" في نفس الضوء كاليهود الذين قدموا التضحية
بالحيوانات في المعبد في محاوالتهم ليغسل ذنوبهم.

الطريق هلل
إلى ما هو الغرض من العديد التضحيات الخاص بك لي؟  Saithالرب :أنا كامل  burnt offeringsكباش ،والدهون لتغذية الحيوانات؛ وأنا فرحة
ال في الدم من العجول ،أو الخراف أو الماعز أنه .إشعيا 01:11

أقدم لكم اآلية أعاله حيث ستعرف ما هللا قد يقول عن استخدام اليهود للتضحية بالحيوانات ،وفي تجرف آثامهم.
هللا هو طرح السؤال" ،إلى ما هو الغرض ،يمكنك أن تفعل هذه التضحيات؟" إذا كنت الخطيئة بشكل مستمر ،الذي بموجبه يجب عليك إعطاء
التضحية مرارا وتكرارا ،ثم إلى الغرض الذي يفعل لغسل خطاياك من أنت ،إذا كنت مجرد الذهاب إلى الخروج والخطيئة مرة أخرى؟

يبعد الشر
يغسل لك ،وجعل لكم نظيفة؛ وضع بعيد ًا من شر األعمال الخاصة بك من قبل عيون األلغام؛ الكف عن القيام بالشر؛ تعلم جيدا؛ والتماس الحكم،
تسترجع المضطهدين ،ونحكم اللطيم َة ،ندافع عن األرملة .أشعياء 17-01:16

هللا يجيب على السؤال نفسه مع تعليمات ألولئك الذين سوف تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة له .ما هو يقول هللا هو إذا كنت باستمرار
االنخراط في األنشطة التي تكون شريرة ،ثم لماذا ينبغي أنه يعفي لك من ذنوبك ،لك لم نتعلم من الخطأ الخاص بك ولكن مواصلة القيام بالشر .بدالً
من ذلك ،في نهاية الخاص بك طرق الشر ،وتسعى للقيام باألشياء الجيدة التي ال تتطلب أن يكون لديك الخاص بك الذنوب وبرا.
إذا كان الخاص بك الكنيسة يخبرك أنه سيكون لديك الخاص بك الذنوب وبرا ،بغض النظر عن عدد المرات التي كنت الخطيئة ،ثم
الخاص بك الكنيسة هو تعليم لك ال في "سبيل هللا" ،ولكن السبيل للشيطان .للخطيئة هو السبيل للشيطان ،تعيش حياتك كما في أخالق الوصايا
العشر ،وتدرس لنا من قبل السيد المسيح ،هو "طريقة هللا".

صحيح سياسيا
أنا لست متأكداً مما إذا كان هذا صحيح في أوروبا ولكن في الواليات المتحدة عبارة "صحيحة سياسيا" ودخلت في الكثير من أعمالنا
النفسية االجتماعية .أنا وأنا كثيرا ما وبخ قبل اآلخرين أنا لست من الصحيح سياسيا ،للذي أشكر لهم للمجاملة .بالنسبة لي يبدو الكثير مثل ذلك الذي
أجبر الفاشيين والشيوعيين على شعوبها خالل القرن العشرين؛ االنصياع لما قلت للقيام ،ال تفكر في ذلك ،ال مجرد دون سؤال.

الليبرالية ،كما مع أن االشتراكية األخ األكبر ،تصر على أن كل شخص يجب أن تلتزم ما يمليه واأليديولوجيات .أولئك الذين يقبلون
األيديولوجية الليبرالية لديها تفكير التالية.
إذا كنت ال تتفق معي ،ثم كنت على خطأ ،وإذا كنت أقول للغير وهو في الخالف بالنسبة لي ،ثم كنت تهديدا ،ويجب أن تصمت.

من الذي يقرر تصحيح ما هو?
من الوقت سمعت ألول مرة العبارة "الصحيح سياسيا  "،الذي كان قبل فترة طويلة بدأت في دراسة الكتاب المقدس ،وأنا كثيرا ما يتساءل
الذين كان أنه على خالف مع .ال أحد يمكن أن يقول لي ،الذين كان أن قررت أوالً ما هو الصحيح وما هو غير صحيح.
لقد كنت دائما ً المحافظين في المسائل السياسية واالقتصادية ،فضال عن منظم ومؤمن في الرأسمالية ينظم طفيفة ،حتى عندما جاءت فكرة
الصحيح سياسيا ،وصحتها تستند إلى مفاهيم االشتراكية ،وأنا بطبيعة الحال وبخ وأولئك الذين دافعوا عن العقيدة.
بمجرد أن بدأت بالدي الدؤوب دراسة "كلمة" هللا المقدسة ،وجدت أن اعتراضي على الصحيح سياسيا لم يكن مجرد أنه المحافظين
سياسية لكن هذا في العقيدة وكان في المعارضة المباشرة إلى "األخالق هللا".
مع فهمي "كلمة" هللا الحقيقية ،اآلن وأنا أعلم أن السبب ال أحد يمكن أن يقول لي الذي كان أن يقدم تعريفا ً لما كان صحيحاً من الناحية
السياسية ،وهو نفس السبب لكن كل حفنة ،انظر عجز الشيطان األكاذيب والخداع لالكاذيب التي هم أوالً.
إذا كنت تعرف من البداية أن يكون صحيحا ً من الناحية السياسية أن يكون االتفاق مع الشيطان في "اإلنجيل كاذبة" ،ولذلك تعارض "كلمة
هللا" ،أن كنت قد تبنت الليبرالية بشدة كما قد يكون لديك.

أمثلة من الصواب السياسي
االنضباط ألطفالنا
فيما يلي أعطى كدليل على ما أقوله ،وأمثلة من العقيدة الليبرالية أن الشيطان أجبر بنجاح عند الناس أوروبا وفي اآلونة األخيرة الواليات
المتحدة األمريكية ،وفي المعارضة المباشرة إلى "األخالق هللا".
أنا المعتقد والرأي ،استناداً إلى ما يخبرنا هللا في الكتاب المقدس ،وأن األصل له في نهاية المطاف مسؤولية وسلطة من هللا ،أن تقرر حق
من الخطأ فيما يتعلق بتنشئة األطفال الخاصة بهم.
الليبراليين وسوف أقول لكم أن الوالدين ال حق من هذا القبيل ،وأن الحكومة هي التي تحدد قواعد انضباط الطفل.

الذين في الحكومة أو في بيروقراطيتها؟
سؤالي الليبراليين هو" ،من هو في الحكومة التي تجعل من هذه القرارات؟" أن الحكومة ليست فرد واحد ،ولكن بيروقراطية المجهولي
الهوية ،مع ال شخص قادراً على تعيين القواعد.

ليس هناك حكومة على األرض أن أكون مستعدة للتنازل عن سلطتي على أطفالي إلى.
في هذا الوقت من التاريخ ،تخضع جميع أمم األرض بالفجور .الفسق هو نقيض األخالق .األخالق هي وسيلة هلل ،وذلك الفجور هو السبيل
للشيطان .واقترح لذلك فإن الشيطان الذي يعطينا قرار بشأن كيفية تأديب طفل ولذلك فمن أكاذيب الشيطان الذي يستند إلى الليبرالية.

الردف طفلك
العقيدة الليبرالية تقول أنها جريمة ألحد الوالدين رشاقة األطفال الخاصة بهم .على مدى عقود من الزمن الليبراليين تخوض نجاح االنقالب
دي تا الحكومات األمريكية واألوروبية ،وسنت قوانين تؤدي في أصل إلقاء القبض عليه والطفل تتخذ بعيداً عنهم ،إذا كان ينظر إليها على أنها
الردف طفلهما جامحة.
فقد كان دائما ً اعتقادي ،أن فرد الذي يحدد قواعد أخالقية حضارته التي يعيش بها ،يتم القيام بأي شيء أقل من إصابة أنفسهم والمجتمع
ككل .وقد تبين هذا ليكون صحيحا ً عندما تنظرون إلى تفكك "وحدة األسرة" ،والمجتمع ككل على مر األجيال الماضية اثنين أو ثالثة منذ تجريم
الليبرالية في األصل الضرب على الطفل والحرب ليبيراليسمس ضد تدريس المسؤولية الشخصية في أعمالنا.

طاعة الوالدين
األطفال ،وطاعة الوالدين في الرب :هذا هو الصحيح .تكريم خاصتك األب واألم؛ وهو أول وصية بوعد؛ أنه قد يكون جيدا مع إليك،
وأنت األكثر قابلية العيش طوي ً
ال على األرض .أفسس 3-6:1
عندما خطأ طفلك ،كأحد الوالدين ،أنت تعرف الصواب من الخطأ ،وهو الخاص بك المسؤولية ،بموجب تعليمات هللا ،أن كنت تأنيب
طفلك ،حيث أنه سوف يتعلمون الحق من الخطأ .معرفة الحق من الخطأ جانب األخالق هللا ،ولكن أكثر من ذلك هو ما يجعل الرجل أكبر من
الحيوانات التي ليس لديهم هذه المعرفة .إذا كان الطفل ال يدرس حق من الخطأ ثم أنهم سوف يخترع األخالق الخاصة بهم.
تذكر :عندما أكل آدم وحواء من الشجرة لمعرفة الحق والباطل ،أنهم ارتكبوا الخطيئة األولى .الشيطان ال يريد األطفال الخاص بك
معرفة الحق من الباطل .عندما يكبر طفل دون فهم للحق وخطأ ،وأنها في كثير من األحيان ستختار خاطئ ،وكما يتضح تسللوا عدة أجيال من
الرجل بمدى آخر بعيداً عن األخالق والسلوك المستقيم هللا.
عندما لديك مئات ماليين أفراد مع كل تعاريفها لما هو صواب وما هو خاطئ ،ثم الفوضى النتيجة.
وهناك األديان التي يمكن أن ننتقل إلى ،أن تتبنى األخالق .هذه األديان يمكن إعطاء اآلباء توجيهات بشأن كيفية تأديب أطفالنا ،ولكن ما
مسيحية تعتبر أن األخالقية ،سوف تجد مسلم غير أخالقي ،لذلك الدين مثلما منقسمة حول موضوع األخالق هو بيروقراطيات األمم .لهذا السبب
نحن كأفراد ،بحاجة إلى دراسة وتعلم "طرق هللا" ،وجعل هذه الطرق دليلنا لألخالق الخاصة بنا ،وكذلك كيفية نحن لرفع وتأديب أطفالنا.

ويحتاج األطفال إلى قاعدة أخالقية
كيف يمكننا أن نتوقع من أطفالنا أن يكبر مع أخالقي قاعدة ما لم نوفر لهم مع واحد أن معترف بها وال جدال فيها؟ يحتاج األطفال إلى
التوجيه والقيود المفروضة على أعمالهم كما يكبرون .اختيار تلك التي تقرر بنفسها في كثير من األحيان سيئة .وهذا يتجلى في العالم اليوم ،العديد
من األطفال التي لديها أي مفهوم من رحمه أو شفقة أو إعطاء االحترام لآلخرين.

هللا يعرف االنضباط
وأنتم اآلباء ،واستفزاز ال أطفالك بغضب :ولكن رعايتهم في نشبا وموعظة الرب .أفسس 6:4

هناك واحد في هذا العالم الذي لديه السلطة اتخاذ قرار بحق من الخطأ ،والخير من الشر ،وأنه هو هللا ،وبالتالي فإنه لألخالق هللا كل رجل
يجب أن تطيع وجميع اآلباء واألمهات يجب أن تستخدم كأساس لمتى وكيف يتم إعطاء االنضباط ألطفالنا.
كلمة استفزاز يعرف :لجعل شخص ما تشعر بالغضب ،إلثارة شخص للمشاعر أو الرد.
الكلمة تغذي يعرف :إلعطاء الرعاية العطاء والحماية إلى األطفال الصغار ،والحيوان أو النبات ،مما يساعد على النمو والتطور وتشجيع شخص ما
أو شيء ما ينمو ،تطوير وتزدهر وتكون ناجحة.
كلمة نشبا يعرف :لجعل شخص ما أقل سيلفاسيرتيفي وأكثر هدوءا ،إلى موضوع شخص ما إلى االنضباط.
يعرف كلمة تحذير  :توبيخا معتدل لكن جادة ،وتقديم المشورة لصالح أو ضد القيام بشيء ما.
كل من هذه التعاريف بمثابة هذا؛ هللا قد أعطى تعليمات بشأن كيفية ونحن كآباء إعطاء االنضباط ألطفالنا .ونحن على عدم استفزاز ،إلى
الغضب أو الغضب من اإلساءة لهم ولكن إلعطاء التعليمات التي تغذية من خالل حبنا لهم ،و نشبا عندما يكون ذلك ضروريا للطفل لمعرفة الحق
من الباطل ،أو عندما تصبح جامحة أو القتالية ،و توجيه اللوم لهم عندما يكونون في الخطأ ،حيث أنه سوف يتعلمون بر .وهذا كله حيث أنه سوف
يعيش في الخشوع والطاعة "قوانين هللا" والحكومات المدنية التي يعيش في ظلها .ويعطي هللا في اآليات التالية إرشادات إضافية بشأن األسس
الموضوعية لالنضباط.

رفع طفل كما هو الحق
تدريب طفل بالطريقة التي كان يجب أن تذهب :وهو القديم ،أنه سوف ال تحيد عن إجرائه .أمثال 22:6

تأخذ

مالحظة :هللا يستخدم كلمة "القطار" في اآلية أعاله .أن "القطار" شخص ما هو تثقيف لهم .ولذا يقول هللا أن قانون االنضباط

شكل من التعليم في المدرسة لمعرفة الحق من الباطل.
إذا قمت برفع أطفالك االنضباط من بر ،التدريس ،واالحترام ،والرحمة ،والصبر واللطف ،ثم أطفالك سوف ينمو مع هذه تهئ تدرس لنا
بالمسيح ،وسوف يكون لهم جميع أيام حياتهم.

طفل بدون انضباط
قال أن سوث ظلم سنجني الغرور :وسوف تفشل على قضيب غضبه .أمثال 22:8

إذا قمت بتجاهل أطفالك أو ال تعلم لهم الصواب من الخطأ ،ثم سوف يكبرون في سبل الشيطان" ،ظلم ".إذا كان ثم محاولة تأديب لهم ،بعد
أن كانوا قد نمت ،أنها ستذهب سدى ألنه سيكون متأخراً جداً.

قضيب لتصحيح
الحماقة مرتبطة في قلب الطفل؛ ولكن القضيب لتصحيح يقوم محرك األقراص فإنه أبعد ما يكون عن له .األمثال 22:15

عندما يمكنك تعليم طفل من سن مبكر الصواب من الخطأ ،كما يعرف هللا حق وخاطئة ،ستبقى هذه الدروس بأن الطفل طوال حياته.
وكما ذكرت من قبل ،سوف األرجح اختيار طفل الذي تقرر لنفسها ما هو الصواب والخطأ سيئة .فقط بإعطاء التعليمات الصحيحة
واالنضباط عند الحاجة ،سيكتسب طفل الفهم الصحيح.
ال أعتقد أن هللا هو التغاضي عن استخدام "رود" أو أي سالح في تأديب الطفل" .رود للتصحيح" رمزي من المحبة االنضباط ،العقاب
البدني ال.

طفل ترك لنفسه
رود وريبروف تعطي الحكمة :ولكن طفل يترك لنفسه  bringethوالدته للعار .إشفاق األمثال

"رود" كما هو مستخدم في هذه اآلية رمزي من قانون االنضباط ،ال أن تؤخذ حرفيا كما هو الحال في استخدام قضيب أو بعض األسلحة
األخرى في تأ ديب الطفل لك .ال ندعو هللا استعمال العنف أو إلحاق األلم عند طفلك في جهدكم لتأديبهم .هللا يريد أن االنضباط حبا لطفلك .كيف يمكن
ألي شخص يقدم شخص ما يحبون األلم والمعاناة؟

هللا األخالق هي األساس لالنضباط
أن "األخالق هللا" كل شيء ،السالم ،والرحمة ،فهم ،ويجري مراعاة حقوق اآلخرين واحترام اآلخرين من بين الواجبات األخالقية
األخرى .فمن خالل تعليم أطفالك األخالق هللا ،ووجه لوما لهم عندما كانوا التعدي بعيداً عن ذلك ،أن هللا األوامر لنا اآلباء واألمهات لتأديب أطفالنا.
أفضل معلم هو الشخص الذي يمارس ما يدرسونه ،مما يجري مثالً للذين يعلمون ،التي يعيش بها .كأحد الوالدين ،ال يمكن توجيه اللوم طفلك من
شيء ،ثم اتجه حولها ،والذي كنت قد تأديب الطفل الخاص بك لتقوم به.
إذا كنت مدخن أو الخمر وثقيلة ،ولكن أقول لكم طفلك بعدم القيام بما لديك ،ثم يجري لك مثال فقراء .إذا كنت تريد أن تكسب احترام
طفلك ،ونطلب منهم للمساعدة في إنهاء عادتك التدخين أو الشرب .معا سوف يمكنك تشكيل السندات الحقيقية ،واالحترام المتبادل.

حكاية رمزية بلد ريفي
يمكن تشبيه لطفل غير منضبطة ريفي بلد الذين قد دعيت لتناول العشاء على مائدة المحافظين؛ أنه ال يعرف ما تفرع لالستخدام أو حتى
كيفية الجلوس على الطاولة ،وقد تلقوا تعليما ابدأ في النقاط الدقيقة من اللياقة .سوف تكون لطفل غير منضبطة القبيحة ومثقف في مجتمع ريفي هذا
البلد هو في المجتمع المهذب.

خطأ--غطاء الليبرالية
إعطاء رود وريبروف الحكمة :ولكن طفل يترك لنفسه  bringethوالدته بالعار .عندما يتم ضرب األشرار ،مخالفة إينكريسيث :لكن األبرار أن نرى
الخريف .إشفاق األمثال16-

عندما يكون لديك طفل واحد هو سوء التصرف القبيحة ،ولكن عندما يكون لديك عدد كبير من األطفال غير المنضبطة التي ثم تنمو
لتصبح الفاسقة الكبار ،فإنك سوف ترى الفوضى تضرب في جميع أنحاء المجتمع .وهذا المجتمع الذي نعيش فيه اليوم ،ألن الليبرالية قد تعتبرها
خاطئة لتأديب أطفالنا في سن مبكرة.
العبارة" ،ولكن ترك طفل لنفسه  bringethوالدته بالعار" ،تتصل بالعار أن أم قد عندما يتم العثور على طفل من راتبها يكون لص أو
قاتل أو مغتصب .هي فعلت كل هذه اآلثام بسهولة من تلك التي لديها أي علم بما هو صواب وما هو خطأ .وكما يتضح في العالم اليوم ،يشعر األم
أيضا العار عندما يعامل الطفل لها بازدراء والبغض ،واحد جوانب السلوك الالأخالقي الشيطان.
الجزء األخير من هذين البيتين أعاله يخبرنا أن "سنرى األبرار الخريف" ،نبوءة نهاية أيام عندما سيتم إزالة كل شر من على وجه
األرض .هم الذين التمسك بالعقيدة الليبرالية و ولذلك ال تعطي تأديب أطفالهم ،عندما يطلق عليه" ،شرير" أن هللا هو إشارة إلى ،فضال عن أولئك
األطفال الذين ال ترعرعت في "طرق هللا" .وألولئك الذين ينشأون والذين يعيشون داخل "األخالق هللا" سيري زوال أولئك الذين يعيشون حياة غير
أخالقية ،بينما يحيا األبرار في "الحياة األبدية".

تصحيح خاصتك االبن
الصحيح خاصتك االبن أنه يولي وإليك بقية؛ نعم ،أنه يجوز إعطاء فرحة منعزلة خاصتك الروح .حيث ال يوجد أي رؤية ،يموت الناس :بل أنه
 keepethالقانون ،وسعيد 29:17 .األمثال18-

طفل الذي يعطي تعليمات بشأن ما هو الصواب والخطأ ومن ثم يعطي االنضباط لتذكير الطفل عندما كانت خاطئة ،سوف تنمو لتصبح
الكبار التي يتركز جيدا للتعامل مع محن الحياة ،والذي سيقوم بدوره جعله سعيداً في الحياة.
عندما مدلل وغير المتعلمين في حق طفل ،وخطأ ،وأنه سيكون دائما ً تذهب من خالل الحياة كما لو أنه يستحق كل شيء ،ولكن سوف
يكون اإلحباط والغضب عند كل شيء ال تبدي له.

المجتمع امتداد للطفل
عندما يكون المجتمع ككل دون قاعدة أخالقية ،سوف تكون النتيجة حكومة بدون األخالق .ثم الحكومة ،وأولئك الذين ينتخبون فضال عن
تلك الموجودة في البيروقراطية التي تجعل من تشغيل ،سوف تصبح أكثر منحلة و ولذلك غير قادر على أن يكون موثوق به .وهذا واضح في جميع
مستويات "الحكومة األمريكية" اليوم ،مع جميع االختالس والفساد ،ناهيك عن عدم الكفاءة.
أنها مسؤولية الحكومة أن تبقى في صندوق األمانات المواطنين ،ليس فقط في مأمن من األذى من األعداء الخارجيين ،ولكن صندوق األمانات من
األعداء في الداخل ،وكذلك .الفساد الحكومي قدر عدو للشعب كما أي إرهابي توتينج بندقية .عندما يتم تشكيل حكومة دون األخالق ،ثم ستكون تلك
الحكومة دون األخالق .وهذا وصفه للدمار والفوضى.

خفف من الحريات الشخصية
وأنا أشد المؤمنين بالحريات الشخصية .لقد كنت دائما ً المتمردين ،وقاومت قواعد السلوك المفروضة على لي ،وهو أحد األسباب لماذا أنا تمردوا
ضد فكرة صحيحة سياسيا .وفي الوقت نفسه ومع ذلك ،أدركت أيضا أن الحريات الفردية يجب أن يخفف باحتياجات المجتمع ككل .حقوق الكثيرة
يجب على قاعدة حقوق القلة .كلما كان هذا ليس صحيحاً ،ثم الفوضى هو النتيجة .مجتمع في الفوضى مجتمع المتجهة إلى فشل.
أصبح اتجاها في الواليات المتحدة ،بسبب "االستقامة السياسية" ،أن حقوق الفرد تفوق حقوق الكثيرة .الظل تلك الحقوق ،من أولئك الذين
يتورطون في جرائم ،على حقوق ضحاياهم ،ونتيجة مباشرة لأليديولوجية الليبرالية .هذا ما أرى أن السبب األكبر في التدهور االجتماعي في
المجتمع الغربي ،والسبب أقول أنه ليس اإلسالم المتطرف أو الروسية أو الصينية ،وهذا هو أكبر تهديد للعالم اليوم ،لكن الليبرالية وسيطرة متزايدة
من حكومات العالم.

هللا تتوقع المزيد
من بالدي الدؤوب دراسة الكتاب المقدس ،لقد جئت لفهم أن هللا فرض مجموعة من القوانين األخالقية لدى الرجل والوصايا العشر وثم
تعاليم يسوع ،حتى رفع الرجل أعاله حيوانات األرض ،ومما جلب رجل أقرب إلى هللا الذي كائنا ً أخالقيا.
لقد أعطانا هللا اإلرادة الحرة تقرر بأنفسنا عبادة هللا أم ال .أولئك الذين يختارون لعبادة هللا كما أنه أوامر تعطي هدايا رائعة مثل الحياة
األبدية والدخول إلى السماء .ومع ذلك ،لماذا تود هللا إعطاء هذه هدية هائلة مجرد حيوانات؟ بفرض مجموعة من القوانين األخالقية على الرجل،
تتوقع هللا أكثر منا من الحيوانات ،والتي لديها ال قيد من هذا القبيل المفروضة على أفعالهم.

الطريقة الصحيحة لتربية األطفال
كما يمكنك أن ترى في الكتاب المقدس ،هللا يبين لنا الطريقة الصحيحة لتربية أطفالنا .هذا هو تناقض الشديد للطريقة الليبرالية تقول أننا
يجب إحضار لهم .مجرد إلقاء نظرة حولك في المجتمع أن خلقت الليبرالية ،هذا ما تريد طفلك أن تنمو لتصبح؟ وهذا التناقض هو نفسه كما آيات هللا
الشيطان ،ولهذا السبب أقول أن الليبرالية النبي الكاذب و "النبي الكاذب" هو السالح المستخدم بالشيطان ،في محاولة لتدمير األخالق هللا من عقول
الرجل.

بوتقة للروح
إذا كنا غير مستعدين للعيش ضمن القيود األخالقية التي فرضها هللا علينا ،خالل حياتنا القصيرة هنا على األرض ،ثم ما يمكن أن هللا
ربما تتوقع إذا أحضر لنا ما يصل إلى السماء .حياتنا هنا على األرض ،بوتقة الروح .فقط أولئك الذين البقاء على قيد الحياة النيران الحية تحت تأثير
الشيطان ،وال يزال يعيش باألخالق هللا ،يكون من أي وقت مضى على فرصة لدخول الجنة.

سلطة الوالدين
اآلباء واألمهات :رمزاً هلل
األطفال ،وطاعة الوالدين في الرب :هذا هو الحق .أفسس 6:1

بالنسبة لي ،األخالق أكثر من مجموعة من قواعد السلوك مع ذلك .األخالق هي وضع األفراد داخل الوحدة األسرية .هللا جعل اآلباء
واألمهات ،واألب واألم ،تكون رمزاً له ،األب في السماء.

بطريرك األسرة للرجل
الشرف خاصتك األب واألم؛ وهي الوصية األولى مع الوعد؛ وأنه قد يكون جيدا مع إليك ،وأنت األكثر قابلية العيش طوي ً
ال على األرض -أفسس
3-6:2

هللا هو بطريرك األسرة للرجل .كرئيس لوحدة األسرة ،أنها المسؤولية وواجب الوالدين لتعيين قواعد السلوك على وحدة األسرة .هو دليل
على أن اآلباء ينبغي أن تستخدم في وضع هذه القواعد "األخالق هلل" .هللا األب في السماء ،و ولذلك تفرض رئيس األسرة قوانين "مان هللا" علينا
فقط كقواعد سلوك آبائنا على األرض .هللا في الواقع أعطت آبائنا هذه السلطة على األطفال في أسرهم المعيشية.
هذا األخير ،األساس لسلطة الوالدين تأديب أطفالهم ،مع اآلية  6:4أعاله يتم االحتفاظ في أذهان اآلباء واألمهات .إال أنها أيضا تحذيراً
لآلباء واألمهات .عدم إساءة استعمال السلطة الخاصة بك على أطفالك .أن االنضباط هو شيء واحد ،وانهالوا عليهم بالضرب أو خالف ذلك
االعتداء عليهم ،هو ال يتغاضى عنه هللا.

تغذية مع الحب
وأنتم اآلباء استفزاز ال أطفالك بغضب :ولكن رعايتهم في نشبا وموعظة الرب .أفسس 6:4

أنت لرعايتهم با لحب ،وتعليمهم .وينبغي أن يخفف االنضباط بالمخالفة الذي قام به الطفل .أن هللا هو أبانا في السماء .إذا كان هللا يعامل لنا
بالحب والتفاهم ،وحتى عندما كنا الخطيئة ،ثم ذلك جداً يجب معاملة اآلباء أطفالهم بالحب والتفاهم عندما تكون العصاة؟
عندما التخصصات الوالدين أطفالهم دون سبب ،التي حدث فيها ال مخالفة ،أو االنضباط الذي أكبر من أوامر المخالفة ،ثم يصبح الطفل
يشعرون باالستياء من األصل ،وتفقد احترام لهم .من أجل شرف شخص ما تحتاج ليتمكن من احترام له أو لها أوالً .أن هللا يريد اآلباء أن يعرف،
أن االنضباط يجب أن يكون خفف من الحب .عندما تحب شخص ما ،أنت غير قادر على إلحاق الضرر له أو لها ،أو يجري الظالم.

النقطة الصحيحة لالنضباط
وقد اعتقدت دائما ً أن هللا روح الدعابة ،وفي خلقه للرجل ،وقدم سمة مثالية لتأديب األطفال .من المعروف األرداف .عند أحد الوالدين
الضربات على يد مفتوحة على األرداف طفلهما ،كل من الطفل واألم يشعر باأللم .عندما يضطر أحد الوالدين بتأديب طفل ،في األصل كثير قصيرة
مجيء في تعليم الطفل ،كما أنها ويلفولنيس للطفل .وبالتالي فإنه على حد سواء ينبغي أن تخضع لأللم.
ينبغي أن ابدأ ضرب طفل بعصا أو قضيب أو حزام ،أو ينبغي أن تستخدم أي نوع آخر من األسلحة ،إال يد مفتوحة لألصل ،وفقط على
األرداف ،سوف يكون األلم شعر ولكن ال ضرر دائم أو اإلصابة سيحدث .إذا كان أحد الوالدين يضرب جد تسبب الضرر الحقيقي للطفل ثم أنهم
أيضا سوف إصابة اليد الخاصة بهم.

كما هو الحال مع أوالده
إذا كنتم تحمل نشبا ،هللا دياليث معك كما مع أوالده؛ لما االبن هو منهم األب تشاستينيث ال؟ العبرانيين 12:7

إذا كنت تحمل يجري منضبطة بالديك ،ثم هللا سوف التعامل معك والدك كذلك .ثم يسأل هللا المسألة" ،أي نوع من األطفال سيكون نتيجة
لذلك قد تم تأديب ابدأ بآبائهم؟" وهذا القول ،أن جميع األطفال في بعض الوقت كما أنها تنمو ،بحاجة إلى أن تكون منضبطة .هو طبيعة ينشأون
وتحاول ممارسة سلطتها الذاتية على واحدة بالذات .تلك التي هي غير منضبطة سوف يكبر مدلل والعصاة ليس فقط لوالديهم ولكن قوانين دولهم و
"شريعة هللا".

أن االنضباط هو "طريقة هللا"
ه ذه اآلية مثال آخر لماذا أعتقد أن الليبراليين االجتماعية في الخطأ الشديد ،وهي في الواقع المغفلين الشيطان ،في ما يتعلق بتنشئة طفل.
الليبرالية تصر على أنه ال حق لتأديب طفل .يعظ الليبرالية أن جداً علنا برشاقة طفل سوف نوعا ما تصيب احترام الذات الطفل ،أو إنشاء مرض
عقلي من اإلذالل الذي يخلق هذا انضباط .وأقول ،أننا جميعا بحاجة التواضع قليالً من وقت آلخر ،بغض النظر عن عصرنا .هذه اآلية ،العبرانيين

 ،12:7يقول لي أن الضرب ،في األماكن العامة أو في القطاع الخاص ،هي تتغاضى عنها هللا ، ،وذلك العقيدة الليبرالية في المعارضة المباشرة
"كلمة هللا".
تذكر :تلك التي تعارض هللا هو الشيطان ،وذلك الشر.

ضد إرادة هللا
العقيدة الليبرالية ،حتى وصلت إلى درجة أن بعض حكومات العالم ،وسنت قوانين لمعاقبة اآلباء واألمهات ،وحتى إزالة األطفال من
احتجازهم ،إذا أنها كثيرا ما يعطي هذا الطفل الضرب .هذه األنواع من القوانين ضد إرادة هللا .هؤالء الليبراليين االجتماعية الذين يروجون لهذا
النوع من القانون هم أنفسهم معارضة هلل ،ومن ثم المروجين "اإلنجيل" الشيطان كاذبة.

هل طفلك لقيط؟
لكن إذا كنتم دون تأديب ،إثبات ًا لما تقدم كلها المتباهي ،ثم هي يي األوباش ،وال من أبناء؟ العبرانيين 12:8
كذلك يسعى هذا الدرس األخالقي ،يعطينا هللا اآلية أعاله.

تعريف شرعي
يتم تعريف كلمة "شرعي" ك:
 -1مصطلح هجومية لشخص يعتبر البغيض وبغيضة.
 -2مصطلح هجومية لشخص ولد ألبوين غير متزوجين.
 -3شيء التي أقل شأنا أو منحطة ،أو من أصل مشكوك فيها أو مختلطة .
إذا ليس هو تأديب طفل ثم ما هو نوع من شخص سوف له تنمو لتصبح ،هللا يستخدم كلمة "األوباش" إلظهار كيف أنه يعتبر مثل هذا
طفل وأولياء أمورهم .إذا حب الوالدين أطفالهم حيث يذكر أنها ال تأخذ الوقت والجهد االنضباط حيث دعت االنضباط ،ثم لماذا هللا يرغب في دعوة،
أما الطفل أو والديه في السماء؟
وهو وصية هللا التي نحن نربي أطفالنا معرفة الصواب والخطأ كما هو مبين في اآليات التالية.

الطاعة هي حق
األطفال ،وطاعة الوالدين في الرب :هذا هو الصحيح .تكريم خاصتك األب واألم؛ وهو أول وصية بوعد؛ أنه قد يكون جيدا مع إليك،
وأنت األكثر قابلية العيش طوي ً
ال على األرض -أفسس 3-6:1
هذه اآليات أعاله هما ارتفع السيف .في لهم هللا هو إعطاء األمر أن األطفال يجب أن تكون طاعة لوالديهم ،ولكن هللا كما يقول لنا إذا كنا
نعيش في بر ،ثم أننا سوف نعيش فترة طويلة على األرض .إذا كنت تعيش وفقا لكلمة ووصايا هللا ،وتقديم العبادة هلل بالضبط كأوامر هللا ،ثم يمكنك
لها ما يبررها في التوقع واألمل في الحياة األبدية .إذا كنت تشارك في العصيان ليس فقط إلى والديك ،ولكن أيضا إلى هللا ،ثم ال يوجد سوى الموت
األبدي الذي ينتظركم.
الحافة الثانية لهذا السيف هو أن هذه اآليات يقولون اآلباء واألمهات ،أن تقع على عاتقك مسؤولية رفع طفلك في بر ،فشل األصل للقيام
بهذا هو قدر خطيئة ضد وصايا هللا كما الطفل الذي ال يكون مطيعاً.
عند ترك طفل ،أن تقرر ما هو الصواب والخطأ بأنفسهم ،وأنهم سوف معظم األحيان اختيار خاطئ .عندما يتهرب الوالد مسؤوليتها ،فإنه
يترك الباب مفتوحا ً للشيطان للدخول في .وسيؤدي هذا الطفل أن يعيش حياة غير سعيدة لإلحباط ،عندما ال تحصل على طريقتهم عندما يكبرون في
العالم الحقيقي.

واجب ومسؤولية
الشرف خاصتك األب واألم خاصتك :أن الخطوط الجوية التركية أيام قد تكون طويلة على األرض التي الرب خاصتك هللا جيفيث إليك.
خروج 20:12

الوصية الخامسة و يجعل التنشئة الصحيحة لألطفال واجب ومسؤولية الوالدين .تأديب طفل هو وصية من هللا أن األصل ينبغي إعداد الطفل
للتجارب والمحن من الحياة ،فضال عن طاعة هللا والبلد .فشل في ذلك خطيئة اآلباء ضد هللا ،مثلما الطفل الضال يرتكب اآلثام عندما كان يجعل
الخيارات الخاطئة في الحياة .فشل أحد الوالدين تأديب أطفالهم عندما يتم استدعاؤه لخطيئة األبوين ،نظراً ألنها في المقابل تسمح طفلهما لخطيئة
ضد "كلمة هللا".

لمعرفة حب األصل
إذا كان أحد الوالدين القلق سوى القليل لطفلهما ،ثم أنهم يتعاملون مع األطفال كأحد تعامل لقيط .العبرانيين  12:8أعاله يقول لي أنه إذا كان
الوالدين معاملة الطفل لقيط ،ثم هللا سوف نعاملهم نفسها ،ما لم يكن الطفل على نحو ما يرى هللا بأنفسهم وبالرغم من مجيء قصيرة الوالدين .ابدأ
وقد كانت منضبطة ،عندما كان يطلق عليه ،أن ال تعرف حب األصل .إذا كنت تعرف ابدأ حب الوالدين ،ثم كيف سيتعرف عليك اآللهة الحب عندما
قال أنه يعطيها؟

النظر في

هذا :عندما طفل يجري باستمرار سوء ،والقيام بهذه األمور قلب والديهم ،اآلباء واألمهات سوف كثيرا تنفس الصعداء

يقول" ،الطفل يريد فقط من االهتمام" .جيدا!  !Yeaإذا كنت كوالد لم يحصلوا على الوقت الكافي إليالء االهتمام لطفلك ،ثم كنت تقول أن الطفل ال
تحب لهم .للطفل ،واالهتمام الذي أواله الضرب ،بل هو أفضل من أي اهتمام على اإلطالق .في المرة القادمة يعمل طفلك ،ال رشاقة له أو لها،
ببساطة اعتقالهما في ذراعيك وتعطي لهم العناق والقبالت ،ونقول لهم كنت احبهم .في المرة القادمة ،ال تنتظر للطفل للعمل .عناق يوميا تبقى البلوز
بعيداً ،ناهيك عن الشيطان .والد ،الذي فشل لتأديب أطفالهم ،نفس القدر من السوء كأحد الوالدين أن انتهاكات طفلهما باسم االنضباط.

االنضباط هو تعليم ضد الشر
عالوة على ذلك كان علينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب من المشروبات
الروحية ،ويعيش؟ العبرانيين 12:9

بعد قد تم تأديب من آبائنا ،هل نحن ال الحب ال يزال لهم؟ في طاعة هللا وقبول له ضوابط ،وينبغي علينا ال يزال الحب له ،وهو الذي يوفر
لنا الحياة األبدية؟

المتباهي لقداسة هللا
ألنهم حق ًا لبضعة أيام معززة لنا بعد المتعة الخاصة بهم؛ ولكن كان للربح لدينا ،نحن قد تكون المتباهي للقداسة .العبرانيين 12:10

تذكر :كلمة "المقدسة" يعني ،الحقيقةله إلى المشاركة في "قداسة مجلس اللوردات" أن نعيش في الحقيقة هللا.

والدينا االنضباط لنا ،حيث أنه سوف نطيع ما يمليه .آبائنا هي بسط سلطتهم على لنا ،لألسباب والمعايير الخاصة بها .هللا تخصصات لنا
حتى يتسنى لنا قد أعلم أن األخالق ،وهي بره ،وهناك قبل الدخول في السماء وهكذا ،تزين في مجده .باحتضان الواجبات األخالقية ستة هللا وجدت
في الوصايا العشر ،فضال عن تلك التي تدرس من قبل يسوع ،ثم أيضا سوف نبذل مجده لنا المجد .هللا قد دعانا إلى االنضمام إليه في السماء
والسبب يرجع أنه يسعى من رفاقه ،ولكن أصحابه يجب أن يكون لديك نفس الشعور بالصدق واألخالق التي لديه.

حكاية رمزية للقصر
في منزل والدي قصور كثيرة :إذا كانت غير ذلك ،كنت قد قلت لكم .اذهب إلعداد مكان لك .يوحنا 2-14:1

في ما ورد أعاله آيات ،يسوع لنا إعالم لك ،وأنه إذا كنا نعيش في البر ،يسوع قال أنه سيعد شقة لنا في السماء ،وهو البيت هللا األب
الموجود.
وأعتقد من دعوة هللا للدخول في الجنة في ضوء التالية .كنت تعيش بمفردها في كبير قصر مع العديد من الغرف ،حيث يمكنك أن تقرر
أنت تود اآلخرين للمشاركة المن زلية الخاصة بك وتعطيك الرفقة .لذا لك مكان مخصص دعوة اآلخرين لتأتي الحية معك .في اإلعالن يمكنك
توضيح هذا النوع من الناس ينبغي أن تستجيب .وبهذه الطريقة تقوم بتقديم قائمة بما تفكر في أن يكون الحق والباطل.
ويأتي رجل يطرق على الباب الخاص بك؛ وهزيل يبحث ،مع تي شيرت القذرة والكحول على أنفاسه وسيجارة في فمه .وفي المقابل،
يمكنك االستحمام وتغيير المالبس الخاصة بك يوميا ،وال تشرب وال تدخن.
هذا الشخص أيا من السمات الشخصية التي كنت اضغط عزيزي ،وهو لذلك ال شيء مثلك .بالطبع كنت سترفض هذا الشخص من الذين
يعيشون في منزلك.
نفسه سيكون صحيحا ً من رجل كما وصفت أعاله مع تي شيرت القذرة؛ ماذا لو كان هو الذي يملكها في القصر الكبير ،وأراد أن يكون
الصحابة يأتي العيش معه .ما إذا كان شخص مثلى ،الذين ال يدخنون وال يشربون الكحول وال تود أن "الطرف القلبية" جميع أيام األسبوع ،جاء
يطرق باب منزله .هذا الرجل ال أكثر تريد مثل لي أن يأتي العيش معه مما أريد له أن يعيش معي.

األخالق هللا
هللا يعطينا الوصايا العشر حيث أنه سوف نعرف كيف يكون مثله .وقد يعلن هللا أنه يريد الشعب أن يعيش معه في السماء .الوصايا العشر
تقول لنا أي نوع من الناس أنه يريد فقط كما أعطى األمثلة المثل أعاله قوائمها لهذا النوع من الناس كانوا قد تأتي العيش معهم .الوصايا العشر
وتشمل ستة الحتميات األخالقية ،التي هي الصفات األخالقية الدنيا التي نحن يجب أن تبني األخالق الخاصة بنا ،وإذا كنا نريد من أي وقت مضى
الحصول على فرصة لدخول السماء.
عندما يطرق باب هللا ،ونطلب أن يأتي العيش معه ،يجب أن نتحلى باهلل أننا نحب له وما يقف .يقول هللا :ال تقتل ،إذا كنت قد قتل ،فأنت
بحاجة إلى إظهار هللا تغيرت من أنت حتى أنه يمكن أن يشهد على هللا أن كنت سوف لم يقتل أحداً مرة أخرى وقد تاب هذا الذنب.
يخبرنا هللا التوبة ذنوبنا ومن ثم أطلب من هللا أن يغفر لنا ألظهرت ازدراء لنا هللا لوجود كسر قوانين له في المقام األول .إذا كنت
المتواضع نفسك إلى "من خلق هللا" ،ثم قد تجد هللا الغفران والخالص.

الفاكهة المسالمين من بر
اآلن ال نشبا في الوقت الحاضر سميث أن الفرحة ولكن المؤلمة :بعد ذلك ومع ذلك فإنه ييلديث المسالمين ثمرة بر لهم التي تمارس بالتالي -العبرانيين
12:11

أنها ليست ابدأ نتمنى تكون منضبطة ،كما أنه يحدث ،نجد أنها الخطيرة والمذلة .لكن بعد فترة من الزمن ،إذا كان تأديب آبائنا لنا الخروج
من حبهم لنا ،نحن نفهم السبب في ذلك ،والدروس التي نتعلمها تعطينا السالم وتعليمه ،مما يجعل لنا الشخص وتوثيق أفضل آلبائنا ،وإلى هللا ،لدينا
قد عانى.

إعطاء قيصر وهو قيصر
وعلى الرغم من كل ما قلته توا عن الحكومات الليبرالية التي تتعارض مع إرادة هللا ،ليس المكان "القديسين هللا" إقحام نفسها في الحياة
السياسية لألمة التي هي مقام .وعينت يسوع كل واحد منا ،الذين هم "القديسين هلل" ،عمل للقيام به ،وهو أن يواصل العمل الذي كان يقوم به بينما
كان يمشي على األرض .وهذا لتعليم اآلخرين كيفية التوصل إلى هللا ،والتي تبين لهم الحقيقة التي أخفى الشيطان من العالم .هذا وسوف تبقى لنا
جميعا مشغول جداً ألن الدخول في الحياة السياسية .وعالوة على ذلك ،عندما يعود يسوع ،أنه ستنشئ حكومة بلده في العالم ،وسيتم في ذلك الوقت
تبلغنا ما يحتاج إليه من قبلنا في هذه الحكومة .إذا كنت تشارك في الحياة السياسية ،ماذا يريد هللا منا قد تعارض أي تحركات سياسية أن قد أنشأنا،
ومما يمكن أن يحتمل أن يطرح لنا معارضة هلل ،حيث اقترح بشدة أن علينا كالقديسين هللا البقاء بعيداً عن سياساتنا البلدان.

بنجامين فرانكلين
عندما يكون الدين جيدا ،وسوف تتولى أمرها بنفسها .عندما الدين ليست قادرة على العناية بالذات وهللا ال تراه مناسباً للعناية بها حيث
يحتوي على مناشدة السلطة المدنية لدعمه ،ودليل في رأيي أن السبب هو سيئة واحدة.
السبب الوحيد الذي سيكون لها "سانت هللا" للتورط مع السياسة للقتال ضد القوانين التي قد تسبب الشيطان سن في المعارضة المباشرة
"شريعة هللا" ،ولكن االقتباس التالي قد تظهر لك لماذا إسداء المشورة ضد التورط.
وأعتقد من التعليقات بنجامين فرانكلين في ضوء هذا .عند كنيسة إلى اللجوء إلى التهديدات ،والعنف ،والتخويف ،تورتشير ،والقتل إجبار
الناس على حضور خدماتها ويعيش بها عن العقيدة ،ثم أن الكنيسة ليست هللا ،لتلك الصفات ليست "سبيل هللا" ،وهي "طريقة الشيطان" .هللا سيتم
دعوة له للعبادة ،التي هي سعادته ،وليس هناك ما يمكن القيام به أنت أو أنا أو الحكومة المدنية لتجمع الناس لعبادة هللا كما أنه أوامر؛ فقط هللا يمكن
إنجاز هذا من خالل الحقائق التي يتحدث.
وبعبارة أخرى ،إذا كان هللا ليس وراء الدين أنها بحاجة إلى حكومة مدنية بسن قوانين لدعم ذلك ،ثم الدين ال هلل ،ولكن للشيطان .وفي هذا
الضوء نفسه ،أنه ليس "سانت من هللا" ،تتناول األسلحة ،أو أي من أدوات الحرب ،واألخرى للتقدم الخاص بك دينية تعتقد ،هللا سوف يلمع الضوء
له الحقيقة عن تلك التي كان سيتم ،كما يطيب له ،أي شيء يمكن أن نفعله أن هللا لن تفعل نفسه .عندما يعود يسوع ،أنه سوف يأخذ رعاية جميع تلك
التي معارضة له ،أنه لن تحتاج مساعدة منا ،في إقامة العدل.

"العمل" أن يسوع يقول لنا القيام به ،هو تثقيف أولئك نأتي إلى العقد مع ،كلمة هللا الحقيقية .إلعطاء التعليمات ال يعني أن نفرض إرادتنا
على اآلخرين .كنت أقول الحقيقة هللا ،ستكون مسموعا أو آخرين سيتم رفض ما تقوله ،وهذا هو إرادة هللا التي اختار سيري النور وأولئك الذين لن
ترى النور الحقيقة هللا.

العالقة الشخصية والحميمة
ولكن أنت ،عندما أنت براييست ،الدخول في خزانة خاصتك ،وعندما أنت أغلقت باب خاصتك ،الصالة خاصتك األب الذي في سرية؛
وخاصتك األب الذي [سث سر ًا وأجزى إليك علنا .ماثيو 6:6
ما تقول لي هذه اآلية من يسوع أن ال تحتاج كنيسة ،أو قس ،أو جماعة إلعطاء العبادة هلل .عندما تذهب إلى خزانة وإغالق الباب ،أنت
تركت وحدها في الظالم .عندما ولذلك نصلي إلى هللا ،أنها فقط له ،على مسار الشخصية والحميمة.
لتكون جزءا من الدين غير ضرورية أخرى غير أن  comraderyمع اآلخرين بنفس اإليمان كما كنت .ولكن غرض إعطاء العبادة هلل،
خزانة منعزل مظلم هو كل ما هو مطلوب.

كالغنم وسط الذئاب
ها ،أبعث لكم المنصوص عليها كالغنم وسط الذئاب :يي وليكون حكيما كالحيات ،وغير مؤذية كالحمائم .ماثيو 10:16

نحن الذين هم "القديسين هللا" صوت هللا في خضم اآلثار المدمرة الكاذيب الشيطان ،هللا يحتاج أن نكشف له الحقيقة حتى أكاذيب الشيطان
سيكون بيان لالكاذيب التي هم .ليكن صوتك صوت حمامة ممتعة عندما تغني ،ال الهدير الذئب.

تكريم خاصتك األب واألم خاصتك
يحكي "األخالق هللا" رب األسرة أن انضباط الطفل مطلوب .جزء من إعطاء االحترام وتكريما لألب واألم على قبول قواعد السلوك التي
وضعتها بالنسبة لنا ،بغض النظر عما إذا كنت أعتقد لهم عادلة أو الصحيح .إذا كنت كطفل المتمردين ضد تلك القواعد للسلوك ،ثم لماذا هللا ال أعتقد
يمكنك أن التمرد ضد والدك في السماء.

خطيئة من اآلباء واألمهات
وضع قواعد للسلوك ،ومن ثم عدم االنضباط الذين ينتهكون هذه القواعد ،أكثر خطيئة الوالد من خطيئة للطفل .فمن طبيعة الطفل الختبار
االستقالل له أو لها من آبائهم .ولذلك مطلوب من األصل لفرض قواعد سلوك صفحته/صفحتها .وقد قال هللا ،أن طفل الذي هو غير منضبطة لكسر
القواعد ،يجب أن تكون محبوبة باألصل .إذا كان الوالد يشعر باالنضباط لتكون شاقة القيام ،ثم حبهم لطفلهم هي ال يعتد بها .إذا كانت األم الخاصة
بك على األرض ال أحبك ،ثم لماذا ينبغي أن أبانا في السماء تعطينا أي إشعار؟

ابن ال معززة
إذا كنتم تحمل نشبا ،ديليث هللا معك كما مع أوالده؛ لما االبن هو منهم األب تشاستينيث ال؟ ولكن إذا ية يكون دون تأديب ،إثبات ًا لما تقدم كلها المتباهي،
ثم يي األوباش ،وال أبناء .وعالوة على ذلك كان علينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب
من المشروبات الروحية ،ويعيش؟ عبرانيين 9-12:7

"إذا كنتم تحمل نشبا ،ديليث هللا معك كما مع أوالده" .إذا كان والدك على األرض تخصصات لك حيث دعا االنضباط ،ثم أنه يظهر لك
حبة ،حيث أنه يريد منك أن الحق ال بأس ،كما والدك على األرض وبالتالي يبين حبة ذلك جداً سوف والدك في السماء تظهر حبة بالتعامل معك
كابنة .ويمكن توضيح هذه الحقيقة في ما يلي.

األخوة واألخوات من يسوع
وفي حين أنه تحدث إلى الشعب ،ها ،والدته وإخوته وقفت دون ،رغبة منه في أن أتكلم معه .ثم قال له" ،ها واألم خاصتك وخاصتك األشقاء الوقوف
دون ،رغبة منه في أن أتكلم مع إليك" .ولكن اإلجابة عليها وقال له أن قال له" ،من والدتي؟ ومن هم إخوتي "؟ وتمتد إليها يده نحو تالميذه ،وقال" ،ها أمي
واخوتي! ليعاقب سنفعل إرادة أبي الذي في السماء ،نفسه هو أخي ،واألخت ،واألم " .متى 50-12:46

ما تقول لي ،يسوع الذي يسير جنبا إلى جنب ما قد يعرض لك من قبل ،هو أن يعامل أولئك الذين طاعة "كلمة هللا" ،الذي هو "قانون
هللا" ،وهللا ليس كمواضيع هلل ولكن له األخوة" ،نفسه هو أخي ،واألخت ،واألم" .وهذا يعني بالنسبة لي شيئا واحداً؛ أن "القديسين هللا" ليست مجرد
شعب هللا بل أبناء هللا ،وعلى هذا النحو ونحن ورثة ثروة هللا .كما هو الحال في الحضارات البشرية ،أبناء وبنات المتوفى تلقي ثروة الوالدين عند
وفاتهم ،فإنها ترث منها .لذلك أيضا ،يرث "أبناء هللا" األب في السماء .ليس في الموت هللا لكن في مجده وفي مجمل الكون إنشاء هللا.
"لإلبن ما هو منهم األب تشاستينيث ال؟ ولكن إذا ية يكون دون تأديب ،إثبات ًا لما تقدم كلها المتباهي ،ثم يي األوباش ،وال أبناء " .هللا هو
طرح السؤال ،إذا كان األب أو األم الخاصة بك ابدأ منضبطة لك ،ثم ماذا أن يقول عن حبهم لك؟ هل أنت ال ابنهما ولكن لقيط الذين لديهم أي حب
أو رعاية؟ هللا ثم يذهب إلى طرح السؤال" ،نحن جميع الذين هم محبوب من آبائنا ال أيضا المتباهي العقوبة عندما كان يطلق عليه ل؟" في ذلك
نحن المتباهي ،ثم الصحيح ونحن كآباء يجب أن تعطي تأديب أطفالنا عندما يتم استدعاؤه مثلما انتقد والدينا لنا عندما كنا صغار.

"وعالوة على ذلك كان علينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة
األب من المشروبات الروحية ،ويعيش؟" إذا االنضباط الديك لك ،ال يمكنك ال يزال الحب لهم ومنحهم االحترام لكم .إذا فعلتم ،ثم عند هللا
تخصصات لك ،ويشير إلى أخطاء الخاصة بك ،فمن الصحيح أن كنت ال تزال أحبه وإعطاء شرف له .االنضباط الديك تعطي لك يساعدك على أن
تصبح أفضل شخص ،ولكن يساعد على االنضباط الذي يعطيك هللا إلرشادك إلى الحياة األبدية ،والدخول إلى السماء.
فمن رأيي أن طفل يترك لألجهزة الخاصة بهم ،اإلرادة في أكثر األحيان ،اختيار خاطئ .أنها مهمة للوالدين لمساعدة أطفالهم على اكتساب
المهارات الالزمة للتعامل مع محن الحياة .سيؤدي إلى فشل الوالد في كثير من األحيان في فشل الطفل.
هللا أعطانا تعليمات بشأن كيف أننا لتأديب أطفالنا ،عندما يصبح غير صحيحة سياسيا االنصياع لتعليمات هللا ،ثم أن األمر متروك لنا
تأنيب الليبرالية وتلك القوانين المضادة هللا أن الشيطان قد تمكنت من الحصول على سنت الحكومات المدنية.

تعليم الحق والباطل
عالوة على ذلك كان علينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب من المشروبات
الروحية ،ويعيش؟ العبرانيين 12:9

تأديب األطفال ليس أقل من تعليم الطفل الفرق بين الحق والباطل .إذا كان هذا المفهوم هي متأصلة ال في شخصية الطفل في سن مبكرة،
ثم أنها أقل احتماالً إلنجاز ما يصل الطفل إلى سن المراهقة.
وهذا مطلب شخصي بين الوالد والطفل ،أو داخل وحدة األسرة ،ويجري امتثاال لتوجيهات صادرة عن هللا .هو وجود شيء آخر نحن
بحاجة إلى حكومة مدنية وتدفعنا إلى االنضباط ،أو لعدم السماح لنا بتأديب أطفالنا في أي شكل من األشكال التي يوجه هللا لنا للقيام .شريعة هللا تحل
مح ل أي قوانين للرجل ،ولكن الليبرالية محاولة فرض تعليمات حول طريقة لتأديب طفلك التي تعارض "وصايا هللا".
تذكر :قاله بنجامين فرانكلين ،إذا كان دين يحتاج السلطة المدنية سن قوانين لفرض االمتثال لتلك العقيدة األديان ،ثم الدين ليس من هللا.
الليبرالية قد أصبحت مدمجة في "الحكومات المدنية" في العالم ،حتى أنه أصبح دين ترعاها حكومة ،وعلى هذا النحو في المعارضة المباشرة
لألخالق وشريعة هللا ،ناهيك عن أن يجري في المعارضة المباشرة لدستور الواليات المتحدة ،التي تمنع الحكومة من إقامة دين.

تعريف الشر
كما تعلمون ،أنا متأكد ،أن الشيطان الشر ،ولكن هل تعرف لماذا يرى هللا الشيطان أن الشر؟ يتم تعريف كلمة "الشر" من القاموس:
شخص شرير ،مذنب ،أو مصدر للحزن أو االستغاثة -ويرى هللا الشيطان أن الشر ،نظراً ألنه التوبيخ قوانين هللا ،أو الشيطان معارضة لقوانين هللا.
ولذلك ،إذا كنت تشارك في أي نشاط مذنب ،مما يعني أن تكون معارضة "كالم هللا" ،ثم في أعين هللا أنك الشر.
نعلم جميعا أن لقتل شخص ما هو أن يكون الشر ،وذلك ألنه يشكل انتهاكا "الوصية السادسة" ،أنت سوف ال تقتل ،ولكن ما قد ال يدرك،
أن الفشل لتأديب األطفال الخاص بك كما هو المنصوص عليها في "الوصية الخامسة" ،أيضا الشر .وكالهما من الوصايا العشر ،وأي واحد كل بت
هامة مثل أي دولة أخرى.
قد يقول" ،و االنتظار لمدة دقيقة ،والوصية الخامسة ال يقول أي شيء عن تأديب األطفال ،إال أن الطفل إعطاء شرف إلى األم واألب.
وهذا صحيح ،ولكن كما بينت من قبل ،الوصايا العشر اختصار ألكثر في عمق المناقشة الواردة في بقية إنجيل هللا .كما ترون من التوضيحات
الواردة أعاله ،تم العثور على المعني الكامل "الوصية الخامسة" في كتب أخرى من الكتاب المقدس ،وليس فقط في كلمات الوصايا العشر.

"عدم إساءة استخدام" طفلك
وأنتم اآلباء أثارت ال أطفالك بغضب :ولكن تربيتهم في تغذية وموعظة الرب .أفسس 6:4

وهناك فرق كبير بين تأديب طفل وضربهم أو خالف ذلك اإلساءة لهم .هللا يخبرنا باالنضباط حبا ليس في الغضب ،كما يقول" ،كيف
يمكن أن تضر شخص تحبه؟" إذا كان كأحد الوالدين تذهب بعيداً إلى أبعد من ذلك وهللا يقول لنا أن نفعل ،ثم وإال ثم اآلخرين خارج أسرتك لها

السلطة والحق في التدخل .هللا يعطي تعريفا ً واضحا لماهية االعتداء والضرب طفلك في القطاع الخاص أو في األماكن العامة ال تشكل إساءة ،كما
يعرفه هللا من المناقشة الواردة أعاله .لتعلم تماما كيف أوامر هللا أن نحن تأديب أطفالنا الذهاب إلى الكتب أفسس والعبرانيين.

ويجري طاعة هللا
أنه ليس معي ضدي؛ وقال أن جاثيريث ليس معي سكاتيريث الخارج -ماثيو 12:30

أنا دائما ً إعادة صياغة اآلية أعاله القول" ،أي شخص الذين ال عبادة هللا كاهلل يطلب منا أن نفعل ،هو عدم عبادة هللا على اإلطالق،
وبالتالي معارضة هللا ".هذه اآلية بمعنيين .يذهب المعني الحرفي استناداً إلى السياق الذي يتحدث يسوع عن مثل هذا:
" -1خالل الثانية وظهور المسيح" ،سيتم جمع الزوايا هللا في السحب جميع أولئك أن هللا قد أعطى "مارك هللا"( ،أن القديسين هللا) .الذين
تجمعوا لذا سيكون مع يسوع في الغيوم .هذا هو المعروف النشوة .جميع الذين ال تجمعوا ستظل أين هم ،منتشرة في جميع أنحاء على
وجه األرض-
معنى الثانية غنى عن مثل هذا.
 -2أنا يكون دائما ً إعادة صياغة اآلية أعاله القول" ،أي شخص ال يعبد هللا كما أنه يطلب منا أن نفعل ،هو عدم عبادة هللا في جميع ،وذلك
يتعارض معه" .عند محاولة الحكومة المدنية لكتابة القوانين التي تحل محل كلمة هللا ،ثم تلك القوانين تتعارض مع كلمة هللا .هذا ثم
يجعل هللا المناهضة الحكومة المدنية-
عند محاولة الحكومة المدنية لكتابة القوانين التي تحل محل "كلمة هللا" ،ثم تلك القوانين تتعارض مع كلمة هللا .يجعل ذلك الحين هذا
القانون والحكومة المدنية التي تسن القوانين المضادة هللا .سن تلك القوانين في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية الذي يسمح للحكومة بفصل
األطفال عن والديهم يتعارض مع إرادة هللا ،وعلى هذا النحو ،هي قوانين الشر ،كما حددها هللا.
إذا كنت ال مع هللا ،كما هو الحال في الطاعة لألخالق والقانون هلل ،ثم لك المنتشرة في الخارج.

قانون كل شيء أو ال شيء
ليعاقب تحتفظ "القانون برمته" ،وتخل في نقطة واحدة ،ومذنب للجميع! ألنه قال أنه (هللا)" ،القيام بعدم ارتكاب الزنا "،أيضا ،وقال "ال تقتل ".واآلن
إذا أنت تقتل ،أنت الفن تصبح المنتهكة للقانون -جيمس 11-02:10

يجب أن نعرف أن الصياغة المستخدمة في كل من الوصايا العشر اختصار لمعنى أكبر بكثير على النحو المبين في كتب أخرى من
الكتاب المقدس .هللا تختصر ذلك لجعلها أسهل للتذكر .سوف تتعلم معنى أكبر أن هللا يريدنا أن نفهم إال بدراسة كتب أخرى من الكتاب المقدس .وفي
ضوء هذا اآليات اثنين التالية تقول لنا شيئا مهما جداً.
إذا كنت تعتقد أن الحفاظ على القانون برمته ،الذي يشمل الوصايا العشر ،فضال عن غيرها من موسى ويسوع ،ولكن تبقى في "اليوم
األول" من األسبوع (األحد) كيوم السبت وفي المعارضة المباشرة "كلمة هللا" ،فأنت متجاوز للقانون .باهلل هو كل شيء أو ال شيء ،وهناك ال
منتصف الطريق .أما تحب هللا أو كنت "أكره هللا" ،أما أنت مع هللا ،أو يمكنك المنتشرة في الخارج .

مع يسوع أو ال مع يسوع
وهذا ليس معي ضدي؛ وأضاف أن جاثيريث معي ال سكاتيريث في الخارج .ماثيو 12:30

ماذا يقول لنا يسوع أنه ال يكفي أن يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،يجب عليك االحتفاظ بالقانون برمته .إذا كنت تحتفظ فقط بتسعة من
الوصايا العشر ،ثم كنت ال حقا ً مع السيد المسيح ،ليدرس القانون برمته.

ما هو "القانون برمته"؟
يجب أن يعيش الحياة الخاصة بك في "األخالق هللا" كما هو مبين في الست األخيرة من الوصايا العشر ،وكذلك كما هو الحال في "تعاليم
يسوع المسيح" ،و لكن هذا ال يكفي ،كما يتضمن القانون برمته األربعة األولى من الوصايا العشر التي تعطي التعليمات والوصية على كيف نحن
إعطاء العبادة هلل .إذا فشلت في أي واحد من تلك اإلرشادات والوصايا ،ثم لم تكن حقا ً اتباع المسيح بغض النظر عن ما تسمونه نفسك.

أعظم وصية
ثم أحدهم ،ومحام ،وسأله سؤا ً
ال ،مغريا له ،وقال" :سيد ،وهي وصية عظيمة في القانون؟" ماثيو 36-22:35
تذكر :ونحن نناقش الليبرالية "ديانة كاذبة" ،وهي أن الليبرالية التي يشار إليها في "سفر الرؤيا" التي أرى أنها "النبي الكاذب".
في اآلية أعاله ،واحد من الفريسيين ،في محاولة لتشويه سمعة أو التسبب في يسوع لرحلة في علمه من الكتاب المقدس ،يسأل سؤاالً
معقوالً.
وهذه اآلية تكشف أن يحاول الشيطان حتى في زمن المسيح ،يقدم يكمن كطريقة إلخفاء "كلمة" هللا الحقيقية من الشعب .إذا كان يسوع قد تعطي
األفضلية ألي واحدة من الوصايا العشر على اآلخرين ،شخص ما قد أساء ،وهذه األفضلية ال يمكن تأييده ،وال حتى قبل المسيح .فهم هذا اللغز،
يعطي يسوع استجابة غير متوقعة تماما ،ولكن صحيح بنفس الطريقة.

أحب الرب خاصتك هللا
يسوع قال له" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع العقل خاصتك .هذه
هي الوصية األولى والعظمى .ماثيو 38-22:37

على الرغم من أنها لم توضح في أي كلمات في الوصايا العشر ،قصد هللا أن في طاعة وصايا هللا ،نحن وبالتالي إظهار حبنا هلل .هللا يريد أن نظهر
حبنا له ،وذلك هذا أن يسوع يقول لنا في اإلجابة على السؤال ،صحيح ،وهو الصحيح.

حب الجار
 ،والثاني مثل منعزلة" ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .في هذه الوصايا اثنين شنق كل القانون واألنبياء .ماثيو 40-22:39

كما ترون ،ال يريد هللا أن نحب فقط له ،ولكن أيضا نحن نحب بعضنا البعض .نحن جميعا أخوه في هللا ،وعندما نعيش باألخالق هللا ،ونقدم العبادة هلل
كأوامر هللا ،ثم نحن أيضا أخوه مع يسوع.

القديسين هلل المعرفة
عندما سئل يسوع الوصايا هو أعظم ،ولم يقدم لنا أي شخص من الوصايا العشر في جوابه ،واعطانا يسوع في ما أصبح يعرف باسم
اثنين وصايا الرب يسوع المسيح ،الذي حب هللا ،مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل ،و كذلك لنحب بعضنا البعض .
هل نفهم ما يعنيه يسوع بذلك ،وحتى أكثر أهمية ،هل تعرف كيفية إعطاء هذا النوع من الحب قوية هلل؟ "الوصايا العشر" هي المعروفة
باسم شريعة هللا  ،ولكن هللا ال نريد أن نضع قانون فقط بل أيضا أن نفعل ذلك حبا ،هلل ،وكل منا لآلخر .أولئك الذين حققوا هذا القانون قوية من الحب
هم أولئك الذين كما تم تعريفها "القديسين هللا".
ولهذا السبب ،لماذا يخبرنا يسوع يجب أن نحب هللا كل ما لدينا من القلب والروح والعقل؛ حب التام والكامل ،ال مجرد قانون حفظ وطاعة
القانون .كيف يمكنك إظهار حبك هلل؟ التالي مزيد من مناقشة حول هذا الموضوع.

يسوع الوصية األولى
ولكن عندما سمع الفريسيون أنه قد وضع  Sadduceesإلسكات ،أنها جمعت معا .ثم سأله أحدهم ،ومحام ،سؤا ًال ،مغريا له ،وقائال ،رئيسية ،وهي
وصية عظيمة في القانون؟ يسوع قال له" ،أنت سوف أحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع خاصتك العقل".
هذه هي الوصية األولى والعظمى -ماثيو 38-22:34

هل نفهم ما يقول لنا يسوع؟ األعظم من جميع الوصايا وال حتى واحدة من الوصايا العشر ،ولكن علينا أن حب هللا بكل ما لدينا من القلب
والروح والعقل .واقترح أن هذا قيد نظر يسوع ،أعظم من جميع الوصايا ،أننا ينبغي أن تأخذ من الوقت لنفهم لماذا.
في يسوع أعاله هو عن هذا سؤال" ،ومن الوصايا العشر هو أعظم من كل منهم"؟ بدالً من إعطاء كإجابة على سؤال واحد من الوصايا
العشر ،يسوع يعطي كإجابة ما أي جزء من الوصايا العشر ،على األقل ليس في الوهلة األولى.
"هذه هي الوصية األولى والعظمى" .ألن قبالة رأس ،يسوع يخبرنا بأن هذا يبين قوية جداً من حب هللا هو أعظم من جميع الوصايا.
وهذا يقول لي ،أن أعظم وصية كما حددها يسوع ليست حتى إحدى وصايا هللا العشر ،بل أن يسوع يريد منا أن يكون هذا عرض قوي
لحب هللا .هذا يفرض لي أن أتساءل ،ما ثم يسوع يقول لنا .ماذا يعني ذلك ،أو كيف يمكننا المجاهرة مثل هذا حب قوية هلل .أنا تركت أي خيار سوى
التفكير والدراسة فيما يتعلق بما هو يسوع تحاول يعلموننا .لكم ،للقارئ ،أعرف ماذا يعني يسوع ،أو كيف المجاهرة بهذا المستوى من حب هللا؟

كيفية محبة هللا؟
يسوع قال له" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع العقل خاصتك .هذه
هي الوصية األولى والعظمى .ماثيو 38-22:37

والسؤال بالنسبة لي هو "كيف تحب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح ،والعقل؟" فقط أقول" ،أحبك يا رب ،هللا ،خالق الكون،
وأقبل أن جئت إلى يعيشون بيننا في جسد رجل ،المسيح يسوع ،ولي أنت المنقذ والمخلص من بلدي؟" هناك البعض الذي قد تحدثت إلى أن أقول
نعم ،هذا هو كل ما عليك القيام به والتي قمت بحفظها .يقولون لي ،أن في هذا يمكن حفظها ونخلص "نعمة الرب يسوع المسيح" ،وأن ليس لدى
للقيام بأي شيء آخر كطريقة لتدقيق نفسي أو إعطاء دليل على حبي .بدأ للجميع من خالل الكتاب المقدس ،وال يمكن العثور على أي من تلك
الكلمات التي تستخدم فيها .إذا كان شيء قلت لكم بآخر شخص كان يتحدث ابدأ باهلل ،وكما تعلمون أن جميع أن هللا قد تحدث يتم العثور على في
الكتاب المقدس ،ثم إذا كنت ال يمكن العثور عليه في الكتاب المقدس ،والذين تكلموا فإنه أن لم يكن هللا؟
ألنه كان غير قادر على العثور على تلك الكلمات في الكتاب المقدس ،واعتبر ما هؤالء الناس يقولون لي ليس من هللا .هذا وقد اقنعني بأن
شيئا أكثر مطلوب كعرض حبي؟ على كل حال هناك العديد من األديان ،التي تطلق على نفسها مسيحية ،وبالطبع الديانات اليهودية والمسلمة
ويزعمون أنهم اإليمان الحقيقي .ومع ذلك ،هناك "آلة واحد" فقط ،حيث يجب أن نؤمن بأن يمكن أن يكون هناك إيمان حقيقي واحد فقط .اإليمان
الحقيقي ،فإن السبيل الحقيقي لعبادة هللا ،يجب أن يكون واحد أن هللا نفسه قد قال لنا .مع وضع هذا في االعتبار وقدم الصالة هلل ،وطلب منه إظهار
الحقيقة له.
لقد كانت تجربتي ،منذ أن بدأت رحلتي بحثا ً عن الحقيقة هلل ،وأن هللا في كثير من األحيان يعطيني اإلجابات إلى صلواتي بينما أنا اقرأ

الكتاب المقدس .هكذا بدأت دراسة جدية نتطلع إلى جوابه .السؤال ال يزال قائما" ،كيف تظهر هذا الحب قوية "،كما طلب في الوصية األولى
يسوع؟ هذا يعطيني سببا لتعريف الحب ،كجزء من البحث الدؤوب الذي قرأت في الكتاب المقدس كما قال لنا في ما يلي.

ال يكفي أن يعلن يسوع
"أنا أحب لهم أن تحبني؛ وتلك التي يسعى لي مبكرا (جد) سوف نجد األستاذة " األمثال 08:17

اآلية أعاله يخبرنا بأن هللا يحب أولئك الذين يحبونه .وهذا يتعلق لي مرة أخرى فيما يتعلق بكيفية أنا إلظهار هذا النوع نفسه من حب هللا.
ثم يستمر هللا بالقول أنه إذا كان علينا تسعى هلل (جد) سوف نجد له .هل ال ترى أن هللا قد أعطى تعريف كيف أننا إلظهار حبنا له بالسعي له جد؟
هذا يقول لي أن أنا الصحيح في التفكير بأن هناك شيئا ما يجب أن نفعله ،نوعا من فعل أننا يجب أن تؤدي كوسيلة إلظهار حبنا هلل .إلى
إعالن يسوع كمخلص الخاص بك ال يكفي ،ويجب أن تبرهن على حبك باالنخراط في ممارسة للوقت والجهد كطريقة إلظهار حبك.

تعريف الحب
قاموس "التراث األمريكي" له العديد من التعاريف المختلفة لكلمة "الحب" ،ولكن الذي يبدو أفضل المرتبطة بهذه المسألة" ،لدى شعور
عميق ،والعطاء ،والوصف بالمودة ومواساته تجاه".
يريد أن تتأكد من أن فهمت التعريف ،بحثت عن تعريف كلمة الوصف ،وهو" ،إينكابابل ليجري التعبير عنها؛ ال توصف أو أونوتيرابل.
وقررت أيضا للبحث عن كلمة مواساتها ،و مواساتها لمجرد أن تكون على يقين من أنني فهمت معناها ،يخبرنا بالقاموس "سببا للقلق أو القلق".
مع هذه المعلومات ،ينشأ تعريفا ً أكثر اكتماال لكلمة الحب" ،لمشاعر عميقة العطاء وال توصف ،وأونوتيرابلي من المودة والقلق أو القلق
تجاه اآلخر".

أطلب منكم ،القارئ ،وهل هذا التعريف تساعدك على فهم كيفية إظهار الحب هلل؟ أنها ال تساعد لي كل ذلك بكثير .واقترح علينا أن نبحث
عن معنى الحب ،ومن منظور الكتاب المقدس .بعد كل شيء ،هللا ويسوع كال يقول لنا الحب لهم ،حتى ال يقف على السبب في أنهم قالوا لنا كيفية
إظهار هذا الحب؟

مع كل قلب خاصتك
يسوع قال له" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع العقل خاصتك .هذه
هي الوصية األولى والعظمى .ماثيو 38-22:37

وهذا هو الجزء األول من كيفية إظهار الحب هلل .قد تحصل من أي وقت مضى الفكر بشأن ما يعنيه الحب مع كل قلبك؟ بالنسبة لي ستسير
على النحو التالي :أنا أحب زوجتي من  47سنة من كل قلبي ،ولكن كيف تظهر هذا الحب لها؟
عبارة "أنا أحبك "،كلمات جوفاء فقط حتى يمكنك تعبئتها باألعمال الفنية .يمكنك أن تقول من مائة شخص تحب لهم ،ولكن حتى يمكنك
إظهار هذا الحب بطريقة أو أخرى ،تظل العبارة جوفاء .وتبين لي حبي لزوجتي في كل مرة لقد تربيت شعرها أو تقبيلها على الرقبة أو تأتي لها
ويعطيها عناق.
هذا كيف يمكنك تعبئة عبارة جوفاء مع اإلجراءات .يثور السؤال" ،كيف يمكنك ترجمة هذا النوع من العمل إلى هللا؟" يمكنك أن ال انظر
وال يشعرون باهلل ،وذلك أيا من هذه اإلجراءات المجاهرة بحبك شعر القلب هلل .ثم هذا ال يزال لغزا بالنسبة لي.

مع جميع خاصتك الروح
يسوع قال له" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،و مع جميع خاصتك الروح ،ومع جميع العقل خاصتك .هذه
هي الوصية األولى والعظمى .ماثيو 38-22:37

وهذا هو الجزء الثاني من كيف يعلمنا يسوع حب هللا .أن كنت من أي وقت مضى يحب أي شخص مع كل روحك ،هل تعرف حتى حقاً
هو ما هي روح؟ الكتاب المقدس يقول لنا أن هللا جعل الرجل روح حية ،ال أنه أعطى لنا روح حية بل أنه أوضح لنا روح حية.

روح الحية
واللورد جود شكلت رجل تراب األرض ،ونفخ في بلده آنفة نفس الحياة؛ وأصبح الرجل روح حية -سفر التكوين 2:7

كما ترون ،هللا لم يعط الرجل روح حية ولكن في واقع األمر من صنع اإلنسان روح حية .هذا يقول لي أن روح هو جزء من الجسم وليس
منفصالً .حتى العثور على هذا الفهم ،افترضت أن الروح هو أن الذي حصل على األموات وال الجسم ،هذا يقول لي أنني كنت مخطئا في ذلك ،وهو
الهيئة التي يحصل أحياء ،في أن الروح جزء من الجسم .ثم هذا يسبب لي أن اطرح السؤال مرة أخرى ،ما هي الروح؟

مقارنة الكلب لرجل
واقترح من أجل فهم هذا أن نقارن الرجل للحيوانات األخرى المنشأة على األرض خالل اليوم السادس من خلق عندما أنشئ أول رجل .ما
هو مختلف عن الرجل وتلك الحيوانات األخرى التي تعطي منظور بشأن ما هي روح؟
يعرف قاموس " Encartaالروح" بأنه :جانبا مضنية للشخص ،معقدة الصفات البشرية التي تتجلى كالوعي والفكر والشعور واإلرادة ،تعتبر

متميزة عن الجسم المادي .هذا التعريف يقول لنا الكثير ،ولكن ليس حقا ً أخبرني أي شيء أن أجد مفيدة في إظهار حبي هلل.
ماذا يقول لي دراستي للكتاب المقدس هو أنه ال يوجد أي حيوان األخرى أن يمشي على األرض من هذه األرض أن هللا قد أعطى أيضا
روح إلى .لذلك نحن فقط بحاجة إلى مقارنة الحيوانات ألنفسنا لتحديد ما هي روح قد يكون.
أن هللا يقول لنا أن نحبه ،ويجب أن نؤمن بأن القدرة على الحب مؤشر بشأن وجود روح .يمكن أن تستخدم كرابط مقارنة بين الرجل
األقرب إلى المملكة الحيوانية والمقارنة بين القرود والشمبانزي مع قدرة اإلنسان على الحب ،ولكن ليس لدى أي معرفة شخصية بشأن بدالً من ذلك
سوف أقارن رجل للحيوان فقط األخرى أن أنا مقتنع بهذا لديه القدرة على إظهار ويشعرون بالحب.
الكلب دائما ً تم منحهم اللقب كأفضل صديق للرجل .وكان هذا في العصور القديمة بسبب الشراكة بين الرجل والكلب في البحث عن
الغذاء .في هذه األوقات عندما تحتاج نذهب فقط إلى السوق للحصول على الغذاء ،وهذه العالقة قد ال معنى ،غير أن الكلب يزال يعتبر أفضل
صديق للرجل ،بسبب الرفقة له بالنسبة لنا ،وقدرة الكالب على إعطاء مثل هذا الوالء قوية السيادهم .ومن هذا الوالء المقترنة بانا دائماً بنوع من
الحب .حيث أنني مقتنع بأن الكلب لديه القدرة على الشعور بالحب ،ولكن هل هم في الحقيقة أشعر بالحب؟ وتظهر العديد من الحيوانات األخرى
قدرات مماثلة؛ لذلك أتساءل عما إذا كان قدرة أن تشعر بالحب في الواقع جانبا من روح ما هو على كل حال.

الفكر المعرفي
جانب واحد من الرجل أن أنا مقتنع بشيء ال أن أي حيوان آخر يمكن القيام به إعطاء الفكر المعرفي فيما يتعلق بما يعني أن الحب .على
الرغم من أن الكلب قد يكون لها القدرة على إظهار الحب ،وأنها ال تفهم الحب أو حتى أن كان الحب ،أنها مجرد يتصرف بناء على غريزة .هذا
كيف يشعر الرجل بعدم الحب؛ وهذا على األقل ،ال كيف يحمل الحب.

األخالق
ولكن إذا أنت الذبول الدخول في الحياة ،والحفاظ الوصايا .ماثيو 19:17

في تعاليم يسوع ،فضال عن الست األخيرة من وصايا هللا العشر ،يعلمنا هللا-يسوع جانبا حب ،وهذا هو األخالق .كجزء من هذا الدرس
يسوع قال لنا ما ورد أعاله.

تأخذ مالحظة:

ال يقول يسوع" ،تبقى بي الوصايا "،ولكن "تبقى في الوصايا" .لقد كثيرا من األوقات قيل أن سبب يقول يسوع

إلى "الحفاظ على الوصايا بي "،أنه هو اإلشارة فقط إلى يسوع الوصايا اثنين ،وال للوصايا العشر .أنا وقد فند دائما ً أن التفسير ،لماذا التي سترى
قريبا ،ولكن كما كنت يمكن أن نرى ،ال يقول يسوع "بلدي" ،لكن "على" .بعد دليالً آخر في ذهني أن يسوع يتحدث من الوصايا العشر.

مسيحية في سندات
الستدعاء نفسك مسيحي ،يجب أن تكون للمسيح؛ ألن المسيح اعتناق "تعاليم المسيح" .أن يسوع يعلم بشأن االحتفاظ بالوصايا العشر ،ثم
أن المسيح يتطلب االحتفاظ بالوصايا العشر.

الحياة األبدية
ولكن إذا أنت الذبول الدخول في الحياة ،والحفاظ الوصايا .ماثيو 19:17

"الحياة" أن يسوع هو إشارة إلى ليست حياتنا بشري على األرض ولكن الحياة األبدية التي يقدم هللا كهدية ألولئك الذين إظهار حبهم له.
يسوع ثم سرد خمسة من الوصايا العشر ،التي أرى أن التعزيز فإن الوصايا العشر التي كان هو إشارة .ثم بعد إعطاء قائمة ببعض من الوصايا
العشر ،كرر يسوع مرة أخرى له الوصية الثانية.
أنت سوف تفعل ال القتل،
أنت سوف ال يرتكب الزنا،
أنت سوف ال تسرق،
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ،ماثيو 19:18

تكريم خاصتك األب واألم خاصتك،:
أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .ماثيو 19:19

عندما تقوم بضم هذه قائمة بالوصايا العشر مع شيء أن يكرر هللا في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،سوف نفهم كيف هللا يعطينا التعريف
فيما يتعلق بكيف أننا المجاهرة بحبنا له.
ورحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم لي الحب ،وتبقى بالدي الوصايا .خروج 20:6

ومن هذه اآلية حيث كشفت جوانب الروح .كما ترون ،هللا يخبرنا أنه إذا واصلنا وصاياه العشر ،ثم أننا نظهر حبنا له .باهلل هذا يبين لنا هو
صفته وجود الرحمة عند أولئك الذين يحافظون على وصاياه ،وهذا يكشف عن روحه أنه ينوي أن نحب بكل روحنا.

في صورة هللا
كلمة "الرحمة" يحددها قاموس اللغة اإلنجليزية ،الذي يملك الرحمة والشفقة والغفران ،واإلنسانية والكرم تجاه اآلخرين .ما هي الحيوانات
األخرى عليه منها القدرة على معرض أي من هذه السمات ولكن الرجل .وقد قيل لك؛ وال شك ،من الشباب الخاص بك أن هللا جعلنا في صورته
الخاصة؛ ولكن هل تعرف ماذا يعني ذلك؟
صورة ال يلزم فقط أن يكون شكل أو نموذج ولكن سمات يمكن أن تكون صورة كذلك .في ذلك ،مثل هللا ،لدينا القدرة على إعطاء الشفقة،
الشفقة والغفران والكرم إلى آخرين ،ويكشف روحنا ،تماما كما يفعل الروح هللا .عندما يمكنك أيضا إلقاء نظرة على الواجبات األخالقية الستة
الواردة في الوصايا العشر ،فضال عن تلك الواجبات األخالقية التي تدرس من قبل يسوع ،سوف تشاهد في تلك الجوانب من وجود روح التي ال
تملك هذه الحيوانات .أنها تلك التي تحدد ما روح ،وهي الروح التي تجعلنا في صورة هللا.

بكل عقل خاصتك
يسوع قال له" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،و مع جميع العقل خاصتك .هذه
هي الوصية األولى والعظمى .ماثيو 38-22:37

الجزء الثالث من كيف يسوع يقول لنا محبة هللا برأينا كامل .العقل آخر من جوانب رجل أن تمتلك أيا من الحيوانات األخرى .دماغ رجل
لديه القدرة على تخزين كميات هائلة من البيانات ومن ثم بمقارنة هذه البيانات ،استخدام المعرفي يعتقد ،للتأكد من معنى ،ومن ثم كيفية تطبيق هذا
المعني .أنها شيء واحد لتخزين البيانات في الذاكرة ،وقدرة التي أرى في الحيوانات األخرى ،ولكن تماما آخر ليأخذ تلك البيانات ،ومعرفة كيفية
جعل استخدام منه .وهذا هو الفرق بين شخص متعلمة ،وشخص لديه الحكمة.
جهاز كمبيوتر يمكن تخزين كميات هائلة من البيانات ،تبعا ً لحجم على القرص الصلب ،ولكن لديه جهاز كمبيوتر الحكمة؟ فقط أولئك
الذين الوصول إلى البيانات ،واستخدام تلك البيانات بعد النظر في المعلومات التي تم تخزينها داخل البيانات ،يكون حكمه .وهذا ينطبق على الرجل،
تعلمنا الكثير من الجنس البشري بجميع أنواع المعرفة ،ولكن هي فقط تلك التي تعرف كيفية اتخاذ تلك المعرفة وجعل لنا منه في حياتهم اليومية
بحكمة .الكثير ،لديهم المعرفة ولكن تفشل باستخدام تلك المعارف ،ولذلك ليست أكثر من اغبياء المتعلمين ،في رأيي.
محبة هللا لنا عقل كامل طريقة أخرى للقول بأن هللا يريدنا أن نحبه من معرفتنا له ،وليس "اإليمان األعمى" .أن كنت تعرف المزيد عن
هللا ومزيد من المعرفة "كلمة" هللا الحقيقي الذي هو اإلنجيل األبدي هلل ،كلما سوف نفهم ما كل شيء عن هللا ،أو من .هو رأيي ،أكثر أنك تفهم
ويمكن أن نستشف الحقيقة هللا من أكاذيب الشيطان ،كلما سوف تأتي بحب هللا .ولعل اآلن تفهمون ما يقوله يسوع عندما يقول لنا أن نحب هللا بكل ما
لدينا من القلب والروح والعقل.

ونقلت من سفر التثنية
ولكن إذا كان من ثم أنت سوف يلتمس الرب خاصتك هللا ،أنت سوف تجد له ،إذا أنت تسعى إليه مع كل قلب خاصتك وجميع خاصتك الروح .عندما
أنت الفن في المحنة ،وكل هذه األمور هي يأتي على إليك ،حتى في األيام األخيرة ،إذا أنت انتقل إلى الرب خاصتك هللا ،وسوف تكون مطيعة منعزلة صوته:
للرب خاصتك هللا هو هللا الرحمن رحيم؛ وسوف ال يهجر إليك ،ال تدمر إليك ،وال ننسى العهد خاصتك اآلباء التي أقسمت أنه لهم 31-04:29 .من سفر التثنية

أكثر شيء واحد ،فيما يتعلق بذلك ،وأتساءل عما إذا كنت على علم .هل تعرف أن هذه العبارة" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع

خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع مراعاة جميع خاصتك "،لم تنشأ مع يسوع ،بل أن يسوع هو في الواقع مقتبسا من الكلمات المكتوبة في
"الكتاب من سفر التثنية" على يد موسى ،حوالي  1500سنة في وقت سابق؟ عندما يتم إعطاء يسوع اقتبس من سفر التثنية أنه يشير إلى سياق تلك
اآليات في سفر التثنية ،لتوضيح ما كان هو تعليم لنا.
حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل هو الحفاظ على الوصايا العشر ،وما يتحدث عن موسى في سفر التثنية.

ما يتطلب هللا إليك
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،لكن الخوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،والحب له ،وتخدم الرب خاصتك
هللا مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك الروح ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله النظم األساسية ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن خاصتك؟ سفر التثنية
13-10:12

واآلن ،إسرائيل  :لقد قدمت شرحا ً لما تمثله إسرائيل في مناقشات أخرى .كما هو مستخدم في هذه اآليات ،أنها ليست إشارة إلى "دولة
إسرائيل" ،لكن هؤالء الذين يستطيعون التغلب على آثامهم والذين االحتفاظ "وصايا هللا" أو كما شرحت من قبل ،هللا هو توجيه هذه اآلية أولئك
الذين يمكن أن يعرف اإلسرائيليون ،أو أبناء إسرائيل والقديسين هللا.

إذا كنت تسعى
ولكن إذا كان من ثم أنت سوف يلتمس الرب خاصتك هللا ،أنت سوف تجد له ،إذا أنت تسعى إليه مع كل قلب خاصتك وجميع خاصتك الروح .سفر
التثنية 04:29

العبارة" ،أنت سوف تجد له ،إذا أنت تسعى له مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك الروح "،يقول لي أن هللا يتطلب المزيد والمزيد
من منا من إلى مجرد إعالن يسوع كمخلص الخاص بك .حتى قانون تسعى له جد غير كاف ،كما هو الحال في الدراسات والبحوث ،إال أنه يجب
أن نبحث عن هللا مع رغبة كاملة للبحث عن الحقيقة والقصد من إعطاء العبادة له عندما نجد له.
إذا كنت دراسة الكتاب المقدس غرض فهم حقيقة هللا ،قد تجد له الحقيقة ،ولكن ما لم يتم البحث الخاص بك ليس فقط للحقيقة ولكن للبحث
عن هللا نفسه ،ف إنك لن تجد له ،إال نتيجة لفهم حقيقته .وهذا االختالف في البحث عن الحقيقة هللا كمطاردة الفكرية أو البحث عن الحقيقة هللا في
السعي روحي.

وتطرق باهلل
أنا لست متأكداً من أنني أتلقى عبر ما أعتزم ،ذلك اسمحوا لي أن أعطيكم منظور في البحث عن الحقيقة هللا بلدي الشخصي .عمي وزير
رسامة ،وأنه الوقت الذي كثيرا ما اقتبس من الكتاب المقدس ،وثم إعطاء تعريف لما يقصد االقتباس .أنا لم كان على دراية بالكتاب المقدس ،ومع
ذلك كنت أعرف أن له تعاريف لم تكن دائما ً صحيحة .حاولت شرح ما قاله اآليات في الواقع ،ولكن دون التعليم في الكتاب المقدس يحتوي على
عمي ،أنه سوف ابتسامة في وجهي كما لو رجل الحكمة قديمة نحو طفل صغير .هذا الشعور باإلحباط في لي عدم وجود المعرفة دفعتني إلى
الدراسة والبحث عن المعني الحقيقي للكتاب المقدس الكتاب المقدس .كما ترون ،لم أكن ابدأ مع الرغبة في البحث عن هللا ،فقط للعثور على الحقيقة
التي سوف تظهر عمي له خطأ .وبعد عدة أشهر وجدت هللا ،فضال عن أن لجنة تقصي الحقائق ،وحياتي لم تكن نفسها منذ.

المعرفة ليس من الحكمة
كما كنت ادرس الكتاب المقدس حصلت على المعرفة ،ولكن أنا ال تزال تفتقر إلى الفهم .إذا لم يكن لديك فهم ثم ال يمكن أن يكون الحكمة.
اإلحباط ،بدأت تنظر إلى هللا للتعليم والتوجيه في دراستي .عندما أخيرا أخذت من الوقت لتجميع بالدي الخمسين باإلضافة إلى سنوات من اآلثام،
وأدرك أنه كان في الواقع إثم ،تحولت إلى هللا في الصالة ،وطلب المغفرة.

تطرق من قبل األشباح المقدسة
لم يمض وقت طويل بعد أن أجاب هللا لي الصالة بطريقة قوية جداً .في فيض من التفاهم ،وكل ما قد درست عند هذه النقطة جاء لي .وقد
تطرق هللا لي .كان البدني والعقلي ،والروحي .أنا ال كان يجلس إلى أسفل وأنا متأكد أن أنا قد انخفض إلى أسفل .اآلن نعرف الحقيقة هللا ليس فقط،
ولكن أن هللا حقيقي ،وعلى قيد الحياة ،وأنه خلق كل ذلك ،بما في ذلك لي .أعرف أن هذا ليس من اإليمان ولكن من المعارف التي تم الحصول
عليها .مع هذه المعرفة ،وقد كرست بقية حياتي لخدمة هللا ،مهما كانت الطريقة التي كان هللا يعطيني االتجاه .حتى اآلن لديك زيادة المعرفة بما هو
سفر التثنية  13-10:12يتحدث حوالي كما تبين من حساب شخصي لألعمال المتعلقة باأللغام.

في المحنة
عندما أنت الفن في المحنة ،وكل هذه األمور هي يأتي على إليك ،حتى في األيام األخيرة ،إذا أنت انتقل إلى الرب خاصتك هللا ،وسوف تكون مطيعة
منعزلة صوته :للرب خاصتك هللا هو هللا الرحمن رحيم؛ وسوف ال يهجر إليك ،ال تدمر إليك ،وال ننسى العهد خاصتك اآلباء التي أقسمت أنه لهم31-04:30 .
من سفر التثنية

العبارة" ،عندما أنت الفن في المحنة "،يشير إلى أي وقت الحزن أو األوقات الصعبة ،إذا نظرتم إلى هللا ،وأنه سوف يكون هناك
لتعطيك الراحة والتوجيه .وبشكل أكثر تحديداً بيد أنها إشارة إلى وقت المحنة التي عانى أثناء األسر في بابل ،كاليهود فضال عن المحنة التي عاشها
"القديسين هللا" خالل السنوات ال  1260المعروفة باسم "العصور المظلمة" ،وثم مرة أخرى في "المحنة العظيمة" أخذ مكان في "نهاية األيام"
التي سيتعين على كل األرض تحمل.

في األيام األخيرة
العبارة" ،حتى في األيام األخيرة "،إشارة إلى "نهاية األيام" ،التي تبدأ عند يتنبأ يسوع التي تتصل بالحرب العظمى ،ومن "كتاب ماثيو"،
تبدأ بأن يأتي لتمرير ،الذي هو القول ،أنه حتى ولو لم تكن لك هللا قبل المحنة نهاية األيام ،أنها ال تزال لم يفت األوان لك التوبة ذنوبك وأسأل هللا
الصفح .كان  + 55عندما وجدت هللا ،وأنا واثق من أنه قد غفر لي حياتي الخطيئة ،حتى إذا كان يمكن أن يغفر لي ،الشخص الشر الذي كان ،أنه
يمكن أن يغفر أي شخص.

مطيعة لصوته
العبارة" ،سوف تكون مطيعة منعزلة صوته "،يطلب منا ونحن يجب أن تطيع القوانين و "كلمة هللا" ،والتي تشمل الوصايا العشر .هذا
يعني أيضا أن هللا يتكلم ،وهي بلده "اإلنجيل المقدس" وقال "اإلنجيل المقدس" هو الحقيقة .إذا كان علينا أن نقبل له كلمة كالحقيقة ،وأذن ندرك أن
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،أنها كذبة ،ثم أننا سوف تكون مطيعة منعزلة صوته.
بعد وقت قصير من العثور على هللا ،كشفت لي ما ندعو الحقيقة البديهية هللا .هذه الحقيقة البديهية يساعدني على رؤية يكمن الشيطان
بسهولة .ربما سيكون عونا لكم كذلك .صحيح وقد قدم هذا الفعل في هذه "الدراسة الكتاب المقدس" ،ولكن من المهم حتى اعطيها لكم مرة أخرى.
وغني عن مثل هذا:

ما يتطلب منكم هللا
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،لكن الخوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،والحب له ،وتخدم الرب خاصتك
هللا مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك الروح ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله النظم األساسية ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن خاصتك؟ سفر التثنية
13-10:12

العبارة" ،ما الرب خاصتك هللا تتطلب من إليك "،وهو السؤال األصلي سألت ،ما أكثر يجب أن نفعل من أجل الخالص من أقول ببساطة
أن يسوع هو المنقذ لي؟

أن اإلجابة على هذا السؤال" ،ولكن خوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،وأحبه ،وتخدم الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك
القلب وجميع خاصتك الروح ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله القوانين ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم خاصتك جيدة؟"

للخوف من هللا
"أن الخوف من الرب خاصتك هللا "،له عالقة مع خوفا ً من نفسك ،من أن يكون في خوف هللا .إذا كنت مطيعة "وصايا هللا" ،ثم لديك
شيء للخوف من هللا ،ولكن إذا كنت التراخي في الخاص بك الطاعة والعبادة الخاص بك ،ثم لديك شيء للخوف .ولكن من أنت ،واإلجراءات
الخاصة بك سيجلب غضب هللا عليكم ،حتى أنها نفسك أن الخوف أن كنت ال تنزلق عن طريق البر .عند فهم المعني لكل عشرة من وصايا هللا،
فضال عن تعاليم يسوع ،وتعيش حياتك طاعة تلك المعاني ،ثم سوف يكون أحد مع هللا ،وال عالقة للخوف منه.

هللا خوفا ً من المعرفة
ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك؟ هللا يسأل سؤاالً من اإلسرائيليين ،لكنها في الحقيقة مسألة أنهم ينبغي أن نطلب من هللا .إذا
كنت اإلسرائيلية ،أو كما تم توسيع هذا االسم" ،سانت من هللا" ،ينبغي أن نعرف اإلجابة على هذا السؤال .ألولئك منكم الذين ال يعرفون الجواب،
يقول هللا لك.
ولكن للخوف من الرب خاصتك هللا :كلمة الخوف يعرف :االحترام و/أو رهبة لشخص ما أو شيء ما .كلمة احترام هي الكلمة الهامة حقاً
التي يجب أن نأخذ في االعتبار باهلل تشعر بالقلق .كلمة احترام يعرف :شعور أو موقف اإلعجاب واالحترام تجاه شخص ما ،النظر أو التفكير.
يعرف  wordاإلذعان  :االحترام مهذبا ،ال سيما وضع مصلحة شخص آخر أوالً ،وتقديمها إلى الحكم ،أو الرأي ،أو رغبات شخص
آخر ،مجاملة.
اسمحوا لي ،ثم تعاد صياغتها ،ولكن للخوف من الرب خاصتك هللا :إلعطاء االحترام للرب خاصتك هللا ،النظر والتفكير "كلمة هللا"،
لوضع "كلمة هللا" قبل كل شيء ،بقبولها أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،ومما يقدم للحكم والرأي ،ورغبات من "هللا سبحانه وتعالى" ،الخالق واألب في
السماء.

الطريق هلل
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،لكن الخوف من الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،وأحبه ،وتخدم الرب خاصتك
هللا مع جميع خاصتك القلب والروح جميع خاصتك ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله النظم األساسية ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن خاصتك؟ سفر التثنية
13-10:12

للمشي في كل طرقه ،وأحبه" :طرق هللا" إشارة إلى أخالق هللا .ماذا يقول لنا هللا بالنسبة لك والذين يحبون هللا ،وإظهار حبنا له بتبني
أخالق هللا ،وجعل األخالق هللا لنا األخالق ،لم تعد القوانين الجداول المكتوبة على الحجر ،ولكن سمات الشخصية مكتوب على قلوبنا .بهذه الطريقة
أن "سانت هللا من" فوق القانون ،ألنها لم تعد القوانين تكون إطاعة لكن جوانب شخصيتنا المعنوية وذلك جعلنا "واحد مع هللا".
العبارة" ،المشي في كل طرقه "،هو طريقة أخرى للقول ،أن تبقى وصاياه ،فضال عن تعاليم يسوع ،لهذه الضرورات األخالقية هي
طرق هللا ،و انعكاس لشخصيته ،واألخالق ،وشرف له ،ويقول أن هللا يريد أن نكون مثله في شخصيتنا ،الطابع األخالقي وفي بلده المثل العليا
للشرف.

العبارة" ،خدمة الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك الروح ،للحفاظ على وصايا الرب ،والنظام األساسي له"،
يقول لي أن هللا يتطلب المزيد والمزيد من منا من إلى مجرد إعالن يسوع كمخلص الخاص بك .حتى فعل السعي له جد غير كاف ،كما هو الحال
في الدراسات والبحوث ،إال أنه يجب أن نبحث عن هللا مع رغبة كاملة للبحث عن الحقيقة والقصد من إعطاء العبادة له عندما نجد له.
إذا كنت دراسة الكتاب المقدس غرض فهم حقيقة هللا ،قد تجد له الحقيقة ،ولكن ما لم يتم البحث الخاص بك ليس فقط للحقيقة ولكن للبحث
عن هللا نفسه ،فإنك لن تجد له .وهذا االختالف في البحث عن الحقيقة هللا كمطاردة الفكرية أو البحث عن الحقيقة هللا في السعي روحي.

مشيراً إلى الوصايا العشر
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،لكن الخوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،والحب له ،وتخدم الرب خاصتك
هللا مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك الروح ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله النظم األساسية ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن خاصتك؟ سفر التثنية
13-10:12

في العبارة أعاله ،يخبرنا هللا أننا إلظهار حبنا له مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك الروح ،وثم يعرف كيف أننا المجاهرة بهذا
النوع قوية من الحب ،و من حفظ وصايا الرب ،والنظام األساسي له .في هذا أن يسوع بما في ذلك السياق فيما يتعلق بما هو يسوع يعني عندما
يقول لنا حب هللا مع كل ما لدينا من القلب والروح والعقل .يسوع يقول لنا أن هذا الحب قوية تتجلى عندما نحتفظ "وصايا هللا".

يعرف

هذا :الوصايا العشر اختصار ألسرها "اإلنجيل المقدس" ،في تلك العشرة بأكملها كلمة هللا ،واالحتفاظ العشرة يجب أيضا

إعطاء االحترام "اإلنجيل المقدس" كامل.

يسوع نقال عن موسى
عندما أعطانا يسوع وصاياه اثنين ،أنه كان نقال عن اآليات أعاله في "الكتاب من سفر التثنية" .لذلك يسوع الوصية األولى ليست له على
اإلطالق كان كتبه موسى ،بإيعاز من هللا بطبيعة الحال ،لذا أعتقد يمكن أن أقول لكم أن هم كلمات هللا لكن نظراً إلى موسى لكتابة  1500باإلضافة
إلى سنوات قبل تكلم يسوع األولى لهم.
إذا كنت تقرأ اآليات المفضية إلى وبعد هذه ،سواء في سفر التثنية الفصل  4والفصل  ،10سوف تجد في السياق لما موسى كان يتحدث
عن الذي أدى إلى أن كتابة هذه الكلمات.

للقيام بها للعيش
اآلن لذلك يستجيب" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أن يي قد يعيش ،وتذهب وامتالك
األرض التي الرب اآلباء الخاص بك جيفيث لك .سفر التثنية 4:1

يتحدث موسى لتعليم شعب إسرائيل ،النظام األساسي ومنعزلة ،وهي قوانين موسى كتب بيده ،ولكن أيضا في هذا السياق يمثل جميع
القوانين هلل بما في ذلك الوصايا العشر .هذا سيصبح من الواضح كما يمكنك االستمرار في القراءة في الفصل الرابع من "الكتاب من سفر التثنية".
إذا كنت الحفاظ على وطاعة "وصايا هللا" وتعيش باألخالق هللا ،وإعطاء العبادة هلل ،وقد أمر هللا أن أننا يجب ،ثم سوف تحصل ،كالمكافأة،
الحياة األبدية .سقوط أقل من هذا ومكافأة الخاص بك سوف يكون الموت األبدي.

بالضبط كأوامر هللا
يي يجب عدم إضافة معزل الكلمة التي أنا األمر لك ،ال يجوز يي يقلل أي من ذلك ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر التثنية
4:2

في تقديري ،هذه اآلية بالغة األهمية ألي شخص يود حقا ً لعبادة هللا كما أنه أوامر علينا عبادته .وهو شركة بي فهم أنه إذا كنت ال يعبد هللا
كما أنه أوامر ثم ال عبادة "من خلق هللا" على اإلطالق لكن اختراع الخاصة بك.
وهذا شي ء لقد قلت طوال الوقت ،على الرغم من أن أقول ذلك باستخدام كلمات مختلفة" .يجب أن عبادة هللا كما أنه أوامر ال إضافة إلى أو

طرح من كيف أنه يحظى بأننا يجب أن عبادته ،والعبادة بأية طريقة أخرى لعدم عبادة هللا خلق ولكن بعض االختراعات األخرى الخاصة بك .ال
تضع الكلمات في فم هللا.

تعليم أبناء خاصتك
إال يأخذوا حذرهم بنفسك ،وتبقى خاصتك الروح جد ،خشية أن أنت تنسى األشياء التي رأيت ملكك العيون ،وأقل أنها تحيد عن خاصتك القلب جميع
أيام خاصتك الحياة :ولكن نعلمهم خاصتك االبن ،وأبناء أبناء خاصتك؛ سفر التثنية 4:9

في هذه اآليات ،يحذر موسى بنو إسرائيل للحفاظ على قوانين هللا .في ذلك أن "هللا إسرائيل" هو نفس هللا الذي هو المسيح ،الذي جاء إلى
األرض في جسد رجل ،يسوع ،هذا ثم يقول لي أن هذا التحذير ينطبق على الذين يتبعون تعاليم المسيح ،ونحن فقط بقدر ما أنها تنطبق عليها في أيام
موسى .في أن يسوع نفسه يشير إلى هذا ما كتبه موسى ،وكان يتحدث عن سياق ما موسى ،ولذلك هو السياق الذي يشير إلى يسوع ،وهذا السياق
هو الحفاظ على الوصايا العشر وفي القيام بذلك يمكنك إظهار حبك جميع القلب والروح والعقل هلل.
موسى يعطي اإلنذار" ،أن تصغي لنفسك "،وسيلة لتذكر كل تلك األشياء التي أظهر هللا لك ،والحفاظ على القوانين التي أعطاها لك هللا.
على الرغم من أن لك ،وال يرى هللا الجزء على البحر األحمر ،ونحن نعلم أنه حدث ،ويمكننا أن نرى ذلك من الكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس.
ولذلك ،عندما يقول موسى شعب إسرائيل أن تذكر تلك األشياء التي رأوا ،هللا أيضا يخبرنا أن تذكر لهم ،وكذلك.

الخداع الشيطان
هللا يريد أن نحن وجميع الذين يأتون من بعدنا أن نتذكر له القانون والوعود ،لكن الشيطان على مر القرون سعت إلى يسبب أن تنسى
"كلمة هللا" بالكذب وإعطاء تفسيرات خاطئة ألن الرجل الذي تكلم هللا.
مع سقوط مكافحة المسيح وقدرته على اضطهاد "القديسين هللا" ،أنشأت الشيطان على مدى العقود العديدة الماضية الدين كاذبة الليبرالية،
التي تنطوي على محاولة الشيطان إلخفاء "كلمة" هللا الحقيقية.

القانون برمته
ليبقى يعاقب "القانون برمته" ،وتخل في نقطة واحدة ،ومذنب لجميع! ألن (هللا)" ،هل عدم ارتكاب الزنا "،وقال أيضا" ،هل ال تقتل ".واآلن إذا أنت
تقتل ،أنت الفن تصبح المنتهكة للقانون -جيمس 11-02:10

يجب أن تفهم أن هللا-يسوع يقول أن علينا أن نبقى القانون برمته أن هللا أعطانا .إذا كنت تحتفظ ببعض من وصايا هللا ،ثم كيف يمكنك فقط
أعتقد أن كنت تعطي  Trueوتصحيح العبادة "من خلق هللا" .الشيطان ،عن طريق بلده المسيح الدجال أخفى الحقيقة التي تقول لنا أن "اليوم مجلس
اللوردات من الباقي" هو اليوم األول من األسبوع (األحد) .إذا تبقى جميع التسعة اآلخرين من الوصايا العشر ،ولكن الفشل أن تبقى "الوصية
الرابعة" كما تكلم هللا فإنه ،فأنت مذنب "جميع الوصايا  ".يمكنك أما حب هللا تماما ،أو تكره هللا ،هناك ال منتصف الطريق ،ال المناطق الرمادية،
سوى الحب والكراهية ،والخير والشر.

معنى االختباء في موقع عادي
لكن "اليوم السابع" هو السبت الرب 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 داخل البوابات خاصتك .خروج 20:10

ويصدق الشيء نفسه على أولئك الذين ال تحتفظ بعطلة السبت المقدسة كما أمر من قبل هللا .الشيطان تخفي كلمات هللا الحقيقية وأعطت
تفسير آخر أن يتحول فعلياً ما قاله هللا في كذبة.

هللا يقول

لنا" :اليوم السابع" (السبت) ،هو يوم السبت للرب خاصتك هللا ،ال في اليوم األول( ،األحد) .كما يمكنك أن ترى في اآلية

أعاله ،وهذا قد تم يتحدث بها هللا نفسه .أما أن كنت تعتقد وطاعة هللا قد تحدث أو لم تقم .إذا كنت تقبل شيء لم يتحدث بها هللا أنها الحقيقة ،فأنت
خدعت وعلى هذا النحو سوف تحصل قبل المسيح ،عالمة الوحش ،ال أن "مارك هللا".

الحقيقة البديهية آلهة
إذا كان هللا تكلم عليه ،فإنك سوف تجد أنها في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا تكلم عليه ،ثم أنها الحقيقة،
هذه هي الحقيقة ألنها من هللا،
أنها من هللا ،ألن هللا تكلم.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنك لن تجد ذلك في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة،
أنها كذبة ،ألنه ليس من هللا،
أنه ليس هللا ،ألن هللا لم يتكلم عليه.
إذا كنت اتباع المسيح حقيقية ،ثم يجب أن نعتقد وتعرف أن الرجل اللحم والدم ،يسوع ،المسيح ،وأن المسيح أن تكون جوهر هللا ،ولذلك،
يسوع هو هللا في جسد رجل .على هذا النحو ،ما يتكلم يسوع كما لو كان هللا يتكلم.
ولذلك ،األول يسوع المسيح ووصايا الثانية وصايا هللا .عندما يحاول الشيطان إلخفاء حقيقة كلمات يسوع من أنت وأنا ،فمن المهم أن
نضع الحقيقة البديهية هللا في االعتبار ،بغية المساعدة في التخلص من الكذب من الحقيقة.

الليبرالية لالعتداء على األخالق
الواقي الذكرى في المدارس
العقيدة الليبرالية يريد منا أن نعتقد أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أمر طبيعي تماما وال حرج لممارسة الجنس خارج إطار الزواج .ولتيسير
هذه العقيدة ،الليبراليين على مر السنين تسللوا إلى الحكومات والبيروقراطيات مما تسبب في سياسات وقوانين سنها ،مثل رعاية الحكومة والحكومة
تدفع لتوزيع الواقي الذكرى ألطفالنا في مدارسنا العامة .الليبراليين وسوف أقول لكم أنه لغرض الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه واألمراض
المنقولة جنسياً.
مجرد التفكير في األمر مع ذلك .الليبرالية ال أقول أطفالنا أنه خطأ أو خطيئة االنخراط في الزنا ،ولكن بدالً من ذلك يقول األطفال أن عندما كانوا
يمارسون الجنس ،التي يحتاجونها لحماية أنفسهم .ماذا أنه يقول أطفالنا حول أخالق النقاء الجنسي إذا كانت حكومتنا اليدين بالواقيات الذكرية لهم؟
أنه يقول لهم أن من خير لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج .عند سياسات "النبي الباطل" يأخذ العوامل عار أو خطيئة في ممارسة الجنس ،ثم
بطبيعة الحال سوف االنخراط فيه واألطفال وبالتالي المشاركة في أعمال شريرة بالعصيان "الوصية السابعة من هللا".

االعتماد على األخالق هللا
الطهارة الجنسية جانبا "طرق هللا"( ،األخالق هللا) ،حتى عند أطفالنا يتم تشجيعهم على االنخراط في أنشطة جنسية ،ثم أنها تشجع على
تكون في العصيان إلى "كلمة هللا" ،بالطبع خطيئة.
عند حكومة مدنية تسن القوانين أو السياسات التي تشجع السلوك المضادة هللا ،ثم أن الحكومة لم يعد جديرا حكم على شعب هللا .يجب أن
تكون قوانين الرجل دائماً تابعا "شريعة هللا".
يظهر هذا أن يكون صحيحا ً وجزء من مجموعة العقل أولئك الذين اشتركوا في إنشاء الواليات المتحدة األمريكية ،وفي إنشاء دستور
الواليات المتحدة األمريكية.
ما يلي مأخوذ من "إعالن االستقالل األمريكي" الذي يبين بوضوح أن وضع اآلباء المؤسسون اعتمادهم على هللا وله األخالق عند إنشاء
كل من إعالن االستقالل ودستور الواليات المتحدة األمريكية.

هللا في الطبيعة
لتحمل بين صالحيات األرض ،مستقلة ومتساوية المحطة التي قوانين الطبيعة والطبيعة هللا يعطيهم .
قوانين الطبيعة تتصل بجميع األنشطة من األرض ،بما في ذلك حركة الغالف الجوي ،والنمو وتوسيع محطات ،والنمو والتوسع في
الحيوانات ،والنمو والتوسع في "مان المدرجة" في "قوانين الطبيعة" ،نعيش تلك الجوانب من جميع الكائنات الحية التي تتصل اإلنجاب األنواع.
بالنباتات والحيوانات ،هللا طبائع ،وضع ال الرهونات أو قواعد السلوك ،لكن مع رجل ،هللا أعطانا قائمة له األخالق( ،الوصايا العشر) ،بموجبه كل
رجل مطلوب للعيش من خالل.
كما يوضح هذا االقتباس من "إعالن االستقالل" ،بدأ "اآلباء المؤسسين األمريكيين" ،هلل الهامهم واألخالق له في تشكيل األمة الجديدة
و القانون التي يتم على أساسها األمة .من بدايته ،الليبرالية تخوض حربا ضد دستور الواليات المتحدة األمريكية والذي بدوره يضع الليبرالية حرب
مع "األخالق هللا".

وهبت على الخالق
أننا نحمل هذه الحقائق ببداهة ،أن كل الرجال خلقوا متساوين ،وأنهم هبت على الخالق مع بعض حقوق التصرف التي بين هذه هي الحياة
والحرية والسعي لتحقيق السعادة .

الحياة:
كما تستخدم في ما ورد أعاله اقتبس من "إعالن االستقالل األمريكي" ،الحياة ،تتصل باهلل تعطي حق العيش في الطريق ومحطة واحدة
الختيار ،وال يخضعون للرقابة أو القيود المفروضة على بنا عن طريق حكومة أو أي من وكاالتها .

الحرية:
كما تستخدم في االقتباس أعاله ،الحرية ،تتصل حرية التفكير والتصرف دون التقيد بالضرورة أو القوة ،فضال عن السياسية واالجتماعية،
واالقتصادية الحق الذي ينتمي لمواطني الدولة أو للناس كافة ،باستثناء تلك القيود المفروضة علينا "األخالق هللا".

مع اعتماد راسخ على "العناية اإللهية"
تشاهد ،وضع اآلباء المؤسسون االعتماد على هللا إلصدار حكم بناء على أعمالهم ونواياهم .وهذا هو األساس في "حب هللا" واألخالق هللا .الدستور،
على الرغم من وجود ال العهد القديم موجهة إلى هللا ،كتبها الشعب نفسه ،ومعظم األحيان ،والذين شاركوا في صياغة "إعالن االستقالل" ،كهذه هو
منطقي ومطلوب أن تلك القوانين وأن الحكومة أنشأت بموجب الدستور في تأسيسها باألخالق هللا .ولذلك ،عندما الحكومة أو وكاالتها تعزيز السلوك
غير األخالقي ،أن الحكومة لم تعد تعمل ضمن القيود التي وضعت عليها بموجب الدستور أو "األخالق هللا" ،وذلك تعمل خارج عن عقد قانوني مع
الشعب.

اإلجهاض
عندما قضت المحكمة العليا للواليات المتحدة بأن اإلجهاض مسموح بها بموجب الدستور ،فإنها فعلت ذلك دون األخذ في االعتبار "األخالق هللا"،
وعلى هذا النحو حكمها مكافحة المسيح ،كما قتل األطفال الذين لم يولدوا بعد.

األخالق هللا
الوصية السابعة
أنت سوف ال يرتكب الزنا .خروج 20:14

ويقول الكتاب المقدس الملك جيمس؛ وهذا هو مبدأ نقاوة جنسية .المتصلة بهذا المبدأ يتم حظر سفاح المحارم واإلغراء ،والبغاء،
والفجور  ،إلخ

تعريف الزنا
قاموس التراث األمريكي يعرف "الزنا" " ،تبرعات الجماع الجنسي بين شخص متزوج وشريك خالف الزوج المشروعة ".إذا كنت
متزوجا ولديك ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الذي كنت متزوجا من ،ثم يمكنك ارتكاب الزنا .إذا كنت غير متزوجة ويمارسون الجنس مع
شخص غير متزوج ،ثم يمكنك ارتكاب الزنا.
قد تالحظون ،أن ال الجنسين هو مذكور .وتستخدم العبارة A" ،تزوج شخص ، "،حتى إذا كان رجل متزوج وله عالقة جنسية مع أي دولة أخرى،
من زوجته الشرعية ،ثم أنه قد ارتكب الزنا .إذا كان المرأة متزوجة عالقة جنسية مع أي غير زوجها مشروعة ،ثم أنها قد ارتكب الزنا .كما تجدر
اإلشارة إلى أن أولئك الذين لديك الجنس أيضا يرتكبون الزنا حتى ولو أنهم ال يعرفون أن كنت متزوجا.

أصبح الشيطان
إذا أنت تكذب فيما يتعلق بالحالة االجتماعية بغية التشجيع لقاء جنسي مع شخص آخر ،فأنت االنخراط في نفس النوع من الخداع
واألكاذيب التي يستخدمها الشيطان .أنت تحول نفسك إلى الشيطان.
تذكر :الشيطان ليس فرد؛ إبليس فرد ،حالة من الشيطان .الشيطان هو العدو الذين سقطوا .إذا كنت تفعل ما السبيل للشيطان ،ثم
انخفضت ،وعلى هذا النحو تجعل نفسك إلى عدو لما ترمز إليه هللا .أنت مثل إبليس ،جعلت نفسك أن الشيطان.

يسوع والزنى
يي سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا ":ولكن أقول لكم ،أن يعاقب  lookethعلى امرأة شهوة لها بعد خلت ارتكب
الزنا معها فعال في قلبه .ماثيو 28-05:27

واآلن أنا على افتراض أن العكس الصحيح أيضا .أي النساء المتزوجات منهم ينظر إلى رجل آخر مع شهوة ،كما يرتكب الزنا في قلبها .كما يجب
أن تفترض ،أن المسيح هو إشارة إلى شخص متزوج ،االشتهاء آلخر ،ألن يتبع من خالل تعريف الزنا .وهذا يعني إذا قمت متزوجات واألوهام
لممارسة الجنس مع شخص آخر غير زوجك ،تلك األوهام تشكل جريمة الزنا حتى ولو أنها لم تقدم إلى العمل الفعلي لممارسة الجنس.
في هذه اآلية يسوع التدريس الوصايا العشر ،وليس مجرد التدريس لهم لكن التوسع في معناها .إذا كان هو تعليم يسوع "الوصايا العشر"،
ثم أنه ال يقف على السبب في أن يكون مسيحيا ً يجب عليك االحتفاظ "وصايا هللا" ،التي تشمل "السبت اليوم السابع"؟

تعريف الزنا
ويعرف قاموس " Encartaالزنا" ك :الجماع الجنسي بين شخصين بالغين متراضين غير المتزوجين إلى بعضها البعض .يمكن أن يفسر هذا
التعريف تنطبق فقط على البالغين ،وأنه إذا كنت سن مراهقة ،فإنه لن يطبق .ولذلك من الضروري أن نعرف كيف يعرف هللا الفجور.
يعرف هللا "الزنا" ك" :اتصال جنسي بين رجل وامرأة الذين هم غير متزوجين ،أو أي شكل من أشكال السلوك الجنسي يعتبر غير أخالقي" .مع
هذا التعريف ،يمكن أن تحدث المراهقين حتى من الرجال والنساء؛ ولذلك هو اآلثم الزنا للشباب كل بت الذنوب كما مع البالغين.
استناداً إلى هذه التعاريف فهمي لجريمة الزنا أو الفجور هذا ،عندما يمارس شخص متزوج في أي نوع من لقاء جنسي مع شخص آخر
غير الزوج ،أنهم ارتكبوا الزنا .لوضعها بطريقة أخرى" ،جميع الجنس خارج أواصر الزواج المقدسة غير أخالقي وشرير ورجس منعزلة أعين
هللا".

شيء جميل
الجنس هو هدية عرس نظراً ،باهلل ،للزوج والزوجة أن تعطي لتعزيز الحب الذي يشعرون بالفعل لبعضهما البعض .أعتقد أنه بهذه
الطريقة ،ال المتعة تحيط الحيوانات األخرى من الجنس .للحيوانات من ملقمات غرض واحد فقط ،اإلنجاب باألنواع ،رجل من ناحية أخرى كما
يرى الحب ألقرانهم .من خالل الجمع بين حب كنت أشعر لزوجك مع السرور لقانون الجنسية ،يمكنك الحصول على كامل والوفاء العاطفي والبدني

الخبرة .هذا يمكن أن يتحقق إال بين شخصين عندما يكون لديهم حب كل منا لآلخر .عندما كنت تشارك في لقاء جنسي مع أي لك األخرى دنس ما
جميل وجعله فاحشة.

األشخاص غير المتزوجين
كيف يرتبط كل هذا لألشخاص غير المتزوجين ،وسلوكهم الجنسي؟ إذا كان الزنا فعل جنسي بين شخص متزوج وشخص آخر ،عدا
الزوج المتزوج قانونا ،ثم كيفية ترجمة ذلك للشباب ،شخصين غير متزوجين؟
ويعرف "قاموس التراث األمريكي" "الزنا" ك" :الجماع الجنسي ،بين الشركاء ،الذين غير متزوجين ببعضها البعض".
إذا كان هذا التعريف يبدو الكثير مثل الزنا ،وهذا ألنه ،وبغية جعلها واضحة للشباب ،وغيرهم من األشخاص غير المتزوجين ،التي أيضا تخضع
لهذه الوصية.
لذا دعونا نجعل هذا واضحا:
 : 1إذا كان لشخص متزوج "ماري" ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الزوج" ،مايك" ،وكالهما ارتكاب الزنا ،ولكن الزوج" ،جيم"
بال خطيئة.
 : 2إذا كان شخص غير متزوجين "مايك" الجنس مع شخص متزوج" ،ماري" ثم أنهم كل من ارتكاب الزنا والتالي كالهما أخطأ.
 :3إذا شخصين غير متزوجين "مايك وسو" ممارسة الجنس مع بعضها البعض ،ثم كالهما ارتكاب الزنا ،وهي في جوهرها نفس الزنا
خطيئة.
هذا ثم يقول لنا أن قدر هللا المعنية" ،جميع الجنس خارج نطاق الزواج خطيئة.

لغرض أعلى
على الرغم من الرجل حيوان طبيعة ،وفقط تحقق الصعود على الحيوانات األخرى من العالم عند هللا رجل روح حية ،وبالتالي خلق نوع
الرجل ،ال يزال لدينا الغرائز الحيوانية من حيوانات غبية .هللا ومع ذلك ،قد وضعت لنا لغرض أعلى في هذا العالم .القيام بأنفسنا في الجنسية
العالقات ،كما تفعل البهائم ،يخفض لنا العودة إلى تلك الدولة ،وذلك يجعلنا ال يليق بالدخول في الوجود ،ونعمة من هللا.

رجل وزوجته
وباختصار ،يتغاضى هللا عن الجنس إال بين زوج وزوجته متزوجين قانونا ،يحظر كل نشاط جنسي أخرى باهلل .ولذلك إذا كنت تشارك
في الجنس كأعلى قبالة يال مع شخص ما( ،تاريخ) ،ثم قمت باقتراف الخطيئة و الشيطان يحب لك .

ليس لعبة
الجنس ليس لعبة التي تأخذ بها واللعب مع والمقصود باهلل أن يكون وفاء للحب تشعر أنك لزوجك وجميع األعمال األخرى للجنس فاحشة
في نظر هللا.

طفل خارج إطار الزواج
لقيط لن تدخل في جماعة الرب؛ وحتى أن جيله العاشر أنه لن تدخل في جماعة الرب .سفر التثنية 23:2

إذا كان ينبغي أن يأتي طفل بسبب األنشطة الزانية الخاصة بك ،ثم هذا الطفل" ،لقيط" غير قادر على أن يكون جزءا من جماعة الرب.
ويعرف "قاموس التراث األمريكي" "شرعي" ك" :تشبه نوع معروف أو األنواع ولكن ليس حقاً هذه ".حتى هذا الطفل ،الذي كنت
أعتقد بريئة من أي ذنب ،بسبب اإلجراءات الخاصة بك ،نفي الرفقة لجماعة الرب ،وبعبارة أخرى ،من الدخول إلى كنيسة المسيح ،ليس فقط أن
طفال ولكن إلى الجيل العاشر ،وراء ذلك الطفل .يمكن أن يكون فرد المعرفة الصرفة إلرادة اآللهة ،ناهيك عن التوحد مع المجتمع الذي يعيش فيه
إال من خالل الجماعة مع اآلخرين ومع هللا.
الكنيسة والجماعة ،ال أقصد "الدين المنظم" .وفي "الدين المنظم" ،تفسير كلمات هللا ،التي تمليها عدد قليل من الذين يسيطرون على وعدم
التسامح مع أي تفسير مخالف لهم.
بي معنى "في الجماعة والكنيسة" اآلخرين الذين هم من اإليمان ،واإليمان هو وعد أن يسوع القيامة الحقيقية ،الذين معا لمناقشة ودراسة
كلمات هللا معك.
دون الفرصة للتواصل مع اآلخرين ،ثم تعيق ذلك الطفل ولها ذرية في عبادتهم هلل .إذا كان عبادة هللا بأي طريقة أخرى غير تلك التي كان
قد تملي ،ثم كنت ال عبادته على اإلطالق .ولذلك ،أن الطفل أقل احتماالً لدخول السماء ،من طفل الذي يولد في عش الزوجية ،كل ذلك بسبب
خطاياك.
يجوز لك جميع أتساءل لماذا هللا سيجعل الحياة صعبة للغاية لطفل بريء ،وحتى تلك التي بعد يكون ولد .يبدو أن هذه عقوبة ظالم ألولئك
الذين أنفسهم ق د أخطأ في عدم .تعاطفي مع هذا الفكر .ومع ذلك ،أنه ليس الطفل الذي يوجه هذه الوصية .أنها ألولئك الذين سوف زنى أو ارتكاب
الزنا.
وهذا هو أحد األمور التي تف يسوع أو ينبغي أن أقول قد فات أوانه؛ سفر التثنية  ،23:2لم يعد يقوم بدفع الطفل الثام الدية .وهذا السبب في
" خطيئة آدم" لم يعد على رؤوسنا .وهو أن الخطيئة التي ألغت من خالل المسيح ،يمكن أن يغفر الخطايا أي كنت ارتكاب في حياتك فقط إذا كنت
التوبة لهم وأسأل هللا أن يغفر لك ،وهو سبب وجيه آخر لماذا كنت بحاجة للحفاظ على الوصايا العشر .إذا كنت ال تعرف هذه الوصايا ،ثم كيف أنت
ذاهب لتعرف إذا كنت ترتكب خطيئة أم ال؟

ضبط النفس األخالقية
أن هللا يريد أن يقنع كل واحد منا ،أن أعمالنا عواقب أبعد من أنفسنا .حتى ولو أننا غير قادرين على السيطرة على منطقتنا تحث حيواني،
التفكير في األلم الذي علينا أن يفرض على أي طفل هو نتيجة آثامنا ،قد تعطينا وقفه ،بقصد إقناع لنا بعيداً عن تلك الخطيئة.
تواجه الحكومات المدنية التي تمر بها الواقي الذكرى ،كنت في الواقع محل هذا االنضباط األخالقي ،وفي القيام بذلك الحكومة المدنية
يضع نفسه في المعارضة للكلمة هللا .وبهذه الطريقة أن "النبي الكاذب" من خالل دينها كاذبة ونحن ندعو الليبرالية ،يجعل الحرب على "األخالق
هللا".

الجنس هومو
إذا كان رجل أيضا تقع على عاتق البشرية ،كما قال الليث مع امرأة ،سواء منهم ارتكبوا رجس؛ يطرح بالتأكيد إلى الموت؛ وتكون دمائهم عليها.
الويين 20:13

كنت قد الحظت أن تستخدم عبارة "أي دولة أخرى" في تعليلي أعاله ،تيله هو أن نشير إلى أن أحد األفراد متزوجين ،الذي لديه عالقة
جنسية مع شخص من نفس الجنس ،يشكل جريمة الزنا أو الفجور ،كذلك.
في هذا العصر الذي أعيش" ،الجنس هومو" ال يعتبر غير طبيعي بالمجتمع ككل .ولذلك في هذا الصدد ،أن تطبيق قانون هذه الوصية كذلك .ألن هللا
قد يعرف الزواج بأنه بين رجل وامرأة ،يمكن أن يكون هناك أي زواج ،في أعين هللا ،بين اثنين من نفس الجنس .هو إلى القول ،أنه إذا الحكومة
المدنية يعرف الزواج للسماح للمثليين اعتبار الزواج ،ثم أن القانون المدني في المعارضة المباشرة للكلمة هللا ،لذلك الشيطان ،وسقط عدو وعدو
هللا ،ولم يتم بعد طريقة أخرى أن "النبي الكاذب" يجعل الحرب على "األخالق هللا" .أن مثل هذه القوانين صدرت في الواقع الحكومة الليبرالية
يظهر مرة أخرى كيف الليبرالية اسم آخر للشيطان أو أكثر تحديداً اإلنجيل الشيطان كاذبة وأداة يستخدمها "النبي الكاذب" لتوسيع حربها ضد
األخالق هللا.

هللا والجنس هومو
إذا كان رجل أيضا تقع على عاتق البشرية ،كما قال الليث مع امرأة ،سواء منهم ارتكبوا رجس؛ يطرح بالتأكيد إلى الموت؛ وتكون دمائهم عليها.
الويين 20:13

كما ترون ،هللا يتحدث صراحة في إدانته "الجنس هومو" .ال أرى هللا كإعطاء إدانة "الجنس هومو" الكثير أن هللا هو إعطاء إدانة جميع
الجنس خارج أواصر الزواج بين زوج وزوجة ،كما يحدد هللا كذلك كرجل وامرأة.
الغرض كله من يجري "الجنسية هومو" ممارسة الجنس ،ال معنى لها من غيرها .أن هللا يرى أنها رجس هو بسبب أنه فضال عن الحقيقة
أن ذكر مع أنثى وذكر مع أنثى في تناقض مباشر للنظام الطبيعي لألرض كما أنشأ هللا "أمر طبيعي" أن تكون.

من جذوره ،ودمرت
فمن الواضح بالنسبة لي ،ألن هللا يقول لنا أن كالهما المشاركة للموت أن هللا يريد أن تكون جذوره الجنس هومو وتدميرها ،حيث أن
الخطيئة والمرض سوف ال تصيب بقية المجتمع.
مرة قرأت ،قبل عدة سنوات ،أن بعض العلماء كان قد قرر أن هناك فرقا في الكروموسومات من أولئك الرجال الذين هم هومو والجنسي وغير
"الجنسي هومو" .ثم اختتم الباحث الذي لماذا بعض الرجال يفضلون غيرهم من الرجال إلى النساء .ما يوحي بهذا الباحث أن يجري مثلى الجنس
األمور حتمية بيولوجية.
جعل هللا ذكوراً وإناثاً ،غرض اإلنجاب من هذه األنواع من جميع الحيوانات في الطبيعة .يمكن أن يكون هناك ال اإلنجاب بين اثنين من
الذكور أو اإلناث اثنين؛ ولذلك أنها مخالفة "النظام الطبيعي" هلل.

خيار عدم علم األحياء
وأعتقد أن هذا العالم قد يكون "الجنسية هومو" نفسه ،وكان مجرد محاولة إلعطاء مصداقية ألن الميول الجنسية .هومو الجنسية ليست من األمور
حتمية بيولوجية ،ولكن مسألة اختيار ،وبعبارة أخرى ،اخترت أن يفضل البعض اآلخر من نفس الجنس ،وفي جعل هذا االختيار اخترت التعريف
الخاص بك من األخالق أكثر من هللا.
ال يهم أن الحكومة المدنية وتسن القوانين التي اتفق معك أو ال وشريعة هللا هو السلطة النهائية في هذا الكون ،ولذلك كنت ال تزال ارتكاب
خطيئة ،وكنت ال تزال رجس منعزلة العيون الرب.

"لي ،لي ،ولي "،عامل
وهناك جانب واحد كل إنسان الجنسي ،أنني جئت في اتصال مع ،التي تجعلها مختلفة عن معظم الرجال اآلخرين .هذا هو رغبتهم أناني
للمتعة الشخصية والوفاء ،دون االهتمام بنتيجة لكيفية أعمالهم ،قد تؤثر على اآلخرين ،أو المجتمع ككل .هذه الكلمة لي ،ولي ،لي موقف .فهي
مركز العالم الخاصة بهم ،ولديهم قلق قليالً أو ال للمحيطين بهم.

زواج المثليين
جميع الجنس رجس منعزلة األعين هللا إال بين الزوج والزوجة ،والذي يعرف كذلك باهلل كرجل وامرأة .كافة األخرى الزواج ،تعززه الليبرالية،
وهو دين "نبي كاذب" ،حتى ولو كانت قانونية في ظل القانون المدني ،الذنوب تحت تعريف هللا لما يشكل زوجين.
شريعة هللا األعلى على قوانين الرجل ،ومعارضة هلل أي القانون المدني الذي ينتهك شريعة هللا ولذلك نفسه من الذنوب .جميع القوانين المدنية التي
جميع الحكومات للرجل التي تنتهك "األخالق هللا" هما جانبان "النبي الكاذب" وتعمل على تدمير األخالق هللا.
ليس فقط هي هذه القوانين تتعارض مع "كلمة هللا" ،ولكن ذلك أيضا هم أولئك الذين كتب القانون وتعرض عليه للنظر فيها ،كما هم أولئك
الذين صوتوا لمشروع القانون تتعارض مع "كلمة هللا" .أنت ال يمكن انتقاء واختيار أي من الصفات األخالقية هللا لك احتضان .يمكنك أما أن تكون

أخالقية كما يعرف هللا األخالقية ،أو لم تكن .أن يكون شخص المعنوي الذي صوتا ثم جعل في القانون الذي هو غير أخالقي ويزيل لك من "مسار
بر" ويضعك على الطريق إلى اإلدانة.
هذا هو ما هي الليبرالية والنبي كاذبة كل شيء ،سن القوانين والممارسات التي في المعارضة المباشرة للقوانين وكلمة هللا .بسبب الشيطان
األكاذيب والخداع ،يمكن أن ينخدع الناس حتى المعنوية .وهذا هو السبب؛ إذا كنت ال تفهم هللا في الوصايا ،وتعاليم يسوع ،ثم كيف يمكنك أن تعرف
عندما كنت ترتكب خطيئة؟

وسيحكم هللا
الزواج من الشرفاء في جميع ،وأونديفيليد السرير :ولكن مروجي عاهرة والذين يدانون بالزنا وهللا سيحكم .العبرانيين 13:4

دعونا كسر هذا،
كلمة "ديفيليد" يحمل مغزى .ويعرف "قاموس التراث األمريكي" فحسب؛ لجعل قذر أو القذرة؛ وتلوث ،إلى حط نقاء أو امتياز؛ الفاسدة.
كيف واحد جعل القذرة ،وتلويث أو حط زواج؟ طريقة واحدة ارتكاب الزنا ،أو فعل من أفعال الفجور ،قبل أو بعد الزواج.
وأنا أعلم أن في هذا العصر ،قبل الزواج يتم قبول الجنس ،وأي شخص ،ذكرا كان أو أنثى ،الذي يرفض ممارسة الجنس بعد الخروج التاريخ ،هو
النظر في غريب ،أو غير طبيعي ،حتى "النبي الكاذب" نجحت في محل األخالق هللا مع الفجور الشيطان .الكثير من هذه القراءة ويريد أن يكون هللا
يغفر الخطايا ،الذين قد انغمسوا في الزنا ،وقد تقول ألنفسهم ،إذا كنت قد ارتكبت فعال هذه الخطيئة ،ثم كيف يمكن من أي وقت مضى وآمل أن
يكون هللا تقدس زواج وأود أن أدخل في.

يؤمنون بيسوع
أن كان يؤمن له ال ينبغي أن يموت ,لكن لدى حياة أبدية .جون 03:15

المفتاح لفهم اآلية أعاله أن نفهم ما أن يسوع يعني بهذه الكلمات" :كان يؤمن له "،حيث "يعاقب" ،يشير إلى "أننا الناس أبناء وبنات من

رجل" ".له" يشير إلى يسوع هللا .لذا السؤال هو" ،ما هو أننا أبناء رجل بحاجة إلى االعتقاد؟"
التالي هو قائمة قصيرة من تلك األشياء التي كنت بحاجة لنرى إذا كنت إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل الخالق.

نؤمن بالقيامة
يجب أن نعتقد وعد هللا أن كما قام يسوع من بين األموات إلى الحياة األبدية ،حتى جداً سوف أنه أحياء بلده القديسين في الحياة األبدية.
أنت "سانت هللا" إذا ذهبت من خالل والدة جديدة لشخصية من واحد الذي الخطيئة إلى واحد الذي يعمل على الحفاظ على نفسك من الخطيئة.
يجب أن نعتقد يسوع في الواقع كان منبعث من الموتى باهلل األب.

كلمة هللا هي الحقيقة
يجب أن نعتقد أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وكلما كان أحدهم يتحدث عن أي شيء يتعارض مع "كلمة هللا" مثل بعض المعتقد منذ فترة
طويلة كنت قد ،يجب عليك قبول كلمة هللا ونؤمن برفض منذ أمد طويل.

يسوع تف أو استكمال
يجب أن نعتقد أن "تعاليم يسوع" هي وفاء وإتمام "شريعة هللا" ،أن يسوع أخذ الوصايا العشر التي كانت غير مكتملة ،ومن خالل تعاليم
يسوع معنوية إضافية ،جلبت الوصايا العشر لإلنجاز.

نؤمن بأن يسوع "فقط أنجب ابن هللا"
لذلك أحب هللا العالم ،أنه أعطى له فقط أنجب االبن ،أن كان يؤمن له ال ينبغي أن يموت ،ولكن لها الحياة األبدية .جون 03:16

يبدو اآلية أعاله وكأنه تكرار لآلية قبل ذلك ،ولكن هناك شيء آخر أن يسوع هو تعليم لنا في هذه اآلية.

ابن هللا
يجب أن نعتقد بأن يسوع هو ابن هللا ،وأن نقول أن يسوع لحم ودم الرجل ،ولد من امرأة ماري ،لكن يولدون "من خلق هللا" وال يولدون
قبل الرجل جوزيف.

هللا في جسد رجل
بل أكثر من ذلك ،يسوع هو المسيح" ،هللا في جسد رجل"
يجب أن نعتقد أن يسوع ضحى بحياته حتى الموت حيث أنه يمكن أن نخلص نحن "أبناء رجل" هللا .وتدرس يسوع إال من خالل إيماننا
بالمسيح ،وكل ما يمكن استبدال أي رجل.

إلنقاذ ال إلى إدانة
"هلل" عدم إرسال ابنه إلى العالم يدين العالم؛ بل أنه قد أنقذ العالم من خالله .جون 03:17

قبل "مجيء المسيح األول" ،يمكن أن يكون أي رجل الخالص أمام هللا .وفقد الرجل في "خطيئة آدم" ،مع أي مسار متاح من أجل
الخالص من هللا .في "يسوع المسيح" ،أتيح هذا المسار ليس فقط ألولئك الذين عاشوا منذ يسوع ،ولكن لكل رجل حتى أولئك الذين عاشوا وماتوا
قبل المسيح .يسوع هو الطريق والتبرير في األمل في الخالص.

له ما يبرره في األمل
بقوانين هللا يعلمنا كيف ال للخطيئة ،وهو أمر مهم ،إلثم ال يدخل الجنة ،ولكن فقط في االعتقاد في وعود هللا ،وقيامه يسوع نحن مبررة
(غير مضمونة) في األمل في الخالص.
تعاليم يسوع ليست إدانة "أبناء الرجل" ،لكنها بدالً من ذلك على ضوء فهم كيف أوامر هللا أن نشكل لنا الشرف الشخصي وشخصية
وشخصيتنا المعنوية .إذا نحن أبناء وبنات من رجل تعلم من يسوع وكتابة األخالق هللا في قلوبنا ،حب هللا بكل ما لدينا من القلب والروح والعقل ،ثم
سوف نكون واحد مع هللا.

أضاف أنه يؤمن بأن
أنه يؤمن له ليس إدانة؛ لكنه قال أنه ال يؤمن بأن أدانت بالفعل ،ألنه قد خلت ال يؤمن باسم أنجب ابن هللا الوحيد -جون 03:18

أن يدان الفشل من أجل الخالص ،إلى فشل لنكون جديرين بالحياة األبدية .هللا كائنا ً أخالقيا ،وأنه يحظى بأطفاله أن األخالقية كذلك .هللا
أعطانا قائمة ببلدة الضرورات األخالقية ،بالنسبة لنا" ،أبناء الرجل" ،تعلم تلك األخالق ومن ثم تبني عليها وجعلها األخالق الخاصة بنا .فقط أولئك
الذين يعتقدون هذا ،والتصرف بناء على ذلك ،والقيام بذلك ،أي فرصة للخالص .أولئك الذين تفشل ،أو ال تحاول حتى ،هي الفعل المحكوم عليهم
باإلعدام األبدي.

الكشف عن خطاياك
وهذا هو اإلدانة ،أن يأتي الضوء في العالم ،والرجال يحب الظالم بد ًال من الضوء ،ألن أعمالهم كانت شريرة .لكل واحد أن الشر دويث hateth
النور ،وال يأتي إلى النور ،لئال ينبغي األباطيل أفعاله .جون 20-03:19

"النور" هو "كلمة" هللا الحقيقية" .النور" هو المعرفة وجدت في الدؤوب الدراسة والبحث بكلمات الكتاب المقدس ،حيث أنه يمكنك
الحصول على "كلمة" هللا الحقيقية ،حتى ولو كان مخفيا ً جزئيا بأكاذيب الشيطان.
"الظالم" هو الجهل واالعتماد الخاصة بك على اإليمان األعمى في قبول كلمات أخرى "كلمة هللا" ،دون التساؤل والبحث عن الحقيقة
بنفسك.
عرض األكثر وضوحا ً لهذا "الظالم" هو كذب الشيطان أنه تم نقل يوم السبت المقدس هلل من "اليوم السابع" من األسبوع "اليوم األول"
من األسبوع .هناك أي تعليمات ،كما ال توجد وصية في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع يخبرنا بذلك؛ ولذلك إذا كان هللا لم يتكلم عليه ثم كذب .إذا
كان يمكنك االستمرار في قبول أن اليوم األحد هو اليوم الصحيح من األسبوع االحتفال بيوم السبت ،ثم تحب الظلمة وأكره النور للظالم أكاذيب
الشيطان ،والضوء هو "كلمة" هللا الحقيقية.

يأتي الحقيقة إلى النور
لكنه واضح دويث الحقيقة جاء للضوء ،وأنه قد بذل أفعاله ،أنهم هم الذي يحدثه في هللا .جون 03:21

وضعت ببساطة هذا جميع الوسائل ،إذا كنت قد أخطأ ويرفضون قبول المسيح ووصايا هللا ،للقيام بذلك عليك أوالً يجب أن نعترف آثامك ،ولوم
نفسك ،ثم أنك تعارض "كلمة هللا".
إذا لم تشاهد ما الضرر ،عن طريق ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الزوج ،وإذا كنت ال ترى لماذا اآلخرين ،حتى من هللا ،ينبغي أن تملي
عليك ما هو صواب وما هو خطأ ،ثم كنت قد وضعت نفسك في معارضة "كالم هللا" ،وما لم يكن لك التوبة آثامك ،كنت بالفعل إدانة لنيران الجحيم.

بوتقة للروح
هللا يحب لنا جميعا ،ويريد كل منا أن تأتي إليه ،ولكن أوالً يجب أن نثبت أنفسنا جديرة .وخالفا للزوايا ،مما جعل هللا الكمال من البداية؛
وقد وضعت هللا رجل في هذا العالم ناقصة ،مع الشهوات والحاجات الوحوش .أود أن أشير إلى هذا الوقت على األرض ،بوتقة للروح .من منا

قادراً على أن خفف ومزورة في خضم تأثيرات الشيطان ،وأدلى الخالص منه ،سيكون موضع ترحيب في السماء ،وهو منزل من كثير من
القصور ،أن تكلم يسوع من.
وكثيراً ما سمعت قلت من قبل أولئك الذين يرغبون في االنخراط في سلوك غير أخالقي" ،من أنت لفرض األخالق الخاصة بك على عاتقي؟" كذلك
القول إلى أن "هذه هي األخالق اآللهة األول وأعطاها لي .وكان المعيار الذي عاش "الحضارة الغربية" ،لستة آالف سنة الماضية ،وعلى الرغم
من محاوالت الشيطان لتدميرها .من أنت تعتقد أنك الخاصة أو أكثر حكمه من هللا ،وجميع الذين عاشوا قبل؟ "
جون  , 03:21أعاله ،هو المفتاح .على الرغم من ذنوبك ،إذا كنت التوبة ونتطلع إلى السيد المسيح للتوجيه ،ثم هللا سوف يعقد خطايا
الخاص بك الذي يحدثه .قاموس "التراث األمريكي" يعرف كلمة "المطاوع" ك :من ماضي والنعت الماضي عمل .وبعبارة أخرى ،فإنه يتم وضع
في الماضي ،وطالما أنه ال يزال في الماضي ،وكنت لم يعد خطيئة ضد كلمة هللا ،من خالل المسيح لك يغفر.

يسوع والطالق
الزواج من أجل الحياة
فقد خلت قيل" ،يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،دعه يعطيها ابه ديفورسيمينت :ولكن أقول لكم ،أن يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،وإنقاذ لسبب الزنا،
 causethلها الرتكاب الزنا :ويعاقب الزواج الذي ال يمت بصلة كوميتيث الزنا .ماثيو 32-05:31

هناك جانب آخر ليسوع الكلمات أشعر بحاجة إلى أن يكون واضحا .هو الذي يضع الزوج بعيداً في الطالق سيكون الزاني نفسها إذا تزوجت مرة
أخرى ،وأنهم سوف يسبب أيضا واحد لهم الزواج على ارتكاب الزنا ،وكذلك .بغض النظر عن ما هو القانون المدني أي يعلن ،عند الزواج ،وقمت
بقدر هللا وتشعر بالقلق ،ويكون الزواج للحياة" ،حتى الموت الجزء"
الكلمات" ،إنقاذ لسبب الزنا" ،يقول لي أن طالق تقبله هللا ،واألفعال فقط عند الزوج قد ارتكب خطيئة الزنا أو الفجور أو أي جنسية
أخرى يشملها تحت هذه الوصية .ذلك ما لم هللا أن تعطيني سببا لالعتقاد بخالف ذلك ،المرة الوحيدة التي يمكن الطالق فرد الزوج ،دون ارتكاب
الزنا أنفسهم ،إذا كان الزوج غير مخلص لهم أوالً.

هذه اآلية تتحدث عن النتيجة للمرأة ،ولكن أود أن اقترح أن العكس للرجال صحيح كذلك .وهذا يوحي أيضا بالنسبة لي ،أنه باستثناء الخيانة
الزوجية ،آراء هللا الزواج كالتزام مدى الحياة .لكن إذا كان الزوج ينبغي أن يرتكب الزنا ،هللا يقول لنا أن تلك قد أخطأ لن يسبب اآلخر ،الذي بقي
وفيا في الزواج ،الخطيئة ينبغي أنه أو أنها تتزوج ثانية بعد الحصول على طالق.
وهذا يعني أيضا بالنسبة لي ،إذا أنت طالق ،هل للخيانة الزوجية للزوج الخاص بك ،وثم تتزوج ثانية ،أنت ال يرتكب خطيئة الزنا عند لك
الزواج مرة أخرى ،وال كنت تسبب زوجتك الجديدة الرتكاب الزنا .إذا بيد كانت واحدة أن الزنا ارتكبت أثناء الزواج ،والطالق ،والزواج مرة
أخرى ثم ،الذي يسبب زوجتك الجديدة الرتكاب الزنا ،بسبب الخاص بك خطيئة الزنا.

الليبرالية والزنى
في هذا الوقت من التاريخ ،قد شهدت األشخاص الذين تزوج مع الفكر في االعتبار أنه إذا كانت األمور ال تعمل أنهم دائماً الحصول على
طالق األخير .هذا االعتبار مجموعة يستند إلى نفوذ "النبي زائفة" على القوانين المدنية على مدى عدة أجيال الماضي ،أن الزنا والفجور ليست
خطايا ،ولكن أحد جوانب طبيعية إلنسان .كما حاولت أن تجعل أعطتني واضحة في جميع أن هللا لكتابة ،وهذا يتعارض مع إرادة هللا.
تذكر :ما قاله يسوع في اآليات أعاله ،أن يؤمن له عدم إدانته " .يجب أن نؤمن "كلمة هللا" ،وآخر أنت إدانة فعال .كلمة هللا تخبرنا أن الزواج
للحياة؛ ولذلك يجب أن نعتقد أن "كلمة هللا" ،بغض النظر عن ما تسمح القوانين المدنية.

يسوع والزواج
جاء "الفريسيين" أيضا له ،مغريا له ،وتقول له" ،مشروعة لرجل أن يبعد زوجته عن كل قضية؟" وأجاب وقال لهم" ،أنتم لم اقرأ ،أنه مما جعلها في
البداية أوضح منهم الذكور واإلناث ،وقال لهذا السبب يجب على رجل ترك األب واألم ،وأن تنشق إلى زوجته :وهم توين تكون جسد ًا واحد ًا؟ ولهذا السبب فال
توين أكثر ،لكن جسد ًا واحد ًا .ما ولذلك هللا قد خلت انضمت معا ،ترك الرجل ال يضع أربا " .متى 6-19:3

في العهد القديم ،كما هو مكتوب في القوانين لموسى ،الطالق مقبولة ،ولكن هنا ما كان يسوع يقول عن ذلك.
أنه مما جعلها في البداية ،حيث "أنه" هو هللا ،و "في بداية" هو "اليوم السادس من إنشاء" ،الذي هو يوم خلق الرجل أوالً المفروضة
على األرض.
جعلها من الذكور واإلناث ،كيف يعرف هللا-يسوع "الزوج والزوجة" .هذا التعريف لذلك يقول لي أن "الذكور والذكور أو اإلناث
واإلناث" ليس كما يحدد هللا "الزوجين المتزوجين".
لهذا السبب يقوم رجل ترك األب واألم -عندما كنت تعيش في بيت األب واألم الخاصة بك ،يجب أن يعيش تحت مجموعة القواعد،
تخضع دائما ً لرغباتهم والوصايا.
تذكر :تكريم األب واألم الخاصة بك؟
عندما يمكنك الحصول على الزواج ،يمكنك إزالة نفسك من األسرة التي كان الخاص بك األب واألم ،على الدخول في أسرة جديدة من
الزوج والزوجة.

وما تنشق لزوجته ،وبالتالي في هذه األسرة الجديدة ،رجل يجب التشبث عن كثب ،وإصرار وإخالص لزوجته ،ووضع لها والوالءات
األولى وسائر األسرة الجديدة الثانية.
أنهم توين تكون جسد ًا واحد ًا .تعني الكلمة "توين" اثنين ،ولكن في هذا السياق فإنه له معنى أكبر .قبل الزواج ،وأن اثنين من أفراد
منفصلين ،ولكن عند الزواج تصبح أسرة ،الذي واحد كيان يتألف من مجموع االثنين لكن منفصلة من األسرة من األب واألم.

الزواج هو "مثل الحمل"
عاديون هم توين ال أكثر ،لكن جسد ًا واحد ًا .كأسرة منفصلة وهم زوجان في حد ذاتها .أعتقد أن هذا مثل مفهوم الطفل .بذور األب قد
الحياة بسبب األب وليس من نفسه .بذور األم لديه الحياة بسبب األم وليس في حد ذاته ،ولكن عندما االثنان معا والسندات هناك لم تعد بذور ولكن
كيان جديد له حياة خاصة به ،نظراً ألنه باهلل عند الحمل ،لم تعد جزءا من األب وجزء فقط من األم لضرورة موضوعية حتى الوالدة .عندما تفكر
في الزواج بهذه الطريقة يمكنك بسهولة مشاهدة كيف الزوج والزوجة عائلة جديدة لم تعد جزءا من األسرة من اآلباء واألمهات.

الطالق ،سالح الشيطان
ما لذلك هللا قد خلت انضمت معا ،اسمحوا ليس رجل وضع أربا .تماما كما يخبرنا هللا أن قتل فعل الشر ،كما هو الحال في اإلجهاض
للجنين ،حتى جداً أنه فع ل الشر للرجل للتفكك لزوج والزوجة .تلك القوانين الليبرالية التي "الحكومات المدنية" التي تسمح الطالق تحت أي أسباب
أخرى واحدة فقط أن هللا يسمح طالق ،في المعارضة المباشرة للقانون وسوف من هللا ،وعلى هذا النحو هي الشر .وقد كل شر في تأسيسها "يكمن
الشيطان" .وفي هذ ا يظهر كيف الليبرالية "النبي الكاذب" وسالحا من أسلحة الشيطان ،وكيف الشيطان يستخدم هذا السالح في محاولة للتأثير على
الرجل بعيداً عن األخالق هللا.

صالبة القلب
ويقولون له" ،لماذا لم موسى ثم األمر إعطاء ابه ديفورسيمينت ،وتضع لها بعيد ًا؟  Saithأنه (يسوع) لهم" ،موسى بسبب صالبة قلوبكم تعرض لك
بالتخلي عن الزوجات الخاص بك :لكن منذ البداية لم يكن ذلك .وأقول لكم" ،يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،إال أنه يمكن الفجور ،ويجوز الزواج من آخر،
كوميتيث الزنا :واوتي مارث لها الذي هو وضع بعيد ًا ارتكاب الزنا ".متى 9-19:7

هذه أعاله هما من اآليات تتحدث عن كيف يؤدي الزوج زوجته على ارتكاب الزنا ،وأي زوج جديد أن يتزوج مرة ثانية ليحصل على.
أجدني مضطرا إلضافة إلى ذلك ،أن الزوج الذي يضع زوجته بعيداً في الطالق ،عندما يكون هناك ال خيانة الزوجة ،سوف يرتكب الزنا إذا
تزوجت أنه وزوجته الجديدة سوف تكون أيضا ارتكاب الزنا ،حتى لو أنها ليست على علم الطالق غير المشروعة .يجب أن نعتقد أن الزواج هو
من أجل الحياة ولذلك يجب عدم إدخاله في دون التزام أخالقي لحياة معا.

يتعهد الزفاف الخاص بك
أحد جوانب أخرى من الزواج يحتاج إلى أن طرقت ،هنا .عندما تقف أمام شخص ما ،سواء كان ذلك كاهن ،يأمر وزير ،أو بعض األفراد اآلخرين
قانونا إذن إلجراء الزواج ،يمكنك جعل نذر ،زوجك المحتملين ،وجميع الحاضرين في الشاهد زواجك .إذا قمت بإجراء هذا النذر لزوجتك أن

تكون ،فضال عن البلدان األخرى في الوجود وأن هللا الذي سوف يكون شاهدا على الزواج ،سواء كنت أدعوه أم ال ،ثم يمكنك ارتكاب نفسك للزواج
للحياة.
إذا كنت تحصل على المتزوجين بقصد أو بتوقع أنه إذا كان الزواج ال يعمل بها يمكن أن تحصل على طالق األخير ،وكنت ال فعال
الزواج تحت تعريف هللا للزواج ،مما يعني أن أي ممارسة الجنس التي لديك مع هذا الشخص الذي ال تعترف باهلل زوجك ،هو الفجور ،وخطيئة.
إذا كنت ترغب في أن تظل مطيعة لكلمة هللا ،ثم أنه يتوقع منك إبقاء النذر الخاص بك .إذا كان بعد فترة من الزمن ،يقرر أحد أو كال منكم أن
الزواج ليس كل الذي كان يأمل ،وقررت طلب طالق ،ونأخذ ما يلي في االعتبار .الزواج ليس عن ممارسة الجنس دون خطيئة .على وشك الزواج
وجود صديق ورفيق وشريك لمشاركة حياتك مع ،ومشاركة حياتهم .الصداقة والسند العاطفي مختومة بالثقة ،وما هو الزواج هو كل شيء.
تذكر :الجنس بين الزوج والزوجة هبة من هللا؛ أعطيت لتحقيق تعادل المادي لزوجك أنت فقط هما حصة .عندما كنت تشارك في
جريمة الزنا ،عليك أن تدمر أن تقاسم الخاصة فضال عن الثقة .تواجه بضع لحظات من المتعة الجسدية حقاً يستحق فقدان كل ذلك؟

اآلباء غير المتزوجين
في هذا الوقت ،السنوات األولى من القرن الحادي والعشرين ،هناك الكثيرين ،الذين يعيشون معا ،وإنجاب األطفال ،ولكن لم يتزوج قانونا.
هل هذا ثم يعني كالهما مذنب الفجور؟ هناك البعض الذين يقولون نعم ،والقيام بتفسير أدق من "كلمة هللا" .ولكن إذا نظرتم إلى ممارسات العهد
القديم ،كان هناك ال الترخيص الرسمي الالزم لزوجين تكون متزوجة .إذا كان الوالدين على حد سواء تتغاضى عنه العالقة ،أما مباشرة أو غير
مباشرة على التقاعس عن العمل ،ثم أصبح وهما رجل وزوجته تحت هللا.
كما كان الحال بعد ذلك ،واليوم إذا كان الوالدان ال نعترض أن أي حفل زفاف رسمي أو ترخيص تم الحصول عليها ،ثم تزوج الزوجان
بنفس .فقد اختارت بعضه ا البعض؛ أنها جعلت التزام ببعضها البعض من خالل أعمالهم أن لم يكن في العبارة ،حتى أنهم متزوجون ولذلك ظل هللا.
مرة واحدة لديهم أطفال ،األطفال ليسوا األوباش ،ولكن ذرية القانونية.

رأيي ،عليك أن تقرر
وبطبيعة الحال ،هذا هو رأيي؛ يمكنك تكوين الخاصة بك الرأي من الدراسة الخاصة بك من الكتاب المقدس .كما أنها رأيي أن أولئك الذين
يعيشون معا دون زواج رسمي الخوف من االلتزام بعالقة مدى الحياة ،وأنهم يعتقدون أنهم أحرار دائما ً االبتعاد عن عالقة حيث يوجد أي زواج.
كما أنهم يعتقدون أنهم أحرار من الخطيئة ،إذا اختاروا الدخول في عالقة مع شخص آخر ،ألن الزنا ال ينطبق التعريف ،الذي هو السبب
هللا يشمل خطيئة الزنا كجزء من وشملت في الوصية ضد الزنا .هذا االعتقاد في جذورها في أكاذيب الشيطان ،ومحفوف بالعديد من النقاط للخطأ.
إذا كنت تحب بعضها البعض ،ويريدون أن يعيشوا معا كزوج وزوجة ،ثم يمكنك يجب أوالً الحصول على متزوج وله تحت "شريعة هللا" حتى أن
لم يكن ضمن القوانين المدنية .الخطيئة في االنخراط في ممارسة الجنس خارج إطار الزواج .تتساوى جميع الذنوب لقتل شخص ما خطيئة
وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج خطيئة وكالهما إزالة لكم من "فضل هللا".

األخالق هللا
أن "األخالق هللا" ،كما يتجلى في الوصايا العشر والوفاء بها بتعاليم يسوع ،تأسست في المنطق .أنهم ال مجرد إرشاد لنا ما هو وال يتسامح باهلل،
ولكن كما أنها توفر أساسا للوحدة االجتماعية والسالم.
الليبرالية ،كدين "النبي الكاذب" ،وسالح الشيطان ،ازدهرت في أوروبا واألمريكتين لعدة أجيال حتى اآلن ،وإذا قمت بمقارنة المجتمع
اآلن إلى ما كانت عليه حتى أقل من خمسين عاماً ،واختالف صارخ يتجلى .الليبرالية لم تصدر مجتمع أفضل ،ولكن ككل شيء مقترن "اإلنجيل
كاذبة" الشيطان ،المجتمع أكثر بكثير من منحلة وتفشي الجريمة والفساد على جميع المستويات الحكومية وفي جميع المستويات االجتماعية.

اإلجهاض و قتل الجنين
أنت سوف ال تقتل .خروج 20:13

الليبرالية تقول لنا أن جنين بشري هو فقط االستمرار كتلة األحيائية ،ومن ثم ال إنسان .على هذا النحو ليس القتل إلجهاض الحمل.
الليبرالية تقول لنا أن امرأة الحق في أن تختار إذا أنها على مواصلة حمل إلى المصطلح أو ألنها أجهضت.
الليبرالية تقول لنا أن الجسم ملك لنا ،وعلينا لذلك الكلمة األخيرة بشأن ما يمكننا القيام به مع الهيئات الخاصة بنا.
الليبراليين وقد سنت قوانين تجعل من القانونية للنساء الالتي يفضلن إنجاب طفل إحباط ومن ثم للقيام بذلك ،وأي شخص يحاول أن يمنعها
من أن اإلجهاض هو ارتكاب جريمة ويمكن اعتقال وتغريم .وهذا كله في المعارضة المباشرة والمطلق لإلرادة هللا.
السؤال ثم يأتي إلى أسفل إلى هذا وهو جنين بشري إنسان معيشة كطفل اإلنسان داخل رحم أمة ،رهنا بنفس الحق في الحياة كطفل خارج رحم أمة؟

النبي كاذبة( ،ليبرالية) تقول ال ،أنها ليست البشرية.

تعريف روح الحية
ليكون كبيرا في عيني الرب ،ويجوز شرب الخمر وال الشراب القوى؛ وأنه يمأل مع األشباح المقدسة ،حتى من رحم والدته .لوقا 01:15

دعونا نرى كيف يعرف هللا عندما يصبح جنين روح حية" .ابنه رجل" ،الحياة شيئا ما لم يكن لدينا أيضا روح؛ الكل آخر أن الرجل
حيوان آخر فقط .ولذلك ،في نقطة ما هللا يجعل االبن وبنات رجل روح حية؟

يوحنا المعمدان
في هذه اآلية هللا يطلب منا أن يوحنا المعمدان كانت مليئة باالشباح المقدسة ،في حين ال يزال في بطن أمة .وقد قرأت في الكتاب المقدس كل شيء
يقول لي أن تتلقى فقط األشباح المقدسة عند تبني أخالق هللا ويعطي عبادة حقيقية وصحيحة كأوامر هللا .وهذا يتطلب منا ،والمعرفة ،وأحدثت من
التعليم.

في اآلية أعاله ،هللا يقول لنا ،أن في شخص يوحنا المعمدان ،أعطى هللا هذه المعرفة لطفل لم يولد بعد .يمكنك أن تتخيل يجري ولد في
المعرفة الكاملة "كلمة" هللا المقدسة؟ ألن هللا يقول لنا هذا ،كما أنها وسيلة هللا لتبين لنا أن الرجل حتى في الحمل ،وروح حية .أنها الروح التي تجعل
الرجل في صورة هللا؛ ولذلك يمكن فقط تلقي الطفل الذي لم يولد بعد من جون األشباح المقدسة إذا كان الفعل روح .وهذا يقول لي ،أن كل رجل هو
بذل روح حية عند الحمل ولذلك اتخاذ حياة الجنين هو القتل ،تماما كما قد أخذ حياة الطفل الذي ولد من بطن أمة هو القتل.

الشيطان يكره الرجل
الشيطان يكره الرجل ،وأنه سيبذل كل ما في وسعه لتسبب رجل للخروج "قوانين هللا" .إذا كان يمكن أن يقنع الشيطان لكم أن لديك الحق
في أن تقرر القيام بحمل غير المرغوب فيه األجل أم ال ،وقد فاز الشيطان .شريعة هللا واضح" ،أنت سوف تقتل ال" ،حيث لك أن تفعل ذلك في
وجود إحباط طفلك ،يمكنك قاصرة "نعمة هللا" .إذا لم تكن بنعمة هللا ،فأنت ملعون إلى نيران الجحيم.

ال يزال في الرحم
"ماري و" نشأت في تلك األيام ،ودخلت البلد هيل بتسرع ،في المدينة جودة؛ ودخلت بيت زكريا وحيا إليزابيث .وأنه جاء لتمرير ،،عندما سمع
إليزابيث التحية لمريم ،قفز فاتنة في بطنها؛ وإليزابيث كانت مليئة باالشباح المقدسة :لوك 41-01:39

ما هذه اآليات تقول لي هو أن هللا يسلم الطفل الذي لم يولد بعد من يوحنا المعمدان ،وأن الطفل يسوع كإنسان العيش في تصور حديثا .في
صوت صوت مريم ،الذين نفسها ولدت يسوع ،الطفل الذي لم يولد بعد من جون قفز في الرحم أو والدته .وفي هذا ال يختلف عن أنت وأنا أو أطفالنا
جون ،ثم هذا يقول لي أيضا أن هللا يرى كل تصور الجنين بروح حية( ،اإلنسان) ،ابتداء من لحظة الحمل.

النظر في

هذا" :فاتنة قفز في رحمها ".هذه الكلمات هي تقول لي أن الطفل الذي لم يولد بعد أن كان يوحنا المعمدان المعترف بها

حديثا تصور الطفل يسوع كما يجري "خلق هللا" في جسد رجل .وهذا ثم يقول لي أن هللا يقول لنا أن الجنين ليس فقط االستمرار كتلة األحيائية ولكن
إنسان معيشة .أن هللا يسلم بهذا أن يكون ذلك ،ثم يجب علينا الذين يحبون هللا فعله ال تقل؟

في أن هللا يرى أن ذلك ،على المرأة أن تتخذ حياة إنسان آخر (طفلها الذي لم يولد بعد) أن تضع لها في انتهاك "وصية هللا" ،أنت سوف ال
تقتل .المرأة الذي يوافق على أن يكون طفلها إحباط قد ارتكب جريمة القتل .الطبيب الذي يجري عملية اإلجهاض هو ارتكاب جريمة القتل .أفراد
الخدمات الطبية المعنية بإعداد عملية اإلجهاض هي ارتكاب القتل .أعضاء المشرعين المعنيين بكتابة مشروع قانون يسمح باإلجهاض والذين ثم
عرضت عليه للتصويت التي ارتكبت جريمة قتل .أعضاء المشرعين الذين صوتوا نعم لمشروع القانون هذا ارتكبت جريمة قتل .الحاكم الدولة
التي وقع مشروع القانون هذا القانون ارتكبوا جرائم قتل .جميع المواطنين الذين اتفقوا مع شرعية هذا القانون ارتكاب القتل في كل مرة يتم إجراء
عملية إجهاض.
على الرغم من أن الشيطان ،عن طريق الليبرالية ،يخبرنا أجسادنا تنتمي إلى كل واحد منا ،أن تفعل مع ما سعادتنا ،كما بينت أعاله،
يسوع يخبرنا قصة مختلفة.

تغذية كنيسة هللا
يأخذوا حذرهم ولذلك منعزلة أنفسكم ،وإلى جميع الرعية ،التي األشباح المقدسة خلت جعلك المشرفون ،لتغذية كنيسة هللا ،الذي كان قد
خلت المشتراة بدمه .أعمال 20:28

في هذه اآلية يتحدث بولس الرسول إلى قادة الكنائس المسيحية .بول هو تحذير أولئك القادة لتغذية القطيع ،وهي شعب الجماعة التي تشكل
الكنيسة .وهذا يعني لتغذية "كلمة" هللا الحقيقية للشعب ،بغية إدامة ومواصلة كنيسة هللا في "طرق هللا".
يتم إعالم بول أيضا جميع الذين قراءة هذه الكلمات ،التي دفعت يسوع ألبرشيات كنيسة هللا بدمه عندما قال أنه كان المصلوب على
الصليب .على هذا النحو لم تعد تنتمي هؤالء الناس ألنفسهم ولكن هلل ،اشترى ودفع ثمنها .وهذا يقول لي ،أن جسد المرأة ال تنتمي لها ،وليس لها
الحق في أن تقرر ما قالت أنها سوف تفعل معها.
هو إحباط ليس فقط قتل األطفال الذين لم يولدوا بعد ،لذلك أيضا هو التفكير في نفسك أعاله هللا خطيئة.

وعد هللا للخالص
عندما أنت الفن في المحنة ،وكل هذه األمور هي يأتي على إليك ،حتى في األيام األخيرة ،إذا أنت انتقل إلى الرب خاصتك هللا ،وسوف
تكون مطيعة منعزلة صوته؛ وسوف ال يهجر إليك ،ال تدمر إليك ،وال ننسى العهد خاصتك اآلباء التي أقسمت أنه لهم 31-04:30 .من سفر التثنية

إذا كنت تنتمي إلى هللا ،ويجب عليك أن تكون مطيعة لكلمته وعلى جميع طرقه ،آخر يمكنك قاصرة عن هديته "الحياة األبدية" وسوف ال
يعرفون سوى الموت األبدي.
هو السياسات الليبرالية "النبي كاذبة" أنشئت في جميع أنحاء العالم التي جعلت اإلجهاض القانوني بموجب القانون المدني ،ولكن يمكنك
تغيير فقط من هللا أن "قوانين هللا" .إذا كنت تحب هللا ،ال يهم ما هو القانون المدني يقول لك يجب التمسك بطرق هللا ،آخر كنت محكوما عليهم
باإلدانة.

تأسست في األخالق هللا
التالي قائمة بمعنوية هللا كما هو موجود في الوصايا العشر ،فضال عن تلك التي تدرس من قبل المسيح .الست األخيرة من الوصايا العشر هي
الصفات األخالقية الدنيا هللا أن لك ،ويجب أن نعيش حياتنا إذا كنا نريد أي فرصة للدخول إلى السماء ،وتلك الصفات األخالقية تدرس من قبل
يسوع تجلب للوفاء "قوانين هللا" ،ومما يكشف عن االمتالء الذي هو هللا ،من خالل شخصيته والشرف الشخصي وشخصيته المعنوية .كل ما يلي
تتعرض للهجوم بالشيطان من خالل "النبي الكاذب" الذي أنشأ الشيطان التقاط حيث توقفت مكافحة المسيح.
تذكر :مكافحة المسيح فقدت قوتها لجعل الحرب على "القديسين هللا" بعد سنة  .1260النبي الكاذب قد تناول تلك السلطة ،وتشارك
مشاركة تامة في حظر ليس فقط إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة هلل ،ولكن أيضا لالحتفاظ "األخالق هللا".

