تعاليم يسوع المسيح
الفصل 1
أنا أحب أن تحبني
عندما بدأت أوالً بدراسة الكتاب المقدس في شباط/فبراير  ،2007كان السؤال األول وأطلب من هللا" ،كيف ،هللا ،تتطلب أن أعبد لك؟"
اآلية التالية في الكتاب المقدس من حيث توجه لي ،الذي يعطي اإلجابة على هذا السؤال.
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي يسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17

في هذه اآلية يخبرنا هللا أن يحب أولئك الذين يحبونه ،ثم يوضح كيفية إظهار أو المجاهرة بأن الحب بالنسبة له ،وأن يتم السعي له مع
الحرص.
الكلمة "االجتهاد" يعرف بأنه :جهد المتواصل والعمل الدؤوب في القيام بشيء ،والرعاية أو االهتمام المتوقع في القيام بشيء.
بالنسبة لي ،وهذا يترجم إلى أخذ الوقت والجهد لدراسة والبحث عن الكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس للتحقق من أن أفهم المعني
المقصود أن هللا يستخدم أصلً .
أنا مؤهل تعريفي لكي يكون واضحا ،هو المعني المقصود أن هللا عندما تحدث كلماته إلى األنبياء أن الرغبة في معرفة ،بدالً من المعني
الذي قد يتحقق نتيجة لترجمة العديد من المؤلفات األصلية.
إذا كنت تقرأ الكتاب المقدس مثل رواية ،كنت ال تسعى عناية هللا؛ يجب عليك البحث ودراسة آيات للحصول على "كلمة هللا الحقيقية"،
وما يعني هللا عندما يقول أننا يجب أن يسعى إليه "جد  ".وكان بقية دراستي للكتاب المقدس مع هذه اآلية وأفهم من ذلك ،قبل كل شيء في ذهني.

وصايا يسوع اثنين
يسوع الوصية األولى
فمن رأيي أن الجميع يعلم يسوع لنا ،ومن ثم ما هو مكتوب في كتب العهد الجديد ،يمكن تلخيصها في وصاياه اثنين ،ولذلك اسمحوا لنا
االنتقال إلى األمام في كتاب  Matthewومناقشة تلك الوصايا .وقال هذا الحدث نفسه من الكتاب  Matthewوالكتاب علمة كتاب لوقا ،سوف
تظهر كل ثلثة إلعطاء فهم أكثر اكتماال لما يقوله يسوع.

من كتاب Matthew
ولكن عندما سمع الفريسيون أنه قد وضع  Sadduceesإلسكات ،أنها جمعت معا .ثم أحدهم ،ومحام ،سألته سؤا ًال ،مغريا له ،وقال:
"سيد ،وهي وصية عظيمة في القانون؟" Matthew 22:36
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 والعظمىMatthew 22:37-38 -
والثاني مثل منعزلة" ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .في هذه الوصايا اثنين شنق كل القانون واألنبياءMatthew 22:39- .
40

من كتاب العالمة
وقد تم االستماع هذا الكاتب إلى يسوع في اإلجابة على األسئلة وطلب منه ،وأفكر بأن يسوع قد أجاب حسنا ،ويسأل سؤال من تلقاء نفسه.

وجاء واحد من الكتبة ،واستمعت منهم إلى التفكير معا ،وإدراك أنه قد أجاب عليها جيدا ،سألته( ،يسوع)" ،وهو الوصية األولى للجميع؟"
مارك 12:28

وأجاب يسوع له" ،األول من كل الوصايا ،أسمع ،يا إسرائيل؛ هو الرب الهنا رب واحد :وأنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع
خاصتك القلب ،وسوف جميع خاصتك الروح ،ومع جميع خاصتك العقل ،ومع كل قوة خاصتك :هذه هي الوصية األولى .مارك 30-12:29
والثانية هي من هذا القبيل" ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .ال يوجد غيرها أكبر من هذه الوصية .مارك 12:31

من كتاب لوقا
ولمح ،محام معين وقفت ،وإغراء له ،قائل" :سيد ،ماذا أفعل لترث الحياة األبدية؟" لوقا 10:25
وقال (يسوع) وقال له" ،ما هو مكتوب في القانون؟ كيف ريديست أنت؟ " لوقا 10:26

وأنه (المحامي) الرد على سعيد" ،أنت سوف الحب الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،ومع جميع خاصتك الروح ،ومع كل قوة
خاصتك ،ومع مراعاة جميع خاصتك؛ وجارك كما تحب نفسك .لوقا 10:27
وقال (يسوع) له" ،أنت يمتلك اإلجابة على حق :تفعل هذا وأنت سوف يعيش ".لوقا 10:28

كما يمكنك أن ترى كل واحدة من هذه الرسل الثلثة يعطي وجهة نظر مختلفة قليلً لما كانوا شهودا .وحتى مع ذلك ،هو جوهر ما يشهد
كل منهما لنفسه.
هل نفهم ما يقول لنا يسوع؟ األعظم من جميع الوصايا ليست حتى من الوصايا العشر ،ولكن أن نحب هللا كل ما لدينا من القلب والروح
والعقل .واقترح أن هذا يجري النظر في أعظم من جميع الوصايا بيسوع ،أننا ينبغي أن تأخذ من الوقت لنفهم لماذا.

كيف تحب هللا؟
والسؤال بالنسبة لي "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 ،وأنت بالنسبة لي بلدي المنقذ والمخلص ".أو أكثر شيء 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.
السؤال ال يزال قائما" ،كيف تظهر هذا الحب "،كما طلب في الوصية األولى يسوع؟ فقط أقول" ،نعم ،أنا أحب هللا ،ونعم ،أنا أحب المسيح
يسوع ،ويقبل به كمخلص بلدي؟" سيكون هذا فقط تأمين مدخل بلدي إلى السماء والحياة األبدية؟
على الرغم من أن أحد الذين يتم تعليمهم في تعاليم الكتاب المقدس وقد قال لي ،نعم ،هذا هو كل ما يجب القيام به ،ال يزال يطرح سؤال
المزعجة .كيف تظهر حبي هلل ،فضل عن بلدي الجار ،كما "يسوع المسيح" قال لنا أن نفعل؟ هذا يعطيني سببا لتعريف الحب ،كجزء من البحث
الدؤوب الذي قرأت في الكتاب المقدس.

تعريف الحب
قاموس "التراث األمريكي" له العديد من التعاريف المختلفة لحب الكلمة ،ولكن المرتبطة بهذه المسألة هو الذي يبدو أفضل" ،أن يكون
شعور عميق ،والعطاء ،والوصف بالمودة ومواساته تجاه".
يريد أن تتأكد من أن فهمت التعريف ،وبحثت عن التعريف للكلمة "أنانيفابل" ،الذي هو" ،إينكابابل ليجري التعبير عنها؛ ال توصف أو
أونوتيرابل .وقررت أيضا للبحث عن مواساتها كلمة ،فقط أن تكون على يقين من أنني فهمت معناها ،يخبرنا القاموس "مواساته" هو سببا للقلق أو
القلق.
مع هذه المعلومات ،ينشأ وضع تعريف أكثر اكتماال لكلمة الحب" ،أن يكون عطاء عميق ،ال توصف ،والشعور أونوتيرابل المودة والقلق
أو القلق تجاه".
أطلب منكم ،هل ه ذا 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 كل يقول لنا الحب لهم ،حتى ال يقف على السبب في أنهم قالوا لنا كيفية إظهار هذا
الحب؟

مع كل قلب خاصتك
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.

مع جميع خاصتك الروح
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 حقا ً هو ما هي
روح؟
يخبرنا الكتاب المقدس أن هللا جعل الرجل روح حية.
واللورد جود شكلت رجل تراب األرض ،ونفخ في بلده آنفة نفس الحياة؛ وأصبح الرجل روح حية -سفر التكوين 2:7
كما ترون ،هللا ال يعطي الرجل روح حية ،ولكن في واقع األمر من صنع اإلنسان روح حية .هذا يقول لي أن روح هو جزء من الجسم وليس منفصلً.
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 .وهذا يقول لي أيضا أن الروح ليست منفصلة عن الجسم ،وذلك عندما يموت الجسم ،ذلك أيضا هل الروح .هللا لديه المزيد
لنقوله حول هذا الموضوع.

ما هي الروح؟
ثم هذا يسبب لنا أن نطرح هذا السؤال مرة أخرى" ،ما هي الروح؟"
من أجل فهم هذا لدينا مقارنة الرجل للحيوانات األخرى المنشأة على األرض خلل اليوم السادس من خلق .ويدحض العديد منهم قد تحدثت أيضا ،أن
هللا خلق اإلنسان في اليوم السادس جنبا إلى جنب مع جميع الحيوانات األخرى التي على هذه األرض معنا .أنها تحاول أن تقول لي ،أن الرجل تم إنشاؤه بشكل
منفصل من الحيوانات ،ولكن اآليات التالية ،ويجعلها واضحة تماما بالنسبة لي ،سواء وضعت على األرض في "اليوم السادس من خلق".

اليوم السادس من خلق
"وهللا ،قال"" ،اسمحوا األرض طرح المخلوق الحي بعد نوع ،والماشية ،والشيء الزاحف ،والوحش من األرض بعد الرقيقة ":وكان حتى نشأة
01:24
"هللا و" جعل وحش األرض بعد نوع ،والماشية بعد النوع ،وكل ما كريبيث على األرض بعد الرقيقة :ورأى هللا أنه حسن .نشأة 01:25

بعد الرقيقة
العبارة" ،بعد الرقيقة "،يشير إلى حقيقة أن الماشية سوف تولد األبقار واألغنام سوف أنجب األغنام ،وماوس سوف أنجب ماوس ،وهلم جرا .ويعني
أيضا أن الماشية سوف ال تلد دب ،أو سوف ال تلد كلب أسد .وهذا هو أيضا األساس لفهم عملية التطور الطبيعي.

"هللا و" قال" ،فلنجعل الرجل في صورتنا ،بعد لدينا الشبه :والسماح لهم السيادة على أسماك البحار ،وعلى الطير من الهواء ،وعلى الماشية ،وعلى
كل األرض ،وفوق كل شيء الزاحف الذي كريبيث على األرض ".نشأة 01:26
كما ترون ،رجل يجري في "اليوم السادس من خلق" ،جنبا إلى جنب مع ومع الحيوانات من األرض .والفرق الوحيد أن هللا إعطاء الرجل هيمنته على
جميع الحيوانات األخرى.

اإلحاطة

علما :هللا لم تفصل من الرجل كما تقدم روح حية ،إال أن هللا قد أنشأ رجل على األرض.

"حتى هللا" خلق اإلنسان على صورته ،على صورة هللا خلق أنه له؛ ومن الذكور واإلناث تم إنشاؤها قال لهم .نشأة 01:27

تأخذ مالحظة:
في "اليوم السادس من خلق" ،خلق هللا الرجل ،الذكور واإلناث .هذا يقول لي أن هللا وضع الرجل ،الذكور واإلناث على األرض في "اليوم السادس من
خلق" وفي نفس الوقت.
أنها ليست حتى بعد "اليوم السابع من خلق" هللا أن يجعل آدم ،روح حية .وهذا يقول لي ،أنه عندما أنشأ هللا رجل في اليوم نفسه كالحيوانات ،رجل لم
يكن أكثر من حيوان آخر ،وأنها ليست حتى بعد هللا تقع في اليوم السابع من خلق قبل هللا يجعل الرجل ،آدم أوالً ،ثم بقية الرجل ،إلى روح حية.
واقترح أن هذا السبب في سبب هللا آدم للذهاب إلى نوم طويل ،وهللا بحاجة إلى وقت أو تركت األجيال تمر قبل كل ذلك كان الرجل إنساني قد توفي
قبالة وإال أولئك الرجال الذين يعيشون النفوس.

"هللا و" أنعم عليهم ،وقال هللا لهم" ،تكون مثمرة ،وضرب ،وتجديد األرض وإخضاع ذلك :وقد دومينيون إزاء السمك البحر ،والطير في الهواء،
وفوق كل شيء حي موفيث على األرض ".نشأة 01:28
هللا من صنع اإلنسان على صورته ،وعلى هذا النحو قدم رجل للستخبارات أكبر بكثير من الحيوانات األخرى .فمن الممكن أن االستخبارات ،وما
زالت ال تكون روح حية ،هذه اآلية يقول لي.

"هللا و" قال" ،ها ،لقد أعطيت لك كل عشب مع البذور ،والذي على وجه كل األرض ،وكل شجرة ،في الذي هو ثمرة شجرة تدر البذور؛ لكم أنه يكون
للحوم ،وكل الوحش من األرض ،وكل الطيور في الهواء ،وكل ما كريبيث على األرض ،حيث هناك هو الحياة ،لقد أعطيت كل عشب أخضر للحوم" :وكان
حتى نشأة 30-01:29
ماذا تقول لي اآلية أعله هو أن هللا من صنع اإلنسان أن تعتمد على أشياء األرض ألن القوت ،تماما كما فعل الحيوانات .بالنسبة لي ،هذا طريقة
أخرى للقول بأن الرجل مجرد قدر جزء من النظام الطبيعي للحياة على األرض كما الحيوانات.
ورأى "هللا و" كل شيء أنه قد بذلت ،وها ،كانت جيدة جد ًا .وفي المساء وفي الصباح اليوم السادس .نشأة 01:31
واآلن بعد أن فهم أن الرجل اعتبارا من "اليوم السادس من خلق" تماما مثل الحيوانات األخرى من األرض ،ولكن مع االستخبارات أكبر .ثم يجب أن
نسأل السؤال" ،ما هو مختلف عن الرجل وتلك الحيوانات األخرى التي تعطي منظور بشأن ما هي روح؟" بعد كل شيء ،أفهم أن الكتاب المقدس يقول لنا أن
الرجل فقط روح حية ،وأن لم الحيوانات األخرى.
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 .ونحن نعلم أيضا أنه اعتبارا من "اليوم السادس من خلق" ،رجل لديه لم يجر
روح حية؛ ولذلك يجب أن نقارن الرجل للحيوانات كرجل تم تغييره من قبل هللا بعد "اليوم السابع" عندما استراح هللا.

رجل ،روح الحية
وهكذا انتهى السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم السابع من جميع
عمله الذي أدلى به .وهللا المباركة في اليوم السابع ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين
3-2:1
هذه اآليات الثلث خلصة لجميع أن هللا قال لنا في الفصل األول من "سفر التكوين" ،وثم يستمر هللا في تعليله لكيفية خلق الكون التي تقول لنا أن أنه
استراح في "اليوم السابع" ،ونظرا ألنه استراح في "اليوم السابع" ،أنه "المباركة" اليوم السابع ،مما يعني جعل المقدسة .ثم يقول لنا أنه "سانكتيفيد" اليوم
السابع ،مما يعني أنه جعل "اليوم" يوم السابع الخاص من جميع اآلخرين ،في ذلك أن تبقى خالية من الخطيئة .هللا ثم يقول لنا أن السبب الذي أدلى به "اليوم

السابع" يوم خاص سبب؛ (هللا) أنه استراح من جميع عمله.
هذه هي األجيال التي السماوات واألرض عندما تم إنشاؤها ،في اليوم الذي جعل هللا رب األرض والسماء ،وكان كل مصنع من الميدان قبل ذلك في
األرض ،وكل عشب الحقل قبل نما :للرب لم يتسبب بالمطر على األرض  ،ولم يكن هناك رجل حتى أرض الواقع .ولكن هناك توجه يصل رذاذ من على وجه
األرض ،وتسقي على وجه األرض كلها .سفر التكوين 6-2:4
العبارة" :األجيال القادمة من السماء واألرض "،يشير مرة أخرى إلى الوراء للفصل  1من "سفر التكوين" ،وأداء جميع أن هللا في تلك األيام الستة
األولى من خلق .الكلمة" ،أجيال" تشير إلى العملية التي تسببت هللا تستخدم التخاذ بلده األصلي شرارة الخلق وعلى مدى األيام الستة المقبلة إلنشاء ،تشكل وتغير
من شكلها األصلي إلى تلك التي يقصد هللا أن .وهذا طريقة أخرى للقول ،بأن هللا يستخدم عملية "تطور الخاضعة للرقابة "،لتغيير خلقه ببطء من نموذج واحد إلى
آخر.
واللورد جود شكلت رجل تراب األرض ونفخ في بلده آنفة نفس الحياة؛ وأصبح الرجل روح معيشة .سفر التكوين 2:7
مع فهم اآليات األولى ،أن هللا يستخدم عملية التطور في تكوين السماوات واألرض ،والحيوانات على األرض ،وهللا ثم يعطي تفسيراً محددة لتشكيل
مان.
العبارة" :غبار األرض "،يشير إلى األرض ،والتي تتكون من الغبار أو االوساخ .ولكنه يعكس أيضا مرة أخرى على حقيقة أن األرض النشوء
واالرتقاء بالمنتج للنجوم في السماء .كل ما يهم ،حفظ من العنصرين األصلي ،هو نتيجة لديناميات النووية التي تجري في قلب النجوم ،وعندما تذهب النجوم
"سوبر نوفا" ،الجميع هو انبعث به الداخلية بها في الفضاء ،ثم أشكال الكواكب ،أقمار ،والكويكبات.
وبسبب هذا يمكنك أن تقول بعد ذلك أن األرض والنباتات ،والحيوانات والرجل كلها مصنوعة من غبار النجوم .حتى عندما يخبرنا هللا أنه تشكلت
رجل من غبار األرض ،أنه هو أيضا إشارة إلى حقيقة أن األرض كانت في وقت واحد غبار النجوم .هذا إذن هو طريقة هللا يخبرنا بأن الرجل جزء من ونتيجة
النهائية لعملية تطورية ،أوضح فقط في اآليات أعله.
على عكس الحيوانات األخرى من األرض ،ومع ذلك ،في سفر التكوين  2:7هللا يجعل رجل روح حية .هذا هو الذي يجعل الرجل تختلف عن غيرها
من الحيوانات .فمن هذه الفرق التي نحن اآلن بحاجة إلى محاولة فهم.

يقول هللا حب لي
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 هذا بدالً من ذلك سوف أقارن رجل
للحيوان فقط األخرى أن أنا مقتنع بأن لديه القدرة على إظهار الحب.

هل الحب كلب؟
الكلب هو دائما ً يعطي العنوان كأفضل صديق للرجل .وكان هذا في العصور القديمة بسبب الشراكة بين الرجل والكلب في البحث عن الغذاء .في هذه
األوقات عندما تحتاج إلى رجل تذهب فقط إلى السوق للحصول على الغذاء ،وهذه العلقة قد ال معنى ،غير أن الكلب يزال يعتبر أفضل صديق للرجل ،بسبب
الرفقة له بالنسبة لنا ،فضل عن قدرة الكلب على إعطاء مثل هذا الوالء قوية السيادهم .ومن هذا الوالء المقترنة بانا دائما ً 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 كانت
القدرة على الشعور الحب جانبا من روح ما هو على كل حال ،في ذلك ونحن نعلم أن الرجل فقط روح حية.
جانب واحد من الرجل أن أنا مقتنع بشيء ال أن حيوان 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؛ على
األقل هذا ليس كيف يحمل الحب.
في تعاليم يسوع ،كان يدرس لنا جانبا حب ،وهذا هو األخلق .وكجزء من هذا الدرس ويسوع قال لنا ما يلي:

ولكن إذا أنت الذبول الدخول في الحياة ،والحفاظ الوصاياMatthew 19:17 .
حياة 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؛ ثم مرة أخرى وكرر له الوصية الثانية ،وهذا يفعل بغية إقناع لنا أنه عندما يقول لنا يسوع "الحفاظ على الوصايا" ،أنه يشير إلى الوصايا
العشر.

أنت سوف تفعل ال القتل،
أنت سوف ال يرتكب الزنا،
أنت سوف ال تسرق،
أنت سوف ال تحمل شهادة الزورMatthew 19:18 ،

تكريم خاصتك األب واألم خاصتك،:
أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسكMatthew 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
بكيفية أردنا إظهار حبنا له.

على صورة هللا
ورحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم لي الحب ،والحفاظ على بلدي الوصايا .سفر الخروج 20:6

ومن هذه اآلية حيث كشفت جوانب روح هللا .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.

كلمة "الرحمة" يحددها القاموس ،الذي يملك الرحمة والشفقة والغفران ،واإلنسانية والكرم تجاه اآلخرين .ما هي الحيوانات األخرى عليه
منها القدرة على معرض أي من هذه السمات ولكن الرجل.

في صورة هللا
جعلنا هللا في صورته الخاصة؛ صورة ال يلزم فقط أن يكون شكل أو نموذج ولكن صورة يمكن أيضا سمات الشخصية ،وكذلك .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 األخلقية الستة الواردة في الوصايا العشر ،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
العقل آخر من جوانب الرجل امتلك أي من الحيوانات األخرى .دماغ رجل لديه القدرة على تخزين كميات هائلة من البيانات .التفكير في
المخ مثل جهاز كمبيوتر ،في أنه يمكن تخزين كميات هائلة من البيانات ،ولكن هو كمبيوتر ذكي ،يمكن اتخاذ الكمبيوتر البيانات قد ووضعه
للستخدام؟ ال ،بل هو عقل رجل يقوم بمقارنة البيانات ،واستخدام الفكر المعرفي ،للتأكد من معنى وكيفية ثم تطبيق هذا المعني على بيئته .أنها شيء
واحد لتخزين البيانات في الذاكرة ،أنها تماما آخر ليأخذ تلك البيانات ،ومعرفة كيفية جعل استخدام منه .وهذا هو الفرق بين شخص متعلمة ،وشخص
لديه الحكمة.

حب هللا من المعرفة
وهذا طريقة أخرى للقول بأن هللا يريدنا أن نحبه من معرفتنا له ،وليس "اإليمان األعمى" .كلما كنت تعرف عن هللا ،المزيد من البيانات
التي تتراكم ،وأكثر سوف نفهم ما كل شيء عن هللا .أكثر أنك تفهم ويمكن أن نتبين حقيقته من أكاذيب الشيطان أكثر سوف تأتي بحب هللا .ولعل اآلن
تفهمون ما يقوله يسوع عندما يقول لنا أن نحب هللا بكل ما لدينا من القلب والروح والعقل.

اقتبس من Moses
أكثر شيء واحد ،فيما يتعلق بذلك ،وأتساءل عما إذا كنت على علم .هل تعرف أن هذه العبارة" ،حب هللا مع جميع خاصتك القلب والروح
والعقل "،لم تنشأ مع يسوع ،ولكن في الواقع هو إعطاء أن يسوع اقتبس من الكلمات المكتوبة في "الكتاب من سفر التثنية" على يد ،Moses
حوالي  1500سنة؟

ولكن إذا كان من ثم أنت سوف يلتمس الرب خاصتك هللا ،أنت سوف تجد له ،إذا أنت تسعى إليه مع جميع خاصتك القلب وجميع خاصتك
الروحDeuteronomy4:29 .

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 صوتهDeuteronomy4:30 :

للرب خاصتك هللا هو هللا الرحمن رحيم؛ ال يهجر إليك ،ال تدمر إليك ،وال ننسى العهد خاصتك اآلباء التي أقسمت أنه لهم.
Deuteronomy4:31

في األيام األخيرة
"تأخذ

مالحظة" :العبارة أعله" ،حتى في األيام األخيرة "،هو إشارة إلى نهاية األيام ،وتلك األيام األخيرة أو السنوات ،قبل

مجيء الثانية للمسيح ،والتي أنا مقتنع ،نحن نعيش اآلن .هذا إشارة إلى األيام األخيرة يقول لي أن هذه اآليات تهدف ألولئك منا الذين يعيشون في
هذا القرن الحادي والعشرين ،تماما كما فعلت ألولئك في أيام .Moses
هناك أولئك الذين يقولون لك أن الوصايا العشر والوصايا األخرى من العهد القديم وتهدف فقط لليهود وأن كمسيحيين ،لديهم ال تؤثر علينا
للخلص .مع هذا الفهم الجديد هلل إشارة إلى "األيام األخيرة" ،اآلن أعرف أن ما آخرين قالوا لي كل حياتي ،أن يكون كذب الشيطان.
أنه "سانت هللا" إعطاء العبادة هلل كما أنه أوامر هللا .أوامر هللا أن نبقى وصاياه؛ ولذلك ،يجب أن نفعل كأوامر هللا ،إذا كنا نرغب حقاً في
إعطاء العبادة "من خلق هللا".
ع ندما أعطانا يسوع وصاياه اثنين ،أنه كان نقل عن اآليات أعله في "الكتاب من سفر التثنية" .ولذلك يسوع الوصية األولى ليست له
على اإلطلق وكان كتبها  ،Mosesبإيعاز من هللا بطبيعة الحال ،لذا أعتقد يمكن أن أقول لكم أن هم كلمات هللا لكن نظراً إلى  Mosesلكتابة 1500
باإلضافة إلى سنوات قبل تكلم يسوع األولى لهم.
إذا كنت تقرأ اآليات المفضية إلى هذه ،في الفصل  ،4في "كتاب سفر التثنية" ،ستجد إطار بشأن ما  Mosesكان يتحدث عن الذي أدى
إلى أن كتابة هذه الكلمات .وهو نفس السياق الذي يشير إلى يسوع عندما يقول لنا أن حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل ،هو
األعظم من جميع الوصايا.
اآلية التالية تلخص إلى حد كبير بهذا المعني.

واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،ولكن خوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،والحب له ،وتخدم
الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب والروح جميع خاصتك ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله القوانين التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن
خاصتك؟ سفر التثنية 13-10:12

للخوف من هللا
ويعرف قاموس  Encartaكلمة "الخوف" ك :مخيفة الفكر هو شعور غير سارة من القلق أو الخوف بسبب وجود أو استباقا للخطر،
فكرة أو غيرها من الكيانات التي تسبب الشعور بالخوف.

كما ترون ،مع هذا التعريف فإنه يشجع ردود فعل سلبية .بيد أن هللا ليس شخص ما للخوف ،وليس بهذه الطريقة على األقل .وهو
الشيطان ،الذي قدم لنا هذا المعني.
إذا قمت بالبحث كلمة "الخوف" في تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس سوف تشاهد أن الكلمة العبرية األصلية هي "ياري" الذي هو
واضح ،رأي ياو .هذا هو يعرف ثم :يقدسون ،وإعطاء تبجيل.
كلمة "تقديس" كما يعرف بأنه :مشاعر االحترام العميق أو اإلخلص .حتى يمكنك رؤية هللا ال يريدون أن نخشى عليه ،لكي يخاف منه،
ولكن إلعطاء تقديس له من االحترام واإلخلص له ،وكل ما يقف.
في رأيي ،ليس من الممكن إعطاء تقديس ألي شخص ،إذا نحن ال نعرف من هم ،شرف وشخصيتهم وطابعها األخلقي أوالً .أن
"الخوف" هللا ال تخافوا منه ،و لكن الحصول على أقصى درجات االحترام ،واإلذعان هلل .من هذه المعرفة أن "تعاليم يسوع" سوف تبين لنا كيفية
القيام به.

أنت ال يجوز إضافة أو استقطاع من
كما أن هللا يريد لنا أن نفهم ،كجانب من المحبة أو خشية له ،وأنه يجب أن نعطي العبادة هلل ،كما أنه يحظى .عبادة هللا بأي طريقة أخرى
غير قد وردت هللا بكلماته الخاصة ،عدم إعطاء العبادة "من خلق هللا" على اإلطلق .يوضح هذا هللا في اآلية التالية.

يي ال يجوز إضافة معزل الكلمة الذي أنا األمر لك ،ال يجوز يي يقلل أي من ذلك ،وأن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك.
سفر التثنية 4:2

وهذا شيء لقد قلت طوال الوقت ،على الرغم من أن أقول ذلك باستخدام كلمات مختلفة" .لك يجب عبادة هللا كما أنه أوامر ال إضافة إلى
أو طرح من كيف أنه يحظى بأننا يجب أن العبادة له ،والعبادة في أي طريقة أخرى عدم عبادة هللا الخلق ولكن بعض االختراعات األخرى الخاصة

بك .ال تضع الكلمات في فم هللا.
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  Mosesبنو إسرائيل للحفاظ على قوانين هللا .في ذلك أن "هللا إسرائيل" هو نفس هللا الذي هو المسيح ،الذي جاء
إلى األرض في شكل رجل ،يسوع ،هذا ثم يقول لي أن هذا التحذير ينطبق على نحن الذين يتبعون تعاليم يسوع ،تماما مثلما يطبق لهم في أيام
 ،Mosesفي أن يسوع نفسه هو اإلشارة إلى هذه التي كتبها  ، Mosesوسياق ما كان  Mosesيتحدث عنه ،فإن السياق الذي يشير إلى يسوع،

وهذا السياق الحفاظ على الوصايا

العشر .

 Mosesيعطي تحذير" ،أن تصغي لنفسك "،مما يعني تذكر كل تلك األشياء التي أظهر هللا لك ،والحفاظ على القوانين التي منحك هللا.
إذا كنت يتعثر من "كلمة هللا" ،ثم يمكنك لم يعد يعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل .هللا محددة جداً حول كيف أننا لعبادته ،ولذلك إذا كنت تحب
هللا ،أنت يجب أن العبادة له كما أنه األوامر.

الكلمات" ،إبقاء خاصتك الروح جد "،يقول لي أن العمل للحفاظ على القوانين والمراسيم من هللا ليست سهلة ،ولذلك يجب أن تعمل "جد"
في منع نفسك من نسيانها وكسرها .هذا هو الطريق الصواب .يجب أيضا توعية نفسك أن الشيطان كذاب ومن سوف خداع أنت بأكاذيبه في حالة
عدم دأب البحث عن الحقيقة هللا .إذا كان غير مكتوب في المقدس هللا ثم أنها ليست من هللا .إذا لم يكن من هللا ومن ثم يجب أن يكون للشيطان ،ألنه
هو أمير األكاذيب.

يسوع الوصية الثانية
من كتاب Matthew
 ،والثاني مثل منعزلة ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسكMatthew 22:39 -
والثاني مثل إجرائه .ماذا يعني هذا بالنسبة لي أن "الوصايا اثنين" الثانية من يسوع مثل يسوع "الوصية األولى".
أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .حيث في الوصية األولى يقول أي شيء عن إعطاء الحب لجارتنا؟ فماذا يسوع يعني أن الثاني مثل األول؟ في
الوصية األولى يسوع يعطينا تعليمات عن كيفية محبة هللا بكل ما لدينا من القلب والروح والعقل .بنفس الطريقة أن يسوع علمتنا أن حب هللا ،يقال لنا أن نحب
جارنا كما كشف يسوع عن حبة لنا .أظهر يسوع حبة لنا بتبين لنا كيف أن بشكل صحيح يعطي العبادة هلل ،ومن خلل أن حقنا في األمل في الخلص .ثم يقال لنا
أن إظهار حبنا لجيراننا بتبين لهم كيفية إعطاء عبادة هللا ،حقيقية وصحيحة تماما كما علمنا المسيح .عندما نحن الذين "القديسين هللا" تعليم اآلخرين كيف تصبح
"سانت من هللا" ،ثم نظهر حبنا لما نعلمه وهكذا.
يمكن أن تظهر لك ما هو مزيد من الحب آلخر ،من تبين لهم طريق الخلص؟ فقط في إعطاء العبادة هلل كما أوامر هللا علينا عبادته ،يمكن لنا تبرير
أمل في الخلص.

القانون واألنبياء
على هذه الوصايا اثنين شنق كل القانون واألنبياءMatthew 22:40 .
هل اتخذت من أي وقت مضى الوقت الكافي لتحليل هذه اآلية؟ ما رأيك يسوع يعني أن كل القانون واألنبياء معلقة على هذه الوصايا اثنين؟
يسوع "الوصية األولى" تتعلق بالقانون في هذا السياق هو الوصايا العشر .ثم سيكون السؤال ما هي الطريقة هذه الوصايا اثنين تتعلق باألنبياء؟ واقترح أن يسوع
لم يتحدث عن الرجال الفردية التي صاغها كتب العهد القديم ،لكن محتوى هذه الكتب.

نبي هللا
لفهم هذا تحتاج أوالً أن نفهم ما هو نبي هللا .ويعرف قاموس  Encartaكلمة "النبي" ك :الذي يتحدث عن هللا .هذا التعريف على ما يرام إذا كنت
تتحدث عن واحد من تلك اآللهة في العصور القديمة ،وهي التماثيل أو الصور المتجمدة األخرى التي أدخلت على يد رجل .هذه األشياء التي كانت تسمى اآللهة،
ال الحياة ،ولذلك كانوا ال اآللهة ،وابداعات فقط من الرجل ،الصور المتجمدة .ألنهم ال حياة ،ال أفكار ،وسيحتاج ثم شخص ،نبياً ،التحدث بالنسبة لهم.

"من خلق هللا" ليس تمثال أو نحت قدمت على يد رجل .من خلق هللا هو الحياة ،ولكن لحياته يعطي إلى أنت وأنا ،كنا ال حياة .من خلق هللا ،هو الحياة
والفكر المعرفي ،ولذلك لم تعد تحتاج لشخص ما للتحدث عنه ،أنه يجري قادراً على التحدث عن نفسه .فمن نبي هللا واحد من خلل منهم هللا يتكلم ،من شفاه هللا،
في اإلذن من النبي ،وعلى نشر المتوسطة (الكتاب المقدس).
عندما يسوع يخبرنا بأن األنبياء تشبث "وصاياه اثنين" ،أنه هو إشارة إلى أن الذي كتب إلى أسفل ،ال على الرجال أنفسهم .ما يكتب األنبياء أسفل ،هللا
"اإلنجيل المقدس" .ما يسوع يخبرنا في هذه اآلية هو أن القوانين (الوصايا العشر) و "اإلنجيل المقدسة هلل" ،توقف عند وصاياه اثنين.

هو كلمة هللا له سند
وهذا بيان قوي جداً .هل نفهم ما تمثل الوصايا العشر وانجيل هللا المقدس؟ وهي تمثل كل شيء هللا من أجلها ،وهي؛ كل من له سلطة الحكم على مدى
لنا والكون بأكمله واضح بين القوانين له و "كلمته المقدسة".
من خلق هللا ليست فقط ،وهو أيضا ملك الكون ،حيث له الكلمة المنطوقة هو سند له الشرف ،وشخصيته واألخلق ضمان العدل والرحمة لجميع الذين
يقدمون العبادة له كما أنه أوامر .أود أن أعتقد من كتابات أنبياء هللا كمثل دستور األمة .أنه يحدد في شكل كتابي القواعد عند كيف المجتمع السلوك في الحياة
اليومية ،وكيف أنها بالتفاعل مع بعضها البعض وحاكما لألمة .الكتاب المقدس هو دستور هللا ،وفي أن هللا يعطي تعليمات بشأن كيفية أردنا أن نعيش حياتنا
والتفاعل مع اآلخرين ومعه ،ملك الكون.

من كتاب لوقا
وقال (محام) ،مستعدة لتبرير نفسه ،أن يسوع" ،والذي هو جاري؟" لوقا 10:29

السامري الصالح
وقال يسوع اإلجابة" ،رجل معينة انخفضت من القدس إلى أريحا ،وسقط بين اللصوص ،وجردته من بلده يتباهى ،وأصابوه ،وغادرت،
مما أسفر عن مصرع نصف إليه .وعن طريق الصدفة هناك نزل كاهن معينة بهذه الطريقة :وعندما شاهد له ،أنه أقره على الجانب اآلخر .والمثل
جاء اللوي ،عندما كان في المكان ،وبدت عليه وأقره على الجانب اآلخر .لوقا 32-10:30

لكن سامري معينة ،كما أنه سافر ،جاء فيه :وعندما شاهد له ،الرحمة له ،وقد وذهب إليه ،ويرتبط متأثر ًا بصب الزيت والنبيذ ،وتعيين له
في بلده الوحش ،وأحضر له إلى نزل ،واعتنى له .وغداة عندما غادر ،أخرج اثنين بنسا ،واعطاهم للبلد المضيف ،وقال له" ،االعتناء به؛ وأيا كان
أنت سبينديست أكثر من ذلك ،عندما جئت مرة أخرى ،أنا سوف يسدد إليك " .الذي أصبح اآلن من هؤالء الثلثة ،ثينكيست أنت ،وكان جارا له
الذي سقط بين اللصوص؟ " وقال" ،قال أن الرحمة ضياؤه عليه "،ثم قال يسوع له" ،اذهب ،وأنت تفعل الشيء نفسه .لوقا 37-10:33

وهذا ثم يقول لي أن جارتي أي وكل رجل منهم أتى عليها في أسفار حياتي الذي يحمل األخلق أو الصفات هلل كما يدرس لنا في الوصايا
العشر وتف في "تعاليم يسوع المسيح" ،بغض النظر عن لون بشرته ،مكان والدته ،أو محتوى دينه .إذا كان شخص ما لديه بدايات "األخلق هللا"،
ثم بغض النظر عن كل شيء ،لديهم اإلمكانات ليتم تحويلها إلى عبادة هللا الحقيقي والصحيح .أنها مسؤولية كل من السير في سبل هللا ،وتعاليم يسوع
أن نجعل ذلك جهد الدؤوب إلظهار هذه الشعب" ،كلمة" هللا الحقيقية.

الحقيقة البديهية آلهة
وقد أظهرت لي هللا من البديهيات؛ تذكر هذه الحقيقة البديهية التالية ،وقد ساعدني لمعرفة أكاذيب الشيطان وربما سوف يساعدك في يكمن
رؤية الشيطان ،بدالً من أن يجري أعمى لهم.
إذا كان هللا تكلم ،ثم هو مكتوب في "اإلنجيل المقدس" ،وهذا صحيح ،هذا صحيح ألنها من هللا ،وأنها من هللا ألن هللا تكلم عليه.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم لن تجد أنه مكتوب في "اإلنجيل المقدس" وأنها كذبة ،أنها كذبة ألنه ليس هلل؛ ليس من هللا ألن هللا لم يتكلم
عليه.
وبمقارنة ما كنت تعتقد حاليا إلى هذه الحقيقة البديهية ،سوف تكون قادراً على تمييز إذا كنت تعتقد أن ما من كذب هللا أو الشيطان.
هل يمكن أن نسأل السؤال" ،لماذا يجب على أن أكون المعنية شيئا أعتقد أنه يجوز أو ال يجوز أن يكون من هللا ،ومن ثم كذب الشيطان؟
وأنا أعلم أن ما أعتقد الصحيح ،ألنه كان صحيحا ً ".
المثال التالي للتحذير ،أن إال إذا كنت قد تحققت في الكتاب المقدس عما إذا كنت تعتقد أن ما مكتوب ،ثم العبادة الخاصة بك قد أن يقوم
اإلنجيل الشيطان كاذبة ،وليس على هللا "اإلنجيل المقدس" .إذا كان هللا تكلم عليه ،وهو مكتوب في بلده "اإلنجيل المقدس" .إذا ما كنت تعتقد غير
مكتوب في "اإلنجيل المقدس" أو على األقل إعطاء الدعم "كلمة هللا" ،كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،ثم أنها كذبة.

السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،باستثناء وجود كشف يأتي هبوط بعيد ًا أو ًال ،وهذا الرجل من الخطيئة ،ابن
الجحيم؛ الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن هو هللا ،أو هو الذي تعبده؛ ذلك أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا.
أنا تسالونيكي 4-2:3

وهذا يعني أن الشيطان ،قبل "نهاية األيام" ،سوف قد خدعت العالم كله مع بلده "اإلنجيل كاذبة" ،أنهم سيفكرون في اكاذيبه هي في الواقع
حقيقة هللا .إال من خلل فهم المعني الحقيقي للعبارة في الكتاب المقدس ،سوف تكون قادرة على رؤية الشيطان نفسه وهللا لمنظمة الصحة العالمية
هو ،اإلله الحقيقي .ما هللا يخبرنا هنا ،هو أن الشيطان سوف نجحت جيدا في خداع البشرية ،والتي سوف يكون بشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان في
كنيسة هللا ،كما لو كان هللا "اإلنجيل المقدس" ،والبشرية لن تصدق إال أن تكون "كلمة هللا" ،ولكن سوف العبادة وفقا الكاذيب الشيطان .فقط بواسطة
الدؤوب دراسة الكلمات في الكتاب المقدس ،وسوف كنت تعرف ،وذلك التأكد من كلمة هللا الحقيقية.
ال أعتقد أن في اآلية أعله كوصف رجل أو أي شخص يجلس على عرش هللا .اآليات المذكورة أعله سيمبوليسمس.
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :قد تفكر في نفسك أعله الخداع ،وأن تكون آمنة في الخاص بك عبادة هللا ،وذلك عندما يبدأ
الشيطان ليقول له األكاذيب ،سوف ترى منهم للكاذيب وال يخدع .المشكلة مع ذلك ذهنية أن كنت على األرجح فعل خدعت ،الشيطان قد تم الكذب
له منذ آالف السنين ،وأنه من المرجح أكثر أن الخاص بك عبادة هللا ال كما أوامر هللا أنه تكون تعبد ،ولكنه يقوم على "اإلنجيل كاذبة" الشيطان،
وهو أن أقول أن كنت بالفعل في خطر حكم.
لذلك اليوم لم يبدأ :يشير إلى "ظهور الثانية للسيد المسيح" ،ويعني أن المسيح لن يعود إلى األرض حتى:

هناك باستثناء تأتي من السقوط بعيد ًا األولى :تقع بعيداً عن ماذا؟ يسوع يخبرنا أنه لن يعود إلى األرض حتى يحدث هبوط بعيداً.
والسؤال هو ما سوف يسقط وما سوف تقع بعيداً عن ذلك؟
 ،وأن يكون هذا الرجل من الخطيئة وكشف ،ابن الجحيم :الرجل الذي تحدث عنه هنا هو الشيطان ،الذي دعا يسوع االبن الجحيم :كلمة
"الجحيم" يعني :يجري في حالة اإلدانة والعار األبدي .وهذا يقول لنا ،ثم أن يسوع لن يعود حتى بعد أن تم كشف الشيطان .ولكن مرة أخرى ال
أعتقد أنها "الشيطان الرجل" ،لكن ذلك سيتم الكشف عن "إنجيل" الشيطان كاذبة .والسؤال ،كيف يمكننا كشف الشيطان بطريقة أن العالم بأسره
سوف نرى له وثم تقع بعيداً عن اكاذيبه وعبادة زائفة أنها تشجع؟
فما هو فإننا سوف تقع بعيداً عن؟ ال الشيطان الشخص ولكن يكمن الشيطان ،وهي بلده "اإلنجيل كاذبة" ،والكنائس الكاذبة التي بنيت على
"اإلنجيل كاذبة" الشيطان .فكيف نكشف أكاذيب الشيطان عندما قد يكون أعمى ونحن أنفسنا بها؟ هللا يعطينا عدة أمثلة عن كيف يقول الشيطان
اكاذيبه ،نحن بحاجة فقط للحفاظ على أنفسنا إدراكا منها أن يكون قد كذب ويكون مفتوحا ً أمام إمكانية أن شيئا قد اعتقدنا كل حياتنا قد تكون كذبة.
تذكر الحقيقة البديهية هللا واستخدامه لتنطبق على كل ما كنت تعتقد.
إذا كان هللا تكلم ،ثم هو مكتوب في "اإلنجيل المقدس" هلل وهذا صحيح ،هذا صحيح ألنها من هللا ،وأنها من هللا ألن هللا تكلم عليه.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم لن تجد أنه مكتوب في "اإلنجيل المقدس" وأنها كذبة ،أنها كذبة ألنه ليس من هللا ،وأنها ليست من هللا ألن هللا
لم يتكلم.
مع ذلك فهم "الوصايا" يسوع اثنين ،وأن الوصية األولى تتحدد بحفظ الوصايا العشر ،دعونا اآلن إلقاء نظرة جدية على ما يعلمنا يسوع،
ومقارنة تعاليمه الذي يعلمنا الوصايا العشر.

سجلت األول كذبة
لقد أظهر لنا هللا أيضا طريقة أخرى للتعرف على أكاذيب الشيطان إلى جانب الحقيقة البديهية له .كنت تعرف هذه القصة قال في سفر
التكوين ال شك ولكن أنت تدرك هذا؟
حواء هو إجراء محادثة مع الثعبان.
قال "هللا هاث"" ،يي ،ال تآكل كل شجرة من الحديقة؟" سفر التكوين 3:1

هل صحيح أن هللا قد قلت لكم أن كنت قد ال تآكل لكل شجرة للحديقة؟

وقال المرأة الثعبان" ،أننا قد أكل من ثمار أشجار الحديقة :لكن من ثمار الشجرة التي في خضم الحديقة ،قد خلت قال هللا ،يي ال يجوز أكل
منه ،وال يجوز يي لمسها ،أقل ية يموت .سفر التكوين 3-3:2

والثعبان قال امرأة" ،يي ،ال

يموت بالتأكيد ".سفر التكوين 3:4

تعلمون أن الشيطان الكذبة األولى ،هذا على األقل له الكذبة األولى وقال "أبناء رجل ".في تقول لنا عن هذه الكذبة ،هللا هو يعطينا فكرة
عن إحدى الطرق أن الشيطان يقول اكاذيبه و لماذا نحن ال تبين لهم األكاذيب بل الحقيقة.

وقد قال هللا" ،ال تآكل من شجرة معرفة الخير والشر ،وأقل ية يموت ".هذا هو كلم هللا ،قال "اإلنجيل المقدس" .ثم أن هللا يقول لنا" ،لعند
القيام ،تموت التأكيد".

ثم قال الشيطان" ،يي ،ال

يموت بالتأكيد ".هذه الكلمات هي كذبة ،وعلى هذا النحو هي "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .قال في كل آالف

السنين منذ ذلك الحين العديد من األكاذيب ،ومنهم بأكملها التي تشكل "اإلنجيل" الشيطان كاذبة.
أن الشيء الذي يحاول هللا تبين لنا هنا كيف يقول الشيطان يكذب ،حتى أننا يمكن أن ننظر لهم في الكتاب المقدس .في هذا المثال من سفر
التكوين ،هللا يبين كيف الشيطان قال له الكذب لحواء .قال هللا ،وقال "أنت سوف يموت بالتأكيد" ،والشيطان" ،أنتم ،ال يموت بالتأكيد ".ببساطة عن
طريق إضافة كلمة ثلثة رسالة بسيطة إلى كلمات هللا ،تغيرت الشيطان معنى ما قاله هللا على العكس تماما ،فاهلل المزمع كلماته يعني .بهذه الطريقة
أن الشيطان قد بإضافة كلمة أو استبدال كلمة ،أو مجرد إعطاء تفسير خاطئة لكلمة هللا في الكتاب المقدس أنه أخذ هللا "اإلنجيل المقدس" وحولتها
إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.
اإلنجيل المقدس هللا عاجزاً عن التلوث بأكاذيب الشيطان ،ولكن الكتاب المقدس عمل الرجل ،حيث أن الرجال (األنبياء) أخذت عبارة
تحدث لهم باهلل وكتب ثم أسفل .هذا ثم يجري كتبها يد الرجل يجعلها قادرة على أن تغير أو ملوثة.
كنت قد احتجاجا وهذا ما فعلته أوالً ويقول" ،إذا كانت ملوثة بالكتاب المقدس مع يكمن الشيطان ثم أنها كذبة ،وال من هللا ،وإذا كان الكتاب
المقدس ليس من هللا ،ثم أين يمكن أن نجد هللا؟"
على الرغم من أن الكتاب المقدس تلوثت بأكاذيب الشيطان ،الحقيقة هللا ال تزال في الكتاب المقدس .هللا يقول لنا ذلك فيما يلي.

كيفية البحث عن كلمة هللا الحقيقية
لمعرفة كيفية البحث عن "كلمة" هللا الحقيقية في الكتاب المقدس أن تلوث بأكاذيب الشيطان ،يجب علينا أن نعود إلى اآلية األولى التي
قدمتها لكم في هذه الدراسة.
أنا أحب ثم أن الحب لي؛ وتلك التي يسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17

تشاهد ،الحقيقة هللا ال يزال يمكن في الكتاب المقدس إذا كنت تسعى ألنها جد ،من خلل دراسة الدؤوب واألبحاث .يسوع يعطي الدعم لكل
هذا في ما يلي.

ورأيت ملك آخر يطير في وسط السماء ،وبعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن أركز على األرض ،وإلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والناس .رؤيا 14:6

كما قلت ،ال يمكن أن يكون معطوبا ً "اإلنجيل المقدس هلل" .في هذه اآلية يسوع يقول لنا أن "اإلنجيل المقدس" غير المعطوب في أيدي
آمنة ملكا في السماء ،حيث ال يلوث الشيطان فإنه ،وأن الملك ،وفي "نهاية األيام" ،يدعون إلى أولئك الذين يعيشون على األرض.
عندما تأتي إلى قبول هذا ،فأنت قوي في طريقك للتعرف على هللا ،شخصيا ووثيقا.

الشيطان لديه "اإلنجيل كاذبة" ،وأنه هو الذي سوف خداع الرجل فيما يتعلق بالتفكير في أن "اإلنجيل" الشيطان كاذبة هي الحقيقة ،وأنه
عندما يقال لك هللا "اإلنجيل المقدس" لك لن تقبل ذلك "كلمة هللا" ألنها تتعارض مع أن ما كنت قد يعتقد جميع حياتك ،سوف يرفض الحقيقة هلل،
والتمسك بأكاذيب الشيطان .وهذا سوف تفعل ،على الرغم من الحقيقة هللا يمكن أن تظهر لك في الكتاب المقدس ،والشيطان يكمن ال يجري يتحدث
بها هللا ال أساس لها لتقديم الدعم لهم.
الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن هو هللا ،أو هو الذي تعبده؛ كما قلت ،هذه سيمبوليسمس أن مجرد فهم معناها سترى
الحقيقة هللا.

ما هو هللا؟
الشيطان تعارض كل ما هو هللا .ولذلك سألت السؤال" ،ما هو هذا هو هللا؟"
هللا هو الخالق ،ذلك خلق هللا .للشيطان لمعارضة أو محاولة تدمير إنشاء ،سيؤدي إلى تدمير بلده ،للشيطان مثل الرجل خلق هللا .ويعرف
حقيقة أنه هو الخالق هللا.
هللا يمكن أيضا أن تحدد من له األخلق ،كذلك كيف أنه يحظى بأننا (خلقه) عبادته .هذا يبدأ مع وصايا هللا العشر ،التي بحد ذاتها غير
مكتملة ،ولكن مع تعاليم يسوع ،اكتمال أو ينجز كيف يعرف هللا نفسه.
حيث أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا .هيكل هللا ليس الطوب وقذائف هاون بناء .هيكل هللا هو الذي يعطي
التعريف الذي هللا؛ مجده الشخصي وشخصيته ،وشخصيته المعنوية .هيكل هللا هو "اإلنجيل المقدسة هلل" ،الذي يرد بالوصايا العشر .لكن الوصايا
العشر ولكن رمزية للجميع التي يتحدث بها شفاه هللا ،وهو أن "اإلنجيل المقدس" .عندما يحاول الشيطان لتدمير أو تزوير الوصايا العشر أو أي من
آيات الكتب من الكتاب المقدس ،أنه يحاول وضع نفسه كبديل أو المزيفة هلل .وبهذه الطريقة ،أنه يظهر نفسه ليكون هللا ،باستخدام له تغيير النسخة
من الكتاب المقدس مما تسبب في أولئك الذين ال يدرسون جد أعتقد أنهم قراءة كلمات هللا .وهذا السبب أقول أن كنت الفعل قد كذب وينخدعون،
للكتاب المقدس ملوثاً بأكاذيب الشيطان.

اإلكسير للخداع
وحتى مع ذلك الكتاب المقدس هو اإلكسير للخداع .إال بجد دراسة الكتاب المقدس ،ويجري بعض لما أقول لك هللا ،سوف تكون قادرة على
االعتراف بأكاذيب الشيطان للكاذيب التي هم ،وهللا "اإلنجيل المقدس" للحقيقة التي.

فهم

هذا :عندما كنت أتكلم والكلمات التي تستخدمها بمعنى لكم ،وكنت تتوقع ،ونأمل في أن أولئك سماع كلماتك فهم المعني كما كنت

أفهم ،وبالتالي فهم ما قلته .وهذا ينطبق على هللا كذلك .األنبياء أول ما كتب أسفل "كلمة هللا" كما تكلم هللا لهم إلى األنبياء ،كتبت لهم مع التوقع بأن
جميع الذين سوف اقرأ كلماتهم سيكون نفس الفهم لمعنى كما يقصد األنبياء أن لديهم.
على مر األجيال ،باللغة األصلية وقد تغيرت أو توفي وظهرت لغات جديدة .ولذلك يصبح من الضروري أن تترجم الكلمات األصلية.
ومن هذه الترجمات حيث يمكن أن تكون مشوهة المعني األصلي أو االستعاضة عنها بأكاذيب الشيطان.

هذا هو الحال ،قد تسأل" ،كيف يمكن من أي وقت مضى نعرف بعض المعني الحقيقي لعبارة يقصد بها هللا؟ منذ  3500سنة Moses
كتب الكتب األولى لما نسميه بالكتاب المقدس ،وسنة  2000منذ يوحنا الرسول كتب آخر" ،سفر الرؤيا" " .الجواب بسيط ،الخاص بك ،ال يمكنك.
وهذا السبب في يسوع يقول لنا:
أنا الطريق والحقيقة والحياة :ال يأتي الرجل منعزلة األب ،ولكن لي من قبل .يوحنا 14:6

ترى ،بالنظر إلى يسوع وكلماته ،للتجاه في الدراسة من الكتاب المقدس ،وأنه سوف تظهر لك الحقيقة هللا .هذا ال يزال يتطلب الدراسة
الدؤوب والبحث على الجزء الخاص بك ،ولكن "كلمة" هللا الحقيقية ال تزال توجد في صفحات الكتاب المقدس ،وحاجة تصلي هلل فقط للتوجيه
والفهم ،وهللا سوف تمنح هذا لك إذا كنت حقا ً عازمة على التعرف على هللا.

الحقيقة هللا ،عيد الفصح
خير مثال على كيف يمكن أن تظهر الحقيقة البديهية هلل بالعمل في المميزين يكمن الشيطان في إقامة عيد الفصح .قبل  Mosesوالخروج
من مصر ،كان هناك ال عيد الفصح في عبادة هللا الصحيحة والحقيقية .وبعبارة أخرى ،إبراهيم وإسحاق ويعقوب لم تراع في عيد الفصح .لم
 Mosesحتى بعد أن كان قاد شعب إسرائيل خارج مصر.
بعد الخروج ،أمر هللا أسبوع سنوي للنصب التذكاري ووليمة للرب ،يحتفظ بها أطفال إسرائيل وجميع أجيالها كمرسوم إلى األبد .وهذا
يمكن أن تجد في خروج الفصل .12
ما فعل ه هللا في إقامة عيد الفصح ،جعل تعديل صغير بطريقة حقيقية وصحيحة إلعطاء العبادة له .في هذا التعديل الصغيرة ،هذا المرسوم،
يرشد هللا عندما يكون أن يكون الحظت ،ما األشياء التي تستهلك في العيد ،وكيفية تحضير هذه األطعمة ،ثم كيف أنها تؤكل.
في هذا القصر في الطريق هللا أوامر تغيير أن أولئك الذين يرغبون في عبادته ،ويجب عبادته ،أنه قد أعطى تعليمات دقيقة .ونحن نعلم
أنها جزء من كيفية عبادة هللا ،ألن هللا قد أخبرنا بالكلمات من شفتيه الخاصة ،وتسببت تلك الكلمات المراد كتابتها إلى أسفل برسول هللا ،Moses
الذي يقول ،أن هللا تكلم ،ذلك صحيح.
في تبرير تلك التي تعتقد أن يجعل التسجيل الخاص بك اإليمان ،واستخدام نفس األسلوب للتمحيص .مع أنها سوف تكون قادرة على تحديد
ما المعتقدات لديك هذا صحيحا ً ومن هللا ،وما يرى من تكمن ،ال من أي وقت مضى بعد تم التحدث من هللا.

السبت اليوم السابع
مثال آخر على كيفية عمل الحقيقة البديهية هللا في االحتفال بيوم السبت .في "الوصية الرابعة هلل" ،أنه يعطي دقة األوامر والتعليمات
المتعلقة بحفظ يوم السبت.

"تذكر يوم السبت ،للحفاظ على القدس،
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك:
ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل وال أنت وال هم االبن ،وال خاصتك ابنه ،خادم
خاصتك ،ال خاصتك أمة ،ال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس.

في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة
فإنه .خروج 11-20:8

تأخذ

مالحظة :في اآلية أعله (خروج  )20:10هللا يقول لنا في أي عبارة غير مؤكدة أن "اليوم السابع" هو يوم السبت للرب

خاصتك هللا .إذا كان هللا قد تكلم عليه ،ثم أنها حقيقية .حيث في الكتاب المقدس أنها مكتوبة حيث يقول هللا تعالى أن "اليوم األول" هو يوم السبت
للرب؛ أي مكان قد وجدت في كل دراستي للكتاب المقدس؟ إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم يجب أن يكون كذب.
يبدأ هللا هذه الوصية قائل" :تذكر يوم السبت ".أن يقال أن نتذكر شيئا ،يوحي بأن هذا شيء أن لديك بالفعل معرفة .ضمن كلمات الوصايا
العشر" ،الوصية الرابعة" هو المكان األول ،كتب في الكتاب المقدس ،حيث تتم كتابة كلمة السبت في جميع صفحات الكتاب المقدس حتى ذلك
الحين .أنه في هذه الحالة ،كيف يمكن أن يكون قيل لنا أن نتذكر ،ما هي إال مجرد يتم أبلغنا من؟
إذا كنت قد قرأت الكتاب المقدس من البداية سوف تعرف أن "اليوم السابع" من األسبوع هو تحدث في سفر التكوين  2:3وأن هللا

"المباركة في اليوم السابع ،ويقدس عليه".

المباركة
كلمة "طوبى" يتم تعريف بواسطة قاموس  Encartaك :جعل المقدسة .ولذلك ،عندما يقول هللا أن نتذكر ،أنها في هذه اآلية يشير هللا لنا.
هللا يريد أن نتذكر أنه هو "من خلق هللا" ،وأنه قدم اليوم المقدس السابع .عندما يقول هللا لنا أن نتذكر "يوم السبت" ،أنها طريقة هللا لتبلغنا أن لديه
االسم المعطى لليوم السابع.
أعتقد أنه مثل هذا ،من كل السبعة أيام في األسبوع ،واحد فقط هو المباركة ويقدس ومما أدلى المقدسة .واحد فقط من السبعة أيام في
أسبوع قد أعطيت اسم هللا .وهذا يجعل من اليوم السابع أو يوم السبت يوم خاص جداً هلل ،وفي "الوصية الرابعة" ،يريد هللا أن نراها أيضا كيوم
خاص جداً .ليس ملحظة يوم السبت الذي خاص ،ولكن اليوم السابع من األسبوع الخاصة.

تعريف الكرسي
لهذا نحن بحاجة إلى أن نفهم ما يعنيه أن يكون "المقدسة" ،وكذلك نفهم تماما .ويعرف قاموس  Encartaكلمة "المقدسة" ك :لوضع
بعيداً ألغراض دينية ،أن تكرس لخدمة هللا أو آلة أو آلهة ،تتصل أو المنتمين إلى أو قادمة من يجري اإللهي أو السلطة.

في دراستي للكتاب المقدس ،أجد أن هللا له معنى مختلف لما يعنيه أن يكون "المقدسة" .لفهم هذا ،نلقي نظرة على العبارة التالية" :هللا
اإلنجيل المقدس "،كما هو مستخدم في هذه العبارة كلمة "اإلنجيل" تعني "كلمة" ،وكلمة "المقدسة" تعني "الحقيقية" ،ولذلك ما في الواقع هذه
العبارة قوله هو "كلمة هللا الحقيقية".
وبهذه الطريقة ،يعطي هللا له تعريف لما يعنيه أن يكون "المقدسة" ،وأن يكون "صحيحاً ،أو الحقيقة ،أو أكثر تحديداً ،الحقيقة هللا ".حتى
عندما يخبرنا هللا أن "تذكر يوم السبت ،أن يبقيه المقدسة" ،فهو يقول أن يبقيه صحيحاً .هللا ال يتحدث عن الحفاظ على االحتفال بيوم السبت المقدس،
ولكن إلبقاء اليوم المقدس أو الحقيقية .اليوم الذي يتحدث من هللا في "الوصية الرابعة" هو اليوم الذي جعل هللا المقدسة ( )trueفي "سفر التكوين"،

اليوم السابع من األسبوع .وأنا اسأل السؤال لك القارئ" ،كيف يمكنك أن تبقى الحقيقية اليوم السابع إذا كنت تعطي االحتفال بيوم السبت في يوم آخر
من األسبوع ،مثل يوم األحد؟

تقدس المعرفة
كلمة "بجل" يعرف بأنه :إلعطاء حالة شيء مقدس ،وفي حرية شخص ما أو شيء ما من خطيئة .وهذا يعني أن هللا ليس فقط باليوم
السابع من األسبوع يوم األسبوع المقدس فقط ،بل أن في ذلك اليوم ،أن يكون هناك ال خطيئة يشارك في.

مع وضع هذا في االعتبار ،واستنادا إلى الكلمات التالية من خروج " ،20:11اليوم السابع المقدسة" مرادف ليوم السبتW" .هيريفوري
الرب يبارك يوم السبت ،وهو مقدس" في سفر التكوين  ،2:3ال يتم استخدام كلمة يوم السبت ،ولكن بدالً من ذلك استخدام هللا العبارة" ،اليوم
السابع" .في "الوصية الرابعة" أن هللا قد جعل كلمتين على أنها تعني نفس الشيء .هللا له االسم المعطى لليوم السابع من األسبوع .ال أيام األسبوع
األخرى هل هللا تكريما لذلك؟ ليس اسم اليوم السابع من األسبوع يوم السبت ،الذي هو اسم أن المسمى أغان معروفة ،قسطنطين اإلمبراطور
الروماني اليوم السابع .عند القيام بذلك ،الشيطان ،عن طريق بيدق الدنيوية له ،بسبب تغيير اسم اليوم السابع .االسم المعطى هللا المقدسة اليوم السابع
هو يوم السبت.
حيث يقول هللا" ،تذكر يوم السبت( ،اليوم السابع) ،إلبقائه المقدسة ".للحفاظ على شيء مقدس أن تعرف أنه من الفعل الكريم ،وأنه يمكننا
فقط يبقيه المقدسة من خلل أعمالنا ،ونعرف أن فقط هللا يمكن أن تجعل اليوم أو يوم السبت المقدس ،يمكننا عن طريق العمل كاهلل األوامر ،ويبقيه
المقدسة في قلوبنا ،وكذلك.

العمل المحدد
ثم يخبرنا هللا" ،ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك ".ولعلكم تذكرون من سفر التكوين ،هللا خلق الكون في ستة
أيام ،وهنا في "الوصية الرابعة" ،هللا يخبرنا أنه ،مثله ،لدينا ستة أيام للقيام بعملنا .كلمة العمل كما يستخدم هنا يشير إلى كل ما يجب أن نفعله،
إعطاء القوت للجسم.
في هذه اآلية بكلمة العمل قد أكثر إكمال معنى مما قد تتصور مع ذلك .كلمة "العمل" كما هو مستخدم في هذه اآلية يشير إلى أي نوع من
التجارة أو الدخل المنتجة النشاط كذلك .إذا كنت في األعمال التجارية ،والموظفين ،ثم يجب أن ال يكون لديك منهم يزاولون األعمال التجارية
الخاصة بك خلل ساعات يوم السبت .ال يكفي أن كنت شخصيا ال كسر يوم السبت ،ولكن كنت ال يمكن السماح لآلخرين الذين هم في الموظف
الخاص( ،في البوابات الخاصة بك) ،لكسر يوم السبت أما.
كلمة العمل المستخدمة في هذه اآلية يخبرنا أن ال يمكن أن يكون هناك ال تبادل لألموال أو المقايضة أو أي نقل أخرى من أي نوع للقيمة
النقدية .على سبيل المثال ،ال يمكنك الذهاب إلى المتجر وشراء كرتون الحليب خلل ساعات يوم السبت ال يمكنك شراء الغاز لسيارتك ،ال يمكنك
شراء تذكرة لحدث رياضي وذلك باختصار يمكن أن يكون هناك ال تبادل لألموال أو العملة أو المقايضة خلل ساعات يوم السبت.

عالمة الوحش
وقد هللا تحذيراً لجميع الذين ال تبقى في "يوم السبت المقدس".

وقال أنه  causethكافة ،كل صغيرة وكبيرة ،واألغنياء والفقراء ،مجان ًا ،والسندات ،الحصول على علمة على اليد اليمنى ،أو في
جباههم :وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه كان العلمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .رؤيا 17-13:16

اآليات أعله قد أسيء ،يكمن الشيطان .شعبية تفسير تلك اآليات هو أن الشيطان ،قوات جميع الذين يرغبون في شراء أو بيع ليستلم
علمته( ،مارك الوحش) ،إال أنها ال تكون قادرة على شراء أو بيع.

األسباب المحددة
مجرد التفكير في ما يقوله إال هللا .هللا هو الذي يقرر الذي يحصل "وضع علمة هلل" ،وهو أيضا هللا الذي يقرر من له علمة الوحش.
نظراً لهذه الحالة ،أنه ليس هذا الشيطان تجبر الناس على استلم علمة الوحش ،لكن هذا الشيطان " "causethلهم للحصول على العلمة .كلمة
"األسباب" يعرف بأنه :شخص أو شيء أن يجعل شيئا يحدث أو موجودة أو مسؤولة عن شيء يحدث .كما ترون ،أسباب كلمة ال تعني
"السخرة" .الشيطان بأكاذيبه" ،األسباب" ،علينا القيام بالخطيئة ،أنه ال ليس "قوة" لنا .يمكنك أن ترى الفرق؟
ولذلك الشيطان  causethيقومون بشراء أو بيع خلل ساعات يوم السبت استلم علمة الوحش؛ يفعل هذا بالكذب لنا؛ أن يوم السبت أن
يحتفل في اليوم األول من األسبوع (األحد) .ولن ينسى جميع أولئك الذين وبالتالي قبول كذب الشيطان ،واالحتفاظ باليوم األول من األسبوع كيوم
السبت ،هو اليوم السابع الذي هو يوم مقدس ،وذلك أنها ستشارك في األفعال الشريرة خلل ساعات اليوم السابع ،لم يدركوا أن في الواقع أنهم
يرتكبون خطيئة في القيام بذلك.

خطايا اليوم السابع
ونحن على عدم القيام بأي نوع من العمل االستعبادي ،كالذي يزيد من قيمة لدينا ،أو يقوم بإنشاء أي نوع من المزايا النقدية بالنسبة لنا .إذا
كنت تملك األعمال تجارية ،من الضروري أن تقوم بإغلق األعمال التجارية إلى أسفل خلل ساعات يوم السبت .جزء من تداعيات كذب الشيطان،
هو أن في العالم اليوم ،وإذا كنت تريد أن تكون في األعمال التجارية ،ويوم السبت ،أو اليوم السابع من األسبوع ،عادة مقبولة كيوم عمل آخر فقط،
وعلى هذا النحو ،لك بإغلق األعمال التجارية الخاصة بك ،يمكنك أيضا تسمح منافسيك الذين ال يراعون هللا يوم مقدس ،ميزة في األعمال ضدك.
مرة أخرى ،بسبب كذبة الشيطان ،أولئك الذين قد يعطي خلف العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،سيكون خطأ وتقصر العبادة الحقيقية ،ألنها
سوف تكون جاهلة باليوم السابع يجري المقدسة واالحتفال باليوم األول ،اليوم (األحد) ،كيوم مقدس بدالً من ذلك.
يتم التحقق من هذا بالمسيح في اآليات التالية.

وأنه (الشيطان)  causethالصغيرة كافة ،على حد سواء وكبيرة ،غنية وفقيرة ،مجان ًا ،والسندات ،الحصول على علمة على اليد اليمنى،
أو في جباههم :وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه كان العلمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .رؤيا 17-13:16

بيع أو شراء
الكلمات التالية هي المفتاح لفهم هذه اآليات اثنين" .وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة ".يقول ما هللا-يسوع هو أن
أي رجل هو شراء أو بيع خلل ساعات يوم السبت ،وفقط أولئك الذين لديهم علمة الوحش سيكون في الواقع شراء أو بيع خلل تلك الساعات
المقدسة ،ألنها خدعت الشيطان.
أنها ليست أن الشيطان سوف يجبر الخاص بك للحصول على علمة أو نوعا من الوشم قبل سوف تكون قادرة على شراء أو بيع ،ولكن
في الخاص بك الجهل بحقيقة هللا ،أنت لن ينظر في اليوم السابع من األسبوع كالكرسي ألنه يمكنك االحتفال باليوم األول من األسبوع كيوم مقدس.
في هذا الصدد ،على الرغم من جهلك ،سوف تتلقى علمة الوحش من هللا لعدم إبقاء المقدسة اليوم السابع.
إذا كنت عبادة هللا كما أنه أوامر ،وإبقاء المقدسة "يوم السبت اليوم السابع" ،ثم سوف تعرف ال لشراء أو بيع خلل ساعات اليوم السابع.
أولئك الذين ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،بسبب جهلهم ،الذين يحافظون على آخر يوم كيوم السبت ،لن تفهم الحقيقة هللا ،حيث أنهم سوف
يعتقدون شيئا من الذهاب إلى مخزن ،إلخ في "اليوم السابع" ،وفي ذلك القيام ،االنخراط في الخطيئة ،وأن تعطي علمة الوحش.
التالي مثال أعتقد أن أفضل ويكشف حقيقة كلمة هللا .إذا كنت ،بسبب األكاذيب والخداع من الشيطان ،مراقبة يوم السبت اليوم األول من
األسبوع (األحد) ،وليس على يوم األسبوع الذي مكتوبة في الكتاب المقدس في "الوصية الرابعة"( ،أن هللا قد تحدث مع كلماته الخاصة) ،ثم كنت ال
يعبد "هللا خلق" ،لكن الشيطان .على هذا النحو ،أنت ال تفكر في حفظ "اليوم السابع" المقدسة ،ولكن بدالً من ذلك االحتفال "أول يوم" كيوم السبت.
نظراً لعدم إعطاء االعتبار للقداسة "اليوم السابع"( ،السبت) ،يمكنك المشاركة في خاطئين أشياء مثل بيع وشراء .لديك أي مشكلة في العمل يوم
السبت ،أو المشاركة في أي أنشطة تجارية أخرى .ولهذا السبب الخاص بك االحتفال بيوم األحد كيوم السبت أن الشيطان  causethلك بالخطيئة
ضد هللا ،وبالتالي إعطاء هللا قضية إلعطائك علمة الوحش.
هللا يقول لنا أن يكون اجتهادا في العبادة لدينا ،إذا فشلت في ذلك ،ثم كنت غير بريء ،والجهل الخاص بك ذاتيا ،ولذلك سيكون هللا ال شفقة
عليك.

هللا يتحدث صراحة
ولكن 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

وفي اآلية أعله ،ال يزال هللا" ،ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا ".عندما قرأت هذه الكلمات ،واضح جداً بالنسبة لي ما
تقول لي هللا "" .اليوم السابع "هو يوم السبت للرب خاصتك هللا" .كيف يمكنك قبول كذب الشيطان في اليوم األول من األسبوع ،وهو اليوم (األحد)،
يوم السبت ،عند هللا في بلده تملك الكلمات ويخرج الحق ويخبرنا بأن من اليوم السابع؟
أن ما تقوله هللا بالنسبة لي بسيط" ،أنا احتملت ستة أيام ،وفي تلك األيام أنا هللا بك "جعل السماء واألرض والبحر وكل ما فيها هو ولذلك،
كما فعلت ،يجب عليك القيام ،وهو إبقاء "المقدسة اليوم" (السبت) السابع" .

ضمن خاصتك بوابات المعرفة
في "الوصية الرابعة" ،هللا ويمضي ليقول لنا ،بأننا عدم القيام بأي عمل" ،أنت وال هم االبن ،وال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،ال خاصتك
أمة ،ال خاصتك الماشية ال خاصتك غريب داخل البوابات خاصتك".
يأخذوا حذرهم فهم ما هي عبارة" ،داخل خاصتك غيتس "،يعني .هللا يقول لنا أن تكون أنت وعائلتك عدم القيام بأي عمل ،ولكن إذا كنت
في مجال األعمال التجارية ،ولديها من الموظفين ،ال يسمح لهم بالقيام بأي عمل ،وكذلك ،ألنهم في البوابات الخاصة بك .ولذلك ،خلل ساعات يوم
السبت ،اليوم الجمعة في الشمس وصوالً إلى السبت في الشمس ،أي الشركات التي كنت تعمل يجب أن تكون أغلقت أيضا.
أعتقد أنه بهذه الطريقة .لديك األعمال تجارية ،والبيع بالتجزئة يوم السبت لديك شخصيا ال علقة له بعملياتها ،حيث لم تكن في انتهاك
عطلة السبت .ومع ذلك ،إذا واصلتم األعمال مفتوحة ،وأن الموظفين تشارك بنشاط في عملها ،هي إجبارهم على كسر يوم السبت ،ولك هي مغرية
أيضا أولئك الذين هم العملء بانتهاك عطلة السبت ،فضل عن .عندما كنت ،باإلجراءات الخاصة بك ،يسبب اآلخرين لكسر "شريعة هللا" ،ثم كنت
أيضا كسر "شريعة هللا".

اليوم السابع هو يوم السبت
اليوم السابع من األسبوع هو يوم واحد يجب عليك القيام به ما يلزم إلعطاء القوت للروح .ألن هللا قد جعل يوم مقدس السابعة ويوم السبت
المقدس ،مرادفة لبعضها البعض؛ نقل السبت إلى أي أيام األسبوع األخرى أمر مستحيل .هللا لم تصدر "اليوم األول" مرادفاً ليوم السبت ،وهللا لم
يجعل "اليوم األول" المقدسة ،وتقدس هللا ال في "اليوم األول" ،وأن نقول أن إال في "اليوم السابع" من األسبوع المقدس ،وأيام األسبوع األخرى
غير مقدس .للحتفال بيوم السبت في أي يوم عدا "اليوم السابع" جعل االحتفال الخاص بيوم السبت غير مقدس.
في "الوصية الرابعة" ،هللا قد أعطى تعليمات دقيقة ومحددة بشأن عندما كنا نريد أن تبقى له "يوم السبت المقدس" ،فضل عن تعليمات
فيما يتعلق باألشياء التي ال يجب علينا أن نفعل .هللا فقد "تحدث "،وهو مكتوب في الكتاب المقدس ،حتى نعرف أن كان صحيحاً .ال يوجد مكان في
الكتاب المقدس حيث هللا ،أعطى األوامر أو التعليمات المتعلقة بنقل السبت من "المقدسة اليوم السابع" من األسبوع غير مقدس في اليوم األول من

األسبوع "" .هللا إذا "لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة".
مجرد التفكير في األمر ،هللا كانت محددة للغاية بشأن تغيير صغير في كيفية أن يكون يعبد في إقامة عيد الفصح ،وكانت محددة للغاية
بشأن االحتفال باليوم السابع يوم السبت؛ ال أعتقد أن هللا سيكون على األقل محددة بشأن نقل السبت إلى اليوم األول من األسبوع ،الذي سيكون تغييرا
كبيرا في كيف يخبرنا هللا لعبادته؟ وفي هذا ال يوجد شيء على اإلطلق بشأن نقل مكتوب في الكتاب المقدس ،هذا ولذلك يقول لي أنها ليست من
هللا ،ولكن كذب .كذب الشيطان!

 Paulالرسول ويوم السبت
 Paulالرسول أعطانا التعليق بشأن االحتفال بيوم السبت في كتاب العبرانيين الفصل . 4

 )1فلذلك الخوف ،خشية أن وعد الذي ترك لنا الدخول في بقية له ،أي منكم أن يبدو أن تأتي دون إجرائه.

 )2معزل لنا كان اإلنجيل بشر ،وكذلك كمعزل لهم :ولكن كلمة بشر ال تستفيد منها ،وعدم خلطها مع اإليمان في نفوسهم التي استمعت إلى
إجرائه.
 )3للذي كان يعتقد أن ندخل في الراحة ،كما قال" ،كما أنا أقسمت في غضبي ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي ":على الرغم من أن األعمال
تم االنتهاء من المؤسسة في العالم.
 )4ألنه كلم في مكان معين للدورة السابعة وبقية اليوم على هذه الحكمة ،وهللا في اليوم السابع من جميع أعماله.
 )5وفي هذا المكان مرة أخرى ،إذا أنها تدخل في بقية بي.
 )6رؤية ولذلك فإنه  remainethأن بعض يجب أن تدخل فيه ،وهم الذين كان بشر أو ًال دخل ال بسبب الحاد:
 )7مرة أخرى ،أنه ليميتيث يوم معين ،قائل في  ،Davidإلى اليوم ،بعد وقت طويل جد ًا؛ كما يقال ،إلى اليوم إذا كنتم سوف نسمع
صوته ،تتصلب ال قلوبكم.
 )8إذا يسوع قد أعطى لهم بقية ،ثم أن أنه ليس بعد ذلك تكلموا ليوم آخر.
 Remaineth )9ولذلك هناك راحة لشعب هللا.
 )10ألنه التي يتم إدخالها في بقية له ،أنه قد خلت توقفت أيضا من أعماله الخاصة ،كما فعلت هللا من بلده-
 )11فللعمل وبالتالي الدخول في تلك الراحة ،لئل تقع أي رجل بعد نفس مثال الحاد.
التالي شرح للكلمات أعله من :Paul
" )1فلذلك الخوف "،الخوف إعطاء تقلق بشأن ما إذا كنا في الحق أو الخطأ ،وفيما يتعلق بقصد هللا.
"لئال ،وعد بترك لنا الدخول في بقية له "،الوعد من السماء والحياة األبدية ،وأن الباقي هو "يوم السبت" هللا المقدس ،كما ورد في
"الوصية الرابعة".
"أي منكم أن يبدو أن تأتي أقل من ذلك "،هذا له علقة مع الخاص بك الجهل ،أو القيام باألكاذيب والخداع من الشيطان ،وأن كنت
ال تأتي إلى "بقية مجلس اللوردات" ،بل إلى ال الراحة على اإلطلق ،أو في يوم الراحة ،األحد كاذبة الشيطان.
" )2لحد لنا اإلنجيل بشر ،كان" أن أقول أن يسوع تدرس  Paulوالرسل اآلخرين ،اإلنجيل المقدس األبدي هلل ،وأنهم يعلمونا بدورها
من خلل كتاباتهم.
"وكذلك لهم "،هو إشارة إلى أبناء يعقوب ،الذي كان يقودها  Mosesخارج مصر .وهذا القول ،أنه  Mosesبشر هللا اإلنجيل
المقدس ،كما فعل يسوع .وهذا أفسر يعني ،أن تلك األشياء بشر إلى بني إسرائيل األولى هي نفسها كما تدرس من قبل يسوع ،ولذلك
هو التفاهم  ،Paulاستناداً إلى هذه الكلمات ،وأن تلك األشياء أن هللا المتوقع وقاد تلك  Mosesأن تدرس أيضا المتوقع وقاد تلك أن
يسوع يعلم.

"ولكن الكلمة بشر ال تستفيد منها ،ال يجري مختلطة مع اإليمان في نفوسهم أن استمع إليه Paul ".ما يقول لنا هو أن أبناء
يعقوب سمعت إنجيل هللا ولكن ال تبني عليه ،ألنه لم يكن لديهم اإليمان في "خلق هللا" ،بينما تلك التي جاءت إلى يسوع ،خرج من
اإليمان ،وأن يسوع هو في الحقيقة ابن هللا ،الذي هو هللا في جسد رجل  ،ونظرا لهذا اإليمان ،وأنها احتضنت اإلنجيل كالحقيقة.
" )3ألننا مما قد يعتقد أن الدخول في الراحة "،هو أن نقول أن أولئك منا الذين يؤمنون بأن يسوع هو هللا في جسد رجل ،يدخل في بقية
هللا ألن في إيماننا نحن إطاعة أوامر هللا؛ كلمة هللا العليا ،وهو اإليمان بأن الذين يقدمون العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،نتطلع لكلمته
لإلرشاد والتعليم ،وال توجد كلمة أخرى .إذا أنه ال يتحدث بها هللا ،ثم أنها كذبة.
" ،وقد أدى اليمين الدستورية في غضبي ،هللا قد أعطى اإلنذار في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،وأن أولئك الذين يعصي كلمته
سيشعرون بالقدر الكامل من غضبه.
إذا أنها تدخل في بقية بلدي " :لتجنب غضب هللا ،يجب أن تكون مطيعة له ،واالحتفال "يوم السبت المقدس" في "اليوم السابع"
من األسبوع كما أمر هللا .بهذه الطريقة أن تكون مطيعة لكلمة الرب.
على الرغم من أن األعمال تم االنتهاء من المسسسة في العالم Word .يعمل في هذا السياق يشير إلى األيام الستة لخلق ،وأن كان
إنشاء كاملة على أساس األرض .كلمة على الرغم من أن يشير إلى أنه حتى ولو كان الكون كاملة في مؤسسة األرض ،هللا ما زال
من المتوقع أن الرجل سيبقى المقدسة أن يوم واحد من األسبوع على تماما كما احتفظ المقدسة يومه السابع.
" )4ألنه تكلم في مكان معين لليوم السابع على هذه الحكمة "،كلمة "كان" يشير إلى هللا ،وعبارة "مكان معين "،يشير إلى "سفر

التكوين" ومناقشته "اليوم السابع المقدسة" .عبارة "لليوم السابع" يشير إلى "اليوم السابع" التي تقع على أنه هللا ،والعبّارة" ،بشأن
هذه الحكمة" ،يعني هذا الموضوع الذي هو كتابة  Paulحول ،وهو حفظ السبت اليوم السابع.
"رحم هللا في اليوم السابع من جميع أعماله "،هو  Paulيذكرنا أن هللا استراح في "اليوم السابع" ،وذلك حتى يجب علينا ،إذا
أردنا لعبادة هللا "أوامر هللا".
" )5وفي هذا المكان مرة أخرى ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي"" .هللا هو" يقولون لنا ،كما هو الحال في أوقات  ،Mosesواآلن كما أنه
يجري يتكلمها من  Paulالرسول الذي مرة أخرى في إشارة إلى "الوصية الرابعة" ،أن جميع الذين سوف عبادة هللا كما أنه أوامر
يجب أن تدخل في بقية له كما أنه هللا قد قاد أنه ،وكما قال هللا قد فعلت ذلك نفسه.
" )6رؤية لذلك  remainethأنه يجب إدخال بعض فيه "،هو طريقة  Paulللعتراف بأن بعض (ليس كل) ،يجب وسوف يدخل بقية
هللا من االعتقاد بأن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وفي القيام بذلك علينا الوعد بالحياة األبدية.
" ،وهم الذين كان بشر أو ًال دخل ال بسبب الحاد ":هو اعتراف  Paulأنه على علم بأن بعض أولئك الذين تابعوا  Mosesلم تدخل
في بقية هللا ألنها لم ال المعتقد .وافترض الكفر تنبع من الشعب الذي خرج من مصر مع  Mosesال يرون هللا في الكلمات التي
يتحدث بها  ،Mosesولكنه يرى إال  Mosesرجل .إذا كنت تعتقد أن رجلً يتحدث إليكم بشأن األخلق الخاصة بك وأنت ال
يعتبرون هذا الرجل بأنه رجل هللا ،ثم لديك أي سبب للعتقاد بالكلمات التي يتكلم الرجل أول يتحدث بها هللا.
" )7مرة أخرى ،أنه ليميتيث يوم معين "،على الرغم من هذا الفهم Paul ،هو إذ يكرر تأكيد أن هللا لم الحد يوم معين( ،اليوم السابع)،
وأن يسوع مرة أخرى تحد من يوم السبت ليوم معين ،نظراً ألنه ال يتحدث في أي يوم آخر.

" )8أجل إذا كان يسوع قد أعطى لهم بقية ،ثم أنه بعد ذلك ال تكلموا عن يوم آخر؟" هذا هو  Paulإعطاء صوت للفتراض المنطقي،
أن إذا كان هللا محدودة يوم السبت ليوم معين ويسوع لم يذكر أي يوم آخر في جميع تعاليمه ،ثم "اليوم السابع" ال يزال اليوم الحقيقي
لبقية هللا.
" )9ولذلك  remainethراحة لشعب هللا ".بهذه الكلمات هو جعل  Paulخاتمة منطقية تستند إلى كل ما كان حتى اآلن كتبت ،أن ما
زال هناك راحة لشعب هللا ،الذي يعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل.
" )10ألنه التي يتم إدخالها في بقية له ،أنه قد خلت توقفت أيضا من أعماله الخاصة ،كما فعلت هللا من له Paul ".يقول لنا ألن هللا
استراح بعد ستة أيام من حزب العمل ،أن "أنه" ،الذي يعني جميع الذين سوف يدخل "بقية مجلس اللوردات" ،كما سوف توقف
جميع أعمالها والتجارة يوم "السبت اليوم السابع".
" )11فللعمل وبالتالي الدخول في تلك الراحة ،لئال تقع أي رجل بعد نفس مثال الحاد Paul ".يخبرنا هنا ،نحن الذين يرغبون في
عبادة هللا حسب األوامر ،وأنه يجب دخول ولذلك أن بقية الرب ،الذي هو القول بقية نفسه كما فعل الخالق ،في "اليوم السابع" .هو
 Paulكما تقول لنا أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يحقق نفس المثال اللحاد التي تزاول اتباع  ،Mosesوأن أقول ،أنه إذا كنت ال
يعبد هللا كما أنه أوامر ،ال إضافة إلى أو طرح من أن العبادة كما أمر هللا ،ثم كنت ال عبادة هللا على اإلطلق.
ألن هللا الغاية المحددة وتطلبا فيما يتعلق بكيف أننا لعبادته ،كما توضح في األربعة األولى للوصايا العشر ،أن من السهل للشيطان عن
طريق األكاذيب والخداع ،يؤدي بنا إلى االعتقاد وذلك االنخراط في الممارسات التي ليست من هللا .ولذلك من الضروري أن عليك طاعة "وصايا
هللا" ،تماما كما كان هللا قد توضح لهم آخر جداً سوف تقع في الحاد.

يوم السبت الحقيقي
كما ترون ،لقد حان  Paulإلى االستنتاج المنطقي بأن ألن هللا استراح في اليوم السابع بعد ستة أيام عمل ،وأن يسوع ابدأ قيادة وال أوعز
إلى أن نقوم بنقل اليوم السابع يوم السبت إلى يوم آخر ،أن كان ذلك تصحيح أن "السبت اليوم السابع" ال تزال اليوم الوحيدة التي يمكن إدخالها في
بقية في عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
حذر من أن يكون ذلك ،إذا الحظت يوم السبت اليوم األول من األسبوع ،فإنه سوف تقودك إلى اإلدانة ليس الخلص .أنها كذبة الشيطان،
أنشأتها مكافحة المسيح وإنفاذها بتعذيب وقتل أولئك الذين رفضوا االمتثال خلل "العصور المظلمة" .هل تذكرون "محاكمات محاكم التفتيش"
أجرتها كنيسة روما؟

يسوع يعد مكانا ً للنا
في منزل والدي قصور كثيرة :إذا كانت غير ذلك ،كنت قد قلت لكم .اذهب إلعداد مكان لك .يوحنا 14:2

هذه اآلية مهم ،ألن في ذلك يسوع هو تبلغنا أن هللا األب هو دعوة لنا للعيش معه في منزله ،والسماء .الكتاب المقدس هو أداة تعليمية
تشرح ما نحتاج إلى القيام به ،وماذا يجب أن نفعل ،إذا كنا نريد أن يذهب ويعيش مع هللا.

الكتاب المقدس هو الجناس
كلمة الكتاب المقدس جناس على:
ب-األساسية
أنا-تعليمات
ب-قبل
الم-رواسب
ه-األرض
الكتاب المقدس هو "التعليمات األساسية قبل ترك األرض".

مجموعتين من األوامر
وقد حددها هللا أسفل مجموعة من القواعد التي يجب أن نعيش حياتنا إذا كنا نريد الذهاب للعيش معه في السماء .وتعرف هذه القواعد
بالوصايا العشر .يمكن تقسيم الوصايا العشر إلى مجموعتين من الضرورات.

الوصايا األربع األولى
األربع األولى تقول لنا كيف هللا "أوامر" قال أن تعبد .إلضافة أو طرح من أن الذي قال لنا هو عدم عبادة هللا على اإلطلق ولكن اختراع
خاصة بك ،وأن أقول ،إذا كنت تريد عبادة هللا كما المتعة وليس بسرور هللا ،ثم يجب أن يكون أي توقع من أي وقت مضى الذهاب إلى السماء .إذا
كنت غير مستعدة لعبادة هللا كما قال لك كيفية عبادته ،فكيف يمكن أن نتوقع منه أن تسمح لك لتأتي الحية معه؟
كما يعيش saith ،الرب ،بالتأكيد مع يد األقوياء بذراع ممدودة ،غضب يسفك ،سوف استبعد أكثر من أنت :حزقيال 20:33

وأنا أعيش :هللا هو الحياة ،ولكن هلل ،لن يكون هناك ال الحياة ،لك ،ولن توجد ،لكنت قد كان ابدأ الحياة .ولذلك ،هذا النذر أن يجعل هللا
ليس فقط أي النذر ،إال أن أنه يتعهد فيه حياته ،ونحن سوف عبادته .هلل ،يمكن أن يكون هناك ال تعهد أكبر ،من نذر حياته.
سوف استبعد أكثر من أنت .في هذه الكلمات هللا يقول لنا" ،سوف استبعد أكثر من أنت ،ومن سروري ،سوف طاعة لي .أقسم بحياتي
جداً ،وأنا سوف القاعدة أكثر من أنت .السلطة الكاملة لغضبي أنا سوف صب عليكم ،إذا كنت عصيان الوصايا بلدي" .

عرض رحمه
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم لي الحب ،والحفاظ على بلدي الوصايا .سفر الخروج 20:6

هللا يخبرنا أنه إذا كنا نحب له ،ثم علينا أن نبقى وصاياه .في هذه اآلية هللا هو أيضا إعطاء تعريف لمنظمة الصحة العالمية أنه سيعطي له
الرحمة ،وهو الذين طاعة ،الحب والعبادة له ،وأن كان هللا يعرف هذا كأولئك الذين يحافظون على وصاياه .وهذا أيضا يقول لي إذا كنت ال طاعة
وصايا هللا ،ثم هللا له أي سبب يدعو إلى أن تكون رحيم لك.

نظرة هلل
تبدو لي ،وأن كنتم المحفوظة ،جميع أقاصي األرض :أنا هللا ،وليس هناك اعتراض آخر 45:22 .إشعيا

تبدو لي ،وأن كنتم المحفوظة ،الوصايا العشر هي قوانين هللا .للحفاظ على هذه الوصايا ،هو أن ننظر إلى هللا للتوجيه الخاص بك .طاعة
هللا بحفظ وصاياه هو أن ننظر إلى هللا وإظهار الحب هلل .فقط أولئك الذين يحتفظون "وصايا هللا" ،يكون هناك أي أمل للذهاب إلى السماء .إذا كنت
ال أعتقد ذلك اآلن ،تحتاج إلى فهم "تعاليم يسوع" .عندما نفهم هذه التعاليم ،سوف تعرف أن الوصايا العشر هي حجر الزاوية واألساس للجميع أن
يسوع يعلم ،والخلص باهلل.

عندما يتحدث فإنه يظل محادثة.
لقد أقسمت بنفسي ،الكلمة ذهب من فمي في بر ،وال تعيد ،أن كل الركبة القوس لي ،أن أقسم كل لسان 45:23 .إشعيا

هذه اآلية طريقة أخرى للقول" :أنا هللا ،سيحكم على مدى لكم ،يطيب لي ،وأنتم ال تجد مريحة للعبادة لي ".هللا يخبرنا أنه قد تحدث،
"الكلمة ذهب من فمي في بر "،وعندما تتكلم الكلمة ،فإنه سوف ال إلغاؤها .هللا شرف ملزمة بالوفاء بجميع ذلك أنه ينطق ،فهو يجري األخلقي
الذي كلمة هو سند له .مرة واحدة قد قال هللا شيئا ال ولن يحدث هذا األخير يغير رأيه .كلمة هللا هو كلمته الحية ،وهو "كلمة هللا الحية" األشباح
المقدسة.

 ،يجوز للمرء أن يقول ،في الرب لها بالتأكيد أنا بر وقوة :بل أن له يبدأ الرجال؛ ويجب أن يكونوا جميعا التي هي تحتج ضده الخجل.
 45:24إشعيا

طريقة أخرى للقول تحتج ضده ،أن أقول ،جميع أولئك الذين هم العصاة إلى "وصايا هللا" .يعني أيضا أولئك الذين يكرهون لك بسبب
الخاص بك الطاعة "قوانين هللا" سوف تعرف العار ،لكراهيتهم لكنت عليه يوم القيامة ،لعندما كنت أكره "سانت هلل"؛ يمكنك أيضا إظهار الخاص
بك الكراهية هلل.
تذكر هذا ،وشو أنفسكم الرجل :جعله مرة أخرى إلى األذهان ،يا أيها المخالفين .أشعياء 46

العبارة" ،شو أنفسكم الرجال "،يمكن أن تعاد إلى القول" ،تكشف عن الشرف الشخصي الخاص بك ،وإيالء االحترام والطاعة هلل" .هللا
كما يقول لنا أن جميع الذين هم أشرار وفي العصيان إلى "قوانين هللا" ،يمكن حفظه إذا أنهم "شو أنفسهم أن يكون الرجال الشرف "،والتوبة آثامهم،
ونسأل هللا المغفرة.

تذكر األشياء السابقة القديمة :أنا هللا ،وليس هناك اعتراض آخر؛ أنا هللا ،وال يوجد مثلى ،يعلن النهاية من البداية ،ومن العصور القديمة
األشياء التي لم تفعل بعد ،قائل أن بلدي المحامي ساريا ،وسأفعل كل سروريIsaiah46:9-10 .

األمور السابقة القديمة ،إشارة إلى األيام الستة لخلق .هو يذكرنا هللا أنه الخالق وإثبات ذلك ،يخبرنا أن أنه يمكن التنبؤ باألحداث البشرية
والطبيعية على السواء ،طويلة قبل حدوثها .يمكن رؤية سوى هللا في المستقبل .الشيطان خلق هللا ،كما نحن ،وكما مع رجل ،ال أستطيع أن أرى
الشيطان في المستقبل.
"بلدي المحامي ساريا ،وسأفعل كل سروري "،هو طريقة أخرى هلل قائل أنه يجب أن نطيع وصاياه ،التي نحن موجودون بسعادته،
وطريق سعادته أننا يجب أن العبادة له ،ليس عن طريق سعادتنا.

تشغيل بعيداً قدمك
إذا أنت االبتعاد خاصتك سيرا على األقدام من يوم السبت ،من فعل خاصتك المتعة في بلدي اليوم المقدسة؛ واتصل يوم السبت على
سرور ،المقدسة للرب ،األونرابل؛ وسوف تفي له ،وليس القيام بالطرق الخاصة ملكك ،ال إيجاد المتعة الخاصة ملكك وال تحدث الخاصة ملكك
عبارة 58:13 :إشعيا

"إذا أنت االبتعاد خاصتك سيرا على األقدام من يوم السبت "،عند وضع قدمك على شيء ،كنت تمارس السيطرة عليها .حتى إذا قمت
بتشغيل قدمك بعيداً ،كنت إعطاء عنصر التحكم مرة أخرى إلى هللا ومراقبة يوم السبت كما قال أوامر.
"من فعل خاصتك المتعة في بلدي اليوم المقدس "،وهذا يعني أن تفعل األشياء كما تريد أن تفعل ألنها مريحة بالنسبة لك ،أو يمكنك
العثور على أوامر هللا أن نفعله ليكون من الصعب.
مثال ذلك يذهب كما يلي .كما أنني جئت لعبادة هللا ،لقد كان لضبط عادات بلدي لتتوافق مع إرادة هللا .ويقول هللا أن يوم السبت يبدأ مساء
يوم الجمعة عند الغسق( ،الشمس أسفل) وتستمر حتى مساء السبت عند الغسق .وهذا وجدت أن يكون غير مريح ألن الوقت من اليوم أن تغرب
الشمس يختلف من أسبوع ألسبوع وشهر بشهر ،وباختصار أنها ليست ابدأ نفس الوقت من اليوم .ولهذا السبب قررت أن أود أن تبقى يوم السبت من
 06:00م مساء أمس الجمعة ،إلى  06:00م مساء السبت مدار السنة بغض النظر عن عند غروب الشمس .وهذا أعطى التوحيد واالتساق إلى
الوقت.
وكان المنطق بلدي أن كان على مدار ساعة يمكن االعتماد عليها الحفاظ على الوقت ،وإذا كان القدماء الساعات الميكانيكية أن هللا سوف
ال شك جعلت من الساعة  06:00م التي بدأت يوم السبت .المشكلة مع هذا الترشيد أنا كان وضع الكلمات في فم هللا .ال يهم أنها لم تكن الساعات ،ما
يهم ما قد أمر هللا مريحة بالنسبة لك ،وليس ما.
وبعد بضعة أشهر من ذلك ،أدركت أن في القيام بذلك كان يملي على هللا كيف يقصد بها لعبادته ،وال عبادة له كما أنه قاد .عندما أدركت
هذا ،فورا بدأ االحتفال يوم السبت كما أوامر هللا لنا للقيام ،عند غروب الشمس مساء يوم الجمعة ،بغض النظر عن أي وقت اليوم على مدار الساعة
يقول لي أنه.
"واتصل يوم السبت على سرور ،المقدسة للرب ،ومشرفة "،دعوة يوم السبت فرحة للدخول في يوم السبت في الحب والسلم مع العلم
أنه يمكنك أن تأخذ الفرح في قراءة كلمة هللا نفسه من الكتاب المقدس ،ومعرفة ما إذا كان لديك أسئلة وتحتاج إلى توجيه ،لديك يوم واحد هذا
األسبوع التي يمكنك أن تأخذ الوقت للصلة هلل ،ألن االنتهاء من الستة أيام العمل.

أعتقد أنه مثل هذا .في ستة أيام كنت تفعل ذلك الذي يجب عليك إعطاء القوت للجسم ،ولكن يوم السبت مغادرة احتياجات الجسم وراء
ومن خلل الصلة هلل ،والدراسة الحثيثة "كلمة" هللا المقدسة ،يمكنك إعطاء القوت لروحك.

طفل هللا
"وسوف تفي له ،وال القيام بالطرق الخاصة ملكك ،ال تجد نفسها ملكك المتعة ،ال تحدث الخاصة ملكك الكلمات" .ما تقوله هللا هنا ،هو
إذا واصلتم يوم السبت بأنه "ليس بالمتعة ،وأن أقول ،إذا كنت العبادة كما تجد المناسب لك ،وليس كما قد وردت هللا في الوصايا األربع األولى ،ثم
كنت ال عبادة هللا في جميع ،ولكن اختراع الخاصة بك ،ومع ذلك ،عند لك عبادة هللا كما أنه األوامر ثم يمكنك تعطي شرف هللا وأوامر  ،تبين له
االحترام ،مما يعني أن أنك تظهر هللا لك الحب والعبادة له وله فقط.
عندما يبقى "السبت اليوم السابع" كأوامر هللا ،كنت قد قدمت "اليوم السابع" ،اإلجراءات الخاصة بك ،وعلمة بين لك وهللا .كنت تقول
"من خلق هللا" ،خالقك ،أن تشاهد له وفقط له كاهلل ،وهو بدوره يسلم لك بأنه ابنه .كابن هللا ،يحق لك الحصول على الميراث لكونه ابن الملك للكون،
وهذا اإلرث هو الحياة األبدية.
الرجل الذي عاش من أي وقت مضى جميعا أبناء هللا ،ولكن فقط أولئك الذين يقدمون العبادة الحقيقية والصحيحة هلل كما أمر هللا بأبناء هللا،
وتستحق لذلك من الميراث.

فرحة في الرب
ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب 58:14 .إشعيا

على العكس من االبتهاج نفسك في الرب ،لتتمكن من وضع نفسك في معارضة الرب .ال ترى أن من المستحيل إلظهار العبادة "من خلق
هللا" ،إذا كنت تشارك في األعمال التي تضع لك معارضة إرادة وشريعة هللا؟

الست األخيرة من الوصايا العشر
الست األخيرة من الوصايا العشر هي قائمة جزئية من الحتميات األخلقية هللا نفسه ،الذي أعطاه لنا حيث أنه إذا كنا نعيش حياتنا عليها،
سيكون لدينا نفس نوع الشخصية واأللياف األخلقي هللا أو كما أنه يتحدث في مكان آخر ،سوف نكون "واحد مع هللا".

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

تدرج تحت هذه الوصية هو وجود االحترام والرحمة والشفقة ،إلخ لآلخرين.

أنت سوف ال تقتل
"أنت سوف" ال تقتل .خروج 20:13

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

وشملت في هذه الخطيئة هي الزنا ،وسفاح المحارم ،والبهيمية.

أنت سوف ال تسرق
أنت سوف ال تسرق .خروج 20:15

أنت سوف ال تحمل شهادة الزور
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد الجار .خروج 20:16

أنت سوف ال تطمع
أنت سوف ال تطمع ببيت الجيران؛ وأنت سوف ال تطمع زوجته للجار ،أو له سبب ،أو أمة له ،أو له ثور ،أو الحمار ،أو أي شيء هذا
الجار ل .خروج 20:17

هللا ليس لديها مصلحة في السماح ألي شخص في السماء التي غير أخلقية كما أنه هللا يعرف األخلق .ولذلك يتعين لك الحتضان ست
معنوية هللا وجعل لهم من أنت ،وإذا قمت بذلك ،هو كيف يعرف هللا لك بأنه "واحد مع هللا".
أعلى ،وتشمل الواجبات األخلقية الستة الواردة في الوصايا العشر ،يعلم يسوع نقاط إضافية لألخلق .هذا هو كيف ينجز يسوع قوانين
هللا ،وعندما كنت في احتضان كل هذه األخلق هللا وتغييرها من كونها قوانين تطاع ،إلى جوانب من شخصيتك ،والشرف الشخصي ،والمعنوية
الحرف ثم قمت روح الرب .

أنا تسدي الطريق
أنا يؤدي الطريق الصواب ،في خضم مسارات الحكم ،أن قد تتسبب تلك التي تحبني اإلرث مضمون؛ وأنا سوف تمأل تلك الكنوز .األمثال
21-08:20

لهذا الغرض أن يسوع قد أرسل إلى األرض ليعلمنا كيفية العثور على المسار إلى بر ،ووجدت مرة واحدة كيف مع يسوع دليلنا ،البقاء
على المسار الذي يؤدي إلى الخلص ،بدالً من أي من العديد من المسارات التي تؤدي إلى اإلدانة.
أنت سوف عبادة الرب خاصتك هللا وله فقط سوف تكون أنتMatthew 04:10 .
عبادة أي شخص أو أي شيء آخر غير "خلق هللا" خطيئة ضد هللا .أنها خطيئة ضد هللا ألن هللا هو الخالق ،وهذا يعني أنه المنشئ الخاص
بك ،لذا لعبادة أحد غير هللا ال يعبد الخالق الخاص بك .هذا هو إهانة هلل ،والذي يقول لنا أن نفكر به كاألب في السماء .ال تكون محترمة لوالدك .ما
الغرض ال يوجد في عبادة أي خلف الخالق الخاص بك؟ فقط منشئ يوفر مكافآت لحبنا واالحترام والطاعة والعبادة لدينا .ما عدا الموت يمكن أن
تتوقع من أي آلة أخرى ال آلة؟
وهذا ينطبق أيضا جنبا إلى جنب مع ما كان يقوله أعله عن عبادة هللا بطريقة أخرى غير تلك التي قال أنه قد وردت فعل .كما كنت قد
الحظت ،هذه اآلية ،Matthew 04:10 ،هي مشابهة جداً في الصياغة هلل "الوصية األولى"؛ وهي تبين أن يسوع هو تعليم لنا الوصايا العشر.
أنت سوف يكون ال آلهة أخرى قبلي .خروج 20:3

الطريق إلى التوبة
التوبة :لملكوت السموات في متناول اليدMatthew 04:17 .
إذا كنت قد أخطأت أو في الخطيئة ،ثم يجب التوبة تلك الذنوب للحصول على اإلعفاء .التوبة ذنوب الخاص بك أوالً معرفة أن كنت قد
أخطأت .الخطيئة كسر أي من الوصايا العشر .خلف خطيئة ضد األشباح المقدسة ،ليس خطيئة إذا أنه ال يشملها معنى والقصد من الوصايا العشر،
وهو سبب وجيه لماذا تحتاج إلى معرفة ما كل شيء الوصايا العشر .مرة واحدة يمكنك فهم ما يشكل خطيئة ،ثم يجب أن تجلب أكبر عدد ممكن من
خطاياك حتى الذاكرة الحالية الخاصة بك ،معهم جديدة في عقلك ،ثم أن التائبين من بعد من أي وقت مضى الذين ارتكبوا تلك الذنوب ،وثم بعد أن
كنت قد تاب آثامك ،اسأل هللا أن يغفر لك .إذا كنت ال التوبة وأسأل هللا المغفرة ،ال يمكن أن يغفر هللا لك؟
بمجرد القيام بذلك ،يجب أن تعمل نحو المتبقية دون حرج لبقية حياتك( ،سيرا على األقدام بطريق بر)؛ وإال سوف تعرف هللا أن كنت لم
تكن التائبين حقا ً على اإلطلق .يمكن أن يتم هذا بالتعلم ومعرفة ويعيشون بالوصايا العشر ،وتعاليم يسوع ،فضل عن بقية "كلمة" هللا المقدسة كما
وردت في كتب الكتاب المقدس.
الوصايا العشر هي قوانين هللا ،واألساس ألي عبادة هللا الحقيقي والصحيح .إذا كنت قد تم تدريسها منذ الطفولة أن الوصايا العشر قد
استوفيت بيسوع على الصليب لدرجة أن تصبح بآلية وال أهمية للمسيحيين ،أطلب إليكم ،حيث يمكنك أن تجد في الكتاب المقدس مثل هذه الكلمات.
لن تتمكن من العثور عليها في الكتاب المقدس ،لهذا السبب ،وتذكر ،واستخدم البديهي هللا" ،إذا كان هللا تقول أنها ،ثم كان صحيحاً ،ولكن إذا كان
هللا ال أقول ذلك ،ثم أنها كذبة" .عندما تقرأ كلمة هللا في الكتاب المقدس ،ثم أنت تعرف أن هللا قال ذلك .إذا تعذر العثور على تلك الكلمات التي كنت
تعتقد أن تحدث هللا في صفحات الكتاب المقدس ،ثم تلك الكلمات أكاذيب ،وليس من هللا.

هل أنت فوق شريعة هللا؟
في كتابات  Paulهناك أية ،عندما أخذت خارج سياقها ،ويمكن أن توحي لك أن كنت فوق "شريعة هللا".

ولكن إذا أنتم قيادة الروح ،أنتم ال تخضع للقانون .أهل غلطية 06:18

ماذا يعني  Paulعندما يقول لك ال تخضع القانون؟ إذا كنت قد تم إيلء االهتمام ،بكل ما قد كتب  Paulحتى اآلن ،سوف تعرف أن Paul
ال يقول أنك لم تعد تخضع ألخلق هللا ،وهو ما يعطي القوانين الهوية ،ولكن كواحد في الروح ،أنك لست عبدا للقانون ،ولكن قد كتب القانون على
قلبك واألخلق هللا األخلق الخاصة بك  ،ثم تضع نفسك فوق القانون ،نظراً ألنه لم يعد قانونا ألن يطاع ،ولكن جانبا من الخاصة بك الشخصية
والشرف واألخلق .هذا هو الذي يضعك فوق القانون ،وال تتعارض مع القانون.

سيرث ملكوت هللا؟
لجعلها واضحة ما تتحدث عنه Paul ،ثم يعطي قائمة بالخطايا التي تظهر عندما تسمح لنفسك ليتم سحبها من الخاص بك تحث حيواني.

اآلن يعمل اللحم بيان ،ما هي هذه؛
الزنا والفجور ،والبرص ،العهارة،
وثنية ،السحر ،والكراهية ،والفرق،
محاكاة ،غضب ،والحروب ،وسيديشنز،
للبدع ،الحسد ،القتل ،السكر،
ريفيلينجس ،وذلك مثل :من الذي أقول لكم من قبل ،كما قد كما قلت لكم في المرة الماضية ،هي التي تقوم بمثل هذه األمور ،ال ترث
ملكوت هللا .غلطية 21-05:19
وهناك اعتقاد مشترك بأنه كمسيحي ليس من المهم أن تحافظ على الوصايا العشر ،ألن التي يتم حفظها بواسطة اإليمان بالمسيح .إذا كان هذا صحيحاً،
ثم لماذا  Paulتعطي المناقشة المتعلقة بجوانب الوصايا العشر؟
أليس الزنا والفجور جوهر "الوصية السابعة"" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا؟"
أليس وثنية ،جوهر "الوصية الثانية"؟
ليس القتل ،جوهر "الوصية السادسة"" ،أنت سوف ال تقتل؟"
إذا كنت تأخذ من الوقت لدراسة وفهم بقية تلك الذنوب المذكورة من  Paulفي اآليات أعله ،سوف تكتشف أنها جداً تتصل بواحد أو أكثر من الوصايا
العشر .أن يعلم  Paulالوصايا العشر ،وهو  Paulالنبي إلى يسوع ،ليس من الصحيح أن نحافظ على الوصايا العشر؟

أن هي التي تقوم بمثل هذه األمور ال يرثون ملكوت هللا.
ويبلغنا  Paulثم دون أي شك في أن القيام بهذه األعمال الشريرة يزيل لك من أي فرصة ليرث ملكوت هللا .وهذا يعطي الدعم الكامل لكل ما كنت أقوله
كذلك .كما كنت قد الحظت تلك الذنوب المذكورة أيضا جوانب الواجبات "األخلقية الستة" المذكورة في الوصايا العشر.

األخالق هللا
ولكن ثمرة الروح ...الحب ،الفرح ،السلم ،احرضكم ،الوداعة ،الخير ،اإليمان ،والخنوع ،واالعتدال:
ضد هذا ال يوجد قانون .غلطية 23-05:22

ثم يذهب  Paulإعطاء قائمة بتلك الجوانب األخلقية التي الروح .ال يوجد قانون ضد هذه األمور ألن هذه األمور هي جانب األخلق هللا،
وبالتالي الصالحين ،فقط تلك القوانين المنشأة بالشيطان من خلل "إنجيله كاذبة" ،سيجعل مثل هذه خاطئين.
ترغب في السير في الطرق من هللا أو من الشيطان ،والخيار لك .في كتابات  ,Paulأنه أعطى لك التعليم في سبل هللا ،وفي نفس الوقت
يمكنك فهم كيف ال السير في طرق الشيطان ،هل المسار الذي اختار سيرا على األقدام؟

