الفصل 6
تعاليم يسوع المسيح
يسوع ابن هللا
وجاء يسوع وكلم لهم ،قائال" :كل السلطة تعطي لي في السماء واألرض .انتقل يي لذلك ،وتعليم جميع األمم ،يعمد لهم باسم األب ،واالبن،
ومن األشباح المقدسة :التدريس لهم بمراقبة جميع األشياء على اإلطالق حظيت لك :ولو ،أنا معكم دائم ًا ،حتى بمعزل نهاية العالم .أمين.
Matthew 28: 18-20

هللا ليس عنصرية
العبارة" ،تعليم جميع األمم "،لكي يكون واضحا أن هللا ليس عنصرية .ال أقول يسوع الرسل للذهاب إلى األمم محددة من العالم ،ولكن
للذهاب و تعليم جميع األمم .
يسوع كما يقول لهم" ،تدريس لهم لمراقبة كل شيء على اإلطالق حظيت لك ".الكلمة األساسية هنا هي "مالحظة" .ال يكفي أن تقبل
يسوع كالمخلص الخاص بك ،ولكن يجب عليك أيضا "مراقبة أو الممارسة" ،تدرس جميع أن يسوع .يسوع تدريس األخالق ،فضال عن الوصايا
العشر ،ولذلك ،هو قول يسوع رسله لتعليم أن أردنا أن المراقب كل ما يدرس.

وقال لهم" ،اذهب ية في جميع أنحاء العالم ،والتبشير باإلنجيل لكل مخلوق .أضاف أن يؤمن وهو عمد يخلص؛ ولكنه قال أنه ال يؤمن بأن
يكون اللعينة .وهذه العالمات ويتبع لهم أن نعتقد؛ في اسمي ،أنها المدلى بها من الشياطين؛ سوف يتكلمون باأللسنة الجديدة؛ سنتناول الثعابين؛ وإذا
شرب أي شيء من القاتل ،فإنه ما لم يصب لهم؛ يجب وضع األيدي على المرضى ،وأنها( ،المرضى) ويجوز استرداد .مارك 18-16:15

ذلك ثم بعد أن تحدث الرب لهم ،وكان في استقباله يصل إلى السماء ،وجلس عن يمين هللا .وخرج ،وبشر في كل مكان ،رب العمل معهم،
وتؤكد الكلمة مع عالمات بعد .أمين .مارك 20-16:19

شاهد ليسوع
أن الذي كان منذ البداية ،التي سمعنا ،الذي شهدنا بأعيننا ،لقد بحثنا عليها ،وتعاملت مع أيدينا ،كلمة الحياة؛ لتجلي في الحياة ،وقد رأينا
أنها ،وتشهد ،ويا للعجب لكم أن الحياة األبدية ،الذي كان مع األب ،وتجلى معزل لنا؛ التي كنا قد رأينا وسمعنا تعلن أننا لكم ،أنتم أيضا قد يكون

زمالة معنا :وحق ًا لدينا زمالة مع األب ،ومع أن االبن يسوع المسيح .وهذه األمور كتابة ونحن معك ،أن الفرح الخاص بك قد يكون كامل .أنا جون
4-1:1

أن الذي كان منذ البداية ،يشير إلى ما يلي:

الرب يمتلك لي في بداية الطريقة ،من قبل أعماله القديمة .كان اإلعداد من األبدية ،ومن البداية ،أو من أي وقت مضى األرض كان.
األمثال 23-08:22

آيات اثنين أعاله من "كتاب من األمثال" هو مقدمة من السيد المسيح ،ابن هللا ،قبل أنه يتجلى للعالم في جسد رجل ،يسوع ،لكل من الرجل
الذي يقرأ هذه الكلمات.
التي استمعنا ،الذي شهدنا بأعيننا ،ولقد بحثنا عليها ،يشير إلى حقيقة أن يوحنا الرسول يعرف يسوع شخصيا وحميمة ،خالل الوقت
أمضى في شركة يسوع خالل السنوات الثالث األولى ،والنصف اآلخر من وزارة يسوع .جون سمع يسوع يتكلم ،وشاهد بعينيه المعجزات التي
تجلى يسوع في أولئك الذين تطرق.
وتعاملت مع أيدينا ،يشير إلى ما يلي:

وقال لهم" ،لماذا هي يي المضطربة؟ وماذا أفكار تنشأ في قلوبكم؟ ها يدي وقدمي ،فإن أنا نفسي :التعامل مع لي ،وانظر؛ لروح خلت
ليس من اللحم والعظام ،كما ية انظر لي .لوقا 39-24:38

ويكشف عن يوحنا الرسول لنا القارئ ،أنه جون رأيت يسوع ،ولمست األيدي واقدام يسوع بعد القيامة ،وأن يسوع لم يخيف المسامير
التي اخترقت جسده .جون هو اإلدالء بالشهادة أن يسوع ترتفع في الواقع من بين األموات ،في الجسم والروح ،وليس مجرد روح.
"من كلمة الحياة"؛ وتجلى في الحياة ،وقد رأينا ذلك ،وشاهدا ،ويا للعجب لكم أن الحياة األبدية ،حيث "كلمة" يشير إلى ما يلي:

في البداية كانت الكلمة ،والكلمة كان مع هللا ،والكلمة هللا .نفس الشيء في البداية مع هللا .أدلى كل شيء له؛ ودونه ال شيء التي تم
إجراؤها .كان له في الحياة؛ والحياة على ضوء الرجال .جون 4-1:1

باختصار هو جون اإلدالء بالشهادة هو يسوع المسيح ،ومن جميع الوعود التي قطعها هللا-يسوع ،تتصل الحياة األبدية لجميع الذين هم
"القديسين هللا" صحيحا ً كما قال يوحنا الرسول يشهد على.
 ،والحياة على ضوء الرجال .أعتقد أن الحياة تعطي لجميع الكائنات الحية على األرض كما بطارية ضوء فالش .دون البطارية،
المصباح لن تنجح ،دون الحياة؛ العناصر التي تدخل في التركيب لجميع الكائنات الحية سيكون شيئا أكثر من العناصر غير الحية .الحياة التي
أعطاها هللا لألرض يوفر القوة التي يسمح للرجل أن يخرج .إزالة الحياة ،واألرض يصبح صخرة ميتة عائمة في الفضاء.

هللا هو النور
هذا إذن هو الرسالة التي نحن سمعت منه ،ونعلن لكم ،أن هللا هو الضوء ،وله ال ظالم على اإلطالق .أنا جون 1:5

تذكر :المستخدمة في هذا السياق ،تعني كلمة "النور" الحياة ،ولكنه يعني أيضا ،فهم .هو الحياة تحدثت عن الحياة األبدية تعطي كهبة
من هللا لجميع "القديسين هللا"؛ فهم بحاجة إلى تحقيق "الحياة األبدية" يأتي من دراسة جادة لما علمنا يسوع.

إذا قلنا أن لدينا زمالة معه ،وسيرا على األقدام في الظالم ،تكمن ،وهل ال الحقيقة :ولكن إذا نسير في النور ،كما في الضوء ،لدينا زمالة
واحدة مع آخر ،ودم يسوع المسيح ابنه كلينسيث لنا من كل خطيئة .أنا جون 7-1:6

إذا قلنا أن لدينا زمالة معه ،وسيرا على األقدام في الظالم ،ونحن تكذب .وهذا يعني أنه إذا كنت تعطي التشدق من هللا ،أو كونه مسيحياً،
لكن عدم االحتفاظ "وصايا هللا" أو سيرا على األقدام في "األخالق هللا" ،فأنت كاذب .كيف يمكن استدعاء نفسك أن هللا عندما كنت ال طاعة
وصاياه؟
لدينا زمالة واحدة مع آخر ،مما يعني ببساطة أنه إذا كنت "سانت من هللا" ،ثم أنت كينسمان مع يسوع وجميع القديسين األخرى .أيضا،
إذا كان لديك زمالة مع يسوع ،وتعيش حياتك في األخالق يدرس لنا بالمسيح ،ثم لديك زمالة مع هللا األب كذلك .أن أقول أن كنت مسيحيا ً ولكن ال
يعيشون في األخالق من الوصايا العشر أو تعاليم يسوع ،فأنت كاذب ،لنفسك ولآلخرين أن كنت أقول لكم هي مسيحي إلى .هذا يسوع يعطي الدعم
لما يلي:

ولكن اإلجابة عليها وقال له أن قال له" ،من والدتي؟ وهم إخوتي" :وتمتد إليها يده نحو تالميذه ،وقال ":ها أمي واخوتي! ليعاقب سنفعل
إرادة أبي الذي في السماء ،نفس الشيء أخي ،واألخت ،واألمMatthew 12:48-50 .

ونحن جميع الذنوب
إذا قلنا أن لدينا ال الخطيئة ،أننا نخدع أنفسنا ،والحقيقة ليس في الواليات المتحدة .إذا نعترف آثامنا ،والمخلص وعادل يغفر لنا خطايانا،
وطهّر لنا من كل إثم .إذا كنا نقول أننا قد أخطأ ال ،نحن جعله كاذبا ،وكلمته ليست فينا .أنا جون 10-1:8

في مايو من عام  2009وقد لمست باهلل ،أو ربما باالشباح المقدسة ،ومنذ ذلك الحين لقد تم ثقة أو تبريره باإليمان واألمل في أن هللا قد
غفر لي كل ذنوبي كثيرة .حتى إذ ا كان لي أن أقول لكم أنه مع هذا الغفران وأنا ولذلك خالية من الخطيئة ،سأكون كاذب .الصفح ال يعني أن هللا قد
طهر تلك الذنوب منا ،وهذا لن يحدث حتى ونحن هم اختطفوا حتى مع يسوع في السحب ،أو حتى يوم القيامة وهللا تقرر أننا جديرة بالخالص .حتى
ذلك الحين ،ونحن ال تز ال مع الخطيئة .فمن الضروري أن نستمر في كل يوم لبقية حياتنا للحفاظ على أنفسنا خالية من الذنوب الجديدة التي تعيش
في األخالق كما يدرس لنا بالمسيح.

يسوع لنا الدعوة
بلدي األطفال الصغار ،هذه األمور كتابة أنا لكم ،أنتم الخطيئة ال .وإذا كان أي رجل الخطيئة ،لدينا داعية مع األب ،يسوع المسيح البار:
وهو االستعطاف( ،التهدئة) ،خطايانا :وليس بالنسبة لنا فقط ،ولكن أيضا عن خطايا العالم كله .أنا يوحنا 2-2:1

ما تقول لي هذه اآليات هو أن الخطيئة ،التي تعرف بالوصايا العشر ،سوف تبقى لكم من السماء والحياة األبدية .إذا كنت ال تعرف وتفهم
ما الوصايا العشر ،ثم كيف يمكن أن تعرف ماهية الخطيئة؟ إذا كنت ال تعرف إذا كنت الخطيئة ،ثم كيف سوف تعرف إذا كنت صالحاً أم ال .فقط
بحفظ ومعرفة الوصايا العشر وما الترشح ،يمكنك أن تعرف كيف ال الخطيئة.
إذا كان الخاص بك الكنيسة يقول لك أنه كمسيحي أنت فوق القانون ،ثم الخاص بك الكنيسة يكمن لك .إذا كان لديك الكنيسة يخبرك أن
كانت الوصايا العشر ولكن ترتيب مؤقت بين هللا واليهود ،ثم الخاص بك الكنيسة يكمن لك .إذا كانت الكنيسة يقول األكاذيب ،ثم أنه ال يبشر هللا
اإلنجيل المقدس ،ولكن اإلنجيل الشيطان كاذبة .جون تؤيد ذلك فيما يلي.

حفظ وصايا هللا
وهنا نعلم أن نعرف له ،إذا ابقينا وصاياه .أنا جون 2:3

ترى ،نحن فقط يمكن معرفة هللا إذا ابقينا وصاياه ،ويسوع المسيح يجري هللا في جسد رجل ،هو هللا .معرفة ابن هللا معرفة األب .وهذا هو
مرة أخرى تقديم الدعم من اآليات التالية.

أنه " ،saithأعرف له "،و  keepethال وصاياه ،كاذب ،وليس له في الحقيقة .ولكن أوتي  keepethكلمته ،له حق ًا هو حب هللا الكمال:
هنا نعرف أننا أن نحن له .أنا يوحنا 5-2:4

إذا كان يمكنك القول" ،أنا مسيحي" ،تقول أن تعرف يسوع المسيح .ولكن أقول لك جون في اآليات أعاله أنه إذا كان في نفس الوقت كنت
ال تبقى الوصايا العشر وتعاليم يسوع األخالقية ،فأنت كاذب ،أنت ال حقا ً تعرف يسوع.

على سبيل

المثال :إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،ولكن االنخراط في الزنا أو الفجور ،ثم كنت كاذبا ،على حد سواء هي

خطايا ضد الوصايا العشر وتعاليم يسوع.

يجب أن نسير سيرا على األقدام
أنه  saithأنه يفنى له ينبغي نفسه أيضا سيرا على األقدام ،حتى وأن كان يمشي .األخوة ،اكتب ال الوصية الجديدة معك ،ولكن وصية
قديمة التي كنتم قد من البداية .الوصية القديمة هي الكلمة التي كنتم قد سمعت من البداية .أنا يوحنا 7-2:6

هو الوصية القديمة التي يتكلم جون "الوصايا العشر هللا".
تذكر :جون هو "يهودي القرن األول" ،وعلى هذا النحو أنه يعطي التوجيه ألولئك الذين ،مثله ،قد تعرف الوصايا العشر من شبابهم ،أو
من بداية بهم.
مرة أخرى ،وصية جديدة اكتب لكم ،الشيء الذي يصح به وأنت :ألن الظالم في الماضي ،وعلى ضوء صحيح اآلن شينيث .أنا يوحنا 2:8

قبل المسيح كان هناك فقط القانون ،الوصايا العشر ،وكنت ال يتم حفظها بواسطة أعمالك وحدها ،ولكن األشغال هامة ،ألنه دون القانون،
ال يوجد فهم لماهية الخطيئة وال أحد يدخل الجنة له خطيئة.

من خالل يسوع يأتي األمل من خالل التبرير ألولئك الذين هم بالقديسين هللا الحياة األبدية يمكن أن تكون لهم .هذا هو وصية جديدة أن
يوحنا يكتب عن .وهو يقول أن كنت بحاجة إلى الوصايا العشر واإليمان أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،ليكون له ما يبرره في األمل في الحياة
األبدية.
تذكر :أن القديسين هللا تتحدد بيسوع أولئك الذين الحفاظ على الوصايا العشر واإليمان وشهادة يسوع المسيح .

أحب أخوك
أنه  saithأنه في الضوء ،و  hatethالشقيقة ،يتم في الظالم بل حتى اآلن .قال أن الشقيقة عادل يفنى في الضوء ،وال يوجد مناسبة عثرة
له .أنا يوحنا 10-2:9

وهذا يتعلق بما يدرس يسوع في اآليات التالية.

يي سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف ال تقتل؛" ويعاقب القتل تكون في خطر الحكم :ولكن أقول لكم" ،أن يعاقب هو
غاضب مع شقيقة دون سبب تكون في خطر الحكم :ويعاقب أن يقول ألخيه "،راكا " ،تكون في خطر المجلس  :لكن يعاقب القول" ،أنت كذبة"،
يجب أن تكون في خطر نيران الجحيمMatthew 05:21-22 .
هي المفتاح لفهم هذه الكلمات " ،دون سبب  " .إذا كنت أكره شخص آخر أو مجموعة من الناس ،دون سبب ،فأنت في الخطيئة .يسوع
هو مقارن ة هذه الكراهية إلى كونها مساوية لقتل شخص ما .كما كنت قد كتبت من قبل ،وهذا يتعلق بوجود أي أساس التحيز والعنصرية .كرة
زمالئك رجل هو "وسيلة الشيطان" ،ال بطريقة هللا .يسوع يعلم ،رحمه ،والتفاهم ،والتسامح ،واحترام ،وهذه ال مكان لها مع الكراهية.

ولكن أنه  hatethالشقيقة في الظالم ،ومتزعزعين في الظالم ،وال كنوويث إلى أين  goethأنه ،نظر ًا ألن الظالم قد خلت أعمى عينية.
أنا جون 02:11

قبول "كلمة يسوع" كالحقيقة ،ويعيش في تلك الحقيقة ،وسوف يمكن تبريره أيضا أمال في الخالص .إذا كنت تقرأ هذه الكلمات التي قدمها
يوحنا الرسول ويقول" ،أنا مسيحي ،ألنني أقبل هذه الكلمات حقيقة" لكن ثم انتقل حول الحياة الخاصة بك القيام باألشياء التي وضعت لك تتعارض
مع "تعاليم يسوع" ،فإنك في الظالم ،ويمكن فقط نتطلع إلى "الموت األبدي" ،لك ليست اتباع المسيح  ،بغض النظر عن ما تقوله .يجب أن تقوم
"سيرا على األقدام مشيا على األقدام" ،وليس مجرد "الحديث الحديث".

لبلده ساكي أسماء
اكتب لكم ،األطفال الصغار ،ألن ذنوبك تغفر لك لمجرد ذكر اسمه .اكتب لكم ،لآلباء ،ألن يي يعرف له أن من البداية .اكتب لكم ،الشبان،
نظر ًا ألن يي يستطيعون التغلب على واحد شرير .اكتب لكم ،األطفال الصغار ،ألن يي يعرف األب .أنا جون 13-02:12

تذكر :يوحنا الرسول هو كتابة هذه الكلمات وتوجيههم إلى أولئك الذين تحولوا إلى "تعاليم يسوع" .ما ورد أعاله ليس إعالنا بطانية
للبشرية جمعاء ،فقط ألولئك الذين يتم تحويلها" ،القديسين هلل".

وهذا يمكن أن أفضل أن يفهم تماما عند إعطاء النظر إلى ما هو المقصود بالعبارة" ،وقال ساكي أسماء" .ال تكون ضيقة جداً فيما أعتقد
أن هذا هو إشارة إلى يسوع كاالسم ،فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك كما بينت ما اسم هللا هو .باسم هللا الذي يعطي تعريف من هللا ،والتي يتم تعريفها
كالوصايا العشر وتعاليم يسوع.

تغفر لنا
ولذلك ،نحن تغفر توخياً للوصايا العشر ،ولدينا الطاعة لهم .ويرد هذا الدعم في العبارة" ،يي يستطيعون التغلب على واحد شرير".
التفكير في األمر ،كيف يمكنك التغلب على الشيطان؟ يمكنك التغلب عليها بعدم االنخراط في الخطيئة ،والتي تتصل بمعرفة ما الوصايا العشر ،بغية
معرفة ما تعرف هللا خطيئة.

وقد كتبت لكم ،لآلباء ،ألن يي يعرف له أن من البداية .وقد كتبت لكم ،الشبان ،ألن يي قوية ،ويفنى "كلمة هللا" فيكم وأنتم يستطيعون
التغلب على واحد شرير .أنا جون 02:14

كما ترون ،هذه الكلمات التي تستهدف أولئك الذين يستطيعون التغلب على واحد شرير ،هي بحكم تعريفها "القديسين هللا".
وأضاف "كلمة هللا" يفنى في كنت ،يعطي دعم بلدي بحجة أنها الوصايا العشر ،الذي هو "كلمة هللا" ،وإذا كنت تلتزم بتلك الوصايا ،ثم

كنت تعيش في بر .عندما كنت الصالحين يمكن أن يكون يغفر لبلده ساكي أسماء.

األمور في العالم
الحب ال العالم وال األشياء التي في العالم .إذا تحب أي رجل في العالم ،حب األب ليس له .لكل ما هو في العالم وشهوة الجسد ،وشهوة
العيون ،وفخر للحياة ،ليس لألب ،ولكن هو من العالم .أنا جون 16-02:15

إذا كنت تنفق حياتك في السعي لتحقيق الثروة الدنيوية ،واألشياء من األرض التي تحصل مع هذه الثروة ،ثم حب األب ليس لكم .أعتقد أنه
مثل هذا ،عندما تقوم بوضع نفسك في يد هللا أنه سوف توفر لك مع تلك التي كنت بحاجة للعيش .ما تحتاج إليه ال يعني ما تريد .ماذا يستحق هو
وجود أشياء أكثر من التي تحتاج ،أي شيء أكثر ال إضافة إلى االحتياجات الخاصة بك فقط يريد الخاص بك .من األفضل كثيرا أن كنت تريد حب
هللا ،ونتطلع إلى المتراكمة التي تحتاج "الحياة األبدية" .األشياء من هذا العالم ال يمكن أخذها معك في الموت وال في السماء ،هذه األشياء ال قيمة
لها.
والعالم يقوينا بعيد ًا ،والشهوة منه :لكنه قال أن دويث إرادة هللا يفنى إلى األبد .أنا جون 02:17

الحضارة البشرية سوف تزول ،وقد حققت كل هذا الرجل هو ليس بإرادة هللا ،ولكن بالشيطان .وسيكون إرادة هللا رجل يعيش أكثر نحو
آدم وحواء قبل اثموا .تعيش حياتك ولذلك في السعي لتحقيق "كلمة" هللا الحقيقية ،وتعرف "الحياة األبدية" .السعي لتحقيق ثروة األرض يؤدي فقط
إلى "الموت األبدي".

يأتي المسيح الدجال
األطفال الصغار ،أنها المرة األخيرة :وكما أنتم سمعت أن المسيح الدجال يجب أن تأتي ،حتى اآلن هناك العديد من المسيح الدجال في؛
حيث أننا نعرف أنها المرة األخيرة .أنا جون 02:18

"آخر مرة "،هي طريقة جون قائال "من أوقات النهاية" .كذلك يخبرنا يوحنا أن روح مكافحة المسيح بالفعل في العالم خالل الوقت الذي
عاش جون .هذا ولقد تحدثت عن عندما قال أن الشيطان النفوذ والسيطرة حتى على شيوخ المعبد ،ولكن مكافحة المسيح السلطة ،كما هو معرف في
كتاب  Danielوالوحي ،وال الحصول على المنشأة حتى اإلعالن  538عند كنيسة روما هو النظر إلى حالة دولة مستقلة باالمبراطور جستنيان
لإلمبراطورية الرومانية الشرقية.

أنها خرجت من الواليات المتحدة ،لكنها لم تكن لنا؛ أجل لو أنهم كانوا جميعا ،أن مما ال شك فيه واستمروا معنا :بل ذهبوا بها ،قد بذل
المجاهرة بأنهم ليسوا جميعا .أنا جون 02:19

في اآلية قبل ما ورد أعاله ،جون يتحدث عن أولئك الذين هم النمل-المسيح ،أو أولئك الذين يرفضون كلمة هللا وتعاليم يسوع .مع هذه اآلية
أعاله ،هو جعل جون تناقض بين مكافحة المسيح و "القديسين هللا" ،حتى إلظهار أو إظهار هذا التباين.

تلك مسحه باهلل
ولكن يي مرهم (الدهن) من "أحد المقدسة" ،وأنتم نعلم كل شيء .وقد كتب ال لكم يي معرفة الحقيقة ال ،لكن ألن يي تعرف ذلك ،وأن ال
تكمن الحقيقة .أنا جون 21-02:20

تذكر :هذا رسالة يوحنا يوجه إلى أولئك الذين هم "القديسين هللا" بالفعل ،وليس لتلك التي ال تزال تعلم "كلمة" هللا الحقيقية" .القديس من
هللا" ،أنت تعرف "الحقيقة الكاملة" هلل ،وهو يقول أن قد تم مسحه في الحقيقة هلل ،وترون ذلك يكمن الشيطان لالكاذيب التي هم.
ما جون يقول هو أن ال كتابة هذه الكلمات لتعليم أولئك الذين يعرفون بالفعل ،ولكن لتعزيز أن كلماته هي الحقيقة ،حتى أن أولئك الذين لم
يتم بالفعل "القديسين هللا" الذين يقرأون كتاباته سوف تعرف االعتراف بأن "القديسين هللا" كلماته لتكون الحقيقة ،حيث يمكن أن تعتمد أيضا على
كلماته كالحقيقة.

االبن األب
وهو كذاب لكنه أن دينيث أن يسوع هو المسيح؟ وهو المسيح الدجال ،الذي دينيث األب واالبن .يعاقب دينيث االبن ،ونفس قد خلت ليس
األب :لكنه قال أن أكنووليدجيث االبن لهاث األب أيضا .أنا جون 23-02:22

كل هذا تتعلق باالنتقال من "العهد القديم" إلى أولئك الذين يخضعون "العهد الجديد" .إطار "العهد القديم" ،كانت مطلوبة للحفاظ على
"شريعة هللا"( ،الوصايا العشر) ،ولكن يمكنك ال يتم حفظها بواسطة الخاص بك تعمل وحدها ،تحتاج إلى أن يكون اإليمان (االعتقاد) أن يسوع هو

هللا في جسد رجل ،وإيمانا منها بأن كنت تعتقد أيضا أن "كلمة هللا" العليا ،بذلك اإليمان  ،التي لها ما يبررها لك أمال في الخالص .بر دون اإليمان
فقط نصف التي هي الزمة للخالص.
العكس الصحيح أيضا .إذا كان لديك اإليمان في يسوع وكلمة هللا ،ولكن ال تحتفظ "وصايا هللا" ،ثم مرة أخرى لديك فقط نصف التي هي
الزمة للخالص .ال أحد مع األمم المتحدة يغفر الخطيئة تدخل في السماء.
هذه الكلمات موجهة إلى هؤالء اليهود الذين يرفضون يسوع المسيح .إذا قمت برفض يسوع ،ونبوءات الكتاب  Danielيجعل معينة أن
يسوع تنبأ المسيح ،وبعد ذلك كنت ال حقا ً من هللا .إذا كنت ال حقا ً هلل ،ثم لديك أي أمل في الخالص.

السماح لذلك بأن تتقيد في كنت ،الذي كنتم قد سمعت من البداية .إذا ما كنتم قد سمعت من البداية يظل لك ،أنتم أيضا يستمر في االبن وفي
األب .أنا جون 02:24

التي تلتزم في كنت ،مرة أخرى موجها لليهود ،ولكن أيضا أولئك الذين قد تبنت يسوع كابن هللا ،واألخالق من هللا ،والتي تلتزم بها .هذا
إذن هو جون حالما تثبت أكثر على الحاجة إلى أن تحتاج الوصايا العشر ،وهو المدرس هللا لألخالق ،فضال عن اإليمان أن يسوع هو ابن هللا .كال
ضرورية في أن تصبح "سانت من هللا".

تلك التي سحبت ضالل
في "تعاليم يسوع" ،كشف الحقيقة هللا في على االمتالء .جون هو تحذير أولئك الذين هم "القديسين هللا" ،البقاء سريعة لتلك التي كان
يتحدث بها المسيح ،ويمكن دعم ذلك باهلل "اإلنجيل المقدس" .ال تقم بإضافة إلى تلك التي تعرفها بالفعل أن تكون الحقيقة هللا أو استقطاع من ذلك؛
للقيام بإزالة ذلك ألنها من كونها "كلمة هللا" بأنه كذب .أنا أفضل جعل هذا واضحا مع مثال.

كنيسة المفقودة
وهناك كنيسة في العالم اليوم أن تفخر بأنها تبقى "الوصايا العشر هلل" حماسة .هذه التجمعات نفسه قبول يسوع كاهلل في جسد رجل،
والتمسك "تعاليم يسوع" .ع لى هذا النحو يمكن أن تفكر هذا الكنيسة "كنيسة المسيح الحقيقية" أن تكلم يسوع كالموجودة في "نهاية األيام".
هذه الكنيسة ولكن لديه مشكلة في إيمانها األساسية ،ومن هذه الوظائف اإلضافية أو التفسير الخاطئ للكتاب المقدس التي اتخذت بعيداً عن
تلك الكنيسة الحقيقية.
وق د منحت المناقشة إلى هذا في مقال بعنوان ،خلق هللا ،الموجود على صفحة ويب هذه .باختصار ،أنهم يعتقدون أن هللا خلق الكون بأكمله
في "سبعة أيام حرفية" ،كما يالحظ رجل يوميا على األرض .ال يوجد شيء في الكتاب المقدس أن يعطي الدعم لهذا ،وال يوجد شيء في الكتاب
المقدس حيث يعطي هللا التعريف فيما يتعلق بمدة يوم واحد إلنشاء .على الرغم من أن هللا لم يحدد هذا ،أنهم قرروا تعسفا ً أن يوم واحد من خلق هو
نفس يوم  24ساعة على األرض.

وإذا كان كل ما يوجد بهذا ،ال يزال يمكن أن يقبل منهم كالكنيسة الحقيقية ،ولكن بسبب هذا الخطأ أنهم كذلك قد اخترع فكرة أن تطور
مستحيل ،وأن كان هناك ال الموت من أي نوع ،وال حتى بين الحيوانات حتى أخطأ آدم وحواء ،الذي هو مرة أخرى غير معتمد بواسطة الكتاب
المقدس .وقد أضافوا إلى أن هللا قد تحدث ،وذلك إزالة أنفسهم من يجري "القديسين هلل" ،ككنيسة.
تلك هذه الكنيسة التي تحدثت بشأن هذا الخطأ ،أشار لي إلى اآليات في الكتاب المقدس أن يقبلوا بإعطاء الدعم لمعتقداتهم ،ولكن هذا بسبب أنها لم
تكن جادة في دراسة وفهم لماذا تقول هذه اآليات فعال .أنهم وضعوا الكلمات في فم هللا ،بغية إعطاء التعزيز لمعتقداتهم بدالً من قبول "كلمة هللا" كما
يقصد بالعبارة تعني .إذا كان لديك بعض تعتقد ،ويمكنك تحريف "كلمة هللا" لجعلها تناسب الخاص بك يعتقد ،ثم أنها لم تعد "كلمة هللا" لكن تجديف
من كلمته.

كلمات لها معنى
كلمات لها معنى ،وعند التحدث إلى شخص ما؛ أنقل الكلمات التي تستخدمها معنى أن كنت تقصد أن هذا الشخص اآلخر أيضا فهم .وهذا
يصح في الكلمات التي يتحدث بها هللا .أنه يقصد معنى معين ،وأولئك الذين يتحدث بكلماته ،أن "أنبياء هللا" ،يفهم معنى كلماته كما أنه يعتزم .ولذلك
من الضروري أن نفهم معنى الكلمات أيضا كما هو مكتوب طريق األنبياء .إذا قمت بتغيير أو ضبط تلك الكلمات أو معانيها ثم تصل الرياح
بالكلمات ،وليست تلك التي كتبها األنبياء وال يتحدث بها هللا.
وال يكفي أن تعطي العبادة هلل في جزء منه؛ يجب أن عبادة هللا تماما كما أنه هللا قد وردت عليه .إذا لم تقم بتطبيق المعني للكلمات التي يتحدث بها هللا
هذا له المعني المقصود ،فأنت ال تقدم لإلرادة (المتعة) من هللا ولكن المتعة الخاصة بك.

عدم إضافة أو استقطاع من
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

تذكر الحقيقة البديهية هللا!
إذا كان هللا تكلم عليه ،فإنك سوف تجد أنها في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا تكلم عليه ،ثم أنها الحقيقة،
هذه هي الحقيقة ،ألنها من هللا،
أنها من هللا ،ألن هللا تكلم.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنك لن تجد ذلك في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة،
أنها كذبة ،ألنه ليس من هللا،
أنه ليس هللا ،ألن هللا لم يتكلم عليه.

تلك مسحه باهلل
وهذا هو الوعد الذي خلت وعد لنا ،حتى "في الحياة األبدية" .هذه األمور أنا كتب لكم المتعلقة بها التي تغري لك .ولكن الدهن التي تلقت
يي له يفنى فيكم ،وأنتم في حاجة ال أن أي رجل يعلمك :ولكن الدهن نفس تيتشيث لك كل شيء ،وهو الحقيقة ،وهو ليس كذبة ،وحتى كما أنها خلت
يدرس لكم ،أنتم يلتزم به .أنا جون 27-02:25

كتابة يوحنا الرسول وجميع األنبياء من هللا ،تكشف عن وعود هللا ،حتى الوعد "الحياة األبدية" ،وهذه تعد جميعا يسعون إلى هللا ،وتريد
معرفة المزيد .ولكن ليست هذه الكلمات أن تقرأ أن تعطيك األمل في "الحياة األبدية" ،ولكن الدهن التي تتلقى من هللا عندما تذهب من خالل والدة
جديدة للروح ،وانتقل من شخص خطيئة إلى شخص بر .الكلمات المكتوبة سوف تظهر لك الطريق ،ولكن حتى تقوم بكتابة الكلمات على قلبك ،ليس
لديك قد تولد من جديد في "سبيل هللا".

واآلن ،األطفال الصغار ،تلتزم به؛ أنه عندما قال أنه سوف تظهر ،لدينا قد الثقة ،وال أن يشعر بالخجل أمامه في مجيئه .إذا يي تعرف أنه
الصالح ،يي تعرف أن يولد الجميع أن بر دويث له .أنا جون 29-02:28

أبناء هللا
ها ،ما هي طريقة حب األب قد خلت أسبغ علينا ،أننا ينبغي أن يسمى "أبناء هللا" :ولذلك العالم كنوويث لنا ال ،نظر ًا ألنه ال يعرفه .أنا
جون 3:1

الحبيب ،اآلن نحن "أبناء هللا" وأنه لم يظهر بعد ما سنكون :ولكننا نعلم أنه ،عندما قال أنه سوف تظهر ،سنكون مثله؛ ألننا سنشهد عليه
كما .وكل رجل قد خلت هذا األمل في له بوريفيث نفسه ،حتى ومحض .أنا جون 3-3:2

أولئك الذين الخطيئة
يعاقب كوميتيث سين ترانسجريسيث أيضا القانون :للخطيئة هو مخالفة للقانون .وأنتم تعرف أنه تجلى ليأخذ آثامنا؛ وعليه ال حرج .يعاقب
يفنى له سيننيث ال :يعاقب سيننيث خلت ال ينظر إليه ،ال يعرف له .أنا جون 6-3:4

وهذا يعطي بالتالي التحقق من الصحة لكل ما قلته بشأن الحاجة إلى الحفاظ على الوصايا العشر كالسبيل الوحيد لتجنب ارتكاب الخطيئة.
ما يقوله جون إذا كنت الخطيئة ثم قمت بمخالفة للقانون ،القانون هو الوصايا العشر؛ أن التعدي على القانون القضاء على لك من األمل في
الخالص.

ال انخدع
السماح لألطفال الصغار ،أي رجل خداع لكم :أن بر دويث مستقيم ،حتى ومستقيم .أن  committethالخطيئة الشيطان؛ الشيطان سينيث
من البداية .وتجلى ابن هللا لهذا الغرض ،أن كان قد تدمر أعمال الشيطان .أنا جون 8-3:7

السبيل الوحيد لتجنب الخطيئة تعرف ماهية الخطيئة والطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك أن تعرف ما الوصايا العشر وما تعنيه يسوع كشفت
في تعاليمه.

خياران فقط
كل من ولد من هللا دويث عدم ارتكاب الخطيئة؛ للبذور  remainethله :وأنه ال يمكن أن الخطيئة ،ألنه ولد من هللا .هي أوالد هللا في هذا
البيان ،واألطفال من الشيطان :يعاقب دويث ال بر ليس من هللا ،أي أنه ليس الشقيقة حسين .أنا جون 10-3:9

يعاقب هو ولد هللا دويث عدم ارتكاب الخطيئة ،يشير إلى أولئك الذين ذهبوا من خالل والدة جديدة للروح .ثم أنهم يعيشون بقية حياتهم في
وئام مع "األخالق هللا" .إذا كان التي تبني "األخالق هلل" ،وجعل األخالق هللا األخالق الخاص بك ،ثم سيكون من القرب إلى المستحيل بالنسبة لك

الخطيئة .لماذا سيكون من المستحيل؟ للبذور  remainethله :وأنه ال يمكن أن الخطيئة ،ألنه ولد هللا.
تشير كلمة "البذور" كما تستخدم هنا إلى حقيقة أن عند الحمل ،عند هللا يعطينا الحياة ،أنه يفعل ذلك باعطائنا قطعة صغيرة من نفسه.
وهذه هي الحياة جداً نظراً ألن لنا الذي هو بذرة هللا .فمن هذه البذور التي نود أن نشير إلى عندما نقول "هللا في كل واحد منا" .إذا كنت ابدأ
الخطيئة ،ثم هذه البذور هو إعطاء الفرصة لتنمو وتزدهر داخل لكم ،وبذلك كنت أوثق وأقرب إلى هللا .عندما كنت الخطيئة ،دفع إلى الجانب تلك
البذور .أكثر لك خطيئة إضافية فإنه يدفع إلى االنقراض داخل لكم.
تذكر فقط العودة إلى عندما كنت طفال ،قبل طرق هذا العالم تالف لك .إذا كان يمكنك أن نتذكر مرة أخرى أن اآلن ،لعلكم تذكرون التقارب
كان مع هللا ،وكيف الخير كان قويا ،أنت ويبدو في جميع أنحاء لك .فقط عندما كنت حصلت على كبار السن كما رأيت الشر الذي نجح الشيطان
يتخلل حتى تلك يغلق لك ،هل فقدت أيضا أن التقارب مع هللا .إذا كنت تريد مرة أخرى أشعر بأن التقارب ثم تعلم وفهم الوصايا العشر وتعاليم يسوع
المسيح.
الكلمة "بر" تشير إلى الوقت والجهد وضعت في البقاء مخلصين لألخالق هللا .أولئك الذين هم أثيم هم أولئك الذين تبذل أي جهد للبقاء
مخلصين لألخالق هللا ،ولكن الذين يعيشون حياتهم في الجهل غير مكترثة .إذا كنت ال من هللا ،ثم أنت الشيطان ،هناك فقط باألبيض واألسود،
الخير أو الشر ،صواب أو خطأ ،وهللا ال تعترف بظالل رمادية.

يحب بعضنا بعضا
هذه هي الرسالة التي يي سمعت من البداية ،أننا يجب أن نحب بعضنا البعض .ال كين ،الذي كان في أن واحد شرير ،وعدد كبير من
أخيه .وعدد كبير ولهذا السبب كان له ،ألن بلده يعمل الشر ،والشقيقة للصالحين .أنا جون 12-03:11

العبارة ،" ،وعدد كبير ولهذا السبب قال له "،يشير إلى حقيقة أن قابيل قتل قادرة ،ولكن في القيام بذلك ،وأصبح قاتالً ،وعلى هذا النحو
أيضا أنه قابيل قتل نفسه .ألن كين عدد كبير الشقيقة ،قادرة ،تتصور هللا قابيل بأنه الشر ،وعلى هذا النحو سيعرف قابيل "الموت األبدي" ،إال إذا
كان في مرحلة ما قبل وفاته أنه تاب خطاياه وطلب من هللا أن يغفر له.

هل تفهم ما يعنيه هللا عندما يخبرنا "حب أحد آخر"؟ حب الكلمة المستخدمة هنا ال يعني نفس النوع من الحب قد تشعر زوجة أو األطفال
الخاص بك ،فإنه يشير إلى وجود احترام الغير وإعطاء الشفقة وفهم اآلخرين ،فضال عن التعاطف واالحترام ،باختصار عالج جارك كما كنت
سوف يكون له عالج لك.

أكره أن يكون قاتل
آعجوبة ال ،إخوتي ،إذا أكره العالم لك .ونحن نعلم أننا مرت من الموت معزل الحياة ،ألننا نحب األخوة .أنه عادل ال الشقيقة يفنى الموت.
يعاقب  hatethالشقيقة قاتل :وأنتم أعلم أن القاتل ال هاث الحياة األبدية االلتزام به .أنا جون 15-03:13

العبارة" ،نجح من الموت معزل الحياة "،يشير إلى الحقيقة "القديس من هللا" ،أنك تعرف "الحياة األبدية" حتى لو كنت تموت "موت
بشري".
الكلمات" ،ألننا نحب األخوة "،يشير إلى أن الذي كان مجرد شرح أعاله ،إذا نحن نحب األخوة ،مما يعني اآلخرين "القديسين هلل"،
فضال عن تلك التي أكره لنا .أننا نحب أن نتعامل بها مع كل االحترام والمجاملة.
قال أن عادل ال الشقيقة يفنى الموت .إذا كنت ال تعامل اآلخرين باحترام ومجاملة ،فأنت ال من هللا ،وعلى هذا النحو سوف تعرف الموت
األبدية .ليست هناك تدابير نصف ،سواء كنت تعيش باألخالق هللا أو كنت ال.
قد تسأل" ،يعاقب  hatethالشقيقة قاتل "،لماذا يرى هللا يجري تكافؤ يزدري بأنه قاتل؟ إذا قمت بإظهار الحب واالحترام للجميع ،ثم
يمكنك الكشف عن هللا من خالل اإلجراءات الخاصة بك ،ويمكن تشجيع أولئك الذين يشهدون ذلك اإلجراءات الخاصة بك تعديل طرقهم وتصبح
أكثر مثل لكم ،ومن خاللكم ،أشبه هللا .إذا كان من ناحية أخرى تظهر االزدراء والكراهية تجاه اآلخرين ،ثم تكشف لك الشيطان ،والشيطان أن
اآلخرين سوف ثم يميل إلى محاكاة .في هذا أنت سبب اآلخرين لتلقي الموت األبدية ،وأنت على أنه ،بسبب اإلجراءات الخاصة بك ،الذين قتل منهم.

أحب قوال ليس فقط في Word
بموجب هذا تصور لنا محبة هللا ،نظر ًا ألنه المنصوص عليه حياته بالنسبة لنا :ونحن يجب أن يضع حياتنا لالشقاء .ولكن أوتي خلت
حسن في هذا العالم ،و [سث أخيه حاجة ،وشوتيث حتى بلده أحشاء الرحمة منه ،وكيف المائتة محبة هللا له؟ أنا جون 17-03:16

كلما رأيت شخص في حاجة إليها ،ما إذا كان أخوه أو شخص غريب ،إظهار الرحمة والشفقة تجاههم ،وكنت تعيش في "سبيل هللا" ،إذا
تجاهل وتمر ،أو االزدراء أو الضحك على هؤالء في حالة من إلياس ،ثم كنت تعيش في "طريق الشيطان".

أطفالي قلي ً
ال ،دعونا ال الحب في  ،wordال في اللسان؛ ولكن في الواقع وفي الحقيقة .وهنا ونحن نعلم أننا بالحقيقة ،وتكفل قلوبنا أمامه،
إذا قلبنا تدين لنا ،هللا أكبر من قلوبنا ،وكنوويث كل شيء .أنا جون 20-03:18

كلمة "الواقع "،كما تستخدم هنا تشير إلى اإلجراءات التي يمكنك المشاركة في ،أو الوقت والجهد أن لك شخصيا تنطوي على نفسك في
العيش "األخالق هللا" وليس مجرد إعطاء التشدق بها .عند التزامك باألخالق هللا وقوال وليس فقط في  ،wordثم قلبك لن ندين لك ،وهللا الذي هو
معرفة كافة ،وسوف تعرف الحقيقة الخاصة بك.

الحفاظ على وصايا هللا
الحبيب ،إذا قلبنا إدانة لنا ال ،ثم لدينا الثقة تجاه هللا .وإننا نطلب من أي نوع ،نتلقى منه ،ألن علينا الحفاظ على وصاياه ،والقيام بتلك
األشياء التي إلرضاء في بصره .أنا جون 22-03:21

ألن نبقى وصاياه ،ينبغي إقناع عليكم الحاجة إلى إبقاء كل عشر وصايا هللا ،آخر كيف يمكن حقا ً استدعاء نفسك تابعا للمسيح؟

وهذا أمر له الوصية" ،أننا يجب أن نؤمن على اسم له ابنه يسوع المسيح ،وحب بعضهم البعض ،كما أنه أعطانا الوصية .وقال أن
 keepethوصاياه المائتة له ،وقال له .وهنا نعرف أنه يفنى فينا ،بالروح التي خلت أعطاه لنا .أنا جون 24-03:23

العبارة" :باسم يسوع  "،ال تشير إال إلى الرجل يسوع ،ولكن لكل ما كان يمثله وعلمتنا .عندما تثق بالمسيح ،يجب أن نعتقد أيضا في كل
ما قام بالتدريس ،وفي هذا االعتقاد ،عش حياتك كما يصر تعاليمه ويجب علينا .إلعطاء التشدق بالنصرانية ،دون أن يعيش الحياة التي تدرس
يسوع ،يجعلك كاذب واحتيال.
ولعلكم تذكرون من الدروس ،وأظهر لي كيف كان يسوع "الوصية األولى" اقتبس من كلمات كتبها  Moses 1500قبل سنوات ،وما
يعطي  Mosesمناقشة ،كانت إشارة إلى حفظ الوصايا العشر ،كما تبين أن تحب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل .ولذلك عندما
يخبرك رسوال للحفاظ "وصايا الرب يسوع المسيح" ،فإنه أيضا يقول لنا للحفاظ على الوصايا العشر ،ألن في القيام بذلك فإنه يعطي تعريفاً لكيفية
إظهار حبنا هلل.

حاول األرواح
الحبيب ،أعتقد ال كل الروح ،ولكن حاول األرواح سواء كانوا من هللا :نظر ًا ألن العديد من األنبياء ولت إلى العالم .أنا جون 4:1

العبارة" ،حاول األرواح "،من المهم أن نتذكر .كلمة "محاولة" يعرف بأنه :لجعل ومحاولة أو جهد لنفعل شيئا ،الختبار أو وضع تحت
المجهر .كيف يرتبط هذا بكلمة "المشروبات الروحية" ،كما أنها تستخدم هنا يشير إلى الكلمات التي يتحدث بها اآلخرون" .اآلخرين" ،كما يشير
إلى الكهنة والقساوسة ،وغيرها من الجهات التي قد تفكر بمعرفة أكبر بالكتاب المقدس مما لديك .ولذلك ،ماذا يقول لنا يوحنا الرسول أننا ال ينبغي
أن ما يقول اآلخرين لنا في "اإليمان األعمى" ،ولكن وضع تلك الكلمات التي يقولون تحت اختبار لتحديد إذا ما يقولون يمكن أن تدعمها المقدس هللا.
إذا ال يمكن اعتماد ما يقولون بالمقدس ،هو كذب وينبغي تجاهل.
لماذا هللا يريد منا محاولة عبارة اآلخرين ،ألن هي خرج كثير من األنبياء في العالم؟ هللا يريد أن نضع دائما ً في االعتبار أن "الشيطان
يكمن" ،وإذا كان يمكن أن أقول لك شيئا أن يعطي لك يؤدي إلى االعتقاد بأن كلماته بأنه صحيح ،ثم سوف يتم سحبها بعيداً عن الحقيقة هلل ،وإلى
مغالطات الشيطان .الكذب الكمال وقال الحقيقة  ،%90وتتفوق على كذبة  ،%10في هذا الشيطان.
يكون اجتهادا في الدراسة ،ومقارنة حياتك طويلة يعتقد أن الكتاب المقدس ،إذا كنت تعتقد أن ما هو شيء ال يمكن أن تكون معتمدة من قبل
الكتاب المقدس ،ثم أنها على األرجح ليست الحقيقة هللا لكن كذب الشيطان .إذا كان يمكنك السؤال الخاص بك الزعيم الديني مثل "يوم ما هللا يقول

لنا هو يوم له الراحة ،يوم السبت؟" ثم أطلب منه أن يعطيك الفصول واآليات في الكتاب المقدس أن يعطي الدعم لجوابه .هذا هو كيف يمكنك
"حاول" رده.
من الضروري أيضا أن تأخذ الوقت والجهد للبحث فعال عن آيات أنه يمنحك ،للتحقق من أن تفسيره منها كاهلل المقصود أو إذا كان قد تم
تشويه .في جميع أنحاء هذه الكتابات ،بينت لك كيفية تشريح الكتاب المقدس اكتشاف هللا المعني المقصود ،واستخدام هذا األسلوب بنفسك وسوف
ترى أنه من الصحيح.
طوال العملية برمتها من السعي إلى هللا ،تعطي دائما ً الصالة هلل؛ أطلب منه إلظهار الحقيقة له ،وأيضا إعطاء لكم فهم ،حتى عندما كنت
أظهرت حقيقته ،أنت تعترف بأنها الحقيقة .يسوع يخبرنا بأن الطريق إلى هللا فقط يمكن أن يكون سافر من خالل إليه يسوع ،حتى عند إعطاء
الصالة للتوجيه ،هو المسيح الذي سوف تقودك إلى اإلجابات التي كنت تسعى.

الوصية الرابعة
في هذا يجب أن تقبل ونعتقد أن كلمة هللا هي الحقيقة ،وعلى هذا النحو هو األعلى على جميع الكلمات األخرى .اختبار مثالية لتتمكن من
المشاركة في إظهار الحقيقة لهذه الكلمات التي كنت قد قرأت مقارنة قبولك "يوم السبت يوم األحد" ،وما الواقع يخبرنا هللا في بلده المقدس.

تذكر "يوم السبت" ،للحفاظ على القدس .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت الرب
خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة ،وال خاصتك الماشية،
ال خاصتك غريب داخل خاصتك البوابات :لستة أيام الرب بالسماء واألرض  ،البحر ،وكل ما في نفوسهم ،وراحة اليوم السابع :ولهذا السبب
الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة فإنه .خروج 11-20:8

اإلحاطة

علما :يبارك الرب "يوم السبت" ,و ألنه قال أوالً أنه أن استراح في "اليوم السابع" ،ثم يوم السبت واليوم السابع واحدة.

هللا يقول لنا أن نتذكر "يوم السبت" ،ال أن نتذكر االحتفال بيوم السبت.
لفهم هذا نحن بحاجة إلى الذهاب إلى اآليات في سفر التكوين التي تعطي المناقشة في "اليوم السابع من خلق" ،الذي يشير إلى هللا في

العبارة" ،لفي ستة أيام الرب بالسماء واألرض ،والبحار ،وكل ذلك في نفوسهم ،واستراح في اليوم السابع.
وهكذا انتهى السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .وفي اليوم السابع هللا أنهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم
السابع من كل 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

يمكنك رؤية يريد هللا أن نفعل ما فعله وهللا شاقة لمدة ستة أيام ،وأنه يريد أن علينا العمل لمدة ستة أيام فقط ،وهللا استراح في "اليوم
السابع" ،الذي قدم بعد ذلك اسم يوم السبت ،ولذلك يريد أن نحن أيضا الراحة في "اليوم السابع" ،يوم مقدس هلل ،ألن هللا قد جعل ال أيام األسبوع

األخرى المقدسة  ،فقط "اليوم السابع" من األسبوع هل هللا جوفاء.
لتعزيز هذا ،هللا أيضا "سانكتيفيد" "اليوم السابع"" .بجل" هو لجعل نظيفة من كل خطيئة .ولذلك ،إذا نحن الخطيئة في "اليوم السابع"
هلل ،فقد التزمنا الخطيئة في يوم واحد من األسبوع عندما يكون خطيئة لم ترتكب .هذا هو إهانة وإظهار عدم االحترام هلل ،على هذا النحو سيري لك

كالشر .طريقة واحدة الرتكاب الخطيئة في "اليوم السابع" من األسبوع هو االنخراط في أي نوع من التجارة ،من العمل الشخصي الخاص بك،
للذهاب إلى السوق لشراء البقالة ،لتوظيف آخرين للعمل في "اليوم السابع" من األسبوع .كل هذا من الخطيئة ،وعندما فعلت خالل الساعات من
"اليوم السابع" من األسبوع ،وعلى هذا النحو سوف تحصل عالمة الوحش ،الرتكابهم لها.
إذا كنت تبحث في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،ستجد أي مكان أن هللا-يسوع أعطى التعليمات أو األوامر أن انتقل السبت إلى "اليوم
األول" من األسبوع .إذا كان هللا لم يتكلم ،ثم أنها كذبة ،ولذلك ،يجب أن تقرر ،تؤمن "كلمة هللا" أنها الحقيقة ،أو تعتقد كذبة الشيطان؟ الخيار لك،
فقط تذكر ،روحك الخالدة على المحك.

اعترف يسوع هو هللا
هنا نعرف يي "روح هللا" :كل روح كونفيسيث أن يأتي يسوع المسيح في الجسد من هللا :وكل روح كونفيسيث ال أن يأتي يسوع المسيح
في الجسد ليس هلل :وهذه هي روح مكافحة المسيح ،إثبات ًا يي سمعت أنه ينبغي أن يأتي؛ وحتى اآلن فعال كل شيء في العالم .أنا جون 3-4:2
كل الروح التي كونفيسيث أن يأتي يسوع المسيح في الجسد من هللا ،و قد يكون صحيحا ً في يوم جون ،ولكن الشيطان يضبط حسب ما
تمليه مرات .وأنا شخصيا أعرف عدة كنائس ،والتجمعات التي يعتنق يسوع كاهلل في جسد رجل ،ومع ذلك ال يزال االحتفال "يوم السبت يوم
األحد" ،مما يجعل تلك الكنائس لمكافحة المسيح ،وليس هلل.
يحيط علما بأن جون هو يتحدث عن روح المسيح الدجال كما قد بدأت بالفعل ،وكما ذكرت من قبل ،انظر شيوخ معبد كما يجري تحت
تأثير مكافحة المسيح ،لكن قوة مكافحة المسيح ،شيء أكثر .عندما يتلقى كنيسة روما المركز كدولة مستقلة ،سياسيا ،عندما تبرز قوة مكافحة
المسيح ،كما مبين في نبوءات الكتاب .Daniel

أولئك الذين ينتصرون
يي من هللا ،واألطفال الصغار ،ويستطيعون التغلب عليها :ألنه هو أكبر هو أنت ،مما كان في العالم .هم من العالم :ولهذا الكالم هم من
العالم ،والعالم يسمع لهم .ونحن هللا :أنه كنوويث هللا يسمع لنا؛ قال أنه ليس من هللا أن يسمع ليس لنا .هنا نعرف أننا روح الحقيقة ،وروح خطأ .أنا
جون 6-4:4

وتوجه هذه اآليات الثالثة الذين يمكن تعريفها "القديسين هللا" .أنها تتعلق أيضا بالتعريف من هم اإلسرائيليون ،كما أعطت التعريف ،أن
كنت أؤمن "كلمة هللا" كما يتم األعلى قبل كل شيء ،بل أن كنت شخص خطيئة ،ويستطيعون التغلب على خطاياك كما فعل يعقوب.
العبارة" ،هم من العالم "،يعني نفس الشيء مثل "أولئك الذين ينخدعون باإلنجيل كاذبة الشيطان".
هم من العالم :ولهذا الكالم هم من العالم ،يشير إلى أولئك الذين هم خدعوا بالشيطان "اإلنجيل كاذبة" ،وسماع "اإلنجيل كاذبة" الشيطان
فقط ،وهي غير قادرة أو غير مستعدة لقبول "كلمة هللا" عند ذلك يتناقض مع ما قيل أنها هي الحقيقة لكل حياتهم.

طيه نعرف أننا روح الحقيقة ،وروح خطأ .بنو إسرائيل ،أو "القديسين هلل" ،ونحن نعلم أكاذيب الشيطان عندما نسمع منهم نظراً ألننا
نعرف الحقيقة هللا .عندما كنت تعرف ما الحقيقة من معارف المتعلمين ،فمن السهل االعتراف باألكاذيب .عند قبول األكاذيب من "اإليمان
األعمى" ،ثم رؤية "كلمة" هللا الحقيقية كما يجري الحقيقية صعبة ،حتى بالنسبة ألولئك الذين يبحثون فعال عن الحقيقة .لهذا السبب لماذا علينا أن
ننظر إلى يسوع المسيح لتبين لنا الطريق ،وإعطاء التفاهم.

هللا هو الحب
الحبيب ،فلنحب بعضنا البعض :هو حب هللا؛ والجميع أن عادل هو ولد هللا ،وكنوويث هللا .أنه عادل ال كنوويث غير هللا؛ هلل الحب .أنا
جون 8-4:7

تذكر :كما تستخدم هنا ،أحب يشير أكثر إلى كونه احتراما لآلخرين أكثر من هذا النوع من الحب لديك للوالدين أو الزوج أو األطفال.

في هذا قد تجلى محبة هللا تجاهنا ،نظر ًا ألن هللا أرسل له فقط أنجب االبن إلى العالم ،وإننا قد نعيش من خالله .الحبيب ،إذا كان ذلك أحب
هللا لنا ،يجب علينا أيضا أن نحب بعضنا البعض .أنا جون 11-4:9

ويتصل هذا العودة إلى يسوع "الوصية الثانية" ،أحب جارك هو أن تظهر لهم الطريق إلى الحقيقة هلل ،الذي أيضا كيف يمكنك مواصلة
العمل الذي بدأه يسوع.

داخل خزانة الخاص بك
ال يوجد إنسان قد خلت ينظر هللا في أي وقت .إذا كنا نحب بعضنا البعض ،هللا المائتة في الواليات المتحدة ،وهو الكمال حبة فينا .هنا
نعرف أننا أن نحن يسكن في له ،وأنه في الواليات المتحدة ،نظر ًا ألنه قد خلت أعطانا من روحه .أنا جون 13-04:12
ويتصل هذا إلى حقيقة أن ال تحتاج األصنام أو الرموز أو أي نوع من الصورة المتجمدة إلى أن ننظر إلى حين يعطي الصالة إلى هللا،
ألنه في كل واحد منا .كذلك هذا معتمد من قبل يسوع في اآلية التالية.

ولكن أنت ،عندما أنت بريست ،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 .
أنت ترى! إذا قمت بإدخال خزانة للصالة هلل ،وأنت تغلق الباب ،ليس الخزانة مظلمة وخالية من الضوء؟ إذا لم يكن هناك أي ضوء ،ثم
كيف يمكنك أن ترى أي األصنام أو غيرها من الصور المتجمدة؟ في هذا يسوع يجعل من الواضح ،أن هللا يريد أن تصلي له ،وفي قلبك ال في
أعمال يد الرجل ،لماذا هللا أعطانا الوصية" ،أنت سوف ال يكون أي األصنام أو الصور المتجمدة".

ولقد شهدنا واإلدالء بشهاداتهم أن األب أرسل االبن يكون المنقذ للعالم .يعاقب يجب االعتراف بأن يسوع هو ابن هللا ،المائتة هللا له ،وأنه
باهلل .ولدينا معروفة ويعتقد أن الحب الذي هللا قد خلت بالنسبة لنا .هللا الحب؛ وقال أن المائتة في الحب المائتة باهلل وهللا له .أنا جون 16-04:14

حب الكمال
هذه الوثيقة هي حبنا بالكمال ،ونحن قد الجرأة في يوم القيامة :ألنه كما ،لذلك نحن في هذا العالم .ليس هناك خوف في الحب؛ ولكن الحب
المثالي كاستيث من الخوف :ألن الخوف قد خلت عذاب .قال أن فيرث ليس من الكمال في الحب .أنا جون 18-04:17

نحن نحب له( ،هللا) ،نظر ًا ألنه احبنا أو ًال .إذا كان رجل يقول" ،أنا أحب هللا" و  hatethالشقيقة ،وكذاب :ألنه عادل ال شقيقة منهم أنه قد
خلت ير ،كيف يمكن أن يحب هللا منهم أنه قد خلت لم ير؟ أنا جون 20-04:19
وهذه الوصية ونحن منه" ،أن الذين حسين هللا يحب أخاه أيضا ".أنا جون 04:21

في هذه اآليات ،هو محاولة هللا مطرقة المنزل أن حب اآلخرين كما كنا لهم الحب لنا ،يزيل لنا من قبضة الشيطان .وفي الوقت نفسه فإنه
ليس من الضروري أن نحاول التعامل مع أولئك الذين يكرهوننا كأصدقائنا ،إال أننا نكرههم ال مرة أخرى .ال يعود الشر للشر ،ولكن عودة الحب
للشر ،كما قد أحب هللا لك حتى عندما كنت في الخطيئة.

اختبار في اإلخالص
لدى جاره لديه أي احترام ألي من األشخاص اآلخرين الذين يعيشون حول منزله .وخالل ساعات معظم الناس نيام ،مستيقظا مع بلده
ستيريو تحولت عاليا ولها أصدقاء على أن يكون أي قلق إذا هم بصوت عال جداً.
هذا الجار هو بلدي إغراء .نظراً ألنه يعيش الحق المجاور لي ،يجب أن تحمل ازدراء له أكثر من ذلك من أي من اآلخرين .لقد كان عمل
روتيني النسبة لي ال أكره هذا الشخص ،وقد حاولت التحدث معه ،وتثقيف له في كيف أنه يجري يزدري بالنسبة لي ،ولكن لديه أي قلق .وهذا قد
أدى لي الغضب ضده ،وافكاري السيئة العار لالنتقام.
لقد قبلت أنه كما وأن ربما هذا يمثل تحديا بالنسبة لي هللا إلثبات صدق بلدي في بلدي اعتناق "تعاليم يسوع" .وأنا ال يزال غير راض أنه
كما ،ولكن على الرغم من أن ليس لدى مشكلة إذا كان منزل من السماء تقع عليه ،أعلم أنه يجب أن الحب له رغم كيفية تعاملهن أنه يعامل لي.

حب هللا ،يبقى وصاياه
كان يؤمن أن يسوع هو المسيح ولد من هللا :والجميع بأن حسين له أن ولد حسين له أيضا أن يكون أنجب منه .بهذا نعرف أننا نحب أوالد
هللا ،عندما نحن نحب هللا ،وإبقاء وصاياه .أنا يوحنا 2-5:1
هذا هو حب هللا ،أن نبقى وصاياه :ووصاياه ليست خطيرة .أنا يوحنا 5:3

وهناك العديد من المسيحيين وقد قال لي أن الحفاظ على كل عشرة من الوصايا العشر من المستحيل ،فإنه لم يكن يقصد أنه ينبغي لنا ،فإن
من الصعوبة بمكان .اإلجابة على هذا أن الشعب الوحيد الذي سوف تجد من المستحيل للحفاظ على الوصايا العشر جميع أولئك الذين خدعت في
أكاذيب الشيطان ،والخير هللا في عداد المفقودين في هذه.

في رغبتي في إظهار الباطل للفكرة القائلة بأن إبقاء جميع الوصايا العشر من المستحيل ،كتبت مقال كامل حول هذا الموضوع .ومتاحة
على صفحة ويب هذه في الدرس .9
اليا كان هو ولد هللا أوفيركوميث العالم :وهذا هو النصر أن أوفيركوميث العالم ،بل إيماننا .أنا يوحنا 5:4

إذا كنت تعتقد أن عبارة كتبها جون أعطيت له من هللا ومن ثم "كلمة هللا" ،ثم يجب عليك اآلن قبول أن جون وتعتقد أن من الضروري أن
علينا االحتفاظ "وصايا هللا" ،عدم القيام بذلك ،وهو الفشل أن "سانت هلل" .إذا كان الخاص بك الكنيسة يبشر بخالف ذلك ،ثم الخاص بك الكنيسة
ليس من هللا ولكن المسيح الدجال.

من هو أوفيركوميث في العالم ،ولكن الذي يؤمن أن يسوع هو ابن هللا؟ وهذا هو الذي جاء بالماء والدم ،حتى يسوع المسيح؛ ال بالماء فقط
بل بالماء والدم .وهي الروح التي بيرث الشاهد ،ألن الروح هي الحقيقة .أنا يوحنا 6-5:5

األب وابنه واالشباح المقدسة
ألن هناك ثالثة التي تحمل سجل في السماء ،األب والكلمة( ،ابن) ،واالشباح المقدسة( ،هللا اإلنجيل المقدس) :وهؤالء الثالثة هم واحد .أنا
يوحنا 5:7

تذكر :في الدروس وأظهر لي أن األشباح المقدسة هي "كلمة هللا الحية" ،التي تسمى أيضا هللا "اإلنجيل المقدس" .الثالثة كلها جزء
واحد ،ألنه يأتي من األب االبن ،واألب وتأتي له "كلمة المقدسة" ،األشباح المقدسة.
إذا تلقي شاهد الرجال ،يكون الشاهد هللا أكبر :هذا هو شاهد هللا التي قد خلت شهد البنه .أنا يوحنا 5:8

جون رجل ،وفي كتاباته وأعطى الشاهد أن يسوع هو ابن هللا ،إذا كنت تعتقد أن الشاهد بأنه صحيح ،تعرف ثم أن هللا يعطي أيضا شاهدا
على يسوع يجري ابنه الحبيب ،والشاهد هللا أكبر من جون.
إذا كنت تعتقد أن الوعظ لرجل والذي يبشر بأنه غير معتمد من قبل "كلمة هللا" ،ثم تجاهل هذا الرجل ،وإزالة نفسك من له ،ألنه المسيح
الدجال.
أنه يؤمن بابن هللا قد خلت الشاهد نفسه :أنه يؤمن هللا ال خلت جعلت منه (هللا) كذاب؛ نظر ًا ألنه يؤمن ال السجل الذي أعطى هللا ابنه .أنا
يوحنا 10-5:9

وهذا هو السجل الذي هللا قد خلت أعطى لنا "الحياة األبدية" ،وهذه الحياة في ابنه .وقال أن أبعث االبن لهاث الحياة؛ وأنه ليس ابن هللا
هاث هاث الحياة ال .أنا جون 12-05:11

قيامه يسوع
هو بالذات قيامه يسوع أن هللا يعطينا السجل أن يسوع هو ابن هللا ،ومن خالل يسوع ونحن أيضا يمكن أن الكفالة في منطقتنا القيامة.

هذه األمور أنا كتب لكم أن نؤمن على اسم ابن هللا؛ أن كنتم قد تعرف أن يي الحياة األبدية ،وأن كنتم قد يعتقدون على اسم ابن هللا .أنا جون
05:13

ووفقا إلرادته
وهذا هو الثقة أن لدينا في له ،إذا كان لنا أن نسأل أي شيء سيتم وفقا له ،أنه يسمع لنا :وإذا كنا نعلم أنه يسمع لنا ،على اإلطالق ونسأل،
ونحن نعرف أن لدينا هذه االلتماسات التي نحن المرجوة منه .أنا جون 15-05:14

يعرف

هذا :إذا كنت تصلي إلى هللا لألشياء من األرض (المزيد من المال ،وسيارة أفضل ،ووظيفة جديدة ،إلخ) ،هللا قد أو قد ال تسمع

لك ،كما إرادته ،ولكن إذا كنت الصالة لآلخرين أو لتوجيه هللا ،ثم أنه سوف تستمع إلى صالتكم ،ألنها إرادة هللا أن تتحول جميع أطفاله معه
للتوجيه.

البقاء خالية من الخطيئة ويعيش
إذا لم ترى أي رجل له خطيئة شقيق ،خطيئة التي ليست حتى الموت ،أنه يطلب ،وأنه يولي له الحياة لهم أن الخطيئة ال حتى الموت .هناك
خطيئة الموت :أنا ال أقول أن يقوم يصلي لذلك .كل إثم خطيئة :وهناك خطيئة ال الموت .أنا جون 17-05:16

ونحن نعلم أن كل من ولد من هللا سينيث ال؛ بل أنه هو أنجب هللا  keepethنفسه ،وأن أحد األشرار توتشيث له ال .ونحن نعلم أننا من هللا،
والعالم كله الليث في الشر .أنا جون 19-05:18

ونحن نعرف أن ابن هللا هو العودة ،وقد خلت أعطانا فهم ،قد نعرف له هذا صحيح ،ونحن له هذا صحيح ،حتى في بلده "االبن يسوع
المسيح" .هذا هو هللا الحقيقي ،والحياة األبدية .األطفال الصغار ،الحفاظ على أنفسكم من األصنام .أمين .أنا جون 21-05:20

إغراءات يبني قوة
إخوتي ،يعول عليه كل الفرح عندما يي الوقوع في إغراءات متنوعة؛ معرفة هذا ،أن تحاول ايمانكم  workethالصبرJames 1:2-3 .
ونحن نمضي من خالل الحياة ،ونحن هي االعتداء باغراءات أن إذا نحن تنغمس في نفوسهم ،يمكن سحب لنا بعيداً عن "األخالق هللا"
وإلى الخطيئة .في منطقتنا الصراع داخل أنفسنا التي تقرر عما إذا كان سوف ننتصر ضد إغراء أو إذا أننا سوف نستسلم لدعوتها صفارات اإلنذار.

إغراء الجنس
اإلغراء األكبر الذي يواجه الرجال والنساء هو اإلغراء الفجور والزنى .هو أحد جوانب طبيعية لتطور البشرية يدعونا إلى ممارسة
الجنس.

رجل روح الحية
تذكر :هللا صنع اإلنسان على صورته ،ويقول أن هللا جعل الرجل روح حية .ال الحيوانات األخرى أن يمشي األرض وقد روح حية؛
الرجال فريدة من نوعها من جميع الحيوانات األخرى.
بسبب وجودنا بروح حية ،رجل لديه القدرة على التفكير ،والسبب ،أن تقرر اإلرادة تفعل ذلك أو سوف نفعل ذلك .الرجل يمكن أن تأخذ
المعلومات التي تم جمعها من تجاربه في الحياة ،واستخدام أن البيانات تحديد االتجاه الذي هو الطريق الصحيح للذهاب .فهم "األخالق هللا" كما أنها
متاحة ضمن الوصايا العشر وتعاليم يسوع ،يعطينا البيانات التي قدمت أسلحة ونحن بحاجة إلى محاربة إغراءات الشر.

أوالد هللا
هللا هو خالقنا ،ويفكر على هذا النحو من رجل كأوالده .مثل جميع "اآلباء جيدا" ،يريد هللا أن نكون مثله .هللا أخالقي والمحبة ويجري،
وكما هو هللا ،لذا هل تريد هللا أن أطفاله وبالمثل أيضا.
في هذه النية ،قدم هللا الرجل مع مجموعة من القواعد المحددة من قبل هللا ،الذي يعتزم هللا وأوامر أن أوالده يعيشون ب.

القواعد األخالقية
عندما كنت طفال ،كان الديك مجموعة من القواعد التي كان للعيش بينما كنت تعيش في منزلهم .هللا ال تختلف ،إال أن قواعد هللا سوف
تعطيك المعرفة والخبرة إلعطائك دخول بيت هللا .وتسمى هذه القواعد الوصايا العشر ،وتعاليم يسوع المسيح.
إذا كنت تعيش بتلك القواعد وذلك هي الصالحين في أعين هللا ،ثم كنت ستدعى إلى السماء ،وهو بيت هللا .إذا كنت تقصر بر ،ثم يمكنك
سوف تقصر في دعوتهم إلى بيت هللا .أنها البساطة.

أشغال بر
عندما كنت تواجه إغراء ويمكنك محاربة ذلك ،ثم كنت قد بينت هللا أنك تعمل نحو بر .إذا كنت تقع فريسة لهذا الذي يغري لك ،ثم يمكنك
إظهار نفسك لتكون ضعيفة وال يليق باهلل.
كطفلة ،رغبات الجنس غير موجودة في أجسادنا ،ولكن نحن نقترب من سن البلوغ ،أجسادنا تبدأ قد تحث حيواني التي تتعلق بالعودة إلى
الحيوان أن الرجل كان قبل هللا جعلنا روح حية .وتدعو الدعوة اإلنجاب من األنواع لنا ،كما هو الحال في الحيوانات األخرى من األرض.

األسلحة ضد إغراء
بأخالق هللا كما وردت في الوصايا العشر التي لدينا األسلحة لمحاربة هذه تحث حيواني .إذا كنت تجهل ما يقوله الوصايا العشر ،ثم أنت ال
تفهم أن االنخراط في ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج خطيئة في نظر هللا.
الشيطان يريد أن الرجل يقل عن األخالق هللا ،ألنه إذا نقع قصيرة فإننا لن تكون جديرة باهلل ،إذا لم تكن جديرة ثم سوف ال تتم دعوتك
ليذهب ويعيش مع هللا في السماء .وفي هذا هناك سوى خيارين ،أما أن يكون مستقيم وأدخل السماء أو االنخراط في أمور الشر والشرير ويدخل في
اللعنة األبدية والموت األبدي.

محاربة معركة جيدة
عند محاربة إغراءات ،وتتمسك "األخالق هللا" ،ثم يمكنك بناء مقاومة للشيطان األكاذيب والخداع .في كل مرة كنت تستسلم لالغراء ،فتح
الباب للشيطان الدخول في قلبك المزيد والمزيد .حيث يعيش الشيطان ،هللا ،ال.

األخالق يعلم الصبر
و اسمحوا الصبر لها على إتقان العمل ،وأن يي قد تكون مثالية وكاملة ،يريد شيئاJames 1:4 .
أن يكون مثاليا تحقيق نفس األلياف المعنوية كاهلل.
يبني لنا الحرب الداخلية والشخصية ضد إغراءات الشر "الصبر" داخل كل منا عندما كنا  perceiverضد إغراءات .هذا الصبر يعطينا
القوة والسلطة للقتال ضد إغراءات المستقبل.
تذكر :هي سبب كل إغراءات الشيطان ،محاولة تدمير لك .وهو الخصم الخاص بك والخاص بك العدو ،الخاص بك الكفاح ضد إغراء
كفاح ضد الشيطان.
عندما تكون في وضع الذي يتيح لك الفرصة لممارسة الجنس مع شخص آخر غير زوجك متزوج قانونا ،كنت وجها لوجه مع الشيطان.
إذا اخترت أن تنغمس في الجنس ثم كنت قد تم هزم الشيطان وأنت عبده .إذا كنت مقاومة وإزالة نفسك من هذه الحالة ،ثم واجه الشيطان وقد فاز في
المعركة ،وسوف يبتسم هللا أسفل عليكم.

الحكمة
عندما كنت توضع في حالة حيث لديك الفرصة لالنخراط في الجنس ،إذا لم تكن حكيمة في "األخالق هللا" ،ثم الغرائز الحيوانية الخاص
بك سوف تسود ،وتجلب لك باستمرار إلى عبيس من الخطيئة واإلدانة.

إذا كان أي من كنت تفتقر إلى الحكمة ،فلنسأل هللا أن جيفيث لجميع متحررا ،وأوببرايديث ال؛ وأن تعطي لهJames 1:5 .

ما هي الحكمة؟
وبغية تحقيق الحكمة تحتاج إلى تثقيف نفسك أوالً .التعليم يولد المعرفة والمعرفة يولد التفاهم والتفاهم يؤدي إلى الحكمة.
إذا كان يمكنك تثقيف نفسك في "سبل هللا" ،وجدت له األخالق في الوصايا العشر وتعاليم يسوع ،ثم سوف تحصل على معرفة ما هي
أوامر هللا منكم ،ومع تلك المعرفة وبالتالي سوف تحصل على فهم ،وسيكون لديك مع الفهم لألخالق هللا الحكمة لمحاربة سحب الشيطان نحو
اإلغراء.
عندما ذهبت تبحث أوالً عن حقيقة هللا ،أنا االعتماد على قدراته الخاصة واالستخبارات ،ولو كان قادراً على تحقيق المعرفة التي أخفقت
في تحقيق التفاهم .دون فهم ببساطة كان كامل رأس للبيانات ،ولكن ال يوجد فهم كيفية جعل استخدام تلك البيانات في بلدي السعي لمعرفة الحقيقة
هللا.
عندما أدركت أخيرا هذا ،التفت إلى هللا لقيادته ،وأقر في الصالة هلل حياتي من اآلثام والتائبين وقد تم ذلك الشر ،وسألت هللا له المغفرة.

أن تكون حازمة وصريحة
ولكن دعه اسأل في اإليمان ،وليس المزيد من المماطلة .ألنه وافيريث مثل موجه البحر مدفوعة بالرياح ،وقذف .اسمحوا أن الرجل ال
أعتقد أن يتقاضى أي شيء من الربJames 1:6-7 .
عندما أخيرا قدم الصالة هلل وتاب آثامي ،فعلت ذلك عن اقتناع وفي قلب كامل أن أردت هللا أن تعرف جميع الشر قد فعلت ،وأنا حقاً ومع
الكفالة التوبة.
فمن هذا النوع الذي ال يتزعزع من قلب مفتوح ما هو مطلوب عندما كنت اسأل هللا أن يغفر لك .إذا لم تكن صادقة ،سوف تعرف هللا .ال
تعاني هللا المنافقين.

يبارك الذين اندوريث إغراء
المباركة هو الرجل الذي اندوريث اإلغراء :لعندما هو حاول ،أنه يتلقى تاج الحياة ،والتي خلت وعد الرب لهم أن الحب لهJames .
01:12
إذا عندما جلبت لكم وجها لوجه أمام إغراءات الشيطان وكنت  perceiverضده ،ثم هللا سوف تعطي نعمة لك .إذا كنت تعيش حياتك دائماً
في بر ،كجندي ضد إغراء ،ثم سوف تكسب "الحياة األبدية" ،والدخول إلى السماء.
في الخاص بك محاربة الشيطان ،سيري هللا أن تحب هللا ،وأن كل هذا الشيطان لتقف على البطن لك.

هللا ال "يغري الرجل"
السماح ألي رجل يقول فيه أنه يغريني" ،يغريني هللا ":هلل ال يمكن أن يغري بالشر ،ال تيمبتيث أنه أي رجل :ولكن كل رجل إغراء،
عندما كان يتم رسمها بعيد ًا من بلده شهوة ،وأغرىJames 01:13-14 .
هللا ال يغري لك أن تفعل ما الشر في نظر هللا .الشيطان هو العدو ،وأنه هو الذي يسبب لك شهوة وتطمع.
مرات عديدة لقد سمعت الناس يقولون" :كيف يمكن السماح هللا بشيء من هذا القبيل أن يحدث" .هللا ال تتسبب بحدوث ذلك؛ الشيطان
وراء كل األشياء السيئة في العالم .هللا هناك لمساعدتك في التغلب على السلف الشيطان ،ولكن في نهاية المطاف كل ما يصل إلى يمكنك ،يمكنك
محاربة إغراءات أو لك كهف في الرغبات الداخلية الخاصة بك.

يولد شهوة الخطيئة
عندما خلت تصور شهوة ،فإنه  bringethإياب ًا الخطيئة :والخطيئة ،عند االنتهاء من ذلك bringeth ،عليها الموتJames 01:15 .
ا لموت التي تحدثت هنا ليس وفاة بشري أن جميع الرجال للوجه ،بل "الموت األبدي" ،أن الرجل كل ما في وسعها لتجنب .إذا كنت
محاربة الشيطان والشهوات الداخلية الخاصة بك ،ثم يمكنك تمارس السلطة ضد "الموت األبدية".

تظل في اإليمان
ال يخطئ ،إخوتي الحبيب .كل هدية جيدة وكل هدية مثالية من أعاله ،وهو يأتي إلى أسفل من آب األنوار ،الذين ال فاريابلينيس ،وال الظل
من تحولJames 01:16-17 .
األخالق هللا هو الكمال ،عندما كنت يخطئ ضد هذا الكمال لك تقصر مجد هللا.

مكافآت لألب
هللا ليس األمر أننا نعيش في بلده األخالق فقط ألجله ،ولكن يقدم أولئك الذين إظهار حبهم هلل بطاعة وصاياه ،الهدايا القيمة؛ تماما كما
عندما كنت مكافأة طفلك للقيام بشيء جيد ،يكافئ هللا أوالده الذين إظهار حبهم له.
أثمن من هذه المكافآت هو "الحياة األبدية" ،ومع أن هيئة مثالية وصحية ،مع عدم وجود إعاقات أو أمراض .وهناك العديد من الهدايا
األخرى المقدمة من هللا ،ولكن هذين وحدها ينبغي أن تكون كافية إلعطائك السبب أن يبقى صحيح وفي الطاعة لوصايا هللا العشر وأن تعيش حياتك
في األخالق كما تدرس من قبل يسوع المسيح.

بإرادة هللا
من بلده ولد إرادة قال لنا بكلمة الحقيقة ،أننا ينبغي أن يكون نوعا من باكورة مخلوقاتهJames 01:18 .
عندما هللا خلق رجل ورجل على األرض ،كان من سعادته أن فعل ذلك .على هذا النحو ،رجل ينتمي إلى هللا ،وأنها بسرور هللا أن نستمر
في الوجود .لذلك الكثير اسأل أن أوامر هللا أن نعيش في األخالق وال في خاطئين االنحطاط؟
ولهذا السبب يكمن بعيد ًا كل قذارة وتكاثرها من قاحة ،وتلقى مع الخنوع كلمة انجرافتيد ،التي قادرة على إنقاذ النفوس الخاصة بك.
James 01:21
كلمة "تكاثرها" يعرف بأنه :شيء يتجاوز ما هو ضروري ،أو ووفرة مفرطة أو أكثر شيء .
ويعرف الكتاب المقدس "ميك" أولئك الذين هم من اإليمان الحقيقي وابرار أمام هللا .
كلمة "انجرافتيد" وهو يعرف :إلرفاق شيء نهائيا ً إلى شيء آخر بعملية تشبه تطعيم .
إلعادة صياغة اآلية أعاله :ولهذا السبب يكمن بعيداً كل قذارة واألفعال المفرطة من وقاحة وشرير األفعال ،وتلقى مع اإليمان تطعيم
روحك إلى "األخالق هللا".
وهذا يعني أن هللا يريد أن جميع نكتب وصايا هللا واألخالق له في قلوبنا ويجعلها جزءا دائما ً من شخصيتك والشرف الشخصي والطابع
األخالقي الخاص بك.

منفذيها كلمة
أن يي منفذيها من كلمة ،وليس السامعون فقط ،خداع الخاصة بك األنفسJames 01:22 .
األمر الثاني يسوع يقول" ،أحب جارك كما تفضلتم جارك أحبك ".عند سماع "كلمة هللا" ،ونقبله في روحك ،وجعل األخالق هللا األخالق
الخاصة بك ،ثم أنه مطلوب منكم ،كما جاء في "الوصية الثانية" يسوع المسيح ،أن كنت مثل الحكمة تثقيف اآلخرين في هللا "اإلنجيل المقدس"،
كأفضل كما كنت أفهم .عند القيام بذلك ،أنت الفاعل وليس فقط السميع.

إذا كان أي السميع للكلمة ،وليس الفاعل ،فهو مثل منعزلة رجل الديان وجهة الطبيعي في زجاج :ألنه بيهولديث نفسه ،و  goethله
الطريق ،وحاال فورجيتيث ما هي الطريقة لرجل قال أنهJames 01:23-24 .
أنا شخصيا أجد هذا التشبيه رجل يبحث في مرآة أقل من مفيد ،لذلك هذا العرض :إذا كنت تأخذ من الوقت والجهد تعلم وثم العيش
باألخالق هللا ،لكنهم فشلوا في التحدث عن التحويل إلى "اإليمان الحقيقي" ،إلى أي شخص آخر ،وال حتى أولئك الذين تحب ،ثم أنك الخزي أو
الخوف من الرفض التي قد تضطر إلى تحمل  ،إذا كنت تريد جعل علمك معروفة لآلخرين؟ هذه ليس العالمة من "سانت هلل" ،إذا كنت حقاً تحب
هللا ،تريد كل العالم أن تعرف الحب الخاص بك .إذا كنت ترغب في إخفاء الحب الخاص بك ثم حقا ً تحب هللا أو قمت الكذب على نفسك.

قديس في أعمالهم هو قديس في الفعل ،في حين كما سانت في الكلمات فقط ،هو ليس قديسا.

قانون حرية
و لكن أوتي  lookethفي القانون المثالي للحرية ،وكونتينويث فيه ،وأنه يجري ال السميع النسيان ،ولكن الفاعل لهذا العمل ،هذا الرجل
يقوم المباركة قوال لهJames 01:25 .
ويشير إلى الوصايا وشريعة هللا كما يجري القانون المثالي للحرية ،ما هي الطريقة  Jamesثم ال هللا الحرية العرض ألولئك الذين يتبنون
له األخالق؟
تذكر :عندما كنت فريسة إلغراءات الشيطان تصبح عبده.
عندما كنت يظل متمسكا "األخالق هللا" ،أنت مجموعة خالية من الرق ،وعندما يتم منحك "الحياة األبدية" والدخول في السماء ،يتم تعيين
الحرة في ذلك قمت بإجرائها "األخالق هللا" بك األخالق ،لم تعد القوانين أن يطاع ،ولكن جزءا من الذين كنت ،جزء من أنت.

اإليمان الكاذبة
إذا كان أي رجل بينكم الدينية ،على ما يبدو ،وبريدليث ال لسانه ،لكن ديسيفيث قلبه ،الدين هذا الرجل دون جدوىJames 01:26 .
ويمكن فهم هذا أفضل بالطريقة التالية.
هناك الكثير من الناس أن أعرف شخصيا الذين تشير إلى نفسها كالمسيحية ،ولكن عندما أطلب منهم ما يوم في األسبوع والحظوا يوم
السبت المقدس الرب ،يقولون لي اليوم األحد .هؤالء الناس نفسه ،قد وجدت ،أن تكون مستعدة للدخول في عالقات جنسية خارج إطار الزواج ،أما
كفعل الزنا أو الفجور.
إذا كنت حقا ً مسيحي ،ستكون مطيعة لألخالق كما تدرس من قبل السيد المسيح ،التي تشمل تلك التي تعطي في الوصايا العشر .إذا كنت
تسمح لنفسك أن تنغمس في خاطئين األمور ثم أنت لست اتباع المسيح بغض النظر عن ما تسمونه نفسك.

تساوي تحت هللا
أن ال النية لسيدنا يسوع المسيح ،رب المجد ،مع احترام األشخاص .إذا تأتي منعزلة التجميع الخاص بك هناك رجل بخاتم الذهب ،في
مالبس الطيبة ،وهناك تأتي أيضا رجل فقير في يتباهى الخسيس؛ وأنتم االحترام له أن وارث المالبس مثلى ،ويقول له" ،اجلس أنت هنا في مكان
جيد؛" وأقول للفقراء" ،تقف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ بلدي :ليست يي ثم جزئية في أنفسكم ،وهي تصبح قضاة أفكار شريرة؟ James
2:1-4

وكان من األمور التي تحولت لي بعيداً عن الكنائس المسيحية أثناء شبابي أنه من المتوقع أن يجب أن ارتدى بدلة أو أي نوع آخر من
المالبس المقبولة من أجل حضور الكنيسة .إذا جئت في ارتداء الجينز األزرق وقميصا متقلب ،سوف تكون نظرت عليها ،كما لو كان ذليل وال
يساوي اآلخرين الذين ارتداء مالبس جميلة.
وهذا ما يتكلم  Jamesأعاله .هو ليس ما ترتديه الذي يحدد نوع الشخص الذي أنت ،ولكن ما هو في قلبك .لآلخرين الذين يعلنون أن
المسيحية إلى أن ننظر إلى أسفل إلى تلك التي حكم بها المالبس ،هو أن تكشف لهم أن ال تكون المسيحية على اإلطالق ،ولكن الناس الذين هم
حكمية لآلخرين ،وجوانب للشيطان ال هلل.

هاركين ،إخوتي الحبيب ،هاث ال هللا اختار فقراء هذا العالم الغني في اإليمان ،وورثة للمملكة التي خلت ووعد لهم أن الحب له؟ ولكن أنتم
االحتقار من الفقراء .هل الرجال ال غنى تضطهد لك ،ورسم لك قبل مقاعد الحكم؟ هل ال أنها تكفر التي تستحق اسم يي التي تسمى؟ إذا أنتم الوفاء
بقانون الملكية وفقا للكتاب المقدس" ،أنت سوف أحب جارك كما خاصتك المتمتعة بالحكم الذاتي" ،أنتم أيضا :ولكن إذا كنتم فيما يتعلق باألشخاص،
أنتم ارتكاب الخطيئة ،ومقتنعون بالقانون المخالفينJames 2:5-9 .
عند إعطاء األفضلية لشخص ما بسبب ثروته البادية على شخص ضعيف ،ثم يتم تمرير الحكم على حد سواء .ليس "سانت من هللا"
إلصدار حكم على اآلخرين ،التي هي من اختصاص هللا .سانت هللا من هناك لتسليط الضوء الحقيقة عند الذين ما زالوا في الظالم ،وعدم محاولة
فرض إحساسنا بالصواب والخطأ عليها.

القانون برمته
يعاقب الحفاظ على القانون برمته ،وتخل في نقطة واحدة ،ومذنب للجميع James 02:10 .
هذه اآلية الكريمة التي سلطت المهم للغاية أن نفهم .إذا كنت تحتفظ بتسعة من الوصايا العشر ،ولكن ال العاشرة ثم كنت مذنبا لعدم
االحتفاظ بأي من الوصايا العشر.
إذا كنت مراقبة يوم السبت اليوم األول من األسبوع ،عندما "الوصية الرابعة" واضح جداً حيث يقول هللا تعالى" :ولكن اليوم السابع هو
السبت الرب خاصتك هللا "،ثم قمت بارتكاب اآلثم ضد بقية الوصايا العشر.
إذا كان يمكنك االحتفاظ بكافة الوصايا العشر ،ولكن يمكنك االشتراك في الزنا أو الفجور ،ثم كنت على ارتكاب اآلثم ضد كل عشرة
وصايا هللا ،وأنت لست اتباع المسيح حقيقي.

ألنه قال" ،ال يرتكب الزنا" ،وقال أيضا" ،ال تقتل" .اآلن إذا أنت ارتكاب ال جريمة الزنا ،ومع ذلك إذا أنت تقتل ،الفن أنت تصبح المنتهكة
للقانون .حتى الكالم يي ،والقيام بذلك ،كما أنه يجوز أن يحكم بقانون الحريةJames 02:11-12 .

يجوز الحكم على يي
ألنه يكون للحكم دون رحمه ،التي خلت ضياؤه ال رحمه؛ والرحمة ريجويسيث ضد الحكمJames 02:13 .

إذا ذهبت من خالل الحياة إصدار حكم على اآلخرين ،مهما كانت األزياء ،ثم هللا سيتم إصدار حكم عليكم في هذا التدبير نفسه وعلى قدم
المساواة من الرحمة الذي أعطيته لآلخرين.
ولذ لك يتعين عليك أن تمتنع عن النظر في اآلخر بعين ناقدة ،ولكن رؤية اآلخرين تكافؤ الخاص بك باهلل واإليمان .إذا كانت لديك متساوية
وهكذا تجد خطأ معهم ،ثم هي أيضا ال تجد خطأ مع نفسك؟

اإليمان دون أعمال
ما  dothالربح ،إخوتي ،وعلى الرغم من أن رجل يقول أنه قد خلت اإليمان ،وقد ال يعمل؟ يمكن حفظ اإليمان له؟ إذا كان أخ أو أخت
يكون عاريا ،والمحرومين من الغذاء اليومي ،وواحد منكم يقول معزل لهم" ،الخروج بسالم ،يكون يي تحسنت وشغلها؛ على الرغم من ذلك أنتم
منحهم ال تلك األشياء التي ضروري للجسم .ما هو الربح( ،منهم)؟ James 02:14-16
يكون دائما ً تحديد كلمة "تعمل" كالوقت والجهد وضعت في الدراسة والبحث في "اإلنجيل المقدس" هلل ،ولكن في هذا أعاله فإنه يظهر أن
جزءا من األشغال يجب أن تشمل أيضا اإلحسان إلى اآلخرين.
هذا يقول لي أن جزء من أعمالك يجب أن تشمل جميع ما الوصايا العشر ويسوع يعلمنا .ال يكفي أن تعلم أن إنجيل هللا داخل وخارج،
ولكن ثم ال الممارسة التي يتم تدريسها باألخالق هللا.
إذا كنت دون ما تحتاج ،ويمكنك الدعاء هلل وطلب مساعدته ،ستوفر هللا لك .إذا هللا سوف تفعل ذلك عنك ،ثم عليك أن تكون أمام هللا ،عليك
القيام بقدر ألولئك الذين تأتي عليها في رحلة حياتك.

لم يكن أبراهام أبانا تبررها يعمل ،عندما قال أنه قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ سيست أنت كيف اإليمان الذي يحدثه بأعماله ،وكان يعمل
اإليمان بالكمال؟ وقد أنجز الكتاب المقدس الذي " ،saithأبراهام رأي هللا ،وأنه كان ينسب له لبر :وكان يدعى صديق هللا .يي انظر ثم كيف يعمل
رجل له ما يبرره ،وال باإليمان فقطJames 02:21-24 .
إذا كنت تحب هللا ثم كنت سوف تشارك في تلك األمور أن يشرك هللا في ،الصفح ،والصبر ،والتفاهم والرحمة ،االحترام والحب.

ولكن الحكمة التي هي من أعلى( ،هللا) ،وأول نقية ،ثم المسالمين ولطيف وسهل على أن المتظاهرون ،مليئة بالرحمة وثمار جيدة ،دون
تحيز ،ودون نفاق .وهي تزرع ثمرة بر في السالم هذه التي تجعل السالمJames 03:17-18 .

يجب أن نكون متواضعين منعزلة الرب
المتواضع أنفسكم بمرأى الرب ،وأنه يجب رفع لك .الكالم ليس الشر ،واحدة من آخر ،األخوة .أنه سبيكيث الشر ألخيه ،وأخيه ،جودجيث
سبيكيث شر القانون ،وجودجيث القانون :ولكن إذا أنت القاضي القانون ،أنت ليست الفاعل للقانون ،ولكن قاضي .وهناك مشرع واحد ،يكون قادر ًا
على حفظ وتدمير :الذين أنت الفن أن جودجيست آخر؟ James 04:10-12

إعطاء المجد هلل ال نفسك
الذهاب إلى اآلن ،يي الذي يقول" ،اليوم أو للغد الخوض في هذه مدينة ،وسنواصل هناك في سنة ،وشراء وبيع ،والحصول على
مكاسب ":بينما أنتم أعرف ال ما يكون غداة .ما هي حياتك؟ أنها حواء األبخرة التي أبياريث لبعض الوقت ،ومن ثم فانيشيث بعيد ًاJames .
04:13-14
عندما تقوم بإجراء خطط المستقبل اإلنجازات ،تلك الخطط لكن خيال حتى أنها أنجزت ،ولكن في أمور الحياة يذهب ما يرام ،وخطط
العمل ليس كما كنت قد كان يأمل.
لذلك أنتم يجب أن أقول" ،إذا إرادة الرب ،نحن بالعيش ،والقيام بهذا ،أو ذاك"James 04:15 .
بدالً من إعالن أن الذي كنت تنوي ذات االعتبار الخاص بك ،بدالً من قبول كل ما عليك القيام به ،وهي القيام برحمة ونعمة من هللا .ولذلك
بإرادة هللا إذا كنت تحقيق تلك التي تريدها ،وأنها هلل أن تعطيها الثناء والشكر عندما يتم الوفاء برغبتكم.
ولكن اآلن أنتم نبتهج في الخاص بك بواستينجس :كل ابتهاج هذا الشر .ولذلك له أن كنوويث القيام به جيدة ودويث أنه ليس له خطيئة.
James 04:16-17
إذا كنت قد أصبحت "سانت من هللا" ،معرفة وفهم في جميع أن هللا يتطلب منكم ،ويتم تقديمك مع خيار ،إغراء ،ويمكنك اختيار تلك التي
تعرف أنها خاطئة ،ثم كنت قد أخطأت ولم تعد "سانت من هللا".
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