الدرس  ،27التعرف على هللا-يسوع
تسعى هللا جد
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي في وقت مبكر (جد) سوف تجد لي .
األمثال 08:17
يجب أن نفهم جميعا ، :هي في الواقع التنبأ النبوءات في الكتب من الكتاب المقدس
األحداث التي سوف تحدث في مستقبل الوقت من عند النبي أول مرة تنشر "كلمة هللا"
كما أنها تعطي له.
وهذا يعني أن تلك النبوءات ،بما في ذلك تلك المتعلقة "الفرسان األربعة" ،هي
التنبأ األشياء التي سوف يأتي لتمرير ،وقصص ال مجرد غامضة يصعب فهمها .هللا قد
ينظر إلى المستقبل ،ويعرف ما الذي سيحدث ،مئات وآالف السنين في وقت مبكر حتى.
وترد هذه النبوءات لك ولي إلعطاء تحذير ،ذلك ألننا يمكن أن نكون مستعدين لعند
حدوثها.
يعرف أيضا :هللا أعطانا الكتاب المقدس حيث أنه يمكن أن ندرس مع الحرص أن
الذي كان قد تحدث لألنبياء .من خالل دراسة "كلمة هللا" ،يمكننا بالصبر وإعطاء الصالة
إلى هللا ،والتوصل إلى فهم ما أن هللا يريدنا أن نعرف .هللا لديه أي رغبة في أن تترك لنا
يجهل من ،وما سوف يصيب تلك التي ال تعطي بالعبادة الحقيقية والصحيحة عن الخالق.
هللا يخبرنا أنه يحب لنا ،وأنه يريد أن نحب له .ويعكس اآلية التالية هذا.

إذا كنت تحب هللا-يسوع ،ثم قال أنه سوف أحبك مرة أخرى ،سيتم معاملة هللا لك
كابنة .أن يعاملوا كابن هو أن تكون مؤهلة للحصول على ميراث هللا ،الذي هو "الحياة
األبدية" والدخول إلى السماء .إال أن "أبناء هللا" سيحصل هذا هدية عظيمة من والدهم.
كل رجل ،الذكور واإلناث باألطفال هلل ،لكن البن هللا ،يجب أن تكون مطيعة "وصايا
هللا".
في اآلية أعاله هللا يقول لي أنه يحب لناولكم ،بل أنه يضع تحذير على ذلك بالقول
أن نحن أيضا يجب أن نحبه .ويعتقد الجميع تقريبا لقد تحدثت إلى أن هللا يحب الجميع،
دون أي تحفظ ،حتى اآلن في هذه اآلية هللا يقول لنا" ،أنا أحب ثم أن تحبني" .إذا كنت
تقبل "كلمة هللا" هي الحقيقة ،ثم تضمين هذه الكلمات التي يتحدث بها هللا مؤهل .هذا
يقول لي أنه إذا لم تظهر حبك هلل ثم أنه قد ال أحبك.

ال المساواة بين الجنسين في السماء
للقيامة أنهم ال يتزوج ،ال ترد في الزواج ،وإنما كمالئكة هللا في السماء  .ماثيو
22:30
أن يكون ابن هللا وال يمنع المرأة ،هناك نوع الجنس ال في السماء؛ هللا يرى فقط
تلك التي هي "القديسين هلل" وأولئك الذين يكرهون هللا بمعارضة إلى أو العصيان "كلمة
هللا".
الجنس يشكل جانبا اإلنجاب األنواع؛ ولذلك هو الجنس جانبا من جوانب ترابي
وليس جانبا من جوانب الروح .عندما كنت تعيش إلى األبد ،ليست هناك حاجة للجنس،

حيث أن جميع الذين هم "القديسين هلل" ،تكون في نظر هللا دون الجنس ،ولكن سيكون
أكثر مثل المالئكة بدال ً من مثل رجل .ويرد هذا الدعم باآلية أعاله.
ما هو هذا أن تقول لي هو أنه إذا لم يكن هناك أي زواج في السماء ،ألن تلك
الموجودة في السماء ويعيش إلى األبد ،اإلنجاب ليس له مكان هنا ،مما يعني أيضا أن
الجنس ال مكان له في السماء ،ويقول أنه عندما ينظر هللا "األطفال مان" ،أنها ال فيما
يتعلق برؤية ذكرا كان أو أنثى ،ولكن أولئك الذين تكون مطيعة "كلمة هللا" ،وتلك التي
ال.
تأخذ مالحظة :كل "األطفال رجل" ،ذكورا ً وإناثا ً ،هي أن "األطفال هللا" .عندما
يستخدم الكتاب المقدس العبارة" ،ابن أو أبناء "،هللا ال يشير إال للذكور من الجنس
البشري ولكن من الذكور واإلناث على حد سواء .وهناك ال المساواة بين الجنسين في
السماء والحياة األبدية.

كيفية إظهار الحب
هللا ثم يخبرنا بكيفية إظهار حبنا له ،وتلك التي تسعى لي في وقت مبكر (جد)
سوف تجد لي  ,أو كيفية إظهار الحب لدينا له في قلوبنا في شكل ملموس .إذا كنت تسعى
فهم هللا هو وكل ما كان يقف ،من خالل الدراسة والبحث في الكتب من الكتاب المقدس
وإنما أيضا تنبأ التاريخ في الكتاب المقدس لتلك األحداث التي قد حان بالفعل لتمرير ،ثم
هللا سوف يساعدك في هذا البحث عن "كلمة" هللا الحقيقية.

هذا هو الحب
 ،وهذا هو الحب الذي نسير بعد وصاياه .هذه هي الوصية ،" ،كما سمعت يي من
البداية ،يي ينبغي السير فيه ".يوحنا الثانية 1:6
ويرد "وصايا هللا" بالوصايا العشر ،والوصايا العشر هي أساس التأسيسية لكل ما
علم يسوع .ما هو القول اآلية أعاله ،لك ولي إلظهار أو إظهار حبنا هلل ،يجب أن تطيع
واالحتفاظ "الوصايا العشر هلل".

قاعة العرش هلل
بعد هذا نظرت ،و ،ها ،افتتح باب في السماء :وأول صوت التي سمعت كانت كما
كان من البوق يتحدث معي؛ الذي قال" ،يأتي هنا ،وسوف شو إليك األشياء التي يجب أن
تكون من اآلن فصاعدا ".رؤيا 4:1
من أجل فهم أفضل لماذا رجل تشارك باستمرار في الحروب ،ومن ثم لماذا يعطي هللا التنبأ الحرب األخيرة من الرجل ضد الرجل ،الذي
يدعو هللا الحرب العظمى ،تحتاج إلى فهم أن الشيطان يحاول باستمرار سحب الرجل بعيدا ً عن عبادة هللا الحقيقي وتصحيح .وهو الشيطان على
السبب األساسي لجميع الحروب من أي وقت مضى باألمة ضد األمة أو الشعب ضد الشعب.
سفر الرؤيا كتبه يوحنا الرسول من الرؤى التي منحة إياها يسوع المسيح .وجاءت هذه الرؤى بينما جون كان معتقل في "جزيرة
باتموس" للجريمة من الوعظ أن يسوع المسيح ،ابن هللا .في واحدة من هذه الرؤى هو جون تعطي لمحة في السماء وغرفة هللا العرش الذي جون ثم
يكتب إلى أسفل وينشر حتى أنه يمكن أن تأتي جميع األجيال المقبلة تعرف من هللا.
في اآلية أعاله ،يطلب يسوع من يوحنا الرسول" ،تأتي هنا "،في هذا يسوع هو دعوة جون الخروج إلى السماء حيث تظهر يسوع األمور
جون أن هذا سيحدث مع مرور الوقت أو في المستقبل جون .

صوت صوت البوق
ألف صوت مثل صوت البوق

 ،وإذا كنت قد سمعت من أي وقت مضى بوق ،وأنها بصوت عال .ولذلك ،هذا الصوت،

وهو يتحدث إلى جون بصوت عال ،ولكن كما أنها الموسيقية ونتمنى لالذنين ،وعلى األقل أنها ممتعة إلى األذان من هم "القديسين هللا" ،إذا كنت
تعيش حياتك في العصيان إلى "كلمة هللا" ،ثم سوف تكون هذه األصوات الصاخبة وغير السارة ألذنيك.

يجب أن تكون اآلخرة
األشياء التي يجب أن يشار إليها فيما بعد ،يقول لي هذه ليست رؤية للماضي ،يعني كلمة اآلخرة  :بعد أن تأتي في المستقبل أو .ولذلك،
هذه رؤية للمستقبل ،ولكن مستقبل هذا يجب أن يأتي لتمرير ،أو نبوءة من األمور التي تأتي.
هللا لديه القدرة على رؤية في المستقبل ،وال الحية األخرى يجري في هذا الكون بتلك القدرة ،على الرغم من أنها قد تحاول إقناع لكم أن
يفعلوا .عندما يخبرنا هللا بأن شيئا سيحدث ،أو سوف يأتي لتمرير ،ليس بالضرورة أنه سيتسبب بحدوث ذلك ،ولكن أن هللا قد رأيت ذلك يحدث.

عرش هللا في السماء
وعلى الفور في الروح؛ وها ،تم تعيين عرش في السماء ،وواحد جلس على
العرش .رؤيا 4:2
يتم أخذ يوحنا الرسول بروح إلى غرفة العرش من هللا .يجب أن اعترف ،وأنا غيور يوحنا هنا .في حين عاش ،ومشى في هذا العالم
كرجل ،أنه تعطي نظرة ثاقبة للحياة ما سيكون مثل في السماء ،وليس فقط في أي مكان في السماء بل في غرفة العرش جدا ً "من هللا".
الوصف أعاله قد اتخذت للقلب ،وآمل أنا سوف تعتبر جديرة بالدخول في السماء ،وكذلك .لقد اتخذت الخطوة األولى ،بقبول المسيح
كمخلص لي ،ولكن االحتفاظ "وصايا هللا" ،اثنان منهم ،على األقل كان تحديا بعد عمر جهل ومخصص للقيام بهذه األمور خالف ذلك .سوف ال
أقول لكم ما الوصايا اثنين أواجه مشكلة مع ،ألنه بين هللا ولي.

على صورة هللا
وأنه جلس كانت تبدو عليه جاسبر وحجر سردين :وكان هناك قوس قزح جولة
حول العرش ،في األفق مثل منعزلة الزمرد .رؤيا 4:3
أنا و اثق من ذلك ،عندما جون يستخدم هذه الكلمات ،كوصفة هلل ،وألولئك من يومه ،فإنه سيكون مفهومة .من ناحية أخرى ،ليس لدى فكرة
ما يشبه الحجر السردين  ،وحتى جاسبر ليست شيئا واثق من رأيت من أي وقت مضى ،ولذلك بدأ لهم حتى في القاموس.

يعرف "حجر السردين" " ،سارديون" ،من معنى جذر" حمراء ") ،جوهره بلون
الدم الحمراء ،حجر شبه الكريمة شفافة محمر الثابت .كان يطلق عليه "اليشب" نظرا ً
ألنه تم الحصول عليه من ساردس في ليديا .فإنه يتم تعداد من بين األحجار الكريمة في
الخيمة درع الكاهن (مثال ً28:17 :؛ .)39:10
يعرف بأنه "جاسبر" :تشالسيدوني أحمر ،الحاملة للحديد ،المستخدمة في الحلي
والمجوهرات-
مرة أخرى ليس لدى أي فكرة ما "تشالسيدوني" حيث بحثت عنها في القاموس ،وكذلك :حجر شفاف أو رمادي شبه الكريمة مجموعة
متنوعة من النطاقات الكوارتز ،جوهره المستخدمة في الحلي .
مع هذه التعاريف ،إلى حد ما من فكرة لماذا يتحدث جون من ،ولكن اعترف ،أنا لست واضحة تماما .جون يعطي وصفا ً لما يشبه
الشخص الذي يجلس على عرش هللا ،ولذلك افترض أن من وصف هلل .وكشفت هللا قط له شكل بالنسبة لي ،حتى تكون لديه أية طريقة لمعرفة ما إذا
كان هذا التصور هلل غير دقيقة أو الضباب فقط لرؤية ما هو رؤية جون.

أربعة وعشرون شيوخ
وجولة حول العرش كانت المقاعد األربعة وعشرين :وعلى المقاعد ال رأيت
الشيوخ األربعة والعشرين جالس  ًا ،يلبس يتباهى األبيض؛ وكان على هذه التيجان رؤساء
الذهب -رؤيا 4:4
أربعة وعشرين يعني ،24 ،و يتباهى المالبس .رمزية يتباهى األبيض يدل على أن هؤالء الشيوخ قد تم تطهيرها من كل خطيئة ،مما
يوحي بالنسبة لي أنها مرقمة في "القديسين هلل".

سبعة أرواح هللا
وشرع في الخروج من العرش بروق ورعود وأصوات :وكانت هناك سبعة
مصابيح النار حرق قبل العرش ،وهي األرواح السبعة "من هللا" .رؤيا 4:5

فمن رأيي وذلك فهمي أن "سبع أرواح هللا" هي السبعة أيام إنشاء وإقامة "يوم السبت اليوم السابع" .أنها عند هذه أن هللا قد أنشأ سلطته
على السماء واألرض .هذا الفهم ليست متاحة بسهولة من آيات الكتاب المقدس ،ولكن برغبتي في أن يفهم ،قدم الصالة هلل ،والتفسير أعاله ما أظهر
هللا لي.
إذا قمت بمقارنة جميع المناسبات في "سفر الرؤيا" حيث يتم استخدام هذه العبارة" ،سبع أرواح هللا" أنها تعطي مصداقية لهذا التفسير
أيضا .عندما خلق هللا هذا الكون ،أقام على األرض أن يكون هناك أسبوع يوم سبعة ،ويسمح أن الست األولى من تلك األيام رجل سيفعل كل ما قام
به من العمل ،وتلك األشياء المطلوبة للحفاظ على الجسم ،ولكن في "اليوم السابع" ،رجل أن جانبا مخاوف الجسم ،وأن تعطي االحتفال بتلك األشياء
التي تعطي القوت للروح .ودعا هللا هذا اليوم السابع يوم السبت للربوهو يوم مقدس للراحة من العمل ويوم للتواصل مع هللا .وهذا هو السبب ،هي
"سبعة أرواح" الرب السبعة أيام في أسبوع .كل يوم من األسبوع الذي يجلب لك أقرب إلى اليوم السابع ،والتواصل مع هللا.

السماء مثل بحر زجاج
وقبل العرش هناك كان بحر زجاج مثل منعزلة كريستال :وفي خضم العرش،
والمائدة المستديرة حول العرش ،كانت مليئة بعيون أربعة وحوش أمام وخلف -رؤيا
4:6
أرى هذه الحيوانات األربعة هللا إعالم لك ولي أن هللا أنه أوجد اآلخرين من الرجل ،وأن هللا قد جعل هذه الحيوانات تعيش النفوس ،كما أنه
قدم رجل روح حية .هذه ليست المالئكة ،ألن هللا يشير إليهم كالبهائم ،كما الرجل وحش من األرض .هذا يقول لي أن هذه "الوحش" الذي يعطي
العبادة هلل جاءت من عالم آخر في هذا الكون ،تماما كما الرجل يأتي من عالم .إذا كنت تتساءل عما إذا كان الرجل وحدة في هذا الكون بأكمله،
وأعتقد مع هذه اآلية يقول هللا لنا" ،ال! الرجل هو ليس فقط تعيش النفوس التي خلقت" .

الوحوش األربعة في السماء
والوحش األول كان مثل أسد ،والوحش الثاني مثل عجل ،والوحش الثالث قد وجه
كرجل ،وكان الوحش الرابع مثل نسر طيران .وكان الوحوش األربعة كل منهم ستة
أجنحة عنه؛ وكانت مليئة بالعيون داخل :وهم بقية ال نهار  ًا وليال ،قائال ،الكرسي،
الكرسي ،الكرسي ،اللورد هللا عز وجل ،الذي كان ،وهو ،وهو أن تأتي -رؤيا 8-4:7
هذه الحيوانات األربعة تعطي العبادة هلل ،والتي تقدم الدعم للفكرة القائلة بأن هذه الحيوانات مثل الرجل ،والنفوس الحية والحيوانات ليس
فقط .الحيوانات دون النفوس غير قادرين على إعطاء العبادة ،إال تلك التي فهم الحق من الخطأ ويكون الوعي الذاتي ،ولديها القدرة على الفهم وذلك
يعطي العبادة.

لمتعة هللا
وعند إعطاء هذه الحيوانات المجد والشرف ،والشكر له الذي يجلس على العرش،
الذين حي من أي وقت مضى ومن أي وقت مضى ،الشيوخ األربعة والعشرين تسقط
أمام هللا الذي جلس على العرش ،وعبادة له الحي إلى األبد ومن أي وقت مضى ،ويلقي
بهم التيجان قبل العرش ،قائال" .الفن أنت تستحق ،يا رب ،الحصول على المجد
والشرف والسلطة :النت يمتلك خلق كل األشياء ،وخاصتك المتعة وتم إنشاؤها ".الوحي
11-4:9
في حال كنت لم تالحظ ،هذه الحيوانات تعطي العبادة هلل ،وأيضا الكالم ككائنات ذكية فقط يمكن القيام به ،ليس من الحيوانات .هذا قطعة
واحدة المزيد من األدلة بالنسبة لي أن يعيش البهائم أطروحات النفوس ،كما الرجل.

في هذه اآليات

 ،تعطي وصفا  ً للوحوش األربعة ،ولكن البهائم ال ما هي هامة .جون يجري هو مبين أن وحوش غريبة هي عبادة هللا،

وأن حتى الشيوخ ،بغض النظر عن محطة أو مركز في السماء ،وأيضا الحصول على وصوال ً إلى عبادة هللا .هو هللا سبحانه وتعالى ،وهللا هو
الخالق ،ولذلك هللا جديرة باحترامنا والعبادة.

خالق جميع األشياء
"تأخذ

مالحظة" :تعطي إشارة في تلك األدعية للحقيقة أن هللا هو الخالق ،النت يمتلك خلق كل األشياء ،لكل ذلك ،وكل ذلك

موجود ،ألن هللا يريد ذلك ،وأن كل خلق هللا المتعة ،والمتعة خاصتك هي وتم إنشاؤها .إذا اختار هللا في سعادته لتدمير كل ما خلقه ،وأنه يمكن.
وفي الواقع ،هذا بالضبط ما ينوي القيام به.
تذكر :الحديث عن السماء الجديدة واألرض الجديدة .وستبذل كل ما ،وسيتم إزالة الخطيئة منه ،الذي السبب في تلك الخطيئة التي ألقيت
في نيران الجحيم ولن يتم تذكر ،ألن السماء واألرض التي كانوا يعيشون فيها ،وسيكون ال أكثر ،وسوف يكون موجودا ً ابدأ في السماء الجديدة
واألرض الجديدة .ويرد هذا الدعم من الوحي الفصل . 21

أننا ننتمي إلى هللا
فيرجع إلى أن هللا هو الخالق لكل شيء ،الذي يعطيه سلطة تعطينا الوصايا بشأن كيف يجب أن نعيش حياتنا .ترى ،أنه يملك لنا ،وأنه تم
إنشاؤها أو قدم لنا ،وألنه يملك لنا .عندما مات يسوع على الصليب ،اشترت هللا نفديك بدم ابنه .حتى عندما يعظ الليبرالية أن جسد المرأة ملك لها،

"أنها جسدي ،كنت تستطيع أن تفعل ما تريد "،وإذا اختارت عدم القيام فترة حمل ولكن  chosesعلى اإلجهاض ،وهذا كذب وقال لكم بالشيطان.
جسمك ،روحك ،كل شيء عنك ،ينتمي إلى هللا .مقابل حياتك واستخدام الجسم ،تتوقع هللا عليك إطاعة كلمته .إذا كنت ال تعطي العبادة هلل ذلك له
المستحقة ،ويعيش بوصايا هللا ،ثم كل ما عليك ،الجسم ،والروح والحياة سوف تؤخذ منك إلى يوم القيامة.

رمل هللا
أعتقد أن هذا كما

يلي :هذا الكون هو هللا مربع الرمل .جميع اللعب في أنها تنتمي هلل .كنت واحدا ً من ممتلكاته ،وكذلك .إذا كان هللا

يبني قلعة رمال للعب مع لك ،ولكن ثم تتمكن من اللعب بقواعد له ،أنه يمكن إذا اختار وأخذ القلعة وسحق من أسفل .أنا ال أقول أنه هللا ما تنوي
القيام به؛ أنها مجرد فإن له الحق في القيام بذلك .أننا يجب أن نعيش بسعادته وال الخاصة بنا.

عالمة-الوظائف الحياة للخالص
"هللا و" كلم جميع هذه الكلمات ،قائال" :أنا الرب خاصتك هللا ،التي جلبت إليك من أرض مصر ،الخروج من منزل عبودية .أنت سوف ال

يكون آلهة أخرى قبلي " .خروج 3-20:1
في هذه الحالة ،ال أحد لديه أي وقت مضى قال لك هذا ،هللا يريد منك أن تعرف له ،شخصيا ووثيقا .في اآليات الثالث المذكورة أعاله أن
هللا يريد أن نفهم أنه هو "هللا لدينا" ،وأنها فقط آللية أن أردنا أن تعطي لنا العبادة .وقال القوانين أو الوصايا عالمات إرشادية لتظهر لك كيفية
إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،وال الخطيئة .أعتقد أن من وصايا هللا بالطريقة التالية.

حكاية رمزية لرحلة الطريق
كنت تستعد للقيام برحلة بنية سيارة في االنتقال من الدولة المركزية في نيويورك إلى دنفر ،كولورادو .ولكي تعرف كيفية الوصول إلى
هناك ،يمكنك إخراج أطلس السفر الخاصة بك ،ورسم خط على طول الطريق التي تحتاج إلى اتخاذها من أجل الوصول إلى وجهتك.
عندما يمكنك سحب أخيرا من الممر الخاص بك ،عليك أن تقرر أن لديك الطريق إلى أسفل في الذاكرة ،حيث تقوم بوضع األطلس في
المقعد الخلفي من الوصول إلى .كما يمكنك الوصول إلى مدينة كبيرة ،تتقاطع مع العديد من الطرق األخرى في الطريق عليك أن تأخذ .وهناك
معالم ،مع العدد الطرق التي سوف يأخذك إلى هذه أو تلك المدينة .تجد أن كنت غير متأكد ما هي الطرق السريعة تحتاج إلى تشغيل من أجل البقاء
على الطريق الصحيح ،حيث تضطر إلى سحب أكثر من أجل استرداد األطلس من المقعد الخلفي.
في هذا المثل ،السفر أطلس هو الكتاب المقدس الخاص بك ،الطريق الصحيح ،السطر الذي وجه وهو طريق االستقامة؛ معالم هي
الوصايا العشر .إال إذا واصلتم الوصايا العشر إلى قلبك ،أنت يمكن أن تضيع ويستغرق تشغيل خاطئ قبالة الطريق السريع للخالص ،والرياح في
واحدة من العديد من الطرق لإلدانة.
هللا أعطانا الوصايا العشر ،تدون في الحجر ،وذلك ألننا لن تحصل على الخلط فيما يتعلق بالطريقة التي نحن بحاجة إلى الذهاب للوصول
إلى غايتنا للخالص وال تضيع على الطريق المؤدي إلى اإلدانة على طول الطريق.

الوصايا العشر
 -1أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبل لي.
 -2أنت سوف ال تجعل لك أي صورة المتجمدة ،أو أي شبهة أي شيء في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت أو في المياه تحت
األرض :أنت سوف ال تنحني نفسك لهم وال تكون لهم :أنا الرب خاصتك هللا آلة غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى
الجيل الثالث والرابع من تلك التي تحض على الكراهية لي؛ والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منها أن الحب لي ،وتبقى بالدي
الوصايا.
 -3أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ الذي  takethاسمه عبثا.
 -4يوم تذكر يوم السبت ،للحفاظ على القدس .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :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 خاصتك غيتس :في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض  ،البحار وكل ما فيها،
واستراح في اليوم السابع؛ ولهذا السبب يبارك الرب "يوم السبت" ،وذلك هالوويد
 -5الشرف خاصتك األب واألم خاصتك :أن الخطوط الجوية التركية أيام قد تكون طويلة على األرض التي الرب خاصتك هللا جيفيث
إليك.
 -6أنت سوف ال تقتل.
 -7أنت سوف ال يرتكب الزنا.
 -8أنت سوف ال تسرق.
 .9أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد الجار.
 -10أنت سوف ال تطمع البيت في جارك ،وأنت سوف ال تطمع الزوجة للجار ،ال له سبب ،ال له أمة ،وال له ثور ،ال الحمار ال أي

شيء هو للجار .خروج 17-20:3
تذكر :وأوضحت أن هناك "ثالثة عهود األولية" التي جعلت هللا مع الرجل.
األولى مع إبراهيم السحاق،
الثانية مع موسى وتلك التي خرجت من مصر معه،
الثالثة "القديسين هللا" الذين يأتون إلى هللا عن طريق يسوع المسيح.

تنظر في العهد أن هللا مع موسى" ،العهد الثاني" ،والسبب ألن هللا يوضح ،بالوصايا العشر ،مما يعني أن العيش في "سبيل هللا" .بتدوين
القوانين هللا( ،الوصايا العشر) ،وبعد أنها كتبت إلى أسفل ونشرت ،أنه يعطي محددة وسهلة لتذكر قائمة مطالب ما هللا لقديسيه.

قوانين الحب
شيء آخر أود أن أنبه لك .الوصايا العشر قوانين الحب .من خالل معرفة ما يشكل خطيئة مسبقا ً ،أنت تعرف قبل الوقت ،كيف ال للخطيئة.
وهذا السبب ،جميع هذه المحاوالت األخيرة من "النبي الكاذب" الحط من قدر وقم بإزالة المراجع إلى هللا أو وصاياه العشر ،خطير جدا ً للرجل .إذا
كان لدينا ابدأ قراءة الوصايا العشر ولم أخذ الوقت لفهم معناها ،ثم لن نعرف كيف ال الخطيئة .وهذا هو هدف الشيطان ،إخفاء أو تخلط الحقيقة
بالكذب ،والخداع.
الشيطان يكره هللا ،ونظرا ألن هللا خلق الرجل ،الشيطان يكره الرجل ،إذا كان الشيطان يمكن أن تبقى لكم من تحقيق "الحياة األبدية" ،ثم
أنه قد نجح في حرمان هللا لك ولك من هللا .أنت كنز هلل ،وكل ما كنت ،الخبرات حياتك وحبك والنجاحات ،وكلها ذات قيمة هلل .إذا فشلت في أن يبقى
وفيا لعبادة هللا ،ثم يمكنك سيتم فقدان هلل.

تكون أنت الكمال
وعندما كان إبرام تسعين عام  ًا وتسعة ،الرب ظهر إلبرام ،وقال له" ،أنا هللا سبحانه وتعالى؛ سيرا على األقدام من قبلي ،وتكون أنت

الكمال ".سفر التكوين 17:1

قديس هللا
أن ما تقوله هللا أنه يريد أن إبرام لتصبح "سانت من هللا" .شيء واحد أن كنت قد أو قد ال يكون على علم ،ولكن هللا بسبب أن هذه الكلمات
المنطوقة إلى إبرام تكون مكتوبة أسفل بالنسبة لك وأنا اقرأ ،ألنها تنطبق على كل من الرجل وليس فقط إلبرام .هللا يريد أن جميع أطفاله على السير
أمام هللا وأن تكون مثالية.

تعريف الكمال
هذا التفسير لما أقول هللا إبرام معتمد بالعبارة التالية" ،وتكون أنت الكمال" .هو قول هللا ،ال يسأل ،إبرام ليكون مثاليا في المشي له أمام هللا.
ما رأيك هللا يعني بها "الكمال ?"
كلمة "مثالية" معاني عدة اعتمادا ً على كيفية استخدام الكلمة ،وتعريف أن أفضل تطبيق لهذا االستخدام :فولتلس .أن يكون "فولتلس" أن
يكون ،ال تشوبه شائبة ،نظيفا ً ،تالم ،عيب فيه ،و "الصحيح" .هو قول هللا إبرام ما يجب القيام به "سيرا على األقدام في طرق هللا ،وأن ال عيب فيه،
والصحيح في كل ما يفعله" .وهذا هو نفسه كما معنى وجدت في الوصايا العشر ،لماذا أقول أنها كانت موجودة قبل وقت موسى ،أنهم ببساطة ال
وكتب قبل.

سيرا على األقدام من قبلي
ماذا يفعل هللا يعني عندما يقول" ،سيرا على األقدام من قبلي؟" هل تعتقد أن هللا يريد إبرام السير أمامه حيث أن إبرام يمكن أن تقود
الطريق هلل؟ ال أعتقد ذلك .واقترح أن يريد هللا أن إبرام يمشي في "سبيل هللا" ،ذلك أن هللا الذي يراقب إبرام يمكن انظر باحترام وأحب أن إبرام
يعطي هلل في بلده الطاعة هلل.

طرق هللا
ما هو "سبيل هللا"؟ من أجل فهم هذا ،تحتاج أوال ً الحصول على معرفة من وما هو هللا ما يقف مجده الشخصي وما هو نوع من شخصية
لديه ،وشخصيته المعنوية .هذا وأعتقد أنت تعرف اآلن ،بعد قراءة هذا اآلن في هذه الصفحات للدروس المستفادة صفحة ويب هذه.
يتم إنجازه "طرق هللا" عند االحتفاظ "وصايا هللا" والعيش بأخالقية تعاليم "يسوع المسيح" ،الذي هو أيضا تعريف ما يعنيه أن يكون
الصالحين .
على الرغم من أن يسوع لم يولد في الوقت أبراهام ،وذلك لم يعلمنا أي شيء ،وحتى مع ذلك ،ما تعليم يسوع ،موجودة من أن هللا األبدية
إلى األبد و "تعاليم يسوع" هي السمات األخالقية األبدية التي سمات األخالق هللا نفسه .حتى على الرغم من أن يسوع لم تدرس لهم حتى اآلن ،ال
يعني أنها غير معروفة إلبرام .الذي يدرس يسوع هي التي أعطيت ليسوع باهلل األب وهللا األبدية إلى األبد ،ويجري ذلك أيضا ثم هو "طرق هللا".
لالحتفاظ بكل "الطرق هللا" هو الحفاظ على "شريعة هللا" و "شريعة هللا" يرد في الوصايا العشر .فقط ألنهم لم أكن قد كتب (تدوين) ،في
وقت أبراهام ،ال يعني أنه ال توجد حتى اآلن.

استراح هللا في اليوم السابع
وبالتالي تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .وعلى "هللا اليوم السابع" انتهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح

في "اليوم السابع" من جميع عمله الذي أدلى به .سفر التكوين 2-2:1
هذه اآليتين تجعل واضحة جدا ً في الواقع ،رحم هللا في "اليوم السابع من خلق" .أن تعيش حياتك أمام هللا ،يجب أن تكون مطيعة "وصايا
هللا" ،وإذا الحظ هللا "اليوم السابع" كيوم الراحة ،ثم حتى إلى يجب عليك.

الرجل يجب أن يرتكز على "اليوم السابع"
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :اليوم السابع ولكن يوم السبت للرب خاصتك هللا ،وفي ذلك لك يجوز القيام

بأي عمل .خروج 10-20:9

مرة أخرى ،في هذه اآليتين ،هللا يجري واضحة جدا ً ،ألن هللا استراح في "اليوم السابع" ،ثم ذلك أيضا يجب أن يرتكز كل رجل في "اليوم
السابع" .وعلى الرغم من وضوح هذه اآليات ،العالم بأسره لالعتقاد بأن يوم األحد أو اليوم األول هو اليوم مجلس اللوردات من بقية .واعتبر هذا أن
يكون خطأ كذب الشيطان األكبر.
تقوم معظم األكاذيب على الحقيقة  %90وكذب  %10فقط ،ولكن مع االحتفال األول بيوم كيوم راحة هللا ،ال يوجد شيء في الكتاب
المقدس التي يتحدث بها هللا أو يسوع التي تقدم الدعم لهذا الكذبة ،بعد العالم يعتقد أن يكون صحيحا ً على الرغم من أنها كذبة  %100مع ال الحقيقة
على اإلطالق في ذلك.

وسوف أقوم بي العهد
وسوف اجعل بالدي العهد بين لي وإليك ،وسوف تتضاعف إليك الغاية .سفر
التكوين 17:2
بأنك قد تفهم لماذا أرى أن هناك "ثالثة عهود األولية" وليس مجرد اثنين لطرح السؤال" ،ما هي مكافأة هللا تقدم إبرام إذا كان ال كأوامر
هللا له؟" مقابل المعيشة سيجعل حياته باهلل "بر" عهد مع إبرام ،وكل األجيال المقبلة أن تتقيد بالعهد التي حددت هللا مع إبرام.
ترى ،لم يكن يكفي أن كنت قد ولدت إحدى األسر "دولة إسرائيل" ،إذا كنت تريد أن تكون جزء من العهد مع هللا ،ثم كنت في حاجة إلى
أن تكون مطيعة ألن المطلوب من هللا عندما تم تعيين العهد في مكان .إذا فشلت في الوفاء بالجزء الخاص من العهد ،ثم هللا ليست ملزمة بالوفاء
بجانبه معك.

مثل عقد العمل
 Oالعهد أشبه "عقد العمل" .إذا كنت عقدا لشراء سيارة وقمت بتحديد أن كان أن يكون أحمر اللون مع عجالت كروم ،ولكن عندما تذهب
اللتقاط السيارة من التاجر ،أنها زرقاء اللون مع عجالت فوالذية العادية؛ لم تكن مطلوبة وال يمكن أن تكون مجبرا على قبول هذه السيارة التي ال
تفي بالمواصفات المحددة الخاصة بك وما كنت تعاقدت على شراء.
نفسه مع العهد مع هللا ،إذا كنت توافق على أن تكون مطيعة إلى "طرق هللا" ،ولكن ثم تفشل للقيام بذلك ،ثم هللا ليست ملزمة لتعطيك جميع
الهدايا التي وعد ألولئك الذين يحافظون على جميع الوصايا المطلوبة حسب هللا في "العهد األول" قدم مع إبراهيم.

مكافآت إلبرام
"إبرام و" سقط على وجهة :وهللا تحدثت معه ،قائال" :بالنسبة لي ،ها ولي العهد
مع إليك ،وأنت سوف تكون أبا ألمم كثيرة .كما ال يجوز اسم خاصتك أي أكثر من أن

يسمى إبرام ،ولكن يجب أن يكون اسم خاصتك أبراهام؛ ألب للعديد من الدول قد أدليت
به إليك .وسوف تجعل إليك تتجاوز مثمرة ،وسوف أقوم باألمم من إليك ،والملوك يجوز
الخروج إليك .وسأنشئ بي العهد بين لي وإليك وخاصتك البذور بعد إليك في أجيالها
العهد األبدي ،يكون هللا لك ،وخاصتك البذور بعد إليك " .سفر التكوين 7-17:3
فهم األوقات التي عاش إبرام في .على كل األرض ،وعبادة "هللا خلق" مكان يمكن العثور عليها ،حفظ متناثرة قليلة .الشيطان قد وضع
العديد من األديان الوثنية مع اآللهة الكاذبة للعبادة ،حيث يقول هللا إبرام ،أن الوقت قد حان أنه هللا تأكيد نفسه في حياة الرجل بوضع شعب الذي
ينظر إليه بهم هللا ،وتقديم العبادة له" ،لخلق هللا" .كان إبرام التي يقصد هللا أن أنه سيبدأ هذا بعد.

وعود هللا
وسوف تعطي لك خاصتك البذور بعد إليك ،األرض حيث أنت الفن غريب ،كل
أرض كنعان ،حيازة أبدية؛ وسوف يكون على هللا .سفر التكوين 17:8
ولذلك وعود هللا تعطي إلبرام ،وكل ما له من البذور أراضي كنعان المعروفة حاليا في فلسطين أو في دولة إسرائيل.

تعريف القديسين هلل
"هللا و" قال أبراهام" ،أنت سوف تبقى لي العهد ولذلك أنت ،وخاصتك البذور بعد إليك في أجيالها .سفر التكوين 17:9
كما قد أشار قبل" ،األطفال أبراهام" ال تشير إلى نسل الدم من الرجل ،ولكن لكل أولئك الذين يؤمنون بالوعود و "كالم هللا" ،واإليمان أن
هللا يتكلم ،هو الحقيقة وما وعود هللا القيام به ،سوف يفعل هللا.
نفس الشيء ينطبق على "بني إسرائيل" ،وجميع أولئك الذين التغلب على آثامهم بني إسرائيل ،و ليس كل الذين هم أحفاد يعقوب الدم هي
أن "أطفال إسرائيل" .أنا طفل إبراهيم ،في أن لدى الثقة في "كلمة هللا" ،أنا الطفل "إسرائيل" ،للتغلب على خطاياي ،وقد طلبت من هللا للمغفرة.
كالهما يلزم "سانت من هللا".

كنت

انظر :ليس فقط إلبراهيم أن يجعل هللا هذا العهد ،ولكن لجميع أولئك الذين يتبعون بعد أبراهام .هللا يستخدم كلمة "األجيال "،لكي

يكون واضحا أن جميع الذين يقدمون الطاعة بطرق هللا ووصايا هللا ،سيستفيد في وعود هللا ،إال أن هذا يعني أيضا أن أولئك الذين ال طاعة ،لن يفيد.

متطلبات العهد القبضة الحديدية
هذا هو لي العهد ،الذي يحتفظ ية ،بين لي ولك وخاصتك البذور بعد إليك؛ يجوز
ختان كل طفل رجل بينكم .ويي ،سيركومسيسي لحم القلفة الخاص بك؛ ويكون مميز من
العهد بيتويكست لي ولك .وقال أن ثمانية أيام يكون الختان بينكم ،كل طفل رجل في
الخاص بك األجيال ،أنه ولد في البيت ،أو اشترى بالمال أي غريب ،وهي ليست من
خاصتك البذور .سفر التكوين 12-17:10
هللا األول يقول إبرام أنه يجب أن تكون مثالية في "سبل هللا" ،وثم أنه يتوسع هذا بقيادة يجب أيضا أن جميع الذكور من الناس القلفة الختان
"رمزي" ترمز إلى العهد" .رمزي" يعرف بأنه :مظاهرة رمزية .هذا العالمة على جسد كل رجل تذكيرهم بأن تكون مطلوبة االحتفاظ "طرق هللا"
والتمسك بالعهد بينهما وهللا.

"تأخذ

مالحظة" :في تعريف "رمزي"  wordيستخدم "رمزية" .كلمة "رمزية" يعرف بأنه :في التمثيل لشيء آخر ،تميزت ،أو

التي تنطوي على استخدام الرموز أو سيمبوليسمس .
لم أكن مولعا من إعطاء تعريف لكلمة ،باستخدام جذر الكلمة كلمة يجري تعريفها؛ ولذلك أعطى هذا التعريف التالي لكلمة "رمزية".
كلمة "رمزية" يعرف بأنه :إعطاء تمثيل لشيء واحد باستخدام آخر إلعطائها معنى بطريقة يسهل فهمها من قبل الشعب .

على سبيل

مثال" :الحمائم" ترمز إلى السالم" .حمامة" ليس السالم؛ إال أنها تمثل فكرة السالم .

مع هذا التعريف في االعتبار ،ختان للقلفة تذكرة دائمة والمادية أن تلك البذور إلبراهيم ويعقوب ويلزم أن يكون مطيعا  ً إلى "طرق هللا".
يجري عملية الختان ليس في حد ذاته وتجعلك خالية من الخطيئة وأنها رمزية للحاجة الخاصة بك أن تكون مطيعة "وصايا هللا" ،وأن تكون مطيعة
ألن "طريقة هللا" هي نفسها بحيث تكون طاعة للوصايا واألحكام من هللا.
إذا فشلت في ذلك ،أن تكون مطيعة "كلمة هللا" ،ثم كنت غير المشمولة باألول أو الثاني العهود مع هللا .إذا كنت غير المشمولة عهود هللا،
ثم ال يحق لك الهدايا التي تعطي في المقابل إلى كونها مطيعة لوصايا هللا.

كل ما سيركومسيسي
يي ،سيركومسيسي جسد الخاص بك القلفة؛ ويكون المتخذة من العهد بيتويكست لي ولك .سفر التكوين 17:11

في هذه الوصية ،هللا يتطلب أن جميع األطفال الذكور والرجال فوريسكينس عن الختان ،كعالمة ورمز مميز ،إعطاء رمز الفعلي والدائم
للطاعة ،وبين اإلنسان وهللا.
كما ترون ،أن المتطلبات أو الوصايا التي كانت مطلوبة للحفاظ على أبناء إبراهيم كانت بسيطة ،وإعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل
وجميع الذكور المختونين.

في استعراض
مقابل أبراهام والبذور له االحتفاظ "طرق هللا" ووجود القلفة من جميع الرجال المختونين ،أنها سوف تتلقى جميع أراضي كنعان ،الذي
هو فلسطين في العصر الحديث .وهذا هو العهد األول الذي جعل هللا مع إبرام .كما يمكنك أن ترى الوعد فقط أو هدية ويولي هللا من األرض .هناك
ال حديث عن الوصايا العشر ،أو االحتفاظ بيوم السبت أو الحياة األبدية بل هناك؟

العهد الثاني
عاديون يقول منعزلة أطفال إسرائيل" ،أنا الرب ،وسوف تجلب لك من تحت أعباء المصريين ،وسيخلص لك الخروج من عبودية بهم،
وسوف استرد لك بذراع ممدودة ،ومع األحكام كبيرة :وسوف تتخذ لكم بالنسبة لي للناس ،وسوف يكون لكم هللا  :وأنتم ،أنا أعرف أن الرب إلهك،

الذي  bringethيمكنك من تحت أعباء المصريين .سفر الخروج 7-6:6
العهد الثاني ،يتطلب نفس العهد األول ،ولكن هللا وأضاف (تخليص لكم مع األحكام الكبير) ،أي تدوين "شريعة هللا"( ،الوصية عشر)،
بغية إعطاء التعليمات ال جدال فيها ومفهومة بسهولة على كيفية إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل التي لم يكن للعهد األول.
إبراهيم وإسحاق ،ألن يكون مستقيم أمام هللا ،تحتاج فقط إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة هلل ،ولكن عندما أثبت هذا الغموض مطلب،
أعطى هللا "العهد الثاني" ،الذي يشمل االحتفاظ بمجموعة مقننة من الوصايا ،لتوضيح ما هي "طريقة هللا" المطلوبة.
ألن هذه القوانين أو متطلبات لم تدون في وقت إبراهيم ونشره لجميع األجيال القادمة الوصول إلى الكلمات التي يتحدث بها هللا ،كانوا
يعيشون بين إبراهيم وموسى الخلط بسهولة وخدعت بالشيطان.
ولهذا السبب أعطى هللا موسى له الوصايا العشر المكتوبة على الحجر ،حيث تستمر إلى األبد ،ولكن هللا أيضا بسبب موسى كتابة ونشر
الكتب األولى من الكتاب المقدس ،والتي تعطي فهم أكبر للوصايا العشر ،في أن الوصايا العشر ولكن تلخيص "طريقة هللا" ،ولكن أيضا لما يتطلب
من رجل هللا بشأن كيفية تقديم العبادة هلل رجل.
كما ترون ،هذين العهدين هي "وصايا هللا" ،في أن هللا هو قول إبراهيم ،ومن خالله جميع األجيال القادمة ،أن شعب "يجب" الحفاظ على
هذه القوانين .هذا ليس طلبا أو أ يرجى جميلة ،هو يطالب باهلل أن الناس طاعة .في الخاص بك عبادة هللا-يسوع ،هل يمكنك طاعة؟

المملكة الكهنة

يي قد شهدت ما (هللا) فعلته منعزلة المصريين ،وكيف عارية لك على أجنحة النسور ،وجلبت لكم منعزلة نفسي .اآلن ولذلك إذا
أنتم طاعة الصوتي في الواقع ،وتبقى لي العهد ،ثم يي يكون كنز غريبة لي قبل كل شيء
من الناس :لكل األرض من األلغام :وأيها يكون لي مملكة كهنة وأمه مقدسة .هذه هي
الكلمات التي أنت سوف الكالم منعزلة أطفال إسرائيل .خروج 6-19:4
مع موسى ،هللا ما زال له العهد الذي أقام مع إبراهيم ،ولكن بغية إقامة أمة من قومه المطلوب أن هللا دونت أو ينبغي لي يقول استقراء
أكثر وضوح كل ما يعرف "يسير أمام هللا" .لهذا السبب أن مو سى حصل على عشرة قوانين محددة مطلوب من جميع األجيال من "بني إسرائيل"
من اآلن فصاعدا.
كجزء من العهد أن هللا مع موسى ونسل يعقوب ،وتلك التي هي على "أطفال إسرائيل" ،الذي أعطى "العهد الثاني" ،جعل هللا أي وعود
جديدة لموسى عالوة على تلك التي كان قد وعد إبراهيم .ما فعلته هللا تم إخماد خطيا بأن الذي كان مفهوما بين هللا وإبراهيم ،ولكن لم تدون قبل.
وهذا االفتقار إلى وجود مجموعة مقننة من القوانين االلتزام بالسماح للشيطان إلى إرباك وخداع الشعب ،لقبول األشياء التي لم يقصد هللا ،وبالتالي
إزالة الشعب ،بعد فترة من الزمن ،من إعطاء عبادة هللا الحقيقي والصحيح.

الرجل ال يزال فقدت في الخطيئة
حيث أعطى هللا للرجل كل هذه الكتابات كالوصايا برهان ومفهومة بسهولة ،حيث أن الرجل لن يكون الخلط أو الخداع ،ولكن الشيطان
خفية ومضلل أكبر بكثير من أي دولة أخرى ،واستطاع ذلك ،على الرغم من شريعة هللا التي تتم كتابتها إلى أسفل ،إلى حتى تدفع الناس إلى االعتقاد
يكمن الشيطان بدال ً من "كلمة هللا" كما مكتوب في صفحات الكتب من الكتاب المقدس.

الحقيقة البديهية آلهة
هذه القدرة للشيطان لخداع رجل مشتق من المقاومة رجل لفكرة أن "كلمة هللا" هي الحقيقة وأنها لم تكذب عندما قارنت أن هللا قد تحدث
وقد كتبت إلى أسفل ،مع بعض الشيء اآلخر منطوقه أو مكتوبة أسفل هذا يتعارض مع "كلمة هللا" ،أو له معنى ال يقصد بها هللا .بسبب هذا الخلل
في الرجل ،هللا أعطاني الحقيقة البديهية التالية.
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.
في هذا العهد الثاني ،هللا بذل أي وعود جديدة لموسى عالوة على تلك التي كان قد وعد إبراهيم .واعتبر هذا "العهد الثاني" ،والسبب ألن
هللا يوضح ما يعنيه العيش في "سبيل هللا" .من خالل تدوين قوانين هللا ،أنه يعطي محددة وسهلة لتذكر قائمة مطالب ما هللا لقديسيه.
وكما أشرت قبل" ،األطفال أبراهام" ال تشير إلى نسل الدم من الرجل ،ولكن لكل أولئك الذين يؤمنون بالوعود و "كالم هللا" ،واإليمان أن
هللا يتكلم ،وسوف تفعل هللا.
نفس الشيء ينطبق على "بني إسرائيل" ،وجميع أولئك الذين التغلب على ذنوبهم كما فعل يعقوب بني إسرائيل ،و ليس جميع الذين هم
أحفاد الدم يعقوب بأن "أطفال إسرائيل".
أنا طفل إبراهيم ،في أن لدى الثقة في "كلمة هللا" ،أنا الطفل "إسرائيل" ،للتغلب على خطاياي ،وقد طلبت من هللا للمغفرة .كالهما يلزم
"سانت من هللا".

العهد الجديد (الثالث)
ولكن يكون ذلك العهد أن سأدلي ببيت إسرائيل؛ وبعد تلك األيام( ،في نهاية
مرات) saith ،الرب ،وسوف أضع بلدي القانون في أجزائها إلى الداخل ،واكتبها في
قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:33 .إرميا
وبعد تلك األيام
العبارة" ،بعد تلك األيام "،إشارة إلى نهاية العصر ،وفي نهاية األيام ،ويشمل عهد يسوع على األرض ألف سنة.

القوانين في قلوبهم

وسوف يضع القانون بلدي في أجزائها إلى الداخل

 :هللا سوف يكتب( ،قوانين هللا ،وهي الوصايا

العشر وتعاليم يسوع األخالقية) ،في قلوبهم .فقط أولئك الذين قد اتخذت قوانين هللا ومرت بوالدة جديدة لشخصية واألخالق ،باحتضان الوصايا
العشر وجعل أخالق هللا أن تكون أخالقهم (اإلسرائيلية) ستكون مشمولة في "العهد الجديد" مع هللا.
لم يعد من الضروري أن يكون القلفة الختان ،ولكن بدال ً من ذلك يجب أن تحب "شريعة هللا" في القلب ،بحيث أنها لم تعد القوانين أن
تطاع ،لكن جوانب من أنت ،الشرف الخاص بك ،السمات الخاصة بك ،وأنت األخالق.

أول ظهور ليسوع
ثم أرسل هللا المسيح في جسم يسوع مرة أخرى إعطاء التعليمات والوصية بشأن كيف الرجل إعطاء العبادة هلل ،وكيف رجل يعيش في
األخال ق هللا .وحتى مع ذلك ،مرة أخرى قد تسبب الشيطان رجل يعتقد األكاذيب بتزييف كنيسة المسيح واإلنجيل يتحدث بها يسوع ،عن طريق
المسيح الدجال الشيطان ،واآلن من خالل الدين الملحدة الليبرالية ،التي "كتاب آيات" تشير إلى "نبي كاذب".
أكثر من  7بيليون الناس التي تعيش على األرض اليوم ،هللا يسلم فقط  144,000كما يجري "القديسين هلل" .مع مكافحة المسيح و "النبي
الكاذب" يصل الضغط عند تلك هذا صحيح تعطي العبادة هلل ،وإذا لم تتدخل في أقرب وقت ،هللا سجل كل من منظمة الصحة العالمية وما هو هللا
وتقف على سيكون المفقودة ألطفال الرجل ،ولذلك هللا على وشك التدخل ،كما تنبأ في نبوءات التالية .اآلن يمكنك أن ترى أن الشيطان وراء كل
الحروب ووراء كل األوقات أن الرجل يعطي العبادة لآللهة الكاذبة ،وحان الوقت لتظهر لك النتيجة النهائية لكل من مغالطات الشيطان.

المجد ليسوع المسيح
ورأيت في يده اليمنى له الذي جلس على العرش كتاب مكتوب داخل وفي
المؤخرة ،مختومة باألختام السبعة -رؤيا 5:1
هو تصور هذه اآلية هللا جالسا  ً على عرشه في السماء ،عقد كتاب ،مع الكلمات المكتوبة عليها وداخلها .هذا الكتاب هو ملزمة باألختام
السبعة ،وهو طريقة للقول بأنه ليس قادرا ً على قراءتها من قبل أي شخص.
سبعة عدد رمزية لعدد الخلق ،حيث استغرق هللا ستة أيام إلنشاء ثم أخرى يوم واحد أو في اليوم السابع للراحة .وهذا يعني بالنسبة لي أن
هذه األختام السبعة هي جوانب خلق هللا فقط لديه حق الوصول إلى ،الرجل الذي ال يكون قادرا ً على فهم.

وهو يستحق
ورأيت مالك قوي الذي يعلن بصوت عال" ،من هو جدير بفتح الكتاب ،وتفقد
األختام منه"؟ رؤيا 5:2
هل نتساءل "لماذا يتم طرح هذا السؤال يجري؟" والغرض من الكتاب هو أن ينقل أفكار مؤلف الكتاب إلى تلك التي تقرأ الكتاب .إذا كان
قد تم كتب كتاب ،ثم لماذا ال أنه يمكن قراءتها بواسطة أي وكل الذين يرغبون في القيام بذلك؟

الرجل ال يمكن فتحه
وأي رجل في السماء وال في األرض ،وتحت األرض ،وال كان قادر  ًا على فتح
الكتاب ،وال أن ننظر في هذا الشأن -رؤيا 5:3
ما هذا الشعر يقوله هو أنه على الرغم من أن هذا كتاب ،كتب لقراءتها" ،أي رجل" ليس بوسع لقراءته وال حتى تبدو عليه .وهذا يوحي
مرة أخرى بالنسبة لي ،أن هذا الكتاب قد تفعل شيئا مع "إنشاء" ،وأن ذلك فقط يمكن قراءتها وفهمها من قبل الخالق.

الفضول
واقترح أن السبب الرجل ال يمكن فتح هذا الكتاب أو البحث إلى هناك ألن هذا الكتاب قد كتب فيه كل تاريخ في الماضي والمستقبل .كما
اقترحت أعاله ،هذا الكتاب جانب رمزي من خلق ،واحد جوانب الخلق أن هللا خلق الزمن فضال عن الكون المادي.
رجل أسيرة لنهر الوقت ،وليس لديه القدرة على تغيير الماضي أو انظر إلى المستقبل ،ولكن هللا الذي ليس لهذا الكون ،ولكنه هو الذي
خلق هذا الكون ،خارج الوقت ولذلك يمكن رؤية أو الذهاب إلى أي مكان في الوقت المناسب ،اختار.

ال يوجد إنسان تحت األرض
وأي رجل في السماء وال في األرض ،ال تحت األرض ،وكان قادر  ًا على فتح
الكتاب ،وال أن ننظر في هذا الشأن -رؤيا 5:3
ويقدم هذه اآلية غذاء للفكر .أي شخص آخر مهتم على ما يعنيه يسوع عندما يقول
لنا أن أي رجل تحت األرض غير قادرة على فتح األختام؟ تحت األرض عموما إشارة
إلى البحر.
بغض النظر ،يسوع هو إعطاء إشارة محددة إلى مكان ليس في السماء وليس على
األرض .وهذا يوحي أن هناك رجال في هذا الموقع ،ألي منهم قادرا ً على كسر األختام.

عبارة غريبة ،ال تظن؟ وال يتكلم هللا ولكن أن يكون لها هدف ومعنى .حتى ما هو
معنى يمكن لنا استخالص من أي رجل تحت األرض يمكن أن يفتح الكتاب ،كما قلت،
"غذاء للفكر" .كشف هللا عن معنى هذا بالنسبة لي ،ولكن ال أعتقد أن أي شخص
يعتقدون أن ما أعطى لي هللا في الفهم؛ ولذلك سوف اترك حتى هللا إذا أراد أي أشخاص
آخرين يجب أن تعرف.

العثور على أي رجل يستحق
وأنا أبكي كثيرا ،وأنه تم العثور على أي رجل جدير بفتح وقراءة الكتاب ،وال أن
ننظر في هذا الشأن -رؤيا 5:4
السؤال الذي سألته" ،ما هو هذا الكتاب؟ هل هو كتاب كما نعرف الكتب ،أم أنها
نوع من الرمزية التي هناك حاجة حتى يتسنى لنا الحصول على فهم ما يحاول هللا-يسوع
يعلمنا؟
ما هو حول هذا الكتاب أن الرجل ال يكون قادرا ً على فتحه؟
ماذا يعني ذلك" ،ال للبحث في هذا الشأن؟" ألنه ال يمكن النظر إلى هذا الكتاب
على الرجل ،واقترح كما قد اقترحت سابقا ،أن هذا الكتاب رمزية ،وأن الرمزية لها
عالقة بإنشاء ،وليس مع العالم المادي.
واقترح ،حتى هذا الوقت في هذه الرؤية ،أن جون ليس لديه أي فكرة ما هو مكتوب في الكتاب ،بل أنه ال يعلم أنه من المهم ،وأنها بحاجة
إلى فتح وقراءة .أن ال أحد وجد أن نكون جديرين ،تسبب له كثير االستغاثة ،وجلبت له بالدموع.
هناك شيء آخر ينبغي أن تنظر إلى .ما هو محتوى هذا الكتاب ،وماذا جون يشعرون بالقلق حيث أنه يمكن فتح وقراءة؟

جذر ديفيد
 ،وواحد من الشيوخ  saithلي" ،أبكي ال :ها ،وأسد القبيلة من [جودا] ,جذر ديفيد,
قد خلت ساد لفتح الكتاب ،وتفقد األختام السبعة منه ".رؤيا 5:5
أرى تيله كمرجع نهائي ليسوع المسيح .يسوع هو ابن هللا ،ولكن في نفس الوقت هو يسوع ابن مريم ،رجل من لحم ودم ،ولذلك يسوع ابنا
للرجل ،كما أنه كثيرا ما مرات يشير إلى نفسه.
كونه ابن مريم ،ومباشر المنحدرين من الملك داوود ،كما ماري ،الذي هو السبب في أنه يشار إلى أنها من "جذر ديفيد".
في الوقت نفسه ،ومع ذلك ،هو يسوع المسيح ،والمسيح هو روح هللا ،مما يجعل يسوع ،هللا في جسد رجل .وهذا السبب في يسوع قادرا ً
على فتح الكتاب ،وعندما يتمكن ال رجل آخر ،يسوع أكثر من مجرد رجل المسيح هو روح هللا.

فقط يسوع يجري هللا
شيء آخر يمكنك أن تنظر ،لماذا فقط لجميع الناس في السماء واألرض يسوع هو واحد فقط قادرا ً على فتح الكتاب؟ أرى هذا بأنه نظرا ً
ألن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وهللا على هذا النحو فقط يمكن فتح الكتاب .وهذا يعطي أيضا دليل على ما هذا الكتاب ،وما قد كتب في ذلك وماذا
اقترح أن يعطي قوة النبوة ورؤية في المستقبل.

سبعة قرون وسبع عيون
وأنا صعوده ،ولو ،في خضم العرش والوحوش األربعة ،وفي خضم الشيوخ،
وقفت حمل كما أنه قد تم ذبح ،بعد سبعة قرون وسبع عيون ،وهي األرواح السبعة "من
هللا" أرسلت المنصوص عليها في جميع األرض .رؤيا 5:6

وقفت الضأن كما أنه قد تم ذبح
عندما يتم إعطاء جون هذه الرؤية ،قال أنه يرى أن لها مظهر الضأن الدائمة في خضم تلك تجمعوا حول "عرش هللا" في السماء .هذا
الخروف له مظهر أحد أنه قد تم ذبح أو بعد مرة كان ميتا ،ولكن اآلن الدائمة على قيد الحياة ليراها الجميع .وأرى أن هذا كرؤية رمزية محددة
للرجل يسوع وأن يسوع مات على الصليب ولكنه كان أحياء منعزلة الحياة ،األمر الذي شهد يوحنا الرسول شخصيا ومع عينية.

وبعد سبعة قرون وسبع عيون
تظهر يسوع ليوحنا الرسول ،ال كرجل ولكن الضأن ،بعد سبعة قرون وسبعة أعين ,هذا أرى أن يجري
القيام به ،وحيث أن جون وأنت وأنا ،سوف نفهم أن يسوع أكثر من رجل ،ولكن أن
يسوع نفسه رمزية من الخالق ،وكل ما يقف هللا له.

سبعة أرواح هللا
واقترح أن بأرواح هللا السبعة هي سبعة أيام الخلق وكيف أنها أنشأت السابعة يوم السبت .
هللا-يسوع يكشف عن أن سبعة قرون وسبع أعين على الحمل ،ورمزية كنيسة المسيح ،رمزية أخرى من األرواح السبعة من هللا؛
ولذلك ،تمثل أيضا سبعة أيام إنشاء وإقامة السابعة يوم السبت .
وهذا أمر منطقي عند النظر في أن كنيسة المسيح التي حددها يسوع يقوم على حقيقة أن هللا هو الخالق ،وأن له "السبت اليوم السابع" هو
يوم مقدس ،وعليه فإننا نتذكر أن تبقى له يوم السبت المقدس.
واقترح :هذه الرمزية هو إعالم لنا أيضا أن فقط تلك التي تبقى "يوم السبت اليوم السابع" يمكن أن "القديسين هللا" ،وجميع اآلخرين
إلعطاء العبادة هلل-يسوع ولكن ال تبقى "يوم السبت اليوم السابع" ،تعطي عبادتهم عبثا.
ينبغي اإلشارة إلى الخروف كما أنه قد تم ذبح اآلن إقناع لكم أن هذا هو يسوع المسيح ،ومن خالله أن يسوع رمزي لكنيسة المسيح التي
تأسست عليها كافة أن يسوع تدريسها.

تم العثور على يسوع جديرة
وقال (يسوع) جاء وأخذ الكتاب من يده اليمنى له أن يجلس على العرش .رؤيا 5:7

هذه الكلمات" ،أخذ الكتاب من أصل اليد اليمنى له الذي جلس على العرش "،تقول لي أن هذه هي النقطة حيث هللا يعطي السلطة "يسوع
المسيح" ،السلطة ،حتى ذلك الحين ،لم إال من هللا األب.
في هذا الصدد ،هللا هو بسط سلطة هللا في أيدي "يسوع المسيح" .وهذا هو نفس آب اإلنسان إعطاء اإلعالن أن ابنه ورثته تركته ،وله
ولكل سلطة األب.

هو يعبد يسوع
وعندما أنه اتخذ الكتاب ،الوحوش األربعة وأربعة وعشرين شيوخ سقطت قبل الحمل ،إذ كل واحد منهم القيثارة ،والذهبي قارورة كاملة من الروائح
الكريهة ،وهي صلوات القديسين .رؤيا 5:8

مع هللا يعطي سلطته إلى "يسوع المسيح" ،جميع من كانوا موجودين في "روما العرش" ،تقر هذا التعيين من السلطة ،بالذهاب إلى أسفل
قبل يسوع وإعطاء العبادة للمسيح إلى "مجد هللا" األب.
عندما يموت ملك بشرية أو يلغي عرشه ويأخذ ابن الملك في عباءة الملك ،ثم الناس والمواضيع األولى يعطي الوالء لإلبن.

أغنية جديدة
وكانت سونغ أغنية جديدة ،قائال" :أنت الفن جديرة بأن الكتاب ،وأن فتح األختام منه :أنت تضيع القتيل ،ويمتلك خلصنا إلى هللا خاصتك الدم من كل
أهالي ،واللسان ،والشعب ،واألمة؛ ويمتلك جعلنا معزل لنا هللا الملوك والكهنة :ونحن سوف يسود على األرض " .رؤيا 10-5:9

والسبب في هذا هو أغنية جديدة ،ألنه ،في كل من الخلود ،أعطت هللا ابدأ مثل هذه السلطة ألي شخص.

النظر في

هذا :هللا تشير إلى المالئكة والكائنات السماوية األخرى كأبنائه ،ولكن في جميع الخلود ،هللا ابدأ أعطى هذا الشرف أو

المجد كما أنه أعطى "يسوع المسيح" .ولهذا السبب ،لماذا الحاضرون غناء "أغنية جديدة"؛ قد تحدث هذه ابدأ قبل هذا.
هذا المرجع المخلص ،وقاد يمتلك خلصنا إلى هللا خاصتك الدم ،وأن يسوع أن تالميذه أن تعاليمه الوثنيين واألمم كافة ،وينبغي اآلن إقناع
لكم ،هذا هو "يسوع المسيح" الذي أعلنت جديرة بفتح هذا الكتاب مع أن األختام السبعة.

فقط يسوع يجري هللا
شيء آخر يمكنك أن تنظر ،لماذا فقط لجميع الناس في السماء واألرض يسوع هو واحد فقط قادرا ً على فتح الكتاب؟ أرى هذا بأنه نظرا ً
ألن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وهللا على هذا النحو فقط يمكن فتح الكتاب .كما تعطي فكرة عن ما هذا الكتاب ،وما قد يكون مكتوب في ذلك،
الذي اقترح هو القدرة على إنشاء وكل ما يوجد في.

هو يعبد يسوع
وأنا صعوده ،وسمعت صوت المالئكة الكثير من جولة حول العرش والحيوانات
والشيوخ :وكان عدد منهم عشرة آالف مرة عشرة آالف وآالف اآلالف؛ قائال بصوت

عال" ،جديرة بالحمل التي قد ذبحت للحصول على الطاقة ،والثروات ،والحكمة ،والقوة،
والشرف ،والمجد ،ونعمة .الوحي 12-05:11
يتم قياس المذهب أكبر وجدت في الكتاب المقدس في اآلالف .ولذلك ،عند فإنه يتم حسابها في أكثر من عشرة آالف باإلضافة إلى آالف
اآلالف ،أنها طريقة أخرى للقول ،بالمليارات على المليارات إلى تريليونات ،عند كوادريليونس .باختصار ،كثير من الزوايا كلها كانت موجودة
وكانت جميع إعالن يسوع المسيح جديرة بالعرش ،وتستحق أن تكون قادرة على إزالة األختام السبعة ،وعلى فتح وقراءة هذا الكتاب.

المباركة من الحمل
واستمع إلى كل مخلوق الذي هو في السماء ،وعلى األرض ،وتحت األرض،
وهذه كما هي في البحر ،وكل ذلك يتم في نفوسهم ،وأنا أقول" ،نعمة ،والشرف ،والمجد
والسلطة ،يكون له أن  sittethعلى العرش ،ومنعزلة الحمل عن أي وقت مضى ومن أي
وقت مضى" .وقال الوحوش األربعة ،أمين .والشيوخ األربعة والعشرين سقطت ويعبد
له الحي إلى األبد ،ومن أي وقت مضى .الوحي 14-05:13
فمن وجهة نظري ،على الرغم من أنه ال يقول الحقيقة في الكتاب المقدس ،ولكن إدراج هذه اآليات في هذه الرؤيا ليوحنا الرسول بغية
مساعدة القارئ على فهم الحقيقة أن "يسوع المسيح" هو هللا في جسد رجل هذا أعتقد أمر مهم ،ألن هناك آلهة أخرى كاذبة .الشيطان خاصة
والمالئكة الساقطة األخرى أقامت األديان األخرى التي تحاكي أو المزيفة اإليمان الحقيقي .كاذبة ،وحتى ولو كنت تعتقد أن لك عبادة هللا الحقيقية،
أنت خدعت و ولذلك ال عبادة هللا الحقيقية .لهذا السبب لماذا يجب علينا أن نتخذ "كلمة هللا" أنها الحقيقة ،وجميع الكلمات األخرى التي تناقض أو
نختلف مع "كلمة هللا" كالكذب.
في اآليات أعاله ،هو إعطاء هللا "يسوع المسيح" ،وسلطة على السماء واألرض وكل ما هو داخل ،ولكن يحتفظ بالسلطة على كل ما تبقى
من الكون .يوجد آلة واحد فقط ،وهللا خلق المالئكة مثلما خلقه "الشيطان مان ".إنجيل الساقطة ،حيث أنه ليس من هللا ،ولكن هللا كاذبة ،ألنه هو واحد
من المالئكة الذين سقطوا ،وعلى هذا النحو تم إنشاؤه باهلل كذلك .يوجد آلة واحد فقط ،وعلى هذا النحو يجب أن نعطي العبادة ألن هللا واحد كما قال
أوامر .زيادة أو تقليل أي شيء من ما تحدث هللا جعل العبادة الخاص بك كاذبة وذلك لك العبادة دون جدوى .اآليات التالية تقديم الدعم لذلك.

عبثا أيها العبادة
( ،يسوع) ،أجاب وقال لهم( ،الفريسيين)" ،خلت أسياس تنبأ المنافقين ،كما هو
مكتوب "،هذا الشعب هونوريث لي بشفاههم ،ولكن قلوبهم أبعد ما تكون عن لي.
هووبيت دون جدوى هل يعبدون لي ،التدريس للمذاهب وصايا الرجل؟ " مارك 7-7:6
ماذا يعني هذا ،هونوريث لي بشفاههم ،هو أن على الرغم من إعطاء الكالم لكونه مسيحيا  ً أو يهوديا  ً أو مسلما ،إذا كنت ال يعبد كما أوامر

هللا قال أن تعبد ،ثم ،هووبيت دون جدوى يعبدون لي,

الخاص بك العبادة عبثا.

المذاهب من الرجل هي الكلمات المنطوقة ال باهلل بل باآلخرين مثل البابا ،أو كاهن أو قسيس ،أو المال ،ومخالفة في المعني كما أن هللا
الذي تكلم باألنبياء ،وأنها كتبت إلى أسفل ،وقد نشر .فقط كلمة هللا هو الحقيقة ،كل الكلمات األخرى التي تناقض أو تغيير معنى "كلمة هللا" أكاذيب.

كذب الشيطان األكبر
ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل .خروج 20:10
األكثر وضوحا  ً من "الوصايا الرجال" هو عبارة أن أقول لكم أن اليوم األول من األسبوع ،أو يوم األحد هو "يوم السبت" للرب إلهك،
عندما يخبرنا هللا في اآلية أعاله أن "اليوم السابع" هو يوم مقدس هلل" ،يوم السبت".

كنت أقول ،نصلي إلى هللا!
قد تقولون" ،إذا أدعو هللا ،وفي قلبي ،وهو اإلله الحقيقي وأدعو ،فليس لدى أي شيء يدعو للقلق حول "-وأقول أن هذا غير صحيح .إذا
كنت تتبع تؤمن والممارسات ،والحفاظ على تقاليد الكنائس الكاذبة ،بغض النظر عن كم كنت أصلي إلى هللا ،أنها باهلل كاذبة منهم تصلي ،وصالتكم
مصنوعة من دون جدوى .التالية سوف تساعد على إعطاء الوضوح لما أنا في محاولة للقول.

حكاية رمزية لصديق
( ،يسوع) ،أجاب وقال لهم( ،الفريسيين)" ،خلت أسياس تنبأ المنافقين ،كما هو
مكتوب "،هذا الشعب هونوريث لي بشفاههم ،ولكن قلوبهم أبعد ما تكون عن لي.
هووبيت دون جدوى هل يعبدون لي ،التدريس للمذاهب وصايا الرجل؟ " مارك 7-7:6

إذا كنت قد اتخذت الوقت للحصول على معرفة هللا شخصيا وحميمة ،ثم كيف يمكنك ربما ال تعرف ما إذا كان في الواقع هللا التي تعطيها
لعبادة؟ لمساعدتك على فهم ما أنا محاولة ألقول ،دعونا ننظر في ذلك فيما يتعلق بمعرفة شخص آخر.
جاك صديق لك .أنت عرفت جاك لنحو شهر ،ويمكنك التمتع بالحصول على جنبا إلى جنب مع إليه البيرة ومشاهدة األلعاب الرياضية.
يوم واحد يأتي إليكم سام ،وهو صديق منذ فترة طويلة من يدكم ،ويخبرك أن جاك لص ،أنه سرق األموال من سام ،وعليك أن تكون حذرا ً مع
الخاص بك الثمينة حول جاك.
والسؤال هو تعرف جاك جيدا بما يكفي معرفة ما إذا كان سام يقول لكم الحقيقة ،أو هو سام الذي هو الكذاب .إال من خالل التعرف على
شخص ما ،يمكنك حقا  ً معرفة لبعض إذا كانوا كما كنت أعتقد أن أو إذا كانوا كشخص آخر قد قلت لكم أنهم.
وهذا ينطبق على هللا كذلك .إبليس وقد قال لنا أن هللا مضلل ،والكذاب .عندما يقول هللا تعالى أن "اليوم السابع" هو يوم السبت للرب ،ولكن
الشيطا ن يخبرنا بأن اليوم األول من األسبوع ،اليوم (األحد) ،هو يوم السبت للرب ،الذين يمكن أن تؤمن؟ إال من خالل التعرف على هللا والشيطان،
يمكن ربما تقوم تحديد المتعلمين وذوي المعرفة .الشيطان كذلك جعلت أكثر صعوبة في إثبات أنه قد دين يحتوي على جميع الشكل والمظهر لإليمان
الحقيقي من هللا ،ولكن ليس من اإليمان كما يدرس لنا بالمسيح .الشيطان قد مزورة بانجيل المسيح ،لدرجة أنه من الصعب معرفة المسيح والتي هي
من الشيطان .فقط عن طريق الحصول على معرفة هللا في إقامة عالقات شخصية وحميمة يمكن من أي وقت مضى تعرف بالتأكيد هو الحقيقة وهو
الكذب .وقد أوضح هللا ما يجب أن نفعله من أجل إظهار أننا العبادة له وله فقط .وهذا هو كل ما المنصوص عليها في الكتاب المقدس والوصايا
العشر وتعاليم يسوع المسيح .فقط من خالل دراسة هذه األمور والقادمة لنعرف ما هو هللا والشيطان يقف ،أنت قادرة على معرفة صواب لهم ،أو
إذا كانت غير مقبولة لكم .عند فهم األخالق هللا ،ثم جئت لنعرف من هللا .ونحن جميعا يحددها لدينا الشعور الشخصي بشرف وشخصية ،وشخصيتنا
المعنوية ،حتى أيضا هو هللا ،ألننا مصنوعة في صورته.
بعد اآلن منحك نظرة صغيرة إلى ما هللا-يسوع ،يمكن أن نمضي قدما لتعلم من تلك النبوءات "نهاية أيام" نظرا ً ليوحنا الرسول 2,000
يسوع المسيح  +منذ سنوات.

