تعاليم يسوع المسيح
الفصل 2
منظمة الصحة العالمية وما هو المسيح؟
قبل أن نواصل مع تعاليم يسوع ،أريد أن اسأل ،أي منكم الحظتم أن هكذا اآلن ،لقد استخدمت آيات من العهد القديم لتقديم فهم لتلك الكلمات
المكتوبة في العهد الجديد الذي تحدث يسوع،؟
لست متأكداً من الذين جاء مع فكرة أن هناك قديم ومن العهد الجديد ،لكن في ذلك قد أعطيت فهم لما يتم تدريسه في الكتاب Matthew
باإلشارة إلى اآليات التي وجدت في كتب العهد القديم ،لقد جئت إلى استنتاج بأن ليس هناك قديم والعهد الجديد  ،ولكن فقط استمرارا لما هللا يعلمنا
من قبل ميالد السيد المسيح ،لمواصلة ما يسوع يعلمنا .ال يوجد خط ترسيم الحدود أو االنفصال ،فقط تدفق المستمر لتدريس الدروس نفسها كما هللا
دائما ً وتحاول يعلموننا .بعد كل شيء ،يسوع هو هللا في جسد إنسان ،بل هو هللا نفسه فقط .السيد المسيح هو جوهر هللا ،والذي السبب في يسوع
المسيح.
في محاولة لفهم العالقة بين هللا األب وهللا-يسوع االبن بلدي ،سألت هللا في الصالة أن تعطيني التفاهم .وأجاب لي لي في إشارة إلى "كتاب
من األمثال" الفصل  8وبداية مع اآلية  20من خالل اآلية األخيرة  .36في هذه اآليات التي سوف اترك لك أن تقرأ بنفسك ،المسيح هو إدخال نفسه
بالنسبة لنا ،قبل سنوات من أنه ولد في اللحم ودم المسيح من رحم امرأة ماري .في هذه المقدمة أنه يعطي بعض التفاهم فيما يتعلق بالعالقة بين األب
واالبن .من هذه اآليات قد يأتي بفهم يقوم على حياتي الشخصية الخبرات .ما يلي كيف أتيت إلى التفكير في يسوع.

الرمزية
ذراع والدو
في شبابي كان متعطشا لقارئ .الخيال العلمي وأن كان حتى اآلن وبعيدا بلدي الموضوع المفضل أيضا كان اهتمام قوي بقراءة الكتب من
العصور التاريخية ،واألماكن ،والناس ،فضال عن المجالت العلمية .كان أحد الكتاب الذي قرأت ،على الرغم من أنني ال أتذكر عنوان أنها ال
مؤلفها ،الذي يساعد على إعطاء معنى للعالقة بين هللا األب وهللا االبن لي ،في القصة وصفا ً لشيء أن بعد قراءة اآليات المذكورة أعاله في األمثال،
قدم لي فهم أفضل ألن العالقة من تلك كلمات األمثال أعطى لي بأنفسهم.
في هذا الكتاب ،وقال أنه لهذا الرجل الذي كان نوعا من مرض العضالت ،الذي تركته أساسا المصاب .بسبب سحب الجاذبية لألرض أنه
كان غير قادر على المشي أو حتى إطعام نفسه .للحصول على حول هذا العجز الرجل اخترع آلة الذي وصفه بأنه "الذراع والدو" أنه يمكن التحكم،
مع الحركات الصغيرة فقط من أصابعه .مع هذا الذراع ثم كان قادراً على حضور الحتياجاته الخاصة.

فمن هذا "الذراع والدو" التي كانت امتداداً لنفسه الذي كان تحت سيطرته .أنها كانت جزءا من إليه بعد فصل منه .وهذا كما أرى يسوع.
المسيح جزء من هللا ،ولكن في الشخص والجسم من يسوع ،ومنفصل عن هللا األب ،ولكن دائما ً امتداداً هلل ،ولذلك الذي يتحدث عن يسوع هللا فقط
كما الحال عندما يتكلم األب هللا.
أمل أن يكون هذا التفسير كان مفيداً لكم ،كما بالنسبة لي .لقد جئت لفهم أن طوال حياتي ،هللا قد تم توجيه لي إلى هذه النقطة في حياتي.
أتاح لي قراءة هذه "الرواية الخيال العلمي" ،أتاحت لي الفرصة للعثور على تفسير العالقة بين األب وابنه بأنني أشعر بالراحة مع ،ويمكن أن نفهم
ذلك .ربما عن طريق لي ،هللا قد أعطى تفسيراً جداً قد تكون مريحة مع كذلك.

الصورة الرمزية
وهناك آخر القياس التي تساعد على تقديم فهم لعالقة األب وابنه .إذا كنت من أي وقت مضى شاهد الفيلم "الرمزية" تفهمون أن الجسم
الرمزية الحياة لكن ال الروح أو واعية من تلقاء نفسها .عندما دخل اإلنسان تلك الدائرة كان ثم قادرة على السيطرة على الجسم ،وذلك بتحويل
شخصيته إلى الهيئة الرمزية .وهذا أيضا يساعدني على فهم الجسم اللحم والدم التي تسيطر عليها روح هللا ،المسيح يسوع.

من هم "القديسين هللا"؟
الفقراء في روح
طوبى للفقراء بالروح :لهم هو ملكوت السماواتMatthew 5:3 .
أن تكون فقير ًا في الروح أن تكون دون إيمان قوي .افترض أن يسوع يعني أن أولئك الذين لم تكن الروحية بطبيعتها ،ثم يصبح عباد هللا
من تلك الشيء تدرس لهم من قبل يسوع .ثم هذا يعطيها فرصة أكبر لرؤية الحقيقة هللا وثم الدخول في السماء ،من تلك المعتقدات الدينية التي تستند
إلى أساس متين الغارقين في الخطأ .إذا كان هذا األساس في الخطأ ،سيكون أصعب بكثير لهم لقبول الحقيقة هللا عند الحقيقة ويتناقض مع ما سبق
يعتقدون ،على الرغم من أن هذا االعتقاد يستند إلى أكاذيب الشيطان وال يمكن أن تدعمها المقدس هللا.
شخص فقراء في الروح  ،وعدم وجود أي شركة الدينية التأسيسية وتعتقد سيتم القبض لم يصل أو خدعت في أي من أكاذيب الشيطان،
وبالتالي يكون األكثر احتماالً لفهم الحقيقة هللا عندما يسمعون أنها.
كما هو مكتوب أن أولئك الذين لديهم ال معتقدات دينية وثم تواجه مع هللا األب في يوم القيامة يقبل هللا حالما يرون إليه بأعينهم .فقط
سيكون لديهم فرصة لدخول الجنة إذا كانوا أساسا أخالقيا الناس أثناء حياتهم ،وفقط تفتقر إلى الجانب المتعلق بعبادة هللا كما أنه أوامر .إذا قمت
برفض هللا ،فضال عن نقاط له من األخالق ،فأنت ال فقراء في الروح ،أنت ال أخالقية ،وأن الفرق مهم.

أنها تلك مورن
طوبى لهم أن نحزن( ،نحزن ألحد أفراد أسرته الذين قد توفي) :لتكون االرتياحMatthew 5:4 .
ألولئك الذين ال يعرفون هللا أو عدم العبادة له كما أنه أوامر ،ثم فقدان أحد أفراد أسرته يمكن أن يكون من الصعب بالنسبة لك .عندما
تعرف هللا ،شخصيا وحميمة ،الحداد لن تكون خطيرة جداً ،لك سوف نعرف إذا أن أحد أفراد أسرته كان واحداً مع هللا ،وأنت تبقى في روح الرب،

ثم االثنين من أنت أن معا مرة أخرى في بيت الرب .هو شيء جسيم ألولئك الذين ال يعرفون هللا ،ألنهم ال يملكون المعرفة أو إمكانية القيامة إلى
"الحياة األبدية".
وهو شعوري بأنه إذا كان أحد الذين توفي أحد مع هللا ،ثم الوفاة شيء نفرح ،ألنه يتم الشيء التالي جداً أن هذا الشخص واعية لحضور
هللا .قد تنتهي ألف سنة من عندما يموت جسمك بشري إلى عند الوقوف أمام هللا ،ولكن لك فإنه سيكون قد تم ولكن غمضة عين.

ما هو الموت؟
في هذين البيتين التالية تصف هللا الموت.

وضع عدم ثقتك في األمراء وال في ابن اإلنسان ،الذين ال توجد أية تعليمات .أنه أنفاسه  goethالمنصوص عليها ،ريتورنيث إلى بلده
األرض؛ وفي هذا اليوم جد ًا أفكاره يموت .مزمور 4-146:3

وأنا انتقلت إلى إعطاء تحذير بشأن هذا الموضوع .وقد فعلت هذا بنفسي ،قبل فهمت تشعباتها .في ما ورد أعاله اآلية ,Matthew 5:4
يسوع يقول لنا أن بتحول إلى هللا ،أنه سوف الراحة لنا في عصرنا من األسى والحزن .ما فعلت في الماضي ،وأنا أدرك أن معظم كما تفعل عندما
تحتاج إلى الوصول إلى تلك التي نحب أن لقوا حتفهم ،وهو التحدث إلى أولئك الذين لقوا حتفهم .أولئك الذين قتلوا من جسم بشري الميت حتى
القيامة ،وأنها ال تسمع .ما هذه اآلية يقول لك ،عدم التحدث إلى الميت ولكن بدوره إلى هللا ،والتحدث معه ،وأطلب منه أن تعطيك الراحة .هللا يجيب
لك؛ الميت الحبيب بك لن وال يمكن اإلجابة لك ،ميتة .عند التحدث إلى الميت النظر في هذا كالصالة للموتى الحبيب الخاص بك ،بدالً من هللا .ال في
الحزن كسر الوصية األولى من هللا .نصلي إلى هللا للراحة ،فقط آخر هل خطر الحكم.

وديع
طوبى لوديع :ألنهم يرثون األرضMatthew 5:5 .
ويعرف قاموس اللغة اإلنكليزية "ميك" ك :الفقراء أو المتواضعة .وهذا ليس تعريفا ً كامال .تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس أيضا
يعرف ميك ،الفقراء أو المتواضع ،ولكن إذا نظرتم في جميع المناسبات في الكتاب المقدس حيث يشير هللا إلى أولئك الذين هم وديع ،انظر تعريفاً
أكثر تفصيالً وبقدر ما تشعر بتعريف هللا.
وديع باألكل ويكون راضيا :يجوز مدح الرب الذي يسعى إليه :قلبك يحيا إلى األبد .المزامير 22:26

كلمة "البحث" في هذه اآلية إشارة إلى:
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك أن يلتمس لي مبكرا (جد) سنجد لي .األمثال 08:17

وهو يعني ،أولئك الذين تأخذ من الوقت والجهد للبحث عن هللا ألنفسهم ،بالدراسة والبحث ،سوف تجد هللا ،وبالتالي ميك ،بينما تلك التي
فقط قراءة الكتاب المقدس دون إيالء االعتبار لما أقول لهم هللا ويقبل باإليمان األعمى الذي قال لهم قبل اآلخرين ،سيتم على األرجح أن يؤدي
ضالل األكاذيب والخداع من "اإلنجيل" الشيطان كاذبة.
وديع وسوف دليل أنه في الحكم :ووديع سيعلم طريقته .عند سفر المزامير

كلمة "كان" في هذه اآلية إشارة إلى هللا ،فضال عن يسوع المسيح .العبارة" ،أنه سيعلم طريقته "،هو إشارة إلى أن "إنجيل هللا" ،وكل
ما من هللا ،ويعبد ،تحديد هذا كالوصايا العشر ،ألن في منهم سوف تشاهد كل السبل هلل.
تذكر :الوصايا العشر تلخيص برمتها هللا "اإلنجيل المقدس" .اآليات التالية التي تعزز هذا؛ أنها إشارة إلى "نهاية األيام".
ولكن وديع يرثون األرض؛ ويجوز فرحة أنفسهم في وفرة السالم .سفر المزامير 37:11
متى نشأ هللا للحكم ،لحفظ جميع وديع لألرض؛ سفر المزامير 76:9

"وعندما نشأ هللا للحكم "،إشارة إلى يوم القيامة.
"لحفظ جميع األرض ،وديع" هو إشارة إلى أن "القديسين هللا" ،الذين سيتم رفع إلى الغيوم مع يسوع في مجيئه الثاني.

الرب  liftethحتى وديع :أنه كاستيث األشرار وصو ً
ال إلى األرض .سفر المزامير 147:6
"اللورد  liftethحتى وديع "،مرجع آخر لالختطاف.
على العكس من "ميك" هو "األشرار "،ميك القديسين هللا ،أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح.

القديسين هلل
"أنه كاستيث األشرار وصو ًال إلى األرض "،هو مرجعا ً للجميع أن ال تتناسب مع تعريف يسوع فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية أن
"القديسين هللا" ،الذي يذهب كما يلي:
أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح؛ الوحي 12:17
هنا هو أن صبر القديسين :هنا هي أن الحفاظ على وصايا هللا ،واإليمان بالمسيح .الوحي 14:12

من اآليتين أعاله ،يمكنك أن ترى محددة كيف أن يسوع في تعريفه للذين هم "القديسين هلل"؟ كل آيات تجعل من الواضح أنه يجب إبقاء أو
إطاعة الوصايا العشر .ليس فقط تلك التي تكون مريحة بالنسبة لك ،لكن كل عشرة منهم .ثم يسوع يجعل من الواضح أنه يجب عليك أيضا قبول
الشهادات واإليمان( ،االعتقاد) بأن يسوع هو هللا في جسد رجل ويشمل ذلك أيضا شرط أن تقبل تعاليم يسوع كتعاليم أو "كلمة هللا".
للرب  takethالمتعة في قومه :أنه سوف تجميل وديع مع الخالص .سفر المزامير 149:4

"أنه سوف تجميل وديع مع الخالص "،هو إشارة إلى الخالص والحياة األبدية التي تعطي إلى "القديسين هللا" ،الذي هم اختطفوا حتى
مع يسوع.

لكنه مع بر يجوز الحكم على الفقراء ،ووبخ باإلنصاف لوديع لألرض :وأنه يجوز اضرب األرض بالقضيب فمه ،ومع نفس شفتيه ،أنه
يقتله األشرار .أشعياء 11:4

أو لئك الذين هم "القديسين هللا"( ،الضعيف) ،سوف تكون اختطفوا حتى مع يسوع في الغيوم ،وعندما يعود يسوع إلى األرض .لن يكون
لوجه هللا في يوم القيامة ،وسيكون في الواقع يقف إلى جانب هللا.

وسيكون الفقراء في الروح ،عدم وجود يعبد هللا كما أمر ،الحكم على ذلك ،ولكن هللا يخبرنا أعاله" ،ولكن مع بر سوف يحكم الفقراء".
الذي يحكي لي ،أن أولئك الذين ال يعبد هللا ألن لديهم أي معرفة هللا أو بسبب أكاذيب الشيطان ال يعتقدون أن هناك آلة ،وأنهم سوف يحكم استناداً إلى
جيدا كيف أنهم عاشوا حياتهم وإال .وهذا يشير إلى األخالق من أولئك الذين هم فقراء في الروح .إذا كانت أخالقهم قريبة من أو مساوية لألخالق
كما ورد في الواجبات األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر ،فضال عن تلك التي تدرس من قبل السيد المسيح ،حتى ولو كانوا يجهلون تلك
المقتضيات ،ثم ال يزال قد تكون لديهم فرصة الدخول في السماء .هذا يعني أن الذين هم فقراء في الروح هم أولئك الذين يجهلون الحقيقة هللا .إذا
كنت تظهر الحقيقة هللا ثم رفضها عبر أكاذيب الشيطان ،أنت لست واحداً من الفقراء بالروح.
وديع أيضا ،زيادة على الفرح في الرب ،وأن يفرح الفقراء بين الرجال "واحد المقدسة" إلسرائيل؛  29:19إشعيا

أولئك الذين يجهلون هللا وله قوانين( ،الفقراء بالروح) الذين مرة أنهم يمثلون وجها لوجه أمام هللا في يوم القيامة ،سيكون المحولة بحقيقته
ومما أصبح واحداً مع ميك.
وهناك المزيد ،ولكن مع هذه اآليات التي ذكرتها ،وأعتقد سوف تشاهد أكثر إكمال تعريف كلمة "ميك" فضال عن أولئك الذين تمثل في

"الفقراء

بالروح  ".أنهم هم الذين يكونون "القديسين هلل" ،الذين الحفاظ على وصايا هللا ،وتقبل شهادة عيسى أنه هو هللا في جسد رجل .ولذلك

كلمة ميك في الكتاب المقدس ،إشارة إلى أن "القديسين هللا".

العطش بعد بر
طوبى ألنها فيها الجوع والعطش بعد بر :ألنها تمألMatthew 5:6 .
كلمة "ابرار" يتم تعريف بواسطة القاموس ك :أحد الذين دائما ً تتصرف وفقا لمدونة دينية أو أخالقية.
تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس يعرف الصالحين ك :األبرياء أو المقدسة.
تذكر :كلمة "المقدسة" يعني  trueأو الحقيقة ،ذلك أن الصالحين هو معرفة الحقيقة هللا ليس فقط ولكن أن تعيش حياتك في تلك الحقيقة.
أجد هذه التعاريف غير كافية للمعنى الحقيقي لقصد هللا ومع ذلك .أشعر بأنه يمكن إيجاد أفضل تعريف الكتاب المقدس كلمة الصالحين في
اآليات التالية اثنين.

كان هناك في أيام هيرودس ،ملك يهودا ،كاهن معين مسمى بزكريا ،من مسار أبيا :وكانت زوجته من بنات هارون ،وكان اسمها
إليزابيث .وكانت كلتا األبرار أمام هللا ،يمشي في جميع الوصايا والمراسيم الرب تالم .لوقا 6-1:5

كما ترون ،هللا يعرف من هم الصالحين كالمشي في جميع الوصايا والمراسيم الرب تالم .وهذا يعني أن مسجونة ،تابع ،وعاش بالوصايا
العشر وكل الوصايا األخرى أن هللا يشير إلى قوانين مكتوبة بخط يد  .Mosesولكي يكون صالحاً ،كما يجب أن تكون كاألب وكانت "األم يوحنا"
المعمدان ،تتفق مع قوانين هللا .األخالق جزء قوي من قوانين أو "طرق هللا" ،حيث أن الصالحين يجب أيضا أن تكون المعنوية كما يعرف هللا
األخالق.

الرحمن الرحيم
طوبى الرحمن الرحيم :ألنها تحصل على الرحمةMatthew 5:7 .
كلمة "الرحمة" يحددها القاموس ك :الذي يملك الرحمة ،والشفقة ،الصفح ،واإلنسانية ،والسخاء تجاه اآلخرين .هذا هو أساسا نفس
التعريف كما يعطي التوافق .حتى ما هو قول يسوع أو التدريس لنا هنا أنه إذا كان لدينا شخصية واأللياف األخالقية تتضمن هذه الصفات ،وجنبا
إلى جنب مع عبادة هللا كما أنه أوامر ،ثم أننا على األرجح الترحيب باهلل ،أن تعيش معه في بلده المنزلية ،التي السماء.
أود أيضا أن تأخذ علما بأن الرحمة هي نقطة لألخالق ،وأن نقول أن يسوع تعليم لنا مجموعة من المعايير األخالقية التي نعيش حياتنا .إذا
كنت نلقي نظرة فاحصة في آخر ستة من الوصايا العشر ،سوف تجد أن هم أيضا أساس في األخالق .هللا كائناً أخالقيا ،ويريد لنا ،الذي يسميه
أطفاله ،أن تكون أخالقية أيضا .يدعو هللا أولئك منا الذين تبني له األخالق وجعل له األخالق األخالق لدينا أن الصالحين.
إذا كان هللا يتكلم عليه ،هذه هي الحقيقة .وقد تحدث فقط هللا ،أنت وفقا له الحقيقة؟ أنت الصالحين؟

نقية في القلب
طوبى النقي في القلب :ألنهم سوف يرون هللاMatthew 5:8 .
أن تكون ،يعرف "الصرفة في القلب : "،غير ملوثة ونظيفة ونافع ،غير المعطوب ،األبرياء والمعنوية .السؤال يطرح نفسه ،ما هي نقية
في القلب غير المعطوب واالبرياء من؟ في هذا الكتاب المقدس والغرض هو أن يعلمنا طريق االستقامة ،تعلمنا من البديل الذي هو المسار إلى
اإلدانة ،وهو السبيل "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،ثم هذا توحي لي أن الصرفة في قلب أولئك الذين السير على الطريق الصواب وليس على طريقة
الشيطان .هذا يقول لي أن هناك األناجيل اثنين في هذا العالم ،ومن الضروري لنا أن نستشف الحقيقية من الباطلة ،مع يسوع لدينا شيبرد في الحياة
ودليلنا في دراستنا الدؤوب من الكتاب المقدس ،ونحن يمكن أن تصبح الصرفة في القلب .لهذا السبب الذي أعطى هذه الدراسة من تعاليم يسوع ،إلى
جميع الذين سيتم قراءة ،ذلك ألنها سوف تأتي لنعرف من هللا من خالل المعرفة بدراسة جدية وليس "اإليمان األعمى".

اإليمان األعمى
عند قبول الذي يقال لكم بشخص ما تتصور أن تكون في معرفة ،مثل الديك عند الشباب أو أن رسامة ووزير ،ولكن ال ننظر إلى الكتاب
المقدس نفسك للتحقق من ما يقال لك ،ثم هذا هو قبول "اإليمان األعمى" .هذا هو أداة الشيطان األكبر لخداع لك.
حتى أن كنت قد فهم معنى بلدي :ال أعتقد أن يسوع هو ابن هللا ،وال أعتقد أن هناك "هللا سبحانه وتعالى" ،الذي خلق الكون .لنرى فقط
يتطلب قبول كما أنه قيل لك من قبل شخص آخر .كل حياتي لقد قيل لي قبل اآلخرين أن هللا خلق الكون ،وقد قبلت هذا ليكون صحيحا ً دائماً .وحتى
وقت قريب ،شباط/فبراير  ، 2007أنا ابدأ أخذ الوقت والجهد للعثور على أي دليل على أن هذا صحيح ،كما قلت؛ قبلت بما قيل لي .وهذا "اإليمان
األعمى".
مع دراسة مكثفة وأبحاث في "الكتاب المقدس الكتاب المقدس" والبحوث التاريخية لتحديد دقة ووفاء لنبوءات الكتاب المقدس ،أعرف اآلن
مع معارف المتعلمين أن هللا هو حقيقي ،وأنه خلق الكون ،وقال أنه قدم إثباتا ً للحقيقة ،نبوءات مئات وآالف السنين قبل ما حدث له .آخر إال "هللا
سبحانه وتعالى" األبدية الذين يمكن القيام بشيء من هذا القبيل؟

معارف المتعلمين
أنا ال يؤمنون باهلل ،وأنا أعلم مع المتعلمين من اليقين بوجود هللا ،الذي كما يقول لي أنه من الحتمي أن يطيع وصاياه وأن أعيش حياتي
ضمن المبادئ التوجيهية األخالقية التي قال أنه قد وردت في الوصايا العشر وتعاليم يسوع .يقدم تعاد صياغة ألولئك الذين طاعته ،الرغبة في مثل
هذه صياغة ،ولكن أنا بعد التوصل إلى معرفة هللا شخصيا وحميمة ،بسبب بلدي الدراسة والبحوث ،وطاعة ألنه قد جئت إلى حب هللا وكل ما يقف
هللا .بلدي عبادة هللا ال يقوم على "اإليمان األعمى" ولكن على معارف المتعلمين.

شرم الشيخ
طوبى لصانعي السالم :ألنها يجب أن يطلق أبناء هللاMatthew 5:9 .
يبارك هم فيها لالضطهاد ألجل بر :لهم هو ملكوت السماواتMatthew 05:10 .
إذا كان الجسم بشري ودمرت وقتل بسبب الخاص بك شهادة تعاليم يسوع ،ثم يمكنك "االضطهاد ألجل بر ".ألن تحب هللا-يسوع أكثر من
الحياة الخاصة بك ،سوف تكون قديس هللا ومرحبا بكم في السماء.

طوبى يي ،عند الرجال يجوز شتمه لك ،ويضطهدونكم ،ويجوز القول طريقة جميع الشر ضدك زورا ،لمصلحتي .نفرح ،وأن تتجاوز
سعيد :النسبة العظمى هو المكافأة في السماء :لذلك االضطهاد هم األنبياء التي عرضت لكMatthew 05:11-12 .
إذا كنت يتعرضون لالضطهاد بسبب اإليمان والحب لتعاليم يسوع الخاصة بك ،ثم تكون سعيدة لهذا االضطهاد ،لمكافأة الخاصة بك سوف
تكون السماء.

لقد كنت من أي وقت مضى تعرضت لالضطهاد؟
النظر في هذا اإلنذار ،إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،ثم لماذا يكون لك ابدأ تعرضت لالضطهاد؟ النظر في ذلك؛ يمكنك القيام
بالوفاء بتعريف يسوع لما عليه أن "سانت من هللا"" ،أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح؟" إذا كنت ال تفي هذا التعريف ،ثم
أنك لم "سانت من هللا" ،واألرجح اعماه "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،هذا السبب في عدم اضطهاد الشيطان لك.

ملح األرض
يي هي ملح األرض :ولكن إذا فقدت الملح له مطعن ،داخلنا ،المملحة؟ ومن اآلن فصاعدا الجيد مقابل ال شيء ،ولكن أن يلقي بها ،وتكون
الدوس تحت األقدام من الرجالMatthew 05:13 .
الملح هو ذلك الذي كنت وضعت على الطعام الخاصة بك إلخراج أو تعزيز لها نكهة .دون ملح الطعام سوف طعم لطيف وال يفتح
الشهية .ما يسوع هو تعليم لنا هنا هو أن نحن الذين هم وديع لألرض ،والحفاظ على وصايا هللا ،الملح الذي يعطي نكهة لألرض .وهو نحن الذين
وديع ،الذي يعطي الفرح هللا في هذا العالم ،دون لنا أنه خالف ذلك سيجد أنه لطيف وغير جذاب .يسوع يقول لنا في هذه اآلية أن هللا يريد والرغبات
حبنا فقط بقدر ما نحتاج إليه والرغبة في حبة.

على ضوء العالم
يي هي النور في العالم .ال أخفى مدينة التي تم تعيينها على التالل ،والرجال ال تفعل ضوء شمعة ،ووضعه تحت بوشل ،ولكن الشموع؛
وأنه جيفيث الضوء منعزلة كل ما في المنزل .اسمحوا نورك تلميع حتى قبل الرجال ،وأنها يمكن أن نرى أعمالك جيدة ،وتمجيد والدك الذي في
السماءMatthew 05:14-16 .
ونعتقد دائما ً من هللا كالضوء الذي نتطلع لإلرشاد والتوجيه والسالم .في هذه اآليات ،يسوع هو تعليم لنا أن عندما نظهر حبنا هلل بحفظ
وصاياه والكتابة له القوانين على قلوبنا ،ثم أننا الضوء الذي يمكن تلميع الطريق لجميع تلك التي نلتقي التي لم تقبل الحقيقة هللا ،حيث أننا مصنوعة
لتكون الشمعدانات هللا ،عن طريق حفظ لنا وصايا هللا  ،إعطاء الضوء لجميع أولئك الذين فقدوا في ظالم يكمن الشيطان.
وكل ما كنت قد قرأت حتى اآلن في  4فصول  Matthew 5جوانب األخالق واألخالق هللا أن تكون محددة .يسوع هو تعليم لنا أن إذا ما
تبني جميع هذه الصفات األخالقية وجعلها لنا ،وأن نحن ثم سيصبح ميك والقديسين هللا ،فرح هلل.

يسوع يفي القوانين واألنبياء
كما ذكرت سابقا ،الست األخيرة من الوصايا العشر هي ستة من الحتميات األخالقية هللا نفسه ،هذه أن يسوع هو تعليم لنا ،وجزءاً معهم.
وهذا يظهر لي ،أن يسوع هو تعليم لنا أن القواعد األخالقية ،بل التدريس لنا الوصايا العشر ،وأن "تعاليم المسيح" ال تقف وحدها ،ولكن تقوم على
حجر الزاوية التي هي الوصايا العشر التي هي األساس ألي عبادة هللا الحقيقي والصحيح .يسوع ليس فقط التدريس لنا الوصايا العشر ،ولكن
التوسع معناها .وهكذا تفي يسوع "شريعة هللا" ،إذ أن الذي لم يكتمل والوصايا العشر ،وتقديمهم إلى إنجاز.

الشيطان يكمن
وقال العديد من المسيحيين بكنائسهم أن الوصايا العشر قد تحققت بيسوع على الصليب ،مما يجعل منهم عفا عليها الزمن ،وأن الوصايا
العشر ال تنطبق على المسيحيين ،وأنهم كانوا لكن ترتيبا مؤقتا ً بين اليهود وهللا.
في اآليات السابقة نحن على علم بها يسوع ،عناصر من األخالق ،وفي أن مثل "الوصايا الست" التي تعكس األخالق هللا نفسه ،وتتوسع
هذه أن يعلم يسوع عند هؤالء الستة ،التي يقول لي عدم وفاء "وصايا هللا" إلى نقطة يجري قد فات أوانه ،وأنه بدالً من ذلك فهي األساس ألي عبادة
هللا الحقيقية والصالحين .وتعطي هذا وأنا على اقتناع دعم يسوع نفسه في ما يلي.

أنني لم أحضر لتدمير
أعتقد ال أنا جئت لتدمير القانون أو األنبياء :أنا ال تأتي لتدمر ،ولكن للوفاءMatthew 05:17 .
يسوع يخبرنا بكلماته الخاصة أن لديه ال تأتي بتدمير القانون أو األنبياء .سواء كنت تعتقد بكلمات يسوع أو كنت تعتقد يكمن الشيطان.

للوفاء
قد منحك من أي وقت مضى النظر إلى ما يعنيه يسوع عندما يقول أنه يأتي إلى الوفاء؟ أستطيع أن أفهم الوفاء بالقوانين ،ولكن ماذا يعني
يسوع عندما قال أنه يشير إلى الوفاء باألنبياء؟ القاموس يخبرنا بأن الكلمة "الوفاء" تعني؛ إلكمال ،أو استكمال .مع أخذ ذلك في االعتبار ،أستطيع
أن أرى في أي حال هذا التعريف تشير إلى أنه يجب أيضا أن يكون قد فات أوانه عند إحضارها إلى اإلنجاز.

وقال النبي
اسأل السؤال ،كيف هل وجهتم األنبياء إلتمام عدم اإلشارة إلى تدميرها؟ وهذا يقودنا إلى سؤال آخر ،ما هو يسوع يتحدث عنه عندما يشير
إلى األنبياء؟ ولذلك يجب أن نطرح هذا السؤال" ،ما هو نبي؟" ألن يسوع يتحدث عن األنبياء ،علينا أن نفترض أنه هو إشارة إلى "أنبياء هللا" .في
الدروس األخرى وقد شرحت ما نبي هللا ،ذلك ،في ما هي الطريقة هل تدمير أو استكمال أنبياء هللا؟
وكان األنبياء الرجال أن هللا أعطى تعليمات إلى ،الذي كتب ثم أسفل هذا الذي هللا تعليمات لهم بكتابة .ما هي الطريقة الوفاء أو تدمير
رجل ميت منذ فترة طويلة؟ ولذلك يجب أن نفترض أنه ليس الرجال أن يسوع هو إشارة إلى ولكن العمل الذي أدوا .كتب "أنبياء هللا" كتب الكتاب
المقدس .كتب الكتاب المقدس من "اإلنجيل المقدس هلل" .إذا كان يسوع يقول لنا أن لديه ال تأتي لتدمير الكتب من الكتاب المقدس ولكن لتقديمهم
لإلنجاز ،ثم كيف كان تحقيق هذا؟

كتب الكتاب المقدس
الكتب التي تشكل العهد القديم غير مكتملة بأنفسهم .وهناك الكثير من األمور التي تحدث في تلك الكتب التي ليست مفهومة تماما حتى
يمكنك قراءة كتب العهد الجديد ،وهناك أشياء تحدث في كتب العهد الجديد التي ليست مفهومة تماما حتى يمكنك الرجوع إلى كتب العهد القديم.
تعاليم يسوع والنبوءات له ما أعطى حافزا للرسل واألنبياء منذ يسوع لكتابة الكتب في العهد الجديد .في كتابة كتب العهد الجديد أن يسوع قد جلبت
األنبياء للوفاء .لقد انتهى يسوع التي لم تكتمل" .إنجيل هللا" وتعاليم قدمها "المقدسة كلمة" هللا أحضرت لإلنجاز (أنجز) بواسطة كتابات كتب العهد
الجديد.

ال أعتقد أن أنا جئت لتدمير القانون
ما يعني أن تدمر ،وكيف يمكن أن تدمر القوانين؟ إذا كنت مكان صحن الخزف على طاولة ،وتبدأ بقصف على ذلك بقضيب ،سوف تنجح
في تدمير الطبق بتخفيضه إلى شظايا  1مليون من الغبار.
كيف يمكنك تدمير قوانين هللا مع ذلك؟ طريقة واحدة لتدمير قانون للرجل هو لتمرير قانون جديد يجعل القانون األصلي عفا عليها الزمن.
وقد كتب يسوع ليس أية قوانين جديدة؛ في الواقع يسوع يعطي المناقشة المتعلقة "وصايا هللا" ،ويتوسع حتى معناها .ليس هذا كيف يمكن لتدمير وال
إعادة كتابة ،ولكن أجل إنجاز .ولذلك ،معنى ما يتحدث يسوع عن تدور حول تعريف كلمة الوفاء .هذا يقول لي أن ما يقول لنا يسوع هو أن الوصايا
العشر غير مكتملة ،وأنه قد حان لتقديمهم لإلنجاز.

هناك طريقة أخرى لتدمير قانون للرجل أن سلطة أعلى تحدد أن يكون القانون عفا عليها الزمن أو يتعارض مع إرادة هذه السلطة العليا.
يسوع ليس من سلطة عليا هلل وهو هللا وال توجد أي سلطة أعلى من هللا .قوانين هللا كتبها له ،األب واالبن ،حتى ال يكون هناك ال سلطة أعلى .يسوع
يخبرنا أن أنه لم تدخل إلى تدمير القوانين؛ ولذلك تبقى القوانين سارية المفعول.

حتى السماء واألرض بأس
ويرد هذا الدعم بيسوع نفسه في اآلية التالية.

حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو الذرة واحد يجوز في الحكمة ال يمر من القانون ،حتى يمكن الوفاء بجميع".
Matthew 05:18
ما يقوله يسوع في هذه اآلية هو أن القوانين ال تزال القوانين ،وأن أي جزء من تلك القوانين سوف تمر من القانون ،حتى يمكن الوفاء
بجميع.
وأنا على اقتناع بأن "القانون" الذي يتحدث عن يسوع هو الوصايا العشر كما هي تلخيص لكل ما هو مكتوب في كتب الكتاب المقدس
بأكملها .تقديم يسوع عفا عليها الزمن بعض القوانين المكتوبة باليد  ،Mosesولكن ليس كل منهم .يسوع ال ،في أي طريقة أو شكل ،يجعل عفا
عليها الزمن أي من وصايا هللا العشر ومع ذلك.

واحدة من هذه الوصايا أقل
ولذلك يعاقب كسر أحد هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن يعاقب يتعين
القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .
كما ترون ،يسوع هو إعطاء تحذير ألولئك الذين يعتقدون أن شريعة هللا عفا عليه الزمن ،ويعطي تهديدا ألولئك الذين أيضا تعليم اآلخرين
أن "شريعة هللا" قد كان قد فات أوانه.
قد يمكنك من أي وقت مضى النظر في ما يعنيه أن "كسر أحد هذه الوصايا أقل"؟ أن ما تقوله يسوع هنا هو أن هناك الوصايا العشر،
وكسر حتى واحد منهم إلى كسر كل منهم .ونحن ال يمكن انتقاء واختيار أي من وصايا هللا نبقى ،أما أن تبقى جميع وهي مما الصالحين في أعين
هللا ،أو اخترنا الوصايا التي نعتزم إبقاء وبالتالي خلق عبادة هلل منطقتنا االختراع ،ألنه ليس من "خلق هللا" عبادة لك إذا كنت العبادة له بأي طريقة
أخرى غير تلك التي قال أوامر علينا عبادته .التالي هو مثال يسوع يعطي إلعطاء الوضوح لهذه اآلية.

تقليد الشر
ثم جاء إلى يسوع الكتبة والفريسيين ،التي كانت من القدس ،قائال" :لماذا خاصتك التوابع التعدي تقليد الشيوخ؟ ألنها غسل أيديهم ال عندما
يأكلون الخبزMatthew 15:1-2 .
تقليد لليهود والنصارى أن يجب غسل اليدين قبل التعامل مع الطعام الخاصة بك .ومن الواضح أن أولئك الذين تابعوا يسوع كان التراخي
في القيام بذلك إلى النقطة هذه الفريسيين أعربت عن اعتراضها على يسوع.

تقليد اآليات "كلمة هللا"
ولكنه أجاب (يسوع) وقال لهم" ،لماذا أنتم أيضا التعدي وصية هللا حسب التقاليد الخاصة بك؟ ألمر هللا ،قائال' :تكريم خاصتك األب واألم:
وأنه شتم األب أو األم دعه يموت الموتMatthew 15:3-4 ".
إجابات يسوع باتهام شيوخ معبد وضع تقاليدهم قبل وفوق "شريعة هللا".

ولكن يي ويقول( ،شيوخ معبد)" ،يعاقب يجوز القول لوالده أو والدته "،أنها هدية ،من أي نوع أنت مايتيست تكون استفادت من قبلي؛
"والشرف ليس والده أو والدته ،وقال أنه يجب أن تكون حرة .وهكذا جعلت يي وصية هللا بال تأثير التقاليد الخاصة بكMatthew 15:5-6 " .
مسح يسوع وتشير إلى أنه تحت "شريعة هللا" يجعل "الوصية الخامسة" أن طفل يجب أن شرف أمة وأبيه ،بعد قيد تقليد المعبد ،وإذا
أعطى الطفل الهدية إلى المعبد وال إلى رعاية والديه ،أنه لم يكن في انتهاك "وصية هللا".
عند القيام بذلك المعبد كان الوعظ اإلنجيل كاذبة ،هللا قد أعطى الوصية ،ويجب أن تطاع "وصايا هللا" .أي محاولة من جانب الرجل تغيير
أو تجاهل "وصايا هللا" هو الكفر ،وذلك يضعنا في معارضة هللا.
هل ترى كيف تعكس هذه اآليات على معنى ما يقوله يسوع في ?Matthew 05:19
وقد يأتي يسوع إعادة العمل "وصايا هللا" ،وإظهار كيف الرجل ،من خالل تقاليدهم ،قد تم سحبها بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
وصية أن يسوع هو إشارة إلى الوصية الخامسة" ،الشرف الخاص بك من األم واألب "،بسبب التقاليد التي أرستها شيوخ معبد ،على
وجه التحديد ،التقليد أنه إذا كان الطفل يعطي هبة للمعبد ،والذي سيتيح لهم من خطيئة عدم إعطاء التبرع للدعم اآلباء واألمهات في القيام بذلك، ،
وفي الواقع هو في معارضة مباشرة لإلرادة هللا وهللا "الوصية الخامسة".
ال يوجد مكان في الكتاب المقدس أن يعطي الدعم لهذا التقليد ،ولكن شيوخ معبد أنشأها والترويج لها .مجرد التفكير في األمر ،عندما
يعطي طفل الدعم إلى والديه كأوامر هللا ،ثم المعبد يستقبل ال اإليرادات ،ولكن عندما المعبد يتلقى األموال التي يجب أن تذهب لدعم اآلباء
واألمهات ،ثم ا لمعبد مكاسب الثروة .التقليد الذي أنشأه شيوخ معبد كان ذا كذب ،جلب الثروة إلى المعبد على حساب كبار السن أو المعوقين اآلباء.
يسوع يستخدم هذا إلظهار كيف التقليد انتهاك "الوصية الخامسة" ،ولكن كما ترون؛ الكذب أيضا انتهاك الثامنة والتاسعة و "العاشرة الوصايا".
بالنسبة لي هذا دليل على أن شيوخ المعبد حيث تحت تأثير الشيطان .وكان عملهم ،منحها لهم هللا ،للتبشير باإلنجيل للشعب حيث أن
الشعب سوف ال تبتعد عن كلمة هللا ،ولكن بدالً من ذلك كان شيوخ المعبد التي انحرفت عن هللا "اإلنجيل المقدس" ،وبالتالي إفساد الناس "اإلنجيل"
الشيطان الوعظ كاذبة.

يوم السبت الشيطان
مثال آخر أن يعطي التفاهم لما يسوع تحدث ،عندما يقول" :ال ذرة واحدة "،هو االحتفال بيوم السبت في يوم من األسبوع غير التي قد
وردت هللا في "الوصية الرابعة".

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

كما هو الحال مع تقليد شيوخ المعبد ،هذا التقليد ألولئك الذين يسمون أنفسهم مسيحيين ،التي منها مراقبة يوم السبت اليوم األول من
األسبوع ،اليوم (األحد) ،ليس له أي أساس في الكتاب المقدس .سوف تجد أي شيء في الكتاب المقدس حيث هللا يعطي األوامر أو التعليمات لنقل
السبت اليوم السابع ألي يوم آخر من األسبوع .أن المسيحيين االحتفال باليوم األول من األسبوع (األحد) كيوم السبت ،في معارضة مباشرة لإلرادة
و "شريعة هللا" كما ورد في اآليات أعاله من "الوصية الرابعة" .ولذلك ،المسيحيين ال يعبد هللا كما أنه يحظى ،حسب هللا "اإلنجيل المقدس" ،ولكنها
عبادة هللا حسب "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

الحقيقة البديهية "تذكر

هللا"" :هللا إذا" لم يتكلم عليه ثم أنها كذبة .على هذا النحو ،اإليمان المسيحي ،كما أنه يمارس اليوم،

وعلى مدى قرون عديدة ،جزء من "دين" الشيطان كاذبة ،مكافحة المسيح.

المنافقين
أنتم المنافقين ،حسنا تنبأ أسياس منكم ،قائال" :هذا الشعب دراويث قريب لي بالفم ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ لكن قلوبهم أبعد ما تكون
عن لي "Matthew 15:7-8 .
ال أعتقد أن يسوع يتحدث فقط من اليهود من  2000سنة مضت؛ أنه يتحدث من جميع الذين تعطي التشدق بأنه من هللا ،ولكن الذي تبقى
تقاليد زائفة وكاذبة اإلنجيل بدالً من "كلمة هللا".

إعطاء التشدق باهلل
هل تفهم؟ دعا يسوع فقط أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،ولكن االحتفال باليوم األول من األسبوع كيوم السبت ،المنافقين .يمكن
الحفاظ على يوم األحد كيوم السبت؟ إذا قمت بذلك فأنت تعارض "كالم هللا" ،وعلى هذا النحو يعتقد يسوع منكم كمنافق .التوبة خطيئة الخاصة بك؛
تحويل إلى "كلمة" هللا الحقيقية للفهم الحقيقي والطريقة الصحيحة إلعطاء العبادة هلل.
تعطي هذه المسيحيين الذين ينخدعون بالشيطان ،التشدق بيسوع وتعاليمه ،ولكن أفعالهم تكشف أن قلبهم أبعد ما يكون عن العبادة الحقيقية
هلل.

ولكن عبثا يعبدون لي
ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس للمذاهب الوصايا للرجالMatthew 15:9 .
قد تعتقد هذه خدع المسيحيين أن يعبدون هللا ،لكن هناك العبادة دون جدوى .إذا كنت ال عبادة هللا كما أنه أوامر ،بسعادته ،ثم ال عبادة هللا
على اإلطالق ،ولذلك العبادة الخاصة بك دون جدوى.

ألقول لكم" ،أن ما عدا الخاص بك بر يتجاوز بر الكتبة والفريسيين ،وأنتم يجوز في أي حال من األحوال الدخول في ملكوت السموات".
Matthew 05:20
هذه هي الكلمات المنطوقة من شفاه يسوع ،لماذا عدم االستماع إلى يسوع ،ولكن يبقى مواليا "اإلنجيل كاذبة" الشيطان؟
تذكر :الكلمة ''بر " يعني :أولئك الذين تبقى اآللهة الوصايا العشر ،واألخالق هللا األخالق الخاصة بهم ،وهم الصالحين لذلك في نظر
هللا .أطلب منكم القراء مرة أخرى ،أنت الصالحين كما تعرف هنا؟
ما يسوع هو تعليم لنا هنا هو أن كنت ابدأ يدخل في مملكة السماء ،إذا واصلتم أو ممارسة أي شيء أن يضع لك في المعارضة إلى هللا،
ألن تقليد "السبت األحد" يرتكز عليها الشيطان في اإلنجيل كاذبة ،بدالً من شريعة هللا ،كما يختصر بالوصايا العشر.
هللا أعطانا الوصايا ،وأنها بالنسبة لنا للحفاظ على تلك الوصايا كما أنه هللا قد تحدث لهم ،ال إضافة إلى معناها ،وال استقطاع من معناها.

وباختصار" ،ال تضع الكلمات في فم هللا".
اآليات األربعة المذكورة أعاله Matthew 05:17( ،إلى  ،)20هي في كثير من األحيان أخرجت من سياقها ،واحدة إلى أخرى .هو
بهذه الطريقة أن "الشيطان يكمن".
هل نفهم ما يسوع يقول لنا في اآليات األربع المذكورة أعاله؟

أيا كان يكسر حتى أقل "وصايا هللا" ،ويعلم اآلخرين للقيام بذلك ،لن يدخل في مملكة السماء.
قوانين  Mosesهي تلك المكتوبة على يد رجل ،مؤقتة ،وذلك ال يعني يدوم إلى األبد .لكن القوانين أو الوصايا اإللهية تلك المكتوبة بأصبع
هللا في جداول حجر ،وتشير إلى أنها ليدوم إلى األبد.

تذكر البديهي

هللا :إذا كان هللا تكلم ،ثم أنها حقيقية .أن يسوع قد تحدثت الكلمات التي يمكن أن تقرأ في الكتاب المقدس ،ثم كنت

تعرف عليهم ليكون صحيحاً ،ولكن عندما تسمع الكلمات المنطوقة ويقال أنه ال يمكن العثور على في المقدس هللا ،فهي ليست من هللا ،ثم هي أكاذيب
الشيطان .الكتاب المقدس هو "اإلنجيل المقدس" هللا ،كل ذلك قليالً مشوبة يكمن الشيطان .أن كلمة "اإلنجيل" تعني الكلمات المنطوقة أو المكتوبة.
كلمات هللا المقدسة هي بالتالي هللا "اإلنجيل المقدس".

قوانين Moses
على الرغم من أن الكتاب المقدس قليالً تشوبها أكاذيب الشيطان ،يمكن ال تزال الحقيقة هللا خالل الدراسة الدؤوب وإجراء البحوث.
إلظهار أن هناك فرقا بين "شريعة هللا"( ،الوصايا العشر) ،وقوانين  ،Mosesيجب مراعاة ما يلي.

ال أنا أي أكثر سيزيل سيرا على أقدام إسرائيل من خارج األرض التي عينت لآلباء الخاص بك؛ حتى أن يأخذوا حذرهم للقيام بكل ما قد
قدت لهم ،وفقا للقانون برمته ،والقوانين و المراسيم على يد  .Mosesثانيا يروي 33:8

إزالة سيرا على أقدام إسرائيل من خارج األرض يشير إلى األوقات عندما سمح هللا البابلية لتأتي وتدمير "دولة إسرائيل" وعلى هدم
مدينة القدس والمعبد ،ثم إزالة الشعب لتكون مبعثرة في أراض أخرى .ثم مرة أخرى عندما سمح هللا الرومان لتدمير دولة إسرائيل والمعبد وإجبار
الناس على إزالة أنفسهم يعيشون في أراض أخرى.
ما يقوله هللا ،وأنه سوف يتسبب ابدأ مرة أخرى أن شعب إسرائيل سوف يضطر خارج األرض التي أعطيت لهم من قبل هللا ،أرض
الميعاد.
حيث أن يأخذوا حذرهم للقيام بكل ما قد قدت لهم ،وفقا للقانون برمته ،والنظام األساسي و المراسيم على يد  .Mosesكما ترون،
يفصل هللا عبارة "القانون كله" من عبارة "القوانين والمراسيم "،بكلمة " ."andكلمة "و" ،كما هو مستخدم في هذا المكان ،يدل على أن
هذين النوعين من القوانين منفصلة في النظر في ،وذلك ليس على قدم المساواة.
اآلية ثم يمضي ليقول لنا أن تلك القوانين التي تشكل القوانين والمراسيم ،هي تلك التي كانت مكتوبة بخط يد  .Mosesكما ترى ،تلك
القوانين والوصايا مكتوبة على يد رجل ",Moses" ،هي فقط القوانين والمراسيم بقدر هللا-يسوع المعنية ،بينما "شريعة هللا" (الوصايا العشر) هي
الخالدة ،وهو ما المقصود عندما تقول أن ما مكتوب في الحجر.

ويتوسع يسوع الوصايا العشر
وفيما يتعلق بما إذا كان قد تم الوفاء بالوصايا العشر إلى نقطة يتم تقديمها عفا عليها الزمن أم ال ،يسوع يخبرنا بما يلي ،الذي بالنسبة لي،
وتؤيد أن الوصايا العشر ال صيرت عفا عليها الزمن.

أنت سوف ال تقتل
أنتم سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم ،أنت سوف ال تقتل؛ ويعاقب القتل يكون في خطر الحكمMatthew 05:21 :

ولكن أقول لكم ،أن يعاقب هو غاضب مع بلده الشقيق دون سبب تكون في خطر الحكم؛ ويعاقب ،يقول ألخيه ،رأكا تكون في خطر نيران
الجحيمMatthew 05:22 .

وفي هذا يتحدث يسوع عن "الوصية السادسة"" ،أنت سوف ال تقتل".
كما ترون ،وسعت يسوع من خالل تعاليمه على معنى "أنت سوف ال تقتل "،بالطبع من الوصايا العشر .إذا كان يسوع يعلمنا جوانب
الوصايا العشر ،وليس فقط يعلمنا بل ويتوسع المعني ،ثم أليس من الصحيح أن القديسين هلل ،يجب أن نعيش حياتنا ضمن إطار عمل لتعاليمه ،ولما
الوصايا العشر؟
في اآلية أعاله ،في تعليم يسوع ،قدم لي المتاعب في فهم بالضبط ما يحاول أن يقول لي ،حتى في الصالة سألت للتوضيح ،وهذا ما أنزل
هللا بالنسبة لي.

أي نوع من الغضب؟
يجب أن يكون لديك أي نوع من الغضب لشخص آخر قد يتسبب في يسوع تنذرنا بأن ذلك يمكن أن يؤدي الحكم والجحيم النار ،وأن يسوع
يتم مقارنتها مع أن قتل شخص ما؟
وكشف هللا-يسوع لي أن يشعر الكراهية آلخر مع عدم وجود سبب منطقي ،يشكل جانبا من ما هو التدريس في هذا الدرس .إذا كنت أكره
شخص الذين تبدو مختلفة عن لك ،أو محادثات مختلفة من أنت ،أو العادات التي تختلف عن لك ،أو الجلد الذي هو أغمق أو افتح من يدكم،
وباختصار المتعصب أو عنصرية ،فأنت في خطر الحريق ،وهو ما يسوع هو تحذير لنا عن الجحيم.
عندما يكون شخص ما عنصرية ،والغضب والكراهية قد ال أساس إلعطاء القضية العادلة لغضبهم .أنهم يكرهون أن الكراهية ،مع
الشعور ال سبب .ولذلك يقارن يسوع هذا لقتل شخص ما ،ألنه إذا تركت لتتفاقم وتنمو ،القتل ليست متخلفة عن الكراهية.
كذب الشيطان ،عندما قال :أن الوصايا العشر قد تحققت إلى حد جعلها عفا عليها الزمن عندما كان مسمر يسوع إلى الصليب .إذا كان ذلك
صحيحاً ،ثم لماذا يسوع يعلمنا األخالق يستند إلى ضرورات أخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر؟ لماذا يسوع يعلمنا أن خطيئة قتل ومن ثم
يتوسع في معنى ذلك مع تحذير فيما يتعلق وجود الغضب دون سبب ،إذا صيرت عفا عليها الزمن تلك المقتضيات األخالقية نفسها بيسوع؟

الزنا
فيما يلي مثال آخر يسوع تدريس عناصر الوصايا العشر.

أنتم سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا ":ولكن أقول لكم ،أن يعاقب  lookethعلى امرأة شهوة لها بعد
خلت ارتكب الزنا معها فعال في قلبهMatthew 28-05:27 .
هذه هي الوصية السابعة" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا "،وكذلك الوصية العاشرة" ،أنت سوف تطمع ال" .مرة أخرى ،يسوع هو ليس
فقط تعليم لنا عناصر الوصايا العشر ،بل أنه أخذ في التوسع على معناها .ما هو يقول لنا هنا ،هو أن هذا ليس مجرد الفعل المادي الرتكاب الزنا أو
الزنا خطيئة ،ولكن للتفكير في مثل هذه األنشطة؛ فانتاسيس حول مثل هذه األمور خطيئة كذلك.
تذكر :أعطى هللا الحياة للرجل ،في هذا ونحن سالم هللا؛ على هذا النحو فمعنا دائماً ،عندما كنا نفرح في محبة هللا ،فضال عن عندما
ندخل في األشياء التي تضعنا في معارضة شريعة هللا.
إذا كنت تأخذ من الوقت لدراسة صيغة "الوصية السابعة" ،ستكتشف أن االتصال الجنسي كل خالف بين رجل وزوجته ،شرير.
وباختصار ،ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بغيض إلى هللا ،ومن ثم خطيئة .وهذا يشمل الزنا والفجور والجنس هومو.

الطالق
فقد خلت قيل" ،يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،دعه يعطيها ابه ديفورسيمينت ":ولكن أقول لكم" ،أن يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته،
وإنقاذ لسبب الزنا causeth ،لها الرتكاب الزنا :ويعاقب الزواج الذي ال يمت بصلة كوميتيث الزناMatthew 05:31-32 ".

في اآليات أعاله هو جعل يسوع أنها واضحة ،عندما تحصل على المتزوجين للحياة .السبب الوحيد الذي كنت يمكن طالق زوجتك إذا
كان زوجك قد ارتكب الزنا أو الفجور أوالً .إذا كان هناك ال الزنا وتحصل على طالق ،ومن ثم تتزوج ثانية ،قمت الزنى مع زوجتك الجديدة ،ولك
تسبب زوجتك الجديدة الرتكاب الزنا بسبب خطايا الخاصة بك.
في هذه األيام من األخالق فضفاضة ،بسبب تأثير الشيطان ،قد ال تفكر أنها سيئة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ،وبذلك يمارسون
الفجور ،ولكن إذا كنت ترغب في عبادة هللا كما أنه يحظى بأن قال أن تعبد ،ثم يمكنك يجب أن نقبل بأن جميع الجنس خارج أواصر الزواج المقدسة
خطيئة ،إلى االعتقاد بخالف ذلك هو أن تكون واحدة الذي يقبل بأكاذيب الشيطان  ،مما يجعل لكم تابع للشيطان ،وال طفل من هللا .سوف أقول مرة
أخرى ،إلى عبادة هللا بأي طريقة أخرى من ما أنه يحظى بعدم عبادة هللا على اإلطالق ،لكن اختراع خاصة بك ،افتراضياً إلى عبادة الشيطان.

أنت سوف ال تكمن
مرة أخرى ،أيها سمعت أن فقد خلت قيل بما لهم من الزمن القديم ،أنت سوف تتنكر نفسك ،ولكن سوف تؤدي منعزلة الرب ملكك اإليمان:
ولكن أقول لكم" ،أقسم ليس على اإلطالق؛ ال بالسماء؛ ألنها عرش هللا .وال باألرض؛ ألنها موطئ له :ال بالقدس؛ ألنها مدينة الملك العظيم .ال
سوف أنت أقسم رئيس خاصتك ،ألن كانست أنت ال تجعل الشعر واحد أسود أو أبيض .ولكن اسمحوا االتصال الخاصة بك ،نعم ،نعم؛ ناي ،وناي:
لعلى اإلطالق هو أكثر من هذه جاء الشرMatthew 05:33-37 " .

هذه هي "الوصية التاسعة"" ،أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد خاصتك الجار".
مثال جيل الحالي ما يشكل شهادة زور يضع شيئا عن شخص ما ،على شبكة اإلنترنت وليس صحيحا ً وسوف يسبب هذا األلم الشخص ،أو
في أي شكل من األشكال التي تمس الشرف ،أو حسن الخلق .هذا هو المعروف "الشق المعلوماتي" .كما ترون ،يسوع هو تعليم لنا الوصايا العشر،
قال ثم عالقات كل هذا الدخول الثاني لوصاياه هما:

أحب جارك
أنتم سمعت أن خلت قيل" ،أنت سوف حب الجار ،وأكره ملكك العدو ".ولكن أقول لكم" ،أحب اعدائك ،يبارك لهم أن لعنة لك ،وخير لهم
أن الكراهية لك ،ونصلي من أجل لهم والتي ديسبيتيفولي لك استخدام ،واضطهاد لك .أن يي قد يكون أطفال والدك الذي في السماء :ألنه ماكيث له
الشمس في االرتفاع على الشر والخير ،وسينديث المطر على العادل والظالم .إذا كنتم احبهم الحب لديك ،ما هي مكافأة يي الذي؟ وال حتى الحانات
تفعل نفس الشيء؟ وإذا كنتم أحيي إخوانكم فقط ،ماذا كنتم أكثر من غيرهم؟ الحانات حتى ال تفعل ذلك؟ أن يي ذلك الكمال ،حتى والكمال الخاصة
بك األب الذي في السماء "Matthew 05:43-48 .
أن يعفو وحب اآلخرين سمة أخالقية عالية جداً .إذا كنت تحب فقط أولئك الذين يحبون لك ،ثم ما هو العظمة في ذلك؟ ولكن إذا كنت أحب
تلك التي أكره لكم ،وإساءة لك ،ونصلي إلى هللا لمساعدتهم على الذين يسيئون لك أن ترى له ضوء الحقيقة ،ثم كنت هناك مع هللا في الخاص بك
الكمال األخالقي.
عندما كنت الخطيئة ،ال يزال حب هللا لك؟ هللا يحب يعني الحماسية والخسيس ،تماما كما يحب الصالحين .يحب لهم ألنه ال يزال لديهم
إمكانية التوبة طرقهم الشريرة ،وما دام لديهم من إمكانات ،هللا على استعداد ليغفر بمجرد تحقيق إمكاناتهم .جميع الذين قد أخطأ يغفر هللا إذا كانت
فقط تلك الذنوب التوبة وأسأل هللا أن يغفر لهم.

ما يسوع هو تعليم لنا هنا هو أننا بحاجة إلى هذه القدرة على الحب حتى أولئك الذين يكرهون لنا ،إذا نحن نملك هذه السمات األخالقية
العالية ومن ثم سوف نكون كاهلل ،والكمال.
أنت ترى! كل ما قد علمنا يسوع حتى اآلن له عالقة باألخالق .هللا كائنا ً أخالقيا ،وأنه يعلمنا األخالق له أمل أننا سوف نريد أن محاكاة له
وتكون معنوية أنفسنا كما حددتها خالقنا.
الست األخيرة من الوصايا العشر لها عالقة باألخالق ،أن يسوع هو التوسع في بناء تلك ستة مع كل ما قد قرأنا حتى اآلن ،وهو يثبت لي
أن الشيطان كذب عندما قال" ،الوصايا العشر كانت قد فات أوانه بيسوع" .إذا كانت قديمة ،ثم لماذا يسوع بذل جهدا لتعليم ويتوسع معناها؟
الثقة ليس في الكلمات التي غير معتمدة أو هي معارضة هلل "اإلنجيل المقدس" ،وهي كلمات الشياطين واإلدانة أجرهم.

االستغفار
أجل لو يي يغفر الرجل بها مختارا ،كنت السماوية األب يغفر لك أيضا :ولكن لو يي يغفر ليس الرجال بهم مختارا ،ال والدك يغفر لك
الخاص بك مختاراMatthew 06:14-15 .
عندما شخص ما ال كنت مريضا ،ال أكره لهم أو تسعى لالنتقام من عليها .أن يغفر لهم مكان لك على نفس الطائرة لألخالق كما هللا .عندما
كنت ال يغفر لهم والسعي لالنتقام من عليها كنت األماكن في أعماق غارقا نفسه حيث يسير الشيطان.

الذين يعيشون في األخالق هللا
األعمال الخيرية
يأخذوا حذرهم يي تفعل ال بك الصدقات( ،الخير) ،قبل الرجل ،يتضح منها :أنتم لوال ذلك أي مكافأة الخاصة بك األب الذي في السماء.
Matthew 6:1

ولذلك عندما أنت صانع ملكك الصدقات ،ال صوت بوق قبل إليك ،كما يفعل المنافقون في المعابد وفي الشوارع ،وأنها قد تكون المجد
للرجال .حق ًا أقول لكم" ،لهم أجرهم .ولكن عندما أنت صانع الصدقات ،اسمحوا خاصتك اليد اليسرى ال تعرف ما هي دويث اليد اليمنى خاصتك:
أن ملكك الصدقات سر ًا :وأجزى خاصتك األب الذي [سث سر ًا نفسه إليك علناMatthew 6:2-4 " .
إذا كنت ترغب في تفعل حسنة لشخص في حاجة إليها ،ال تفعل ذلك للثناء أنك سوف تحصل من الرجال ،ولكن جعل تقديم سراً بين لك
والذي كنت تسعى إلى تقديم المساعدة إلى .ليس للرجال أن كنت تسعى من النقاد ،ولكن عندما تفعل الخاص بك حسنة ،فإنه ينبغي أن يكون دائماً
مجد هللا التي تعطي الثناء ،أن هللا التي وضعها لك في مثل هذا موقف لتكون قادرة على تقديم المساعدة ،وأنه هو ولكن للبركة هللا ،قد تكون أحد
الذين يحتاجون إلى العمل الصالح لآلخرين.

إعطاء العبادة والصالة
وعندما أنت بريست ،أنت سوف ال يكون المنافقين :ألنهم يحبون الصالة الدائمة في المجامع وفي زوايا الشوارع ،وقد رأوا من الرجال.
حق ًا أقول لكم" ،لهم أجرهم"Matthew 6:5 .
عندما قرأت هذه اآلية ألول مرة ،رأيت اليهود في إسرائيل ،ويقف أمام حائط المبكى ،على مرأى رجال ،مما يجعل الكثير مما يمكن القيام
به للصالة هلل .ما يسوع يقول لنا هنا ،عندما نصلي ،أنه بين لك وهللا ،شخصيا ووثيقا .جعل مشهد من صالتكم يزيل تلك العالقة الحميمة ،وتشير إلى
أن الصلوات ال القلبية ولكن أن كنت تبحث عن اإلشادة الرجال ال من هللا.

األصنام
كما يبدو لي أن في إجراء صفقة كبيرة حول الصالة أمام حائط المبكى ،اليهود قد تتحول هذا الجدار من الحجر وقذائف هاون المعبود
دينية .ال يجوز أن تكون على شكل لتبدو وكأنها آلة ،ولكن بالصالة قبل ذلك ،أنهم يتعاملون مع أنها بنفس الطريقة كعالج الوثنيين األصنام .هللا
داخلك ،تحتاج فقط إلى البحث داخل نفسك للعثور عليه .الصالة إلى جدار حتى جدار المعبد فعل في الوثنية.
لقد سمعت العديد من الذين يقولون" ،أنا مسيحي جيد ،اذهب إلى الكنيسة كل أسبوع" .ما أرى يسوع كما تقول لنا ،هو أن هذا أمر جيد
للبلدية مع اآلخرين الذين عبادة هللا كما تفعل أنت ،لكن الذهاب إلى الكنيسة ليس هو نفسه كالصالة هلل ،وأن تأخذ بعض الوقت( ،في  th7اليوم
السبت) ،كل أسبوع ،دراسة جدية والبحث كلمات هللا .بأخذ الوقت دراسة وأبحاث تلك األشياء التي كنت وقال كان يتحدث بها يسوع هللا ،ثم يمكنك
معرفة من المعارف التي يسوع هللا وال يكمن الشيطان .إذا لم تجد تلك الكلمات في الكتاب المقدس ،والتي تدعم ما كنت تعتقد ،ثم أنها ليست من هللا.
أنه ألمر جيد للبلدية مع اآلخرين في الكنيسة ،ولكن إذا لم يكن لديك عالقة شخصية حميمة مع هللا ،ثم ينفق ما الغرض في كنيسة أخرى من أن يكون
في شركة الرجال ،هلل ضمن لك ،ولذلك كنت بحاجة ال تبدو أي كذلك عندما نصلي له .ويدعم هذا يسوع في اآلية التالية.

الدخول في خزانة خاصتك
ولكن أنت ،عندما أنت براييست ،الدخول في خزانة خاصتك ،وعندما يمتلك أنت تغلق الباب خاصتك ،نصلي إلى خاصتك األب الذي في
سرية؛ وأجزى خاصتك األب الذي [سث سر ًا إليك علناMatthew 6:6 .
ما تقول لي هذه اآلية أن ليس من الضروري الذهاب إلى الكنيسة من أجل عبادة هللا .في هذه اآلية يسوع هو تعليم لنا أن نحن عبادة هللا
بالصالة له في القطاع الخاص بعيداً عن مرأى واالستماع لآلخرين .عندما نصلي إلى هللا ،جعل صالة هلل؛ واسمحوا الكلمات الخاصة بك تكون
حميمة بين أنت وهللا ،وال شيء التي تقوم بمشاركتها مع اآلخرين .هللا يريد أن يكون عالقة شخصية وحميمة مع لكم ،واحد لواحد ،لذلك ال تحتاج
الشركة لآلخرين.

صالة مكررة
ولكن عندما نصلي يي ،استخدام التكرار لم تذهب سدى ،كما تفعل ثني :ألنهم يعتقدون أن تعقد جلسة االستماع أنهم لما تحدث كثيرا.
Matthew 6:7

هذه اآلية يسبب لي أن أرى الكاثوليك وكيف أنها تكرار صلواتهم مرارا وتكرارا .أنت تعرف واحد" ،مريم المقدسة أم هللا "،وهلم جرا.
يسوع يقول لنا في هذه اآلية الكريمة ،أن هذا النوع من الصلوات المتكررة هو القيام باغان ،وليس من هللا .ولذلك يجب أن نطرح هذا السؤال ،إذا
كانت الصالة بهذه الطرق اثنين ال يصلي إلى هللا ،ثم إلى منهم القيام لك الصالة؟ عندما نصلي الصالة الكاثوليكية أعاله ليس هلل أن يكون موجها
الصالة ،ولكن إلى األم المسيح .ما هي الطريقة أنها أصبحت كاهلل؟ في أي طريقة يمكن أنها الجواب صالتكم ،أنها ميتة .هذه الصالة ولذلك هو خير
مثال على كيف يتسبب الشيطان من خالل األكاذيب والخداع أولئك الذين جعل هذه الصالة ،وعبادة الشيطان ال هللا.

أشياء األرض
ال ية ولذلك مثل لهم :لوالدك كنوويث ما األشياء أنتم بحاجة ل ،قبل يي اسألهMatthew 6:8 .
عندما نصلي إلى هللا ،ال يصلون ألشياء األرض .ال يصلون لألشياء التي تعطي القوت للجسم ،هلل يعلم ما تحتاجه وستوفر لهم لك.

القوت لروحك
الصالة بدالً من ذلك إلى هللا للتوجيه والمساعدة في إعطاء القوت لروحك .ستة أيام يجب عليك توفير القوت للجسم ،والدخول في يوم
السبت مخلفة وراءها تلك األيام الستة واستخدام بقية اللوردات لجلب القوت لروحك .إال من خالل الدخول في التواصل مع هللا ،واحد على واحد،
في الصالة والدراسة هلل "اإلنجيل المقدس" ،يمكنك إعطاء القوت لروحك.

الصالة مجلس اللوردات
بعد هذه الطريقة ولذلك نصلي يي :أبانا المقدسة التي الفن في السماء ،يكون اسم خاصتك .يأتي المملكة خاصتك ،والخطوط الجوية
التركية إرادة القيام به في األرض ،كما الحال في السماء .يقدم لنا هذا اليوم لدينا الخبز اليومي .واغفر لنا ديوننا ،كما علينا أن يغفر لنا المدينين.
وتؤدي بنا ال إلى اإلغراء ،ولكن نجنا من الشرير :ذين هو في المملكة ،والسلطة ،والمجد ،إلى األبد .أمينMatthew 6:9-13 .
كما ترون ،هذا صالة هلل ،ليس ألشياء األرض ،ولكن لبقاء الروح .في الرب للصالة ،أنت ال تسأل لسيارة جديدة أو وظيفة أفضل ،أو
الفوز في اليانصيب ،كنت إعطاء الثناء للخالق ويطلب منه التوجيه إلبقاء لكم على المسار من بر ،والخروج من اإلغراءات من تلك األشياء التي
سوف تقودك بعيداً عن هللا.

الصوم كجزء من صالتك
وعالوة على ذلك عندما يي بسرعة ،ال تكون ،كالمنافقين ،من مالمح حزينة :ألنها تشوه وجوههم ،أنها قد تظهر منعزلة الرجال بسرعة.
حق ًا أقول لكم" ،لهم أجرهم"Matthew 06:16 .

ولكن أنت عندما أنت األسرع ،ادهن الرأس ملكك ،وتغسل الوجه خاصتك .أنت تظهر ليست منعزلة الرجال بسرعة ،ولكن منعزلة
خاصتك األب الذي في السر :وأجزى خاصتك األب ،الذي [سث سر ًا ،إليك علناMatthew 06:17-18 .
كانت دائما ً تدرك أن اليهود ،على نحو ما أصبح جزءا من العرف بهم بسرعة ،وذلك بسرعة هذا جزءا من عبادتهم هلل .يجب أن اعترف،
وأنا ال أفهم ما الغرض أنه يخدم .أستطيع أن أرى كيف خالل ساعات يوم السبت أحد يمكن التخلي عن األغذية التي تتطلب أي نوع من اإلعداد،

ولكن هللا يسمح لنا إلعداد هذا الطعام الذي سوف تستهلك يوم السبت قبل يوم واحد ،أو في "إعداد اليوم" .وبسبب هذا ،ال أرى لماذا الصيام منهمكة
في.
أن يسوع في اآلية أعاله يعطي تعليمات ألولئك الذين سريع يقول لي أن الصيام أحد جوانب حقيقية لعبادة هللا .وأنا عازمة على عبادة هللا
كما أنه يحظى بأن أقوم به ،ولكن كمن بعد ولم آر أي شرط للدخول في الصوم كجزء من تلك العبادة .وأنا أرى أن اليهود بسرعة ولكن وجدت شيئا
في الكتاب المقدس حيث هللا يقول لنا أننا يجب أن سريع .سوف يصلي بناء على هذا ،ونسأل هللا لقيادته ،كما ينبغي لك.
وقد وجدت في اآلونة األخيرة حيث يوجد غرضا ً للصوم ،الذي له عالقة بصحة الجسم ،والذي جزء من الحفاظ على نفسك ألن "مجد
هللا" .يريد هللا أن لدينا جسم سليم وعقل سليم؛ وهذا السبب في أنه قد أعطى تعليمات لما األطعمة والحيوانات ونحن لتناول الطعام وعدم تناول
الطعام .عندما كنت سريع لمدة أربع وعشرين ساعة ،يجب عليك الدخول في عبادة هللا ،بل أنه يطهر الشوائب من الجسم ،مما يساعد على إبقاء لكم
صحية.
لقد وجدت مؤخرا أن لدى مرضى السكري .هذه األمراض الناجمة عن سوء التغذية بالنسبة لمعظم أن يكون ذلك .من خالل البحث وجدت
أن أكبر سبب للي الحصول على مرض السكري كان على القيام به مع بلدي السمنة .أحب الطعام ،وذلك أنا أكثر منغمس؛ عند تناول الطعام أكثر
مما يحتاجه الجسم ،السكريات التي يتم إنشاؤها بواسطة هيئة كسر األطعمة ،ال يتم حرق ،وذا تتراكم في الجسم في الشكل الدهون .ومن هذا السكر
الزائد الذي يجلب الكثير من الصعوبات المرتبطة بمرض السكري .الصوم ليوم واحد في األسبوع (السبت) ،يمكنك حرق تلك السكريات الزائدة
التي تراكمت جسمك خالل األيام الستة الماضية .هذا يقول لي أن الصيام ليس جانبا إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة هلل ،ولكن جانبا من نوايا اآللهة
أن نكون صحية في الجسم والروح .أنا قد لذلك في عدة مناسبات صاموا منذ قدومه إلى هذا الفهم ،ولكن ال كشرط إلعطاء العبادة هلل ،ولكن كطريقة
للحفاظ على بلدي السكر في الدم تحت السيطرة .يجب أن تقرر ما هي أوامر هللا منكم بأنفسكم.

الصالة ال الكنوز
تكمن ليس النفسكم كنوز على األرض ،حيث الفاسدة العثة والصدأ ،وحيث اللصوص اختراق وسرقة :لكن العلمانيين حتى النفسكم كنوز
في السماء ،حيث الفاسدة العثة وال صدأ ،وحيث اللصوص ال اختراق أو سرقة :أين هو الكنز الخاص بك ،سيكون هناك يكون قلبك أيضا.
Matthew 06:19-21
كنوز على األرض ،وهو يشير يسوع ،هي كل الثروة الدنيوية الخاصة بك .يسوع أقول لك أن العمل الشاق حياتك بعيداً إلى تراكم وفرة
أكبر من تلك التي لديك الحاجة الحالية لشيء .هللا يعلم ما نحتاج إليه ،وإذا قمت بوضع نفسك في يديه وتأخذ اتجاهك في الحياة وفي نية منه ،أنه
سيقدم تلك األشياء التي تحتاج .قد ال يكون ما تريد ،ولكن تريد شيئا ليس هو دائما ً نفسه فيما يتعلق بحاجة إلى شيء.
هذا ال يعني أنه يجب التوقف عن العمل ويترك هللا للقيام بكل شيء ل ،إال أنه يجب أن تأخذ االتجاه في حياتك وما فيه هللا يبين لك أن
تفعل .هذا وقد فعلت ،واآلن يعمل في شيء أن ابدأ وقد نويت لنفسي ،ولكن وجود هللا دليل لي لهذا االحتالل ،وثم عقب إدارته ،أجد نفسي أن تفعل
شيئا يكاد يكون مثاليا بالنسبة لي .ما أردت أن يكون هللا تعطيني أرقام لوتو حتى أن تحمل إلى التقاعد ،ولكن هللا الموجهة لي الحتالل الذي لدى ال
للقيام ،ولكن نظراً ألنه يلزم ،هو على األرجح أفضل شيء بالنسبة لي .مدح الرب ،ألنه يعرفني أفضل مما أعرف نفسي.

يكون ضوء على كلمة هللا المقدسة
ضوء الجسم هو العين :إذا ولذلك تكون ملكك العين واحد ،يكون خاصتك الجسم كله كاملة من الضوء .لكن إذا كان ملكك العين الشريرة،
خاصتك الجسم كله يكون كامل من الظالم .إذا كان لذلك أن الضوء الذي في إليك الظالم ،كم هو عظيم أن الظالم! Matthew 06:22-23
واقترح عدم اتخاذ أي من اآليتين أعاله حرفيا ،ولكن رمزيا .العين رمزي من قدرتك على فهم ،والفهم .الضوء رمزية من المعرفة التي
تحصل عليه .إذا كنت تكريس حياتك لفهم اإلنجيل األبدي هلل ،والحقيقة التي وجدت في كلمات هللا ،ثم سيتم ملء الجسم كله ،وروحك ،مع هذا الفهم،
بينما إذا كنت تسمح للشر في هذا العالم الذي يحيط كل منا األسبقية على بحثك عن هللا ،ثم جسمك ،عالمك  ،سيتم ملء روحك مع الظالم.

لديك الغرض
في كثير من األحيان سمعت اآلخرين يقولون أن تمتص حياتهم ،أن لديهم أي فكرة عما يفعلونه ،حيث أنهم ذاهبون ،وما هو الغرض كانت
موجودة حتى .كان هناك وقت ليس ببعيد أن شعرت بهذه الطريقة .بعض هؤالء األشخاص يسمون أنفسهم مسيحيين .إذا العبادة إعطاء ،هو أن "هللا
خلق" ،ويستند ذلك على هللا "اإلنجيل المقدس" ،ثم أنهم ال يشعرون بفقدان ذلك .ألولئك منكم الذين يجدون أنفسكم فقدت وبال اتجاه ،أنا مباشرة هذه
الكلمات .إذا ما كنت العبادة ال ملء لكم مع الفرح واألمل وإحساس بالغرض ،فال إيمان باهلل ولكن الشيطان اإلنجيل كاذبة.
المعرفة التي تم الحصول عليها في الدراسات والبحوث "كلمة هللا" ،يجلب السالم والسعادة وفهم الغرض الخاص بك في الحياة .وجود
عالقة شخصية وحميمة مع هللا يجلب الصحة في الجسد والروح.

تذكر الحقيقة البديهية هللا
إذا كان هللا تكلم عليه ،سوف تجد في اإلنجي ل األبدي هلل ،إذا كان هللا تكلم عليه ،هذا صحيح ،هذا صحيح ألنها من هللا ،وأنها من هللا ألن هللا
تكلم عليه.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،لن تجد أنه في اإلنجيل األبدي هلل ،إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،أنها كذبة ،أنها كذبة ألنها ليست من هللا ،وأنها ليست
من هللا ألن هللا لم يتكلم.

آيات إيرثلي الروحية
ال يوجد إنسان يمكن أن تخدم سيدين :أما أنه أكره واحد ،وأحب أخرى؛ أو آخر سوف تعقد في واحد ،ويحتقر اآلخر .أنتم ال يمكن أن تخدم
هللا والمأمون( ،الثروة الدنيوية) .ولهذا أقول لكم" ،أن الفكر ال عن حياتك ،ما أنتم أكل ،أو ما يجوز شرب ية؛ وال بعد للجسم ،ما يي يطرح .ليس في
الحياة أكثر من اللحوم ،والجسم مما يتباهى؟ " Matthew 06:24-25
أن تنفق أيامك سعيا لتحقيق الثروة إيرثلي ،األشياء من هذا العالم ،ال يسهم في إضافة الثروة إلى زرع النفسكم كنوز في السماء .عندما
تقوم بوضع نفسك في يد هللا ،وسيقدم لما تحتاجه بينما كنت تعيش على األرض .ال يساوي ما تحتاجه دائما ً ما تريد .إذا كنت تأخذ من الوقت للتفكير
في األمر ،ليس ما تريد الحياة األبدية ،والسعادة والحب والسالم؟ هذه األشياء ال يمكن شراؤها مع الثروة الدنيوية؛ هذه األشياء هي خالية من هللا إذا
قمت فقط بإظهار حبك له بعبادة له كما أنه أوامر ،وممارسة األخالق نفس هللا له.

ها دجاجة في الهواء :ألنهم يزرعون ال ،ال تفعل أنها جني ،ال جمع في الحظائر؛ بعد والدك السماوية فيديث لهم .هل أنتم ال أفضل بكثير
مما كانت؟ Matthew 06:26
من منكم بأخذ الفكر يمكن إضافة الذراع واحدة منعزلة مكانته؟ Matthew 06:27
وتأخذ خاصتك يي الفكر ليتباهى؟ تنظر زنابق الميدان ،كيف أنها تنمو؛ أنهم يكدون ال ،ال تدورMatthew 06:28 :
وحتى اآلن أقول لكم" ،أنه حتى سليمان في كل مجده قد صفت ليس مثل واحد من هذهMatthew 06:29 ".

ولهذا السبب ،إذا كان هللا حتى الملبس عشب الميدان ،واليوم ،ويلقي إلى الغد في الفرن ،أنه ليس أكثر بكثير الملبس لك ،يا أيها اإليمان
قلي ً
ال؟ Matthew 06:30
ولذلك تتخذ ال الفكر ،قائال" :ما يجوز أن نأكل :أو ما يجوز أن نشرب؟ أو ،باإلرادة نكون الملبس؟ " Matthew 06:31
وبعد كل هذه األشياء هل الوثنيين يلتمس :لوالدك السماوية كنوويث يي بحاجة لكل هذه األمورMatthew 06:32 .

ولكن انظر أيها أو ً
ال ملكوت هللا وبرة؛ وتضاف كل هذه األمور لكمMatthew 06:33 .
والتخاذ ال التفكير الغد :لتتخذ غداة الفكر لألشياء نفسها .كافية حتى اليوم شر منهMatthew 06:34 .
ما كل هذا يتلخص هذا .هذا العالم ونحن نعيش في عالم تالفة بالشيطان ،ليس كما كان ينوي هللا كما يدل على ذلك قصة  Edenللحديقة.
نظراً ألن هذا العالم الشيطان وقد تسببت في أن يكون ،ال نستسلم للشيطان التي تعيش حياتك سعيا وراء المسرات الدنيوية والثروات.
يقول هللا ،ضع نفسك في يديه ،ويأخذ التوجيه الخاص بك منه ،بدالً من السعي للحصول على ترقية في العمل ،العمل بدالً من ذلك إلعداد
نفسك وروحك لخدمة هلل .للحصول على الثروة والسلطة على األرض يدوم إال حين كنت على األرض ،ولكن الحياة قصيرة هنا ،بينما يمكن أن
تكون الحياة األبدية إذا كنت تعمل في خدمة هللا بدالً من الخاصة بك.
كل ذلك وقد درسنا حتى اآلن من تعاليم يسوع له عالقة باألخالق والست األخيرة من الوصايا العشر هي أيضا من األخالق ،وثم يقول لي
أن يسوع ،وهو تعليم لنا الوصايا العشر .وقال أنه يعلم لنا هذا للوصايا العشر ،وهذه حتمية أخالقية أخرى علمتنا يسوع ،هو األساس ألي عبادة هللا
الحقيقي والصحيح .إذا لم يكن هذا واضحا لك كما بالنسبة لي ،وربما نحن نواصل دراسة تعاليم يسوع ،سوف تكون مقتنعة.

الحكم على اآلخرين
القاضي ال ،أن كنتم ال الحكم عليه .مع ما هو حكم القاضي يي ،يجوز الحكم على يي :ومع ما هو التدبير الذي فرض ية ،تقاس لكم مرة
أخرىMatthew 7:1-2 .
قم بإلقاء نظرة على اآلخرين واإلدالء بتعليق ،حتى لو كان فقط لنفسك ،وأن تكون خاطئة أو تحتاج إلى أن تظهر بالطريقة الصحيحة؟ إذا
قمت بذلك ،ثم يتم إصدار حكم على اآلخرين .إذا كان يمكنك الحكم على اآلخرين ،ثم هللا سيحكم لكم أنتم الحكم عليهم .أنه شيء واحد يحيط علما بأن
اآلخرين هم عبادة في الخطأ ،ومحاولة لتبين لهم خطاهم باإلشارة إلى الكتاب المقدس الذي يكشف عن حقيقة هللا .شيء آخر للنظر في الخطأ
لشخص آخر ،وإصدار حكم عليها بنفسك .أنها ليست لك لتمرير الحكم الذي هو امتياز هللا وله وحدة .إذا قمت بإصدار حكم على اآلخرين ولديهم

القدرة على ميد العقوبة ،ثم هللا سيحكم لك على قدم المساواة ،وميد العقوبة عليكم في هذا التدبير نفسه كما كنت أعطاه لآلخرين .االنتقام هو مجلس
اللوردات ،لك أن تأخذ على نفسك التي هي حق هللا ،وضع نفسك في معارضة هللا.

تعرف الخطايا الخاصة بك
ولماذا بيهولديست أنت قذى في العين خاصتك األخ ،ولكن كونسيديريست ال الشعاع في العين الخاصة ملكك؟ أو كيف الذبول أنت قل إلى
خاصتك األخ" ،اسمحوا لي أن سحب قذى من ملكك العين؛ ولمح ،شعاع في العين الخاصة ملكك؟ " أنت منافق ،أو ًال المدلى بها من الشعاع من
العين الخاصة ملكك؛ ومن ثم سوف أنت ترى بوضوح يلقي بها قذى من العين خاصتك األخMatthew 7:3-5 .
اسمحوا لي أن أعيد صياغة هذا في رمزية الحالية أكثر .إذا كنت تعيش في بيت من زجاج ،يجب عليك ال من خالل الحجارة .إذا كنت
رمي الحجارة ثم خطر وجود لهم ألقيت مرة أخرى لك ،مما يعني أنه إذا كنت ال أفضل من واحد انتقاد وإعطاء إدانة ،ثم ما أن أقول أن أنه قد يعيد
النظر الخاص بك أبهى والغطرسة مرة أخرى حق انتقاد عليكم ،وبذلك يظهر لك للمنافق الذي أنت.
ما يقوله يسوع ،بدالً من إصدار حكم على اآلخرين ،أوالً تعرف أن كنت مذنب كما منهم انتقاد لك .ومن األفضل أن كنت ال تأخذ على
نفسك الحكم على اآلخرين ،ليس من األخالق الخاصة بك أو الخاص بك المعايير أن العالم رهنا ،ولكن اآللهة ،كهذه هو هللا الذي سيتم القيام به
استناداً ،ولك أن تحاول القيام بالوظيفة هللا وضع نفسك معارضة هللا.

غاليا الحبيب ،االنتقام ال أنفسكم وإنما إلعطاء مكان معزل غضب :ألنه مكتوب" ،االنتقام من األلغام؛ أنا سوف يسدد saith ،الرب" .
Matthew 7:5
إذا كان شخص ما ال يمكنك ظلم ،أو اإلساءات لك ،أو بأي طريقة تسبب لك األلم أو األحراج ،عدم الرد في االنتقام ،ولكن العودة عن
الشر بلطفكم ،وهذا هو "طريقة هللا" .إلرجاع الشر للشر أن تكون كالشيطان.

تعطي ال أن يكون الكريم منعزلة الكالب ،ال يلقي يي بك اللؤلؤ قبل الخنازير ،لئال تدوس عليها تحت أقدامهم ،وتشغيل مرة أخرى ،وتفرق
لكMatthew 7:6 .
في محاولة مني لفهم ما يقول لنا يسوع ،فكرت في هذا الشيء الوحيد الذي هو الكرسي وذا ال يكون الطعام للكالب الذي هو قرابين من
الحيوانات التضحية .وافترض أنها لهذا أن يسوع هو إشارة ،ولكن فقط بطريقة رمزية ،مع العلم أن يسوع قد فات أوانه الحاجة إلى االنخراط في
التضحية بالحيوانات.

نظرة هلل
اسأل ،وأنها تعطي لك؛ التماس ،وأنتم سوف نجد؛ نوك ،وأنها تفتح لكم :لكل واحد أن أسكيث ريسيفيث؛ وأضاف أن يستغفر فينديث؛ وله
أن كنوكيث أنها تفتحMatthew 7:7-8 .
أضاف أن يستغفر فينديث إشارة إلى "أنا أحب لهم أن تحبني؛ وتلك التي يسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي " .األمثال 08:17

عند التوبة آثامك ،وأسأل هللا أن يغفر لك ،وهو ما يسوع يعني قبل "وله أن كنوكيث أنها تفتتح ".يجب التوبة خطاياك أوالً ،وثم أطلب
الصفح .ال يمكن أن يغفر هللا إذا لم تسأل عنه ،وإذا كنت في الواقع لم تاب خطاياك ،ثم لم تكن صادقة في لديك الرغبة في أن يغفر .إذا كنت غير
صادقة في طلب المغفرة ،ثم هللا لن يغفر لك .هللا يعرف قلبك؛ ال يمكنك إخفاء أي شيء منه.

التصدق
أو رجل ما هناك من لك ،منهم إذا كان ابنه نطلب الخبز ،سوف أنه يعطيه حجر ًا؟ Matthew 7:9
أو إذا كان يسأل من أسماك ،أنه سيعطي له ثعبان؟ Matthew 07:10

إذا يي ،ثم يجري الشر ،معرفة كيفية تقديم الهدايا جيدة حتى األطفال ،كم من أن والدك الذي في السماء تعطي األشياء الجيدة لهم أن أطلب
منهMatthew 07:11 .
ولذلك كل شيء على اإلطالق يي شأنه أن الرجل ينبغي أن تفعل لك ،هل يي حتى لهم :هذا هو القانون واألنبياءMatthew 07:12 .
هل باآلخرين ،كما سيكون لديك اآلخرين لكم .وهذه هي المرة الثانية في دراستنا التي سمعت حتى اآلن هذه المشاعر من يسوع .ثم أود أن
أعتقد أن يحمل هذه األشياء في الصدد عالية ،وأي شخص يعيش حياتهم داخل هذا الشعور األخالقي ،كما ستعقد يسوع في الصدد عالية .إذا كنت
تعامل اآلخرين بالحب والرحمة واللطف والرحمة ،كما يسأل يسوع أن تفعله ،ثم ما هو الشر يمكن من أي وقت مضى الدخول في قلبك؟

بوابة مضيق
أدخل يي في بوابة مضيق :الصدارة على نطاق واسع هو البوابة ،وواسع هو الطريق ،الذي يهدي إلى الدمار ،وكثير يكون هناك التي
تذهب هناك في :ألن المضيق هو البوابة ،وتضييق الطريق ،الذي يهدي معزل الحياة ،وهناك عدد قليل يمكن أن تجدMatthew 07:13-14 .
في هذه اآليتين ،مضيق كلمة تأتي من الكلمة اليونانية "ستينوس" الذي يعني :تضييق مع العديد من العقبات التي تعترض وثيقة حول .ما
يقوله يسوع ،هو أن لعبادة هللا كما أنه أوامر هو مسار ضيق يحتوي على العديد من العقبات والعثرات( ،وضع هناك بالشيطان) ،لكن هذا يجب أن
نسير على طريق المضيق نفسه فقط أن يبقى وفيا هلل .اتخاذ الطريق السهل ،يزيل المسار على نطاق واسع ،مما يعني إعطاء العبادة هلل كما هو مالئم
بالنسبة لك ،ولكن للقيام بذلك يمكنك من عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
إذا كنت ال يعبد هللا تماما كما أنه يحظى ،ثم كنت ال عبادة "من خلق هللا" على اإلطالق .لعبادة هللا تماما كما أنه هو أوامر مسار صعبة
مليئة بالعثرات والعقبات التي وضعت هناك بالشيطان ،األمر الذي يتطلب بذل العناية الخاصة بك ،حتى ال تؤخذ طريق يكمن الشيطان .إذا كنت
تحب هللا ،ثم على الرغم من المسار الصعب ،يجب عليك بيرسيفير ،آخر الحب الخاص بك ليس كامال كما كنت أعتقد.
وهذه سيمبوليسمس كافة ،ما يقولونه أنه يجب أن تأخذ الوقت والجهد معرفة حقيقة هللا ،من خالل الدراسة والبحث والصالة .إذا كنت غير
مستعدة بذل هذا الجهد ،وهذا اإلنفاق من وقتك واألفكار المعرفية ،ثم كنت ال بعد المسار إلى الخالص ولكن لإلدانة .أن أقول أن تذهب إلى الكنيسة
كل أسبوع ال يظهر حبك هلل ،يجب أن تجعل هذا الجهد اإلضافي الخاص بك .يجب أن تحب هللا بكل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل ،وأي
شيء أقل ،ولم تكن جديرة باهلل.

في هذه العبارة" ،الذي يهدي معزل الحياة" ،يشير إلى الحياة األبدية ،ليس هذا بشري الحياة .وهو يعني ،إذا كنت ترغب في الحياة
األبدية ،والدخول إلى السماء ،يجب عليك السير على الطريق المضيق التي يمليها هللا ،آخر سوف تجد سوى الدمار واللعنة األبدية.
هللا قد أخبرنا كيفية عبادته( ،األربعة األولى من الوصايا العشر) ،وذلك الطريق الضيق .إذا كنت ال يعبد هللا تماما كما قال لنا لعبادته ،ثم
كنت ال يعبد له على اإلطالق .للسير على الطريق الصواب أن تعيش حياتك داخل تلك المتطلبات الضيقة .يستغرق نوعا خاصا من شخص للقيام
بذلك ،ألن كثيرا جداً ما سوف نحاول توسيع معنى ما يلزم لعبادة هللا .بمجرد القيام بذلك ،يمكنك ترك طريق االستقامة ،واتخذت إلى مسار واسع
النطاق يمكن أن يؤدي إال إلى تدمير .يسوع وتعاليمه ،التي تشمل الوصايا العشر ،يكون لديك دليل ودليل الوظائف على طول الطريق ،وكنت سوف
يتعثر ال ،ولكن يظل وفيا لحبك هلل ،وأن العبادة الحقيقية والصحيحة.

العبادة بالضبط كأوامر هللا
ويكشف ما يلي هذه الحاجة إلى إعطاء العبادة هلل تماما كما أنه يحظى بكلمات هللا نفسه.
يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر
التثنية 4:2

وهو هدفي والرغبة في إعطاء العبادة للشخص الذي أعطاني الحياة ،وإال لماذا العبادة على اإلطالق .هل هناك أي األخرى التي تستحق
العبادة بلدي؟ ويطالب إبليس أن علينا عبادته ،بل أنه يقدم شيئا لالهتمام بالنسبة لي .هللا األخالق واالستقامة الطعون بالنسبة لي ،ولذلك إذا أنا لتقديم
العبادة ألي شخص أو أي شيء ،تعطيه هو الذي أعطاني الحياة ،ولكن عليه أن ال يكون هنا ،ولذلك يستحق احترامي والعبادة ،وال توافقون؟

األنبياء
حذار من األنبياء ،التي تأتي إليك في ثياب ،ولكن الداخل هي رافينينج الذئاب .يي ما تعرفهم بالفواكه .القيام بجمع الرجال عنب شوك ،أو
التين من األشواك؟ وحتى مع ذلك كل شجرة جيدة  bringethالمنصوص عليها ثمرة جيدة؛ ولكن شجرة فاسدة  bringethإياب ًا ثمرة شريرة.
شجرة جيدة ال يمكن طرح الشر الفاكهة؛ ال يمكن أن شجرة فاسدة طرح ثمرة جيدة .المحفورة أسفل كل شجرة  bringethالمنصوص عليها ال ثمرة
جيدة ،ويلقي في النار .ولهذا السبب قبل والفواكه يي أن نعرفهمMatthew 07:15-20 .
ماذا تقول لي هذا أنه سيكون من السهل على الفور نبي زائفة .فقط تحتاج إلى تطبيق البديهيات هللا الذي يبشر به النبي الكاذب .إذا كان
يمكن العثور على ما كان يبشر به وأيد في الكتاب المقدس ،فمن هللا ،وإذا كان ما يقوله ال التي يمكن العثور عليها في الكتاب المقدس ،ثم أنها كذبة.
رغم ما لديه للتبشير ،إذا كان هدفه التسطير أطلب من لك لتبرع ،فإن هدفه تحقيق ثروة العالم .وقد ما حاجة هللا للثروة من هذا العالم؟ هللا
يملك فعال األرض ،وم ع ذلك يقول لنا أنه ال قيمة له عند تحديد الذي سوف يدخل الجنة .أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان قال رسول هللا أو نبي
الشيطان هو محتوى ما لديه ليقوله .إذا كان غير مدعومة  %100بالكتاب المقدس ،أو يمكن التحقق منه في التاريخ أو في العالم الطبيعي ،ثم أنها
كاذبة ،الال إذا كان هللا قد قال أنه أوالً يمكن أن يكون هلل .تذكر الحقيقة البديهية هللا.

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

ال نتحدث فقط الحديث؛ ويجب أن تمشي سيرا على األقدام ،وكذلك .ما هو شرح يسوع لنا هنا ،فقط أولئك الذين عبادة هللا كما أنه أوامر،
التي كشفت في األربعة األولى للوصايا العشر ،فضال عن وجود أخالق هللا كما هو موضح في الست األخيرة من الوصايا العشر وتعاليم يسوع،
يكون أي فرصة للدخول إلى السماء.
وأرى أيضا معنى آخر لهذه الكلمات .يسوع هو تحذير لنا أن هناك اثنين من األناجيل في هذا العالم واالبدية اإلنجيل هللا( ،طريق
المضيق) ،وانجيل الشيطان كاذبة( ،مسار عريض) .الشيطان هو أمير األكاذيب ،وأقام من خالل األكاذيب والخداع إنجيل التي تبدو وكأنه إنجيل
هللا ،ولكن أعطت تفسيرات خاطئة باالستعاضة عن العبارة اليونانية والعبرية األصلي من الكتاب المقدس ومعناها المقصود ،مع كلمات اللغة في
العصر الحديث ،التي ليس لها نفس معنى هللا أصالً .وفي هذا نعتقد أن قراءة كلمة هللا ،ولكن في الواقع قراءة أكاذيب الشيطان .وهو لهذا السبب،
يجب علينا أن ندرس ،البحوث ونسأل هللا في الصالة ،لمعرفة الحقيقة وتوجيهه.

العثور على أكاذيب الشيطان
وهناك مكانين في الكتاب المقدس أن هللا يعطينا تحذير من اإلنجيل الشيطان كاذبة.
"أنا أحب لهم أن تحبني؛ وتلك التي يسعى لي مبكرا (جد) سنجد لي " .األمثال 08:17

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

في األمثال  ،08:17كلمة جد هو المفتاح لفهم التحذير في اآلية األولى .يجب أن نطرح هذا السؤال" ،لماذا نحتاج إلى الدراسة والبحث
والنظر بقصد متعمد للبحث عن هللا في الكلمات جداً التي تسبب هللا أن تكون مكتوبة؟" إذا كان هللا سبب هذه الكلمات المراد كتابتها بأنه يمكن أن
يفسر األمور بالنسبة لنا ،ال تظن أنه قد استخدمت عبارة أننا يمكن أن نفهم له معنى ببساطة بقراءة تلك الكلمات؟ لماذا ثم المعني ذلك تحجب
بالغموض وااللتباس؟
في هذه اآلية ولكن هللا يخبرنا أنه يجب أن نبحث عن له جد ،من خالل الدراسة والبحوث وآخر ال نجد له .وهذا يشير إلى احتمالين بالنسبة
لي:
 -1هللا عمدا يجعل العثور عليه صعبة بغية التخلص من كسول وغير صادقة؛
 -2أو لم تترجم الكلمات المستخدمة أصالً باهلل في العبرية واليونانية القديمة بالمعنى الكامل والنوايا.
هناك واحد فقط لديهم سبب إلخفاء المعني الحقيقي هلل ،وهذا هو الشيطان .بهذه الطريقة أن الشيطان قد أنتج له اإلنجيل كاذبة .أنها بسبب
هذه تفسيرات خاطئة أن دراسة جدية للكتاب المقدس أمر ضروري إذا كنت ترغب حقا ً في العثور على الحقيقة هللا.
في اآلية الثانية أعاله ،رؤيا  ،14:6يجب أن نطرح هذا السؤال" ،لماذا هل من الضروري أن مالكا في السماء له حيازة اإلنجيل األبدي
هلل ،وبعد ذلك الحاجة إلى الوعظ لهم أن أسهب في الحديث عن األرض؟ '' التفكير في األمر ،إذا كان لدينا الكتاب المقدس في حوزتنا بالفعل ،لماذا
يلزم لمالك في السماء وحماية اإلنجيل هللا األبدي؟ لماذا كان من الضروري من هللا لحماية الحقيقية اإلنجيل في السماء؟
من الضروري للشيطان كان نفوذ أولئك الذين جعلوا الترجمات الكتاب المقدس ،مما يؤدي إلى تلويث الكتاب المقدس باألكاذيب .عندما
كنت تأخذ "كلمة هللا" وتغيير كلمة هنا أو هناك يعطي معنى مختلف عن الكلمة األصلية ،لم يعد لديك بكلمة هللا ،ولكن كذب.

التوافق الكتاب المقدس
عندما بدأت دراستي هلل "اإلنجيل المقدس" ،وجدت ضرورة قاموس بغية ضمان أن فهمت ما كان يقال في آيات الكتاب المقدس .يوم واحد
من ذكرت هذا البن عمي ،الذي يشغل منصب وزير رسامة ،الذي قال لي أن تعاريف الكلمات اإلنجليزية اإلنجليزية لم يكن دائماً الصحيح لمعنى
الكلمات اليونانية والعبرية األصلية المكتوبة في كتب الكتاب المقدس.
أنا تمردت فورا ضد مثل هذا التفكير .إذا كانت الترجمة اإلنكليزية لم يكن وفيا هلل معناها األصلي ،ثم الكتاب المقدس كما هو مكتوب
باللغة اإلنجليزية يجب أن يكون كذب .رفضت االعتقاد بأن يسمح هللا أن بلده "اإلنجيل المقدس" أن يغير ذلك .وأعتقد أن هللا سيكون لديها القدرة
على منع الشيطان من إنجاز مثل هذا التجديف.
بعد وقت قصير من هذه المحادثة مع ابن عمي ،أعطيت "الفهرس األبجدي الكتاب المقدس" ،بواسطة شخص كان لي أيضا محادثات مع
فيما يتعلق "كلمة هللا" .في البداية رفض الهدية ألنه كان كتاب كبير جداً أن تكلف الكثير من المال وال شك ،ولكن أصر على المانح ،وأكد لي ،إذا
اعتدت عليه ،إيجاد المعني الحقيقي هلل في الكتاب المقدس أن أمكن.
إذا كنت قد قرأت حتى القليل الصفحات المدرجة على هذه الصفحة ويب ثم سوف تعرف أن جعلت واسعة النطاق تستخدم "تحقيق التوافق
بين الكتاب المقدس" ،في العودة إلى الكلمات العبرية واليونانية األصلية الكتشاف معنى ما كان لديهم ،وذلك اكتساب فهم أكبر لما يقصد به هللا.
فمن هذا النوع من الجهد اإلضافي الذي يعني عندما أقول للبحوث والدراسات ،من أجل "السعي هللا جد".

المميزين أكاذيب الشيطان
هللا قد كشف لي العديد من أكاذيب الشيطان التي تم العثور عليها في الكتاب المقدس ،وهنا ما هو إال أحد وأنا تظهر لك ذلك سوف نعرف
حقيقة كيف الشيطان أعطت معنى كاذبة في الكتاب المقدس.
و روح هللا تحرك على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

روح هللا
هذا حيث يمكنك طرح السؤال" ،ما هللا يحاول أن يقول لي هنا؟" لإلجابة على هذا ،تحتاج إلى وضع في سياق أن هللا قد سبق وقال لنا
في اآليات قبل هذا واحد.
في البدء خلق هللا السماء واألرض .سفر التكوين 1:1

وهذا بيان الحقيقة؛ فمن رأيي أن هللا يخبرنا أنه خلق الكون ،ال لبس فيها ،وفي الحقيقة.
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .وانتقلت روح هللا على وجه المياه .سفر التكوين 1:2

تنقسم هذه اآلية إلى بيانين اثنين.

هللا أول مرة يقول لنا ما يشبه حيث أنه وضع خلقه الذي يشير إلى أنه" ،ديب "،الذي قال أنه يضع ثم في ما يسميه "األرض دون الشكل،
فراغ ،ومظلمة تماما ،مع أي ضوء ".حتى اآلن تصور ما في عقلك رؤية هللا وتحاول أن تظهر لنا .أنه قد خلق الكون ،والمكان الذي يسميه
"األرض" ،حيث أنه وضع خلقه ،فراغ خربة الظالم.
وأود أن أوضح لكم ،أن كلمة "األرض" كما تستخدم هنا ال يشير إلى كوكب األرض .وهو ما يدعو هللا أن المكان الذي هو الفراغ ،حيث
أنه يضع هذا الذي كان قد تم إنشاؤها .وأنا أشير إلى هذا ألنك سوف ترى في آيات أخرى كما يمكنك قراءة الكتاب المقدس ،واثنين من المعاني
األخرى لكلمة "األرض".
كي نفهم تماما ما يريده هللا لك أن تعرف ،تحتاج إلى وضع كلماته في السياق .كلمة واحدة من هذا القبيل" ،األرض" ثالثة معان مختلفة،
ويجب أن نأخذ هذا في االعتبار حين دراسة الكتاب المقدس ،ليس فقط مع األرض كلمة ولكن كل الكلمات .محاربة الممارسة المتمثلة في أخذ
الكلمات واآليات من سياقها ،وآخر سوف ال نعرف ما تنوي هللا ولكن تدخل الشيطان األكاذيب والخداع.
العودة إلى بلدي مظاهرة المرئيات يستخدمها هللا في وصف خلقه ،يمكن اآلن تشاهد ما تبحث هللا؟ أغلق عيني وأنا أرى فراغا ً مظلمة
هائلة من العدم ،الذي هللا قد وضعت للتو خلقه (العميقة) إلى.

في الجزء الثاني من هذه اآلية ،هللا يخبرنا بما يفعله الحق بعد خلق الكون ،عندما قال أنه يضعه في الفراغ المظلم" .ونقل روح هللا على
وجه المياه ".هذه اآلية يخبرنا أكثر بكثير من مجرد قراءة الكلمات قد توحي بخالف ذلك.

روح الكلمة
مرة أخرى تحتاج لطرح السؤال ،ماذا هللا يقول لنا هنا؟ وهكذا بدأت بالتأكد من أنني فهمت معنى الكلمات .لدهشتي ليس لديه كلمة "روح"
معنى يفترض أنه كان .أعطى كلمة "روح" بمعنى :الروح أو جوهر هللا ,عندما قمت بالبحث عن الكلمة في القاموس أنه يعرف الحياة إعطاء
القوة ،أو جوهر هللا .عندما قمت بالبحث عن كلمة "روح" في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" ،يتجلى معنى أكثر اكتماال.
الكلمة العبرية األصلية لكلمة الروح ،هو "رواش" الذي يعرف بأنه" :الرياح؛ بتشابه التنفس ،أي زفير معقولة (أو حتى عنيفة) ،الهواء،
والغضب ،انفجار ،التنفس ،رفرفة أو اهتزاز " بالفعل ،هذه الكلمات"،منقول ،وروح"تعطي معنى مختلفاً ألية أسرة.

كلمة نقلها
باستخدام "الفهرس األبجدي الكتاب المقدس" ،هو كلمة "نقل" ،كلمة إنجليزية مترجمة من الكلمة العبرية" ،راتشاف" ،الذي يعني:
الحضنة ،مما يعني بدوره إلى التأمل ،مما يعني بدوره بالتفكير في ،أو النظر في.
أنا على استعداد الرهان لك يفترض كلمة نقلها ،من المفترض أن تطفو فوق ،أو تمرير أكثر ،أن هناك نوعا من الحركة .كما ترون ،معنى
الكلمة مفترضة ليست دائما ً المعني الحقيقي .الشيطان تغيرت كلمة هللا األصلي مع كلمة التي ليس لديها نفس المعني ،وبذلك أخذ الحقيقة هللا ويجعلها
كذبة.
هناك إصدار آخر من الكتاب المقدس التي حلت محل الكلمات اإلنجليزية القديمة وطريقة الكالم مع صيغة اإلنكليزية أكثر حداثة .كلمة
"نقل" في هذا اإلصدار هو  retranslatedإلى كلمة "قف" ،استناداً إلى فهمنا الصحيح لما المقصود الكلمة العبرية األصلية ،كلمة "قف" يتغير
تماما معنى اآلية جميع معا .ويقترح اآلن أن هللا كان جالسا ً في مكان واحد أعاله العميقة .كان في الواقع يدرس الحقيقية ،التي يمكن أن توحي بأن

أنه كان التأمل العميق ،كما كان جالسا ً في مكان ،ولكن ال تحوم كلمة تكشف لنا الحقيقة أن هللا أو إعطاء الفكر الذي قال أنه قد أنشأته للتو .عندما
نفهم ماذا هللا يقول لنا في هذه الكلمات ،ثم سوف نفهم أن هللا ليس فقط يجلس في مكان أو تحوم فوق العميقة .كلمة "تحوم" ال تعطيك المعني الكامل
للكلمة العبرية األصلية "راتشاف".
عبارة "نقل على وجه المياه "،توليت يعني أن هللا كان يتحرك عبر الوجه العميقة أو كاهلل وقد تعاد صياغتها أنها ،المياه .كما ترون من
تعليلي سابق لكلمة "نقل" ،واآلن مع تعريف اللغة العبرية لكلمة "روح" ،كل معنى جديد يأتي إلى النور لهذه اآلية.

المعني الحقيقي هلل
كلمة "أمهات" يعني :للتفكير ،والتفكير ،أو النظر في شيء .العميق هو الذي خلقه هللا أو ميلي الكون بعد شرارة الخلق .هو يدرس هللا ،أو
إعطاء الفكر الذي فقد أنشأ فقط .أرى هللا ،غمط في خلقه ،ومع إيالء االعتبار بشأن كيفية التعامل مع ذلك أن على شكل هذا الذي يريد أن يصبح.
الجزء اآلخر لمعنى كلمة "روح" ،هو رفرفة أو اهتزاز حتى بعد هللا بروديد أكثر أو التفكير بخلقه ،أنه يبدأ في التخلص منه ،مما يؤدي
إلى رفرفة.
في النصف الثاني من اآلية ،أن هللا قد صمم النموذج الصحيح أنه يريد الكون التخاذ والعائدات لمعالجة العميقة أو في المياه ،التي تهب
عليها .تعني كلمة "روح" كما تستخدم هنا ،لضربة ،ومما يؤدي إلى اهتزاز ومصراع .
لذا دعونا استعراض مرة أخرى .وقد خلق هللا الكون ،والذي وضعه في أغ ظالم؛ قال أنه يفكر ثم خلقه وثم تهب عليها .بيد أنه ليس فقط
تهب عليه ،ولكن كما يوحي تعريف اللغة العبرية ،رياح بالعنف ،أو زفير أو انفجار للتنفس ،مثل عاصفة قوة الرياح على البحر ،الذي بدوره يجعل
من مصراع ويهز .هكذا هو التالعب هللا العميقة أو المياه ،إلى النموذج كما يريد أن النموذج .أدعو هللا هذه العملية التطورية التي تسيطر عليها.
هذا التفسير لما كان يفعله هللا أفضل بكثير في إعطائي فهم عملية أن تشارك هللا في خلق الكون وكل ما داخله .وهذا التفسير يعطي وصفاً
أكثر وضوحا ً بالنسبة لي لتصور.

حكاية رمزية حساء
النظر في

ذلك؛ لديك وعاء تبخير ساخنة من حساء أمامك ،يمكنك تراجع الخاص بك ملعقة في ذلك ،ولكن قبل أن تقوم بوضعها في

فمك أنت ضربة على ذلك .ما قمت به فقط التعامل مع السائل في ملعقة الخاص بك .باألمر الذي أدى إلى تهدئة أسرع ،أن تصبح متوفرة تضع في
فمك عاجالً .صحيح في نهاية المطاف ،سوف يبرد الحساء في الخاص بك ملعقة حتى يمكن أن تأكله في الوقت الخاص به ،ولكن يمكنك اختيار عدم
االنتظار ،حيث يمكنك معالجتها.
لن أكل خلقه هللا ،ولكن قانون تهب على الحساء األسباب الجزيئات التي تشكل الحساء إلى إبطاء ،تباطؤ الجزيئات أكثر مضغوط الحساء.
البخار يتصاعد من الخاص بك وعاء حساء من جزيئات بخار الماء التي تتحرك بسرعة أسرع بكثير من السائل .إذا كنت تتبع هذا من خالل ،وبطء
الجزيئات إلى أسفل حتى أكثر ،سوف تتحول الحساء للجليد وتتصلب.
وهذا هو نفس الشيء الذي يفعله هللا .التي تهب على السائل العشاء الساخنة ( ،H2Oالمياه) وهو النموذج األصلي من خلقه ،أنه يسبب
مضمون ذلك لتبريد في السرعة التي يريد أن بارد ،فقط مما تسبب في حدوث تطور الخاضعة للسائل.

مراقبة إنشاء
أجل أن نفهم ،قيل من العلماء ،والتي تشكل ،ميلي ثانية بعد شرارة الخلق( ،االنفجار الكبير) ،هناك عنصران اثنان فقط في وجود
واألكسجين ،والهيدروجين في عوالم األصلي .وتكونت من تلك العناصر في وسط النجوم بروتو جميع العناصر أثقل طرد عندما ذهب هؤالء
النجوم سوبر نوفا .حتى عندما يدعو هللا خلقه "العميق" ،ثم "المياه" لهذا السبب .األكسجين والهيدروجين تجعل المياه.H2O ،
هللا ليس فقط تهب على األعماق غير انفجار ،أو قوة التنفس والرج .وهذا يبدأ السائل الشروع في وضع دوامات والدوامات .وأعتقد أنها
من هذا أن تشكيل المجرات.
أنني أدرك أن بعض التفسير قد أعطيت فقط غير موجود في الكتاب المقدس.
تذكر :لقد أعطانا هللا الكون بأكمله يتعلم من فضال عن الكتاب المقدس .هللا هو خالق الكون ،وهو مؤلف الكتاب المقدس .لدى المهتمين
بدراسة العديد من العلوم ،حتى لقد تعلمت من مجموعة من العلماء الذين حددت وجود الكون ،وميلي ثانية فقط بعد االنفجار الكبير ،في شكل سائل
العشاء الساخنة .هذا التفسير ذلك القرب من هللا ما قائال في الكتاب المقدس ،وأنه قد تبنت ك .true

آيات "القديسين هللا" المسيحيين
جنبا إلى جنب مع الشرح أعاله من اآليات األولى من "سفر التكوين" ،يسوع يعطينا مثاالً آخر على كيف يقول الشيطان اكاذيبه.

سيقول كثيرون بالنسبة لي في ذلك اليوم ،الرب ،الرب ،قد نحن ال تنبأ في اسمك؟ وفي الخطوط الجوية التركية اسم يكون المدلى بها من
الشياطين؟ وفي الخطوط الجوية التركية اسم القيام بالعديد من األعمال الرائعة؟ Matthew 07:22
العبارة" ،في ذلك اليوم" إشارة إلى نهاية األيام ومجيء الثانية للمسيح ،ويوم القيامة .أولئك الذين يعتقدون أنهم هم عبادة هللا سيكون
السؤال لماذا ،إذا فعلوا كل هذه أعمال هللا ،يسوع ال نعترف بها.
وبعد ذلك سوف يعلنون لهم" ،لم أكن أعرف لك :تحيد عن لي ،يي هذا العمل ظلمMatthew 07:23 ".
ما يقوله يسوع هنا إذا كنت تعطي التشدق بيسوع واستدعاء نفسك مسيحيا ً أو يهودياً ،ولكن ال يعبد هللا كما أنه أوامر ،ثم يمكنك عبادة
عبثا ،لكنت يجب عبادة هللا تماما كما أنه قد قاد لنا للقيام بذلك ،وليس كما علينا أن نقرر بشكل صحيح.
العبارة" ،ية التي تعمل الجور "،يشير إلى أولئك الذين ال يبقى هللا القوانين أو األخالق ،بعد التفكير وبالتالي يكون ظلم في حياتهم .يمكن
أن تحل محل ظلم كلمة بكلمة أكاذيب.

الوصية الرابعة إعادة النظر
الوصية الرابعة مثال ممتاز لكيف تظن لك عبادة هللا ،ولكن ال ال ألن كنت ال العبادة له كما أنه األوامر .كما يكشف كيف كذب بالشيطان
وأصبح مقبوالً له كذب والحقيقة وهو تجاهل كلمة هللا أو اعتبار بالكذب.

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 ،أنت ،كما أنها االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،ال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية ال
خاصتك غريب داخل البوابات خاصتك.
ليتم في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض ،والبحار ،وكل ما عليها،
واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة فإنه .خروج 11-20:8

وأنشئت يوم السبت في الستة أيام إنشاء ،في الوقت نفسه الذي تم إنشاؤه في الكون .خالل هذه األيام الستة لخلق هللا المنشأة عند الوقت
الذي يبدأ اليوم والوقت عندما ينتهي اليوم كذلك.
في "الوصية الرابعة" ،يجري هللا محددة جداً فيما يتعلق باليوم من األسبوع( ،ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا ،).فضال
عن الوقت من اليوم الذي يبدأ يوم السبت ،وتلك األشياء التي يجب ويجب أن ال تشارك في خالل ساعات يوم السبت.
سوف تجد أي شيء في الكتاب المقدس ،الذي هو "كلمة هللا" ،التي تشير إلى بأي طريقة أو شكل ،أن هللا األوامر أو يرشد أن تنقل من
"اليوم السابع" من األسبوع يوم السبت إلى "اليوم األول" من األسبوع.

تذكر البديهي

هللا :إذا كان هللا تكلم عليه ،هذا صحيح .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة .ولذلك ،إذا كان هللا لم يتسبب في انتقال

هذا أن يحدث ،ثم الذين رأيك؟
إذا كان يمكنك االستمرار في الحصول على "يوم السبت يوم األحد" ،الذي ليس من هللا ،بدالً من السابعة يوم السبت ،الشيطان الحقيقي
بالتالي قادرة على منعك من دخول السماء وتلقى هبة الحياة األبدية من هللا ،ثم ال تظن أنه سيفعل ذلك؟ إذا لم يأذن هللا انتقال ،ثم فقط الشيطان سيكون
الدافع للقيام بذلك.
ولذلك ،عندما يسوع يقول لنا" ،لم أكن أعرف لك :تحيد عن لي "،ولهذا السبب فإن يفعل ذلك .إذا العبادة الخاص بك يستند إلى أوجه عدم
اإلنصاف (األكاذيب) الشيطان ،ثم يمكنك عبادة الشيطان ،والخاص بك عبادة هللا دون جدوى .فقط عندما كنت عبادة هللا كما أنه يحظى بالقيام
بالعبادة "من خلق هللا" .وهذا هو المقصود بأن يكون اجتهادا في العبادة الخاصة بك.

إلقاء نظرة فاحصة على "الوصية الرابعة"
تذكر يوم السبت ،للحفاظ على القدس ،هللا يريد منك أن تذكر "يوم السبت" ،وليس االحتفال بيوم السبت ،ولكن يوم السبت .هللا "المقدسة
اليوم السابع" ،وقدس "اليوم السابع"؛ هللا لم يجعل االحتفال "عطلة السبت المقدسة" ،وجعل هللا في "اليوم السابع" من األسبوع المقدس .من هذا أنه
يريد أن نتذكر ،وكما يقول لنا أن يبقيه المقدسة.
أننا ال يمكن أن تجعل أي شيء المقدسة في منطقتنا ،ولكن هللا جعل "اليوم السابع" المقدسة ،وهو يقول لنا في هذه اآلية أن ما أدلى به
الكرسي يجب أن نبقى المقدسة ،وطريقة للحفاظ على القدس مراقبة له السبت في ذلك اليوم المقدس.
اليوم السابع هو اليوم الوحيد من األسبوع الذي جعل هللا المقدسة ،حتى عندما نضع يوم السبت في ذلك اليوم نحن وتحتفظ بها يوم السبت
المقدس .إذا نبقى يوم السبت في يوم أن هللا لم يجعل المقدسة ،ثم يصبح يوم السبت غير مقدس ،ومن ثم ليس من هللا .ولذلك كنت وضعت نفسك
معارضة هلل ،وأن كنت ال تبقى له يوم القدس المقدسة.

هللا يعطي اسم "اليوم السابع"
اسمحوا لي أن تظهر لك شيئا أن هللا قد كشف لي .في سفر التكوين  2:3هللا يخبرنا أنه المباركة في "اليوم السابع" ،وأنه قدس "اليوم
السابع" .ثم في خروج  ،11-20:8هللا يخبرنا أنه المباركة "يوم السبت" ،والمقدسة فإنه .وقد يوجد في أي مكان في الكتاب المقدس حتى تحصل على
النزوح ،حيث يستخدم هللا حتى كلمة يوم السبت أو "يوم السبت" .ويمكن مشاهدة فقط أن هللا يتقدس "اليوم السابع" ،ال يوم السبت.
أستطيع أن أرى تفسير واحد فقط هلل الدعوة اليوم "اليوم السابع" في سفر التكوين وثم استدعاء نفس الشيء "يوم السبت" في النزوح

الجماعي ،وهي كلمة يوم السبت هو االسم الذي أعطاه هللا "اليوم السابع" من األسبوع .في هذا 21ش القرن ،فإننا ندعو "اليوم السابع"" ،السبت"
الذي تم تغيير بواسطة اإلمبراطور قسطنطين إلى السبت  12:00م .وبسبب هذا التغيير ،نحن نعرف اسم "اليوم السابع" هو يوم السبت ،لذلك فال
ينفصالن .اليوم السابع هو يوم السبت ،ويوم السبت هو "اليوم السابع".
وهذا كما مع هللا ،و "اليوم السابع" هو يوم السبت ،ويوم السبت هو "اليوم السابع" ،ال ينفصالن .ولذلك ،ال يمكنك نقل السبت إلى "اليوم
األول" من األسبوع ،ألن يوم السبت هو "اليوم السابع" من األسبوع ،ليس من "اليوم األول".
تعني كلمة يوم السبت" ،يوم مقدس في مجلس اللوردات "،وهو يقول أن "اليوم السابع" من األسبوع ،وهو يوم مقدس هلل .وهم ال
ينفصالن .اليوم األول من األسبوع ليس مجلس اللوردات اليوم المقدسة؛ ولذلك فإنه ال يمكن أن يكون السبت.
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك .هللا يقول لنا شيئا هاما فيما يتعلق "يوم السبت" .فهو يقول في ستة أيام
األسبوع وسوف تقوم بذلك هو أمر ضروري لتوفير القوت للجسم ،وإذا كان لديك عائلة ،بأجسادهم كذلك .وهذا معنى كلمة "العمل" في هذه اآلية،
"للقيام بما يجب ،لكي يعمل في ،توفير إلمداد الجسم".

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.
علما أن هللا قال مع بلده الشفاه نفس الشيء قد تحاول فقط أن يشرح ،اليوم السابع هو يوم السبت للرب خاصتك هللا .أول كلمة في هذه
اآلية هي كلمة "ولكن" مع هذا كلمة هللا هو يخبرنا أنه يعطينا ستة أيام لتقديم إلمداد الجسم" ،ولكن" في اليوم السابع ،ويجب أن نترك النظر
للجسم جانبا ،وتأخذ في "اليوم السابع" لتقديم إلمداد روحنا.
يوم السبت هو يوم هللا ،هو يوم مقدس له ،ويجب أن نحتفل بيوم له كما أنه أوامر .التفكير في األمر بهذه الطريقة ،األيام الستة األولى من
األسبوع يتم استخدامها للنظر في بقاء الجسم ،سواء من الغذاء والكساء والسكن ،أو عندما يكون لدينا شرط الحتياجاتنا ،ونحن ثم استخدام وقت
الفراغ لحضور لرغباتنا ،أو سعادتنا" .ولكن" في "يوم اآللهة" ،ويجب أن نضع قبالة ما من دواعي سرورنا ،حتى أن تفسح المجال لسرور هللا،
وإعطاء القوت للروح ،التي يمكن أن يتم إال بأخذ اليوم في دراسة "كلمة" هللا المقدسة ،وجدت في الكتاب المقدس ،وعبادة هللا خالق الكون.

لماذا تبقى من السبت؟
لماذا نحن ألن هذا يوم واحد في األسبوع وإعطائها إلى األب في السماء؟ في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها،
واستراح في اليوم السابع :عاديون يبارك الرب يوم السبت ،وهو مقدس ترى ،هللا عملت ستة أيام ،ومن ثم تقع على يوم واحد .عندما نضع أيضا

اليوم السبت كاهلل أوامر ،ثم أننا بوضع أنفسنا بنفس الطريقة كاهلل وإننا نبين خالقنا الذي نود أن يكون مثله بحفظ "يوم السبت" المقدس ،ونحن هي
يظهر لدينا الحب واالحترام هلل ،بطريقة حقيقية وموضوعية.

عالمة بين لك وهللا
أتكلم أنت أيضا معزل أطفال إسرائيل ،قائال" :حق ًا  Sabbathsبي يي يبقى :ألنها عالمة بيني وبينك طوال أجيال الخاص بك؛ أن كنتم قد
أنا أعرف أن الرب أن تقدس لك 31:13 " .خروج

في اآليات أعاله التي أصبحت تسمى "الوصية الرابعة" ،يشير هللا نفسه إلى يوم السبت "اليوم السابع" .سوف تجد أي مكان في الكتاب
المقدس حيث يخبرنا هللا أنه إذن أو التغاضي عن نقل إلى آخر يوم في األسبوع .ثم فإن السؤال ،إذا كان هللا قد قال يوم السبت سيحتفل في "اليوم
السابع" من األسبوع ،وهللا يقول لنا أن أدلى "اليوم السابع" المقدسة ،وهناك ال يوجد مكان يمكن العثور عليها في الكتاب المقدس كان هللا يقول
بخالف ذلك ،ثم كيف يمكن مراقبة أي يوم آخر األسبوع من أحد أن هللا قد أخبرنا بمراقبة وال يزال إعطاء العبادة "هللا خلق"؟ أما لك العبادة "من
خلق هللا" أو لم تقم .هللا يقول لنا" ،الحب لي ،وطاعة لي ،العبادة لي" ،ولكن يجب عليك عبادة هللا كما أنه يملي ،ليس كما هو مناسب لك.
كما يخبرنا هللا أنه عندما نضع له  Sabbathsأنه سيتم "بجل" لنا.
تذكر" :بجل" هو جعل خالية من الخطيئة  .ولذلك ،عندما نحن إبقاء المقدسة يوم هللا كيوم السبت ،ولذلك فإنها المقدسة ،أنه سيكون علينا
أن تكون خالية من الخطيئة ،وهللا سوف ثم تقدس لنا على هذا النحو-

يكتب  Paulالرسول
بقية هللا
فلذلك الخوف ،خشية أن وعد الذي ترك لنا الدخول في بقية له ،أي منكم أن يبدو أن تأتي أقل من ذلك .العبرانيين 4:1
لمعزل لنا كان اإلنجيل بشر ،وكذلك كمعزل لهم :لكن كلمة بشر ال تستفيد منها ،وعدم خلطها مع اإليمان في نفوسهم أن يسمع .العبرانيين
4:2

كانت تلك التي خرجت من مصر مع  Mosesبشر "اإلنجيل المقدس" ،تماما مثلما يسوع بشر "اإلنجيل المقدس" ،ولكن ألنه لم يكن لديهم
نية اإلنجيل ال بصمة نفسها إلى قلوبهم.

للذي كان يعتقد أن ندخل في الراحة ،كما قال (هللا) أن "كما أنا أقسمت في غضبي ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي :على الرغم من أن
األعمال تم االنتهاء من المؤسسة في العالم ".العبرانيين 4:3

الدخول في الراحة ،كما قال (هللا) .وقد قال  Paulفقط أنه يجب أن ندخل في بقية هللا ،كما قال أنه هللا ،الذي هو المنصوص عليها في
"الوصية الرابعة هلل" .ال يوجد شيء مكتوب في الكتاب المقدس حيث أن هللا قد أعطى األوامر أو التعليمات أنه قد نقل له يوم راحة من "المقدسة
اليوم السابع" من األسبوع لليوم األول من األسبوع .ولذلك هناك مكان واحد فقط في الكتاب المقدس حيث أن هللا يقول لنا متى وكيف أن تبقى له يوم
السبت المقدس و  Paulيبين لنا أن الذي هو المبين في "الوصية الرابعة" أنه  Paulتعترف يوما صحيحا ً لبقية.

اآلية أعاله تشير إلى:

 Oيأتي ،فللعبادة وتنحني :فليركع أمام الرب صانع لدينا.
ألنه هو الهنا؛ ونحن شعب له المراعي واألغنام من يده .اليوم إذا كنتم سوف نسمع صوته ،تتصلب ال قلبك ،كما هو الحال في االستفزاز،
وكما هو الحال اليوم من إغراء في البرية :عندما الخاص بك اآلباء يميل لي ،تبين لي ،ورأى عملي .أربعين عام ًا طويلة كان أنا حزن مع هذا
الجيل ،وقال" :هو شعب الذي يخطئ في قلوبهم ،وأنها لم تعرف الطرق :مزمور 10-95:6
ألنه (هللا) كلم في مكان معين لليوم السابع على هذه الحكمة" ،هللا و" الراحة في اليوم السابع من جميع أعماله .العبرانيين 4:4

في مكان معين إشارة إلى سفر التكوين ،والسبعة أيام من إنشاء ،واستراح "اليوم السابع" أن هللا.
وفي هذا المكان مرة أخرى ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي .العبرانيين 4:5

بقية هللا هو "يوم السبت اليوم السابع".

رؤية ولذلك فإنه  remainethأن بعض يجب أن تدخل فيه ،وهم الذين كان بشر أو ً
ال دخل ال بسبب الحاد :العبرانيين 4:6
على الرغم من أن أولئك الذين جاؤوا من مصر مع  Mosesفشل في الحفاظ على "يوم السبت اليوم السابع" ،أنه القيام به مع الحاد.
وعلى الرغم من كل أن هللا أظهر لهم بالمعجزات ،أنهم ال يزال ال يؤمن "من خلق هللا" .أنهم شاهدوا اإلرشادات التي يقدمها لهم  Mosesبأنه بناء
على تعليمات من رجل ليس "من خلق هللا" ،وأنهم ال يعتقدون ذلك.

مرة أخرى ،أنه (هللا) ليميتيث يوم معين ،قائال في  ،Davidإلى اليوم ،بعد فترة من الزمن وقت ًا طوي ً
ال؛ كما قيل ،إلى أيام إذا كنتم سوف
نسمع صوته ،تتصلب ال قلوبكم .عبرانيين 4:7

أن ما تقوله  ,Paulأن  Paulأنه يدرك أن هللا محدود يوم معين من األسبوع كيوم السبت.
لتحدث إذا كان يسوع قد أعطى لهم بقية ،ثم أنه بعد ذلك ال ليوم آخر .عبرانيين 4:8

 Paulهو طرح السؤال" ،إذا كان يسوع أعطت الرسل يوم آخر خالف السبت اليوم السابع ،أنه ال قد قلت عنه ذلك ألنه سيكون قد كتب
إلى أسفل في واحدة من اإلنجيل للرسل؟"

شعب هللا
ولذلك  remainethهناك راحة لشعب هللا .العبرانيين 4:9

ولذا يقول " ،Paulفي أن تكلم يسوع في ال يوم آخر ،ال يزال هناك أن الذي يتكلم هللا من ،السبت اليوم السابع ،وهو ذلك اليوم الذي هو
يوم الراحة ولذلك .هذا يقول لي أن هللا أظهر  Paulله البديهي ،مثلما أنه قد أظهرت أنه بالنسبة لي ،وقد يظهر اآلن ألولئك الذين يقرأون هذه
الكلمات.

اإلحاطة

علما :أن بقية اليوم السابع ألن "شعب هللا" ،لذلك إذا كنت ال تحتفظ "السبت اليوم السابع" ،ثم لم تكن واحدة من "شعب هللا".

ألنه يتم إدخالها في بقية له ،أنه قد خلت توقفت أيضا من أعماله الخاصة ،كما فعلت هللا من بلده .العبرانيين 04:10
فللعمل وبالتالي الدخول في ذلك بقية ،أقل من أي رجل تقع بعد نفس المثال من الحاد .العبرانيين 04:11

هللا لم تصدر أي يوم آخر من األسبوع المقدس ،حتى لتتمكن من مراقبة يوم السبت أي يوم من األسبوع ،وأن يكون في المعارضة
المباشرة إلى "أمر هللا" وتعاليم يسوع .إذا كنت ترغب في عبادة الخالق الخاص بك ،ثم أعتقد أن لديك للقيام به كما يقول ،ليس كما هو مالئم بالنسبة
لك ،أو ألنك تعتقد أن يوم األحد الصحيح .إذا كان هللا يقول أنه ،كان صحيحاً .بغض النظر عن ما كنت تعتقد ،كل ذلك يعود إلى ما يقول هللا .إذا ما
كنت تعتقد أن ال تكون معتمدة من قبل  Wordاآللهة ،ثم ما كنت تعتقد كاذبة وليست من هللا" .هللا إذا" لم أقول ذلك ،ثم أنها كذبة .هل تريد حقاً أن
يستمر في الكذب ،وهو "يوم السبت األحد" الشيطان ،أو هل تريد إظهار هللا أن أحبه ،واحترام له ،وذلك تبقى واالحتفال "يوم السبت" في يوم
األسبوع الذي جعل هللا المقدسة؟
وأود أن تظهر لك شيئا أن هللا قد كشف لي .لن تجد هذا في الكتاب المقدس ،ولكن في الوثائق التاريخية.

الدكتور هيسكو تي.
مؤلف كتاب المعمدانية
د .هاء ت .هيسكو ،تقرير الخطبة في االتفاقية الوزير المعمدانية ،في '"الفاحص نيويورك" 16 '،نوفمبر .1893
"كان هناك وأمر إلبقاء المقدسة يوم السبت ،ولكن يوم السبت أن لم يكن اليوم األحد .سيكون مهما وسهولة قال ،مع بعض إظهار انتصار ،وأن نقل
السبت من السابعة لليوم األول من األسبوع ،مع جميع واجباتها ،االمتيازات والعقوبات.
جدية رغبة منه في المعلومات حول هذا الموضوع ،ولقد درست لسنوات عديدة ،أطلب ،حيث سجل لمثل هذه المعاملة ويمكن االطالع على :ليس في

العهد الجديد – قطعا ال .ال دليل ديني بتغيير المؤسسة يوم السبت من السابع إلى اليوم األول

من األسبوع " .

"يبدو لي غير خاضعة للمساءلة أن يسوع ،أثناء مناقشة ثالث سنوات مع تالميذه ،غالب ًا ما التحدث معهم عند السؤال يوم السبت ،مناقشة األمر في
بعض جوانبه المختلفة ،وتخليصه من النجف [اليهودية] التقليدية كاذبة ،ألمح ابدأ إلى أي انتقال اليوم؛ أيضا ،أن كان ألمحت خالل األربعين يوما حياته القيامة ،ال
يوجد شيء من هذا القبيل .وال حتى اآلن كما نعلم ،الروح ،ولم التي أعطيت لكي أحياء ذكرى جميع األشياء على اإلطالق ،أنه قد قال لهم ،والتعامل مع هذه
المسألة .ولم الرسل الهم ،في التبشير باإلنجيل وتأسيس الكنائس واستشارات وإرشاد تلك التي تأسست ،مناقشة أو االقتراب من هذا الموضوع.
طبعا أنا أعرف جيدا أن يوم األحد يدخل حيز االستخدام في التاريخ المسيحي المبكر كيوم دينية كما أننا نتعلم من آباء المسيحية وغيرها من
المصادر .لكن ما من مؤسف أن يأتي وصفت مع عالمة الوثنية ،ومعمد باسم آلة الشمس ،-ثم اعتمدت ويقدس الردة البابوية ،و تركها كتراث مقدس
للبروتستانتية".

انتصار
هل إشعار الدكتور هيسكوكس الكلمات'' ،ومع إظهار بعض من انتصار؟ " هيسكو الدكتور يقول أنه نقل يوم السبت من "المقدسة اليوم
السابع" من األسبوع "غير مقدس" في اليوم األول من األسبوع هو شيء ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار .في هذا وأنا أعلم أنه ال يوجد شيء
في الكتاب المقدس أن يكشف عن أي شيء هلل في نقل ،لذلك ،أرى أن هذه العبارة على أنها تعني أن الدكتور هيسكو ترى أنه انتصار على هللا ،أنه
تم إنجاز النقل .هل القارئ من هذه الكلمات تريد عبادة هللا ،أو باإلجراءات الخاصة بك ينتصر على هللا؟ فقط تذكر البديهي هللا" ،إذا كان هللا لم
يتكلم ،ثم أنها كذبة".

ال توافق ،هذا إذا كنت ترغب في أن عبادة هللا ،أن لك أن العبادة له كما أنه األوامر؟ إذا قمت باختيار لعبادة هللا بطريقة أخرى مما أنه
يحظى بعبادته ،ثم أنها ليست هللا أن العبادة لك ،ولكن اختراع خاصة بك ،الذي هو الشيطان بشكل افتراضي.

رمل هللا
ما الغرض هو تحقيق االنتصار على هللا؟ للقيام بذلك يضعك في معارضة مباشرة هلل ،والنتيجة النهائية لذلك هي "الموت األبدي" .فقط
طاعة هللا ،هل لديك إمكانية "الحياة األبدية" .مجرد التفكير في أنه بهذه الطريقة ،هللا خلق الكون وكل ما فيه ،وبعبارة أخرى ،هذا الكون هو مربع
الرمل هللا ،وأنه يمكن القيام به كما يطيب له .إذا كنت ترغب في عبادة هللا ،ثم يجب القيام بذلك كما هو سعادته ،كما أنه قد تم توضح أنه بالنسبة لنا،
من خالل كلمات الوصايا العشر وتعاليم يسوع.

وضع هللا في عنصر التحكم
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 ،الشرفاء؛ وسوف تفي له ،وليس القيام بالطرق الخاصة ملكك ،ال إيجاد المتعة الخاصة ملكك وال تحدث الخاصة ملكك
عبارة 58:13 :إشعيا

ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب؛ وسوف يؤدي إليك لركوب على األماكن المرتفعة من األرض ،وتغذية إليك مع تراث يعقوب
خاصتك األب :لفم الرب قد خلت يتحدث فإنه 58:14 .إشعيا

وضع قدمك على شيء أن تكون السيطرة عليها .عندما تقوم بتشغيل قدمك بعيداً ،يمكنك التخلي عن عنصر التحكم هذا .ما تقوله هللا هنا،
هو إذا واصلتم يوم السبت بأنه "ليس بالمتعة ،وال تحدث الخاصة ملكك الكلمات ،ثم سوف أنت فرحة نفسك في الرب ".وأوامر
على العكس من االبتهاج نفسك في الرب ،لتتمكن من وضع نفسك في معارضة الرب .ال ترى أن من المستحيل إظهار العبادة هلل ،إذا كنت
تشارك في األعمال التي كنت معارضة هلل؟

أين في الكتاب المقدس؟
الدكتور هيسكوكس ثم يذهب إلى جعل القضية بالسؤال" ،حيث يمكن أن سجل تلك المعاملة االطالع على :ليس في العهد الجديد – ال على
اإلطالق .يوجد أي دليل ديني بتغيير المؤسسة يوم السبت من السابع إلى اليوم األول من األسبوع" .

حتى يمكنك رؤية ،الدكتور هيسكو يدرك جيدا أن ال أعطى هللا األب ال هللا "ابنه يسوع" ،األمر وال تعليمات لنقل من السبت إلى األحد،
وال تزال حتى اآلن لكنه يثني نقل كشيء على النظر في فعل ''انتصار  " .أسألك السؤال ،هل ترغب في االنتصار على هللا ،أو هل ترغب في عبادة
هللا؟

يسوع غير خاضعة للمساءلة!
الدكتور هيسكوكس ثم قد غال من استدعاء عدم يسوع تغيير يوم السبت من يوم السبت إلى األحد ك أوناككونتابلي! أن مجرد بشر ينبغي
لوم "من خلق هللا" الذي هو غير خاضعة للمساءلة .أطلب منكم للقارئ" ،أين هو هللا في جميع هيسكو الدكتور أن يقول أن؟" يقول الدكتور هيسكو

هللا كيف أنه (الدكتور هيسكو) يعتزم عبادته ،ال فيما يتعلق بما يريد هللا ،أو يطالب .ولذلك ليس هللا هيسكو الدكتور يريد أن العبادة ،ولكن اختراع من
تلقاء نفسه.
هللا قد أعطاك االختيار الذي لم يكن لديك لعبادته ،ولكن إذا كنت تفعل ترغب في عبادة "هللا إنشاء" ،ثم قمت يجب عبادته كما أنه
األوامر ،ليس كما يمكنك اختيار .لتتمكن من اإلصرار على عبادة هللا ،بأي طريقة أخرى من تلك التي قد أمر هللا ،يعني أن تعتبر نفسك أفضل البت
في ذلك مما يفعل هللا نفسه.
يي ال يضيف منعزلة كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال ية تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر التثنية
4:2

أنت ال يمكن أن العبادة في أي شكل من األشكال التي تريدها ،إذا قمت بإضافة أو استقطاع من الضبط كاهلل فقط أن هناك ،أوامر أن قال
أن تعبد ،ثم ال عبادة له ،ولكن بعض االختراع الخاصة بك ،ومما يعطي العبادة للشيطان بشكل افتراضي.
هناك اثنين فقط التي تتطلب العبادة الخاصة بك ،ولكن فقط "هللا خلق" له المكافآت بعد هذه الحياة تعطي ألولئك الذين إطاعة قوانين بلده،
بينما عبادة الشيطان ليس لديها سوى "الموت األبدي" كمكافأة لها.

هل تتفق مع الدكتور هيسكو؟
ولدى سؤال لكل منهم يتفق مع الدكتور هيسكو ،هل فكرت يوما أن السبب لم يكن هناك أي تغيير قبل المسيح وال تالميذه ،فيما يتعلق

بحفظ يوم السبت؟ أليس ألن هللا لم يتغير يوم السبت ،ولكن "الشيطان قد"! الدكتور هيسكو يشير إلى "السبت األحد" "إرث المقدسة" إلى
البروتستانتية .اسأل ما هي الطريقة أنها مقدسة .ال تجعل هللا األحد العبادة المقدسة ،وقال أنه أدلى في اليوم السابع المقدسة ،وبعد ذلك فإن في ذلك
اليوم لالحتفال بيوم السبت .منظمة الصحة العالمية ،ثم قدم يوم األحد العبادة المقدسة؟
كنيسة روما يريد لك أعتقد أنه يتمتع بسلطة من هللا لجعل يوم األحد يوم مقدس للعبادة ،وهو الكفر ،حسب هللا له تلك السلطة ،وقد يوجد في
أي مكان في الكتاب المقدس حيث أعطى هللا أي سلطة من هذا القبيل إلى كنيسة روما ،ولذلك فقد ال توجد مثل هذه السلطة .إذا كان هللا لم يتكلم
عليه ،كذب.
أن الكنائس البروتستانتية ،عند فصلهم عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،احتفظ "السبت األحد" يومهم االحتفال ،يضعهم في معارضة هللا
كذلك .ولذلك ،ترد الكنائس البروتستانتية التي تبقى "يوم السبت يوم األحد" ،في ما هو دين المسيح الدجال.

آباء الكنيسة
الدكتور هيسكوكس يشير إلى حقيقة أن بعض آباء الكنيسة بدأ االحتفال بيوم األحد بدالً من يوم السبت ،ولكن ما يبدو أنه ال يفهم ،أن على
الرغم من أنه قد يعتبر هؤالء الناس أن يكون آباء الكنيسة ،بمجرد أن توقفوا عن عبادة هللا كأوامر هللا ،توقفوا يجري هللا ،وليست العبادة بأنهم
يشاركون في عبادة هللا.

يمكن إظهار هذا ليكون صحيحا ً بقراءة الفصلين  2و  3من "سفر الرؤيا" .في هذه الفصول ،سكولدس يسوع ،من خالل الرؤى التي
تعطي ليوحنا الرسول ،الكنائس في آسيا الصغرى ،للسقوط بعيداً في الوثنية وعدم البقاء وفيا لتعاليم يسوع .على الرغم من أن يسوع ال يذكر يوم
السبت على وجه التحديد ،قال أنب فيما يتعلق بالممارسات الوثنية األخرى.
تذكر :تعريف كلمة "وثنية" ،التي هي ليست من هللا .بمجرد توقف هذه التجمعات االحتفال باليوم السابع يوم السبت ،أنها توقفت يجري
هللا ،وبالتالي فأصبح الوثنيين.

يسوع يعطي إنذار
تب؛ وأال فأنا سوف يأتي لك بسرعة ،وسوف محاربتهم بسيف فمي .الوحي 02:16

في هذه اآلية أرى يسوع تحذير لنا أنه يجب أن نعطي العبادة هلل كما قد أمر هللا أنه يجب علينا ،أي شيء أقل أو أكثر من ذلك ،عدم عبادة
هللا على اإلطالق .إذا كنت ال ،كأوامر هللا ،ثم يسوع سوف يدمر لك والكنائس كاذبة لدى عودته.

شخصية الشيطان
وأود أن أدلى بتعليق شخصي فيما يتعلق بهذه الكلمات للدكتور هيسكو .إذا قد تتساءل ما هو نوع من شخصية له الشيطان ،أنت بحاجة إلى
القراءة فقط كلمات الدكتور هيسكو مرة أخرى .وهم من أمثاله نفسه .فكل شيء لي ،ولي ،لي ،المتغطرسة ،أبهى مليئة باالعتزاز ،بأي شيء (ال
فكر) الذي تم إنشاؤها عليه.

الحكيم
ولذلك كان يسمع هذه األقوال لألعمال المتعلقة باأللغام ،ودويث لهم ،سوف أشبه له معزل رجل الحكيم ،الذي بني بيته على الصخرة :نزل
المطر ،وجاءت الفيضانات والرياح فجر ،وتغلب على هذا البيت؛ وأن سقطت ال :ألنها تأسست على صخرةMatthew 07:24-25 .

ومن أي وقت مضى في أن يسمع هذه األقوال لألعمال المتعلقة باأللغام ،ومنهم ال يجوز تشبيه منعزلة رجل أحمق ،الذي بني بيته على
الرمل دويث :نزل المطر ،وجاءت الفيضانات والرياح فجر ،وتغلب على هذا البيت؛ وكان سقط :والسقوط ألنها كانت كبيرةMatthew .
07:26-27
أما كنت تعيش بتعاليم يسوع ،كما بينت لكم ،تشمل الوصايا العشر ،وتجعل نفسك جديرة بأن يدخل السماء ،أو لك العبادة وفقا للمتعة ،أو
الخاص بك يعتقد التي تستند إلى اإلنجيل كاذبة الشيطان ،الذي قد ال توجد مكافآت من هللا .وهذا هو قرار أن عليك أن تجعل ،ونتذكر ،ويزن
"روحك الخالدة" في الميزان.

