الدرس 5
ثالثة عهود هللا
تبدأ الرحلة في إبرام
وأخذ تارح( ،األب إبرام) ،إبرام الكثير ابن هران( ،شقيق إلبرام) ،ابن ابنه ،وساراي ابنته وابنه ،في القانون ،الزوجة في إبرام ابنه له؛
وذهبوا إليها معهم من الخاص بك من تشالديس للذهاب إلى أرض كنعان؛ وأنها جاءت منعزلة حاران( ،المدينة) ،ويسكن هناك .وكانت أيام تارح
سنتين مائة وخمس سنوات :ومات تارح في حاران .سفر التكوين 32-11:31
إذا كنت تأخذ نظرة على الخريطة التي الحصول على مدخالت أقل لك سوف ترى أن المدينة الخاصة بك يجلس في منطقة جنوبي نهر
دجلة بين نهري الفرات ،ليس بعيداً عن بابل ،فقط شمال الخليج الفارسي .من هناك مطالبة تارح ،والد إبرام الرحالت مع بلده شمال األسرة إلى
مدينة حاران ،التي تقع في الجزء الشمالي من نهر الفرات في ما هو سوريا ،التي كان المتنازع عليها جزء من إمبراطورية الحثيين ،وأن الذي
أرسى البابلية في تلك األيام في العصر الحديث ،قبل أن تصبح إمبراطورية.

اآلن وقد قال الرب إبرام" ،تحصل إليك خارج البلد خاصتك ،ومن أهالي خاصتك ،ومن البيت األب خاصتك ،منعزلة أرض وأنا سوف
شو إليك :وسوف تجعل من إليك أمة عظيمة ،وسوف يبارك إليك ،وجعل اسم خاصتك كبيرة؛ وأنت سوف تكون نعمة :وسوف يبارك لهم أن يبارك
إليك ،ولعنة له أنه شتم إليك :وفي إليك المباركة جميع األسر من األرض .سفر التكوين 3-12:1
لذا غادر إبرام ،كما كان يتحدث الرب له؛ وذهب الكثير معه :وكان إبرام خمسة وسبعين عام ًا عندما غادر خارج حران .سفر التكوين
12:4
وال يتضح من هذه اآليات سواء األب في إبرام قد توفي بالفعل قبل أن يبدأ رحلته من إبرام أو إذا كان إبرام يحدد منفصالً عن والده.
واقترح أن تارح قد انقضى بالفعل ،أن ذلك ال يتفق مع عادات وتقاليد هذه النقطة في الوقت المناسب.

تأخذ

مالحظة :إبرام  75عاما ً عندما يبدأ في هذه الرحلة ،والفعل رجل عجوز .كما أن اإلحاطة علما بأن هللا قد تحدث إلبرام ،وإبرام

ليس فقط يستمع إلى صوت هللا ،ولكن أنه يطيع كلمة هللا عند إبرام وقال لمغادرة بلده والمبينة في رحلة إلى أرض مجهولة .وهذا هو أول عرض
إبرام تكشف عن إيمانه "كلمة هللا" ،والوعود التي يجعل هللا له ،وعلى وجه التحديد أن هللا سوف يجعل من إبرام أمة عظيمة .وقد أظهرت له في
إبرام هذا اإليمان أن هللا حقيقي ،وعندما يتحدث عن هللا ،ونحن كأوالد هللا يجب أن تطيع كما يفعل إبرام.

وأخذت ساراي زوجته إبرام ولوط ابن أخيه ،وكافة بأنهم تجمعوا من مضمونها ،والنفوس التي كانت قد حصلت في حاران؛ وذهبوا إليها
الذهاب منعزلة أرض كنعان؛ وجاءوا إلى أرض كنعان .سفر التكوين 12:5

خريطة
وكما ترون من الخريطة أعاله ،هو حران حوالي  300كم شمال العصر الحديث القدس والبحر الميت .الخط األحمر على الخريطة
تقريب إلبرام في رحلة عبر أراضي بلدان شرق البحر األبيض المتوسط.

هبة من هللا
وإبرام مرت األرض معزل مكان سيكيم ،منعزلة عادي موريه .وكنعانية ثم في األرض .والرب بدأ منعزلة إبرام ،وقال" ،معزل خاصتك
البذور سوف أعطى هذه األرض :وهناك بني مذبحا منعزلة الرب ،الذي يبدو له أنه .سفر التكوين 7-12:6
ودعي أرض كنعان التي للشعب في األراضي المحتلة كانت المعروفة الكنعانية .في هذه األرض كانت كنعانية المدن ،والبساتين ،وحقول
الحبوب ،وجميع األشياء التي يمكن أن تكون مرتبطة بحضارة صحية.
بعد المشي من خالل هذه األرض ،يقول هللا إبرام أن هذه األراضي كانت هبة من هللا إلى البذور إلبرام .وهذا هو الوعد الثاني الذي يجعل
هللا إلبرام .قد تسأل ،لماذا أن هللا وعد أرض للبذور إلبرام ،عندما األرض كان الفعل في حوزة الناس مزدهرة أخرى؟ هذا سوف تتضح في وقت
من األوقات ،اآلن فقط أعرف أن كان خلق هللا األرض وكل ما عليه ،ولذلك كل شيء ينتمي إلى هللا .هللا من له الحق في إعطاء ما أن منهم أنه
سوف .هللا الرحمن الرحيم ألولئك الذين إظهار حبهم له ،وال رحيم حتى تلك التي عبادة اآللهة الوثنية ،مما يدل على كراهيتهم "من خلق هللا".

وبمجرد إبرام مزيد يكشف عن ثقته في هللا باإليمان التي وعد بها هللا جيدة كما وعد بالوفاء بالفعل .كما عرض له قبول وإيمان بوعد هللا،
يبني إبرام مذبحا هلل .على الرغم من أن الكتاب المقدس ال يضع في هذه اآلية ما المذبح يتكون من أو يبدو وكأنه يفعل في أماكن أخرى .إبرام
مكدسة الحجارة على بعضهم البعض ،وإلى جانب بعضها البعض حتى أنهم كانوا الخصر عالية وواسعة بما يكفي لوضع خروف للتضحية .وهذا
هو كل ما هو مطلوب في مذبح هلل ،خالفا للمذابح المزينة بشكل متقن بنيت باألديان الوثنية من العصور القديمة وتلك الديانات الكبرى اليوم.

التلة هللا المقدسة؟
وأنه إزالتها من ثم معزل جبل في شرقي بيت إيل ونصب خيمته ،وجود بيثيل على الغرب ،وهاي في الشرق :وهناك أنه بني مذبحا
منعزلة الرب ،ودعا اسم الرب .سفر التكوين 12:8
ننظر إلى خريطة للمنطقة التي يظهر أن رحلة إبرام ،يبدو لي أن الجبال التي تحدثت من هنا على وشك في المكان نفسه الذي يحصل
بنيت مدينة القدس في نهاية المطاف .ثم يعطي هذا السبب لماذا يشار إليها "التلة المقدسة" هلل؟
إبرام يبني مذبح آخر ،هذه المرة في الجبل .ويبدو هذا المبنى من المذابح عقد غرضين بالنسبة لي .األولى والبديهي هو إعطاء الصالة إلى
هللا ووضع عالمة على الفور كمكان مقدس ،بد من التذكير بالمذبح .الغرض اآلخر أرى كطريقة أبرامز إلنشاء حدود األرض وقد وعد هللا له
البذور.
وسافر إبرام ،يحدث ما زال نحو الجنوب .سفر التكوين 12:9
بعد بناء المذبح الثاني وإعطاء الصالة إلى هللا ،تواصل إبرام رحلته إلى الجنوب من حيث الجبل.
وكان هناك مجاعة في األرض :وإبرام سقطت مصر اإلقامة هناك؛ للمجاعة كانت المؤلمة في األرض .سفر التكوين 12:10

فرعون وساراي
وأنه جاء لتمرير ،عندما قال أنه كان يأتي بالقرب من الدخول في مصر ،قال أن معزل ساراي زوجته" ،ها اآلن ،وأنا أعلم أن الفن أنت
امرأة عادلة إلى أن ننظر إلى :ولذلك يجب أن تأتي لتمرير ،عند المصريين أن انظر إليك ،أن ما يقولون "،هذه هي زوجته :وأنهم سوف يقتلون لي،
بل أنها سوف إنقاذ إليك على قيد الحياة " .القول أنني أصلي إليك ،أنت الفن أختي :أنه قد يكون جيدا معي ألجل خاصتك؛ وستحيي روحي بسبب
إليك .سفر التكوين 13-12:11
لماذا اختار هللا أن يقول لنا هذا الجانب من الرحلة إلبرام كان دائما ً مربكة بالنسبة لي .على الرغم من أن هذه القصة من أبراهام لم قال لنا
بعد العمر لساراى ،في وقت الحق ونحن تظهر أن ساراي عشر سنوات أصغر سنا من إبرام .وكان إبرام  75عاماً عندما بدأ رحلته .وهذا سيجعل
ساراي  65على األقل عندما يكونون على حدود مصر .كيف يتم ذلك امرأة تبلغ من العمر  65سنة ،جميلة جداً ،أن إبرام تخشى أن اآلخرين سوف
ترغب في قتله لها؟

وأنه جاء لتمرير ،أنه ،عندما كان إبرام في مصر ،المصريين صعوده امرأة أنها كانت نزيهة جد ًا .األمراء فرعون كما رآها ،وأثنى على
لها قبل فرعون :وقد أخذت امرأة في بيت فرعون .سفر التكوين 15-12:14
كلمة "أشاد" يعرف بأنه :تأييد شخص ما أو شيء أنها جديرة بالموافقة .ولذلك ،أمراء فرعون ،أطفاله ،وشهد ساراي ،ويتحدث عن
جمالها لفرعون ،أنه أرسل ليكون لها معروضة عليه.
وقال متوسل إبرام جيدا ألجل بلدها :وكان األغنام ،والثيران ،والحمير ،ومينسيرفانتس ،وغنم ،وأنها الحمير ،والجمال .سفر التكوين
12:16
وحاول فرعون شراء ساراي من إبرام ،التفكير قالت أنها أخت إلبرام.

وتعاني الرب فرعون وبيته مع العظيم أصاب بسبب زوجته ساراي إبرام .وفرعون دعا إبرام ،وقال" ،ما هو هذا الذي أنت يمتلك عمله
لي؟ لماذا أنت ال تقول لي أنها كانت زوجة خاصتك؟ " لماذا سادي أنت" ،أنها أختي؟ حيث قد اتخذت لها بالنسبة لي إلى الزوجة :اآلن ولذلك ها
خاصتك الزوجة وتتخذ لها ،وشوط خاصتك .وفرعون أمر رجاله بشأن إليه :وأرسلوا بعيد ًا عنه ،وزوجته ،وكل ما كان لديه .سفر التكوين -12:17
20
في هذا الصدد ،هو محاولة فرعون المقايضة مع إبرام ،جعل زوجته ساراي فرعون ،بعد إبرام يبقى سره أنها هي في الحقيقة زوجة
إلبرام .عندما يرى فرعون عن الحقيقة ،وهو غاضب ويطرد إبرام ،وكل ما هو له ،الخروج من مصر .وأعتقد أن إبرام وضع نفسه في خطر أكبر
من يجري قتلهم غضب فرعون ،مما إذا كان كذب ال حول لها.

هللا درسا لنا
دائما ً ما الخلط لما ذا هللا ستشمل هذه القصة لتمكيننا من قراءة .ولكن أعلم أن أخذت الوقت الكافي لكسر عليه؛ أستطيع أن أرى بضعة
أسباب لماذا .ويبين هذا المقال ،كيف يجمع الكذب أو اإلدالء بشهادة كاذبة حول عواقب سيئة ،أن إبرام كان صادقا من البداية أنه سيؤدي إلى تفادي
غضب فرعون.
ويبي ن هذا المقال أيضا شيئا قد تحدثت عن الفعل في هذه "الدراسة الكتاب المقدس" ،وهذا هو أن الحضارات األخرى ال يعبد "هللا خلق"
ال تزال لديها مجموعة من األخالق مماثلة لتلك التي تتطلب هللا لقديسيه .في هذه القصة ،يسلك فرعون فقط مثل هذه األخالق ،وأن من الخطأ أن
االنخراط في الزنا ،على الرغم من أن المصريين في ذلك الوقت الوثنية ،كما يمكن أن تحصل.
ويستنتج هذا من خالل مع بياني أن على الرغم من أنك تحقق األخالق نفسه كاهلل ،أنت ال يتم حفظ بأعمالك وحدها؛ ال تزال تحتاج إلى
إعطاء عبادة هلل كأوامر هللا .ولعل هذا هو الدرس الذي يكشف هللا لنا في إعطائنا هذه القصة.

الخروج من مصر
وذهب إبرام الخروج من مصر ،وهو ،وزوجته ،وكل ما كان كان ،ولوط معه إلى الجنوب .سفر التكوين 13:1

إذا نظرتم إلى خريطة للمنطقة ،إلبرام للخروج من مصر من مدينة  ،Memphisالتي كانت عاصمة مصر القديمة ،أنه كان للسفر من
شمال شرق ،ليس الجنوب .أستطيع إال أن نفترض أن في ترجمة النص األصلي شخص حصلت في االتجاه خاطئ ،أو أن المقصود هو أن إبرام
عاد إلى المنطقة الجنوبية من أراضي كنعان ،وأن نقول أن مؤلف هذه القصة المستخدمة في مدينة القدس ونقطة مرجعية ،وال مدينة .Memphis

وكان إبرام غنيا جد ًا في المواشي وفي الفضة والذهب .وذهب في رحالته من الجنوب حتى إلى بيثيل ،منعزلة المكان حيث كانت خيمته
في البداية ،بين بيت إيل وهاي؛ منعزلة مكان المذبح ،الذي أدلى به هناك في األول :وهناك إبرام ودعا اسم الرب .سفر التكوين 4-13:2
من مصر ،يعطي عوائد إبرام إلى الجبل الذي اقترح أن يكون الموقع النهائي للقدس ،وفي حين أن هناك صالة هلل مرة أخرى .هذه اآليات
التسع التالية قد ال تؤثر على ما أنا إعطاء المناقشة ،حيث سيتم االنتقال إلى األمام.

وقال اللورد إبرام ،بعد أن تم فصل أن الكثير منه" ،أرفع اآلن ملكك العيون ،ونظرة من مكان حيث أنت الفن شماال ،وجنوبا ،وشرقا
وغربا :لجميع األراضي التي سيست أنت ،إليك سوف اعطيها ،وخاصتك البذور إلى األبد ".سفر التكوين 15-13:14
مرة أخرى وعود هللا األرض إلبرام .من اآليات التي لم تتضمن ،أفهم أن إبرام ما زال في الجبل عند هللا يجعل هذا الوعد .أنا لم تكن
إلسرائيل ،وذلك ليس لدى أي فكرة عن مدى ارتفاع هذا الجبل يجلس فوق بقية األراضي المحيطة بها ،ولكن أرى إبرام الوقوف فوق الجبال تبحث
في جميع االتجاهات من ذلك ورؤية كل ذلك من هللا الذي قد عدته.

وسوف اجعل خاصتك البذور كغبار األرض :حيث أنه إذا كان رجل يمكن عدد تراب األرض ،ثم يقوم خاصتك البذور أيضا تكون
مرقمة .سفر التكوين 13:16
مرة أخرى وعود هللا إبرام أن سيتم ترقيم له البذور كما هي غبار األرض ،إال ،عند هذه النقطة ،إبرام ما زالت ال األطفال ،ساراي يجري
جرداء .بالنسبة لي ،وهذا يعطي دعم أفهمه أنه ليس من نسل الدم إبراهيم أو يعقوب ،أن هللا هو إشارة إلى كتلك البذور ،ولكن ألولئك الذين تعتقد
الكلمة ووعود هللا مثل إبرام.
تنشأ ،سيرا على األقدام من خالل األراضي في طول منه وفي اتساع منه؛ لسوف تعطيه منعزلة إليك .سفر التكوين 13:17
ثم إبرام إزالة خيمته ،وجاء وسكن في عادي معمر ،الذي هو في الخليل ،وبني هناك مذبحا منعزلة الرب .سفر التكوين 13:18
مرة أخرى يبني إبرام مذبحا هلل ،وهكذا أماكن آخر الحدود إلى األراضي التي وعدته باهلل.

إنقاذ الكثير
آيات عدة القادم غير مطلوبة للحصول على نقطة إليكم حول ،حيث سوف أعطى فقط تلخيص ما هي حول ،على الرغم من أن ننصح
بالذهاب إلى الكتاب المقدس الخاص بك وقراءتها في مجملها نفسك.
وأنشأت إبرام نفسه في منطقة الخليل ،وفي نفس المنطقة من مدينتي سدوم وعمورة .اندلعت حرب بين المدينتين ،التي كانت غنية جداً في
تجارة الملح في الوقت ،والملوك المحلية األخرى .في البداية ،إبرام محايدة للمقاتلين .النتيجة النهائية للحرب سدوم وعمورة الهزيمة ،وأخذ الملوك

األخرى كرهينة لديه قدر كبير من ثروة المدينتين فضال عن "ابن الكثير" إلبرام وكل ما ينتمي إليه .عندما سمع إبرام أن الكثير وممتلكاته قد اتخذ
كجزء من غنائم الحرب ،أنه بني جيش صغير من خدم بلده وذهب لتحرير الكثير من خاطفيه.

وأحضر مرة أخرى من جميع السلع ،وأيضا أحضر مرة أخرى له الكثير من شقيق ،وبضاعته ،والمرأة أيضا ،والشعب .وخرج ملك
سدوم االجتماع معه بعد عودته من الذبح من  ،Chedorlaomerوالملوك التي كانت معه ،في وادي صفية ،الذي هو دايل الملك .سفر التكوين
17-14:16
كما تشير هذه اآليات ،إبرام وجيشه صغيرة ،عدم إلحاق الهزيمة فقط الملوك اآلخرين ،لكن ذبح لهم .هؤالء الملوك قد هزم جيوش
مجتمعة من سدوم وعمورة ،بعد إبرام ،مع  318فقط في جيشه كان قادراً على ذبح لهم .وهذا دليل على قوة هللا مع أولئك الذين هللا يعطي له الوعود
إلى والذين لديهم النية في تلك الوعود.

كاهن لإلله أكثر عالية
وأحضر الملك ميلتشيزيدك سالم المنصوص عليها الخبز والنبيذ :وكان الكاهن لإلله أكثر عالية .سفر التكوين 14:18
هذه اآلية يدهشني مرة أخرى .حتى قراءة هذه اآلية أعتقد أن إبرام كان البطريرك األول للعبادة الحقيقية هلل ،ولكن هذه اآلية تقول لنا أن
العبادة الحقيقية هلل قد أنشئ بالفعل وأن كان الملك سالم كاهنا في خدمة "هللا خلق".
إبرام لم يأت من أرض كنعان؛ وترعرع في المدينة الخاص بك ،والذي هو في الجنوب الشرقي من بالد ما بين النهرين .في وقت الحق
في الحياة والده انتقلت األسرة إلى مدينة حران التي في الشمال الغربي من بالد ما بين النهرين .ما أحاول أن أبين ،هو أنه ال يوجد اتصال مع
المنشأة بالفعل عبادة "هللا خلق "،التي من الواضح أنها كانت موجودة في بالد كنعان قبل أن يأتي هناك.
الحين لطرح السؤال" ،لماذا هللا اختار إبرام ،عندما ال شك كان هناك آخرون في أرض كنعان التي أعطى العبادة له بالفعل" .أستطيع أن
أفكر في إجابة ممكنة .على الرغم من أن أولئك من كنعان عرف هللا وأعطى العبادة له ،أنها لم تكن نقية في تلك العبادة ،حين إبرام كشف أنه
محض ،حتى بدون فترة حياة للتقاليد والمعارف.

لماذا اختار هللا إبرام
وجاء إبرام من أسرة من الحرفيين ،الذين جعلوا من دخلها من نحت ونحت التماثيل التي تصور اآللهة الوثنية العديد من األراضي بالد ما
بين النهرين .كما يذهب القصة ،إبرام قد انتهيت للتو من رمز من هذا القبيل ،وتم وضعها على الرف في مخزن جبهة حيث عملت مع عائلته .كما
أنه تم وضعها على الرف ،شخص ما رأيت الرمز ،وشرائه فورا .وجاء فالش مفاجئ للمعرفة إلبرام .هذا الرجل كان على وشك اتخاذ رمز
الصفحة ال رئيسية ،ووضعها على رف في بقعة تكريم وأنه ثم يركع ويصلي إليها .إبرام أدركت أنه قد وضعت هذا الرمز من قطعة من الحجر،
فكيف يمكن أنه يكون هللا ،ثم وحدها كيف يمكن أن تكون جديرة بأن تعبد؟ مع هذا اإلدراك ،بدأ إبرام البحث عن اإلله الحقيقي .ليلة واحدة في حين
يبحث في سماء الليل ،إبرام شهد كل عجب من السماء ،واعرف أنه سيكون هناك حيث سيكون هللا الحقيقية ،حتى أنه بدأ التحدث إلى السماء ،ونسأل
هللا أن يكشف نفسه له.

وكان إبرام بطبيعته الخاصة فرد أخالقي ،الذي لم يكن غير مألوف في شعب المنطقة ،حيث أخذ هللا إشعار له ألن ،ولكن عندما بدأ إبرام
للبحث عن هللا مباشرة ،وثم نقلت إلى إعطاء الصالة إلى هللا ،الرب مع الحب إلبرام.
أستطيع أن أرى كيف هللا العثور على شخص نقي في اإليمان في أرض ال تعطي لعبادة له ،أنه قرر إرسال إبرام في رحلته إلى كنعان.
وبهذه الطريقة ،أنه سيعطي إبرام اتصال عبادة الراسخة ،ولكن أكثر تكشف عن تلك كنعان ،نقاء النية إلبرام .في هذه الطريقة يتم استخدام هللا إبرام
كمثال لجميع الذين يسعون إلى هللا.

وأنه (ملك سالم ،ميلتشيزيدك) المباركة له ،وقال" ،المباركة يكون إبرام هللا معظم عالية ،مالكة للسماء واألرض :والمباركة أن هللا األكثر
العالية ،التي قد خلت سلمت ملكك األعداء داخل اليد خاصتك ".وقال أنه أعطاه األعشار للجميع .سفر التكوين 20-14:19
الملك سالم على األقل تسلم اليد التي كان هللا في هزيمة الملوك اآلخرين ،وكيف أن هللا قد خص إبرام في نعمة هللا.
يتم تعريف كلمة "العشر" من قاموس  Encartaك :عشر دخل شخص ما أو إنتاج تدفع طوعا للدعم من كنيسة أو رجال الدين به .وهذا
أعاله اآلية ولذلك تقول لي ،أن إبرام قد أعطت "الملك سالم" ،كاهن هللا األعلى ،واحد عشر دخله .والسؤال هو ما هي الدخل؟ كما سوف نرى في
ما يلي ،إبرام استفاد شيئا من بلده الصراع مع ملوك آخرين.
معنى بديل لما ورد أعاله أن إبرام تلقي عشر من ملوك سدوم وعمورة وتلك الملوك اآلخرين من هذا المجال العام نفسه .أرى هذا
التفسيرات ممكنة بسبب تلك الملوك امتنانه لتدمير إلبرام أعدائهم.
وقال ملك سدوم إبرام" ،أعطني األشخاص ،ويأخذ البضاعة بنفسك .سفر التكوين 14:21
حتى ولو ملك سدوم كان قد هزم من قبل الملوك اآلخرين ،ولذلك قدم المساعدة ليس إلبرام عند إبرام معركة مع ملوك آخرين ،ال يزال
يتوقع ملك سدوم أن إبرام جزء من غنائم له له.

وقال إبرام لملك سدوم" ،أنا قد رفع األلغام من ناحية منعزلة الرب ،األعلى هللا ،مالكة للسماء واألرض ،والتي سوف تأخذ علما من مؤشر
ترابط حتى أن التشيت األحذية ،وأنه لن أخذ أي شيء هو ذين ،خشية أن أنت شولديست القول ،وقد أدلى إبرام الغنية :حفظ فقط تلك التي قد أكلت
الشبان  ،وجزء الرجل الذي ذهب مع لي ،وانير ،إشكول ،ومعمر؛ السماح لهم بأخذ الجزء الخاص بهم " .سفر التكوين 24-14:22
ويستجيب إبرام بإبالغ ملك سدوم أن هناك ال غنائم ،الذي استغرق إبرام أي شيء ال تنتمي فعال إلى له ،هما له "الكثير من ابن أخيه"
وجميع له ممتلكات وموظفي الخدمة.

العهد الرئيسية األولى
وهناك ثالثة عهود األولية التي جعلت هللا مع الجنس البشري.
وكان العهد األول واحد ألقاه مع إبراهيم من أجل ابنه اسحق؛ ألنه يعتقد إبراهيم أن الوعود و "كلمة هللا".
ثم هو العهد الثاني استمرارا وتوسيعا للعهد األول ،الذي قدم مع  Mosesودولة إسرائيل؛ ألن يعقوب قد تغلبت على خطاياه ،وقد حقق
التوبة والمغفرة من هللا ومن األخ يعقوب ،فضال عن سبب تغلب على آثامهم أبناء يعقوب اإلثني عشر وقد غفر هللا.

"الثالثة" وخاتمة العهد الذي يتركز على وجود قوانين هللا مكتوب على قلوبنا ،التي تتصل بجميع "العبادة الحقيقية" التي أنشئت من
خالل إبراهيم ويعقوب ،فضال عن قبولنا "تعاليم يسوع" الذي يتعلق باحتضان لدينا من األخالق هللا ،وعملنا على جعل األخالق هللا لنا األخالق.
العهد األول الذي خرج إيمان إبراهيم ،أو نقول "اإليمان" في  Wordووعود هللا ،على الرغم من أن المنطق واقترح أن الوعود التي كان
من المستحيل أن تتحقق .ويعتقد إبراهيم أن "كلمة هللا" على الرغم من المستحيل كيف أنهم قد يبدو لآلخرين ،أو حتى ربما إلى إبرام نفسه.

بعد هذه األمور التي جاءت كلمة الرب منعزلة إبرام في رؤيا ،قائال" :الخوف ال ،إبرام :أنا درع خاصتك ،ومكافأة كبيرة تتجاوز
خاصتك .وقال أن إبرام" ،اللورد جود ،الذبول ما أنت تعطيني ،رؤية اذهب لم ينجبن ،وستيوارد بيتي هو إليعازر هذا من دمشق؟" سفر التكوين
2-15:1
كما تذكرون ،إبرام كان  75عندما بدأ رحلته ،ولي نسخة من الكتاب المقدس  Jamesالملك يقول لي أنه في الوقت الذي كان المنصوص
عليها ،كان حوالي عام  1920قبل الميالد ،وأن الحرب مع الملوك اآلخرين من منطقة كنعان وأحاطت المكان في حوالي عام  1917قبل الميالد،
وفي أثناء هذه المحادثة مع هللا في اآليتين أعاله يأخذ مكانة بين هللا وإبرام  ،حوالي عام  1913قبل الميالد .وهذا من شأنه أن يجعل إبرام حوالي
 82سنة.
وإبرام ،وقال "ها ،بالنسبة لي أنت يمتلك إعطاء ال البذور :ولو ،أحد ولد في بيتي وريث األلغام ".سفر التكوين 15:3

هو وعد ابنا
في سن ال  ،82ال يزال لديه إبرام أي طفل وال ابنه يكون خليفته ،و ،يمكن أن افترض فقط ،كيف يعرف إبرام البذور .كما قد أظهرت في
وقت سابق ،بذور إبرام ليس ذريته الدم ،ولكن جميع أولئك الذين ،مثل إبرام ،سوف يكون اإليمان ،في  Wordووعود هللا ،من خالل اعتقادهم بأن
هللا سوف تنفذ ما وعد.

ولمح ،وجاءت كلمة الرب له ،قائال" :هذا ال يجوز ملكك وريث؛ ولكنه قال أنه يجوز الخروج الخاصة ملكك أحشاء المنصوص عليها بأن
يكون ملكك وريث .سفر التكوين 15:4
أنها شيء واحد ننظر إلى المستقبل ونرى العديد من الناس جميعا في اإليمان والعبادة الحقيقية هلل ،ولكن من أجل تحقيق هذا المستقبل،
والمعرفة باهلل يحتاج إلى بذل المجاهرة في قلوب وعقول الناس .بهذه الطريقة هللا يعطي آخر وعد إلبرام ،أن إبرام ابنه وأنه سوف يأتي عليها من
أحشاء أبرامز الخاصة.

وأحضر له المنصوص عليها من الخارج ،وقال "ننظر اآلن نحو السماء ،وأقول النجوم ،إذا أنت تكون قادرة على عدد منهم ":وقال له،
"لذا خاصتك البذور تكون" .سفر التكوين 15:5
وهذه هي المرة الثالثة التي جعلت هللا هذا الوعد نفسه إلى إبرام؛ أن بذرة إبرام ستكون كبيرة بحيث تكون خارج القدرة على العد.
وأعرب عن اعتقاده في الرب؛ وقال (هللا) تحسب أنها (االعتقاد) له لبر .سفر التكوين 15:6

مرة أخرى يرى إبرام وعد هللا .انظر ال في هذه الصفحات أن إبرام توقف من أي وقت مضى على االعتقاد باهلل إال أن سبع أو ثماني
سنوات مرت منذ أول وعد وإبرام ما زال دون ابن ،وحتى اآلن وحتى مع ذلك ،يرى إبرام هللا سيعطي له ابنا ،على الرغم من أنه وزوجته ساري
بعد سن اإلنجاب.

جزء هللا من العهد
وقال له" ،أنا الرب الذي يوجه إليك من أصل الخاصة بك من تشالديس ،إعطاء هذه األراضي وراثة إليك .سفر التكوين 15:7
تذكر :وقد وعد هللا إبرام جميع األراضي من نهر الفرات عن طريق العربية السعودية الجنوبية لنهر النيل وأرض مصر .أريد أن أبين
هذا حتى أن تفهمون ،في ال وقت في التاريخ له البذور إلبرام" ،دولة إسرائيل" من أي وقت مضى عقد السيطرة على جميع هذه األراضي .وهذا
ألن هذه نبوءة "نهاية األيام" .في "نهاية األيام" ،بعد أن الشيطان قد هزم ،سوف ثم البذور إلبرام ،أولئك الذين يثقون بوعود و "كالم هللا" عن
طريق اإليمان والبذور من يعقوب ،الذين يستطيعون التغلب على آثامهم ،االستيالء على كل هذه األراضي.
وقال أنه (إبرام) ،اللورد جود ،حيث يقوم أعرف أنه يجوز سيرثونها؟ سفر التكوين 15:8

وقال (هللا) له" ،خذني عجلة من العمر ثالث سنوات ،وأنها عنزة من العمر ثالث سنوات ،وذاكرة الوصول العشوائي لثالث سنوات من
العمر ،وتورتليدوفي وحمامة شباب .سفر التكوين 15:9

بداية العهد
اليوم ،عندما نذهب إلى عقدا مع آخر ،يمكننا وضع ورقات مع جميع الجوانب المختلفة لالتفاق ،وثم كال الطرفين التوقيع على وثائق
كوسيلة لوضع اللمسات األخيرة على الصفقة .وهذا لم يكن ممكنا ً في عام  1913قبل الميالد ،أو مع هللا ،حيث يبدأ هللا بديل للتوقيع على الوثائق.
وحصل له كل هذه ،وتقسيمها في خضم ،ووضعت كل قطعة واحدة ضد آخر :ولكن الطيور يقسم أنه ال .سفر التكوين 15:10
في العصور القديمة ،كان الثروة رجل التي تقاس بالعدد من الماشية ،األغنام ،الماعز ،إلخ ،والتي كان يمتلكها .بأخذ هذه الحيوانات
المذكورة أعاله ،وذبح لهم ثم كتضحية ،إبرام هو إعطاء الدفع الجزئي مقابل وعود هللا وبديالً لتوقيع الوثائق كوسيلة للتصديق على العقد.

وعندما نزل الدجاج عند الذبائح ،إبرام اقتادتهم بعيد ًا .وعندما كان نزول الشمس ،سقطت نوم عميق عند إبرام؛ ولو ،رعب الظالم كبيرة
سقطت عليه .سفر التكوين 12-15:11
بعد بعد أن حددت هذه الحيوانات النافقة قربانا هلل ،تتقدم اليوم على لعدة ساعات دون أي قبول الظاهر باهلل لالكتتاب .عندما سقطت الطيور
عند الذبائح حتى تناول الطعام لهم ،إبرام مهشوش لهم بعيداً .بعد فترة نما إبرام متعب ،وسقطت في نوم عميق ،حيث أعطيت رؤيا من هللا.

تذكر مع

آدم :هللا تسبب له أن يذهب في نوم عميق ،وبعد ذلك عندما قال أنه استيقظ ،هللا قدم له مع حواء ،زوجته .أرى هذا كحالة

مماثلة .قد يسأل إبرام من هللا" ،عندما سوف يكون لي ابنا ،يكون وريث بلدي؟" في هذا النوم هو إنجاز هللا ثم أن ما قال أنه يجب أن يتسنى إبرام
يمكن والد طفل .وهذا هو رأيي فقط ،وال يوجد شيء في التاريخ أو في الكتاب المقدس أن يعطي الدعم ألنه باستثناء اآلية التالية.

وقال منعزلة إبرام" ،أعرف من ضمانة أن خاصتك البذور يكون غريبا في أرض ليست لهم ،ويعمل لهم؛ وأنها سوف تصيب منهم أربعة
مائة سنة؛ وأيضا تلك األمة ،منهم يعمل ،سوف أنا القاضي :وبعد ذلك سوف يخرجون مع مضمون عظيم " .سفر التكوين 14-15:13
يتم تعريف كلمة "الكفالة" ك :شخص وتتعهد أن تتحقق التزامات أخرى في حالة االفتراضي أو الشرط أو نوعية يجري التأكيد .اآليات
أعاله هي إعطاء النبوة للوقت الذي سيسقط يعقوب وذريته تحت االستعباد لمصر لمدة  400سنة ،وعندما هم أخيرا تحررت من الرق أن سيكون
لها مضمون طريق الثروة.

وأنت سوف تذهب إلى خاصتك اآلباء في السلم؛ أنت سوف يدفن في عصر القديم جيدة .ولكن في الجيل الرابع سوف يأتون هنا مرة
أخرى :لظلم العموريين ليست كاملة حتى اآلن .سفر التكوين 16-15:15
هو قول هللا إبرام أحداث في المستقبل فيما يتعلق بالبذور التي لن يحدث حتى بعد وقت طويل من إبرام دخلت قبره .وهذا هو التنبأ من
الوقت الذي العبيد "الطفل يعقوب" ،حفيد إلبرام ،التي سوف تكون في أرض مصر ألربع مائة سنة .ثم يضيف هللا إلى هذه النبوءة أن "األطفال
يعقوب" سوف يعود الخروج من مصر بثروة كبيرة ،على الرغم من أنهم كانوا عبيدا.
هللا قد بذل الوعود إلبرام ،ولكن ال يوجد أحد فوق هللا الذي يمكن أن تحمل المسؤولية لنهاية هللا العقد ،إذا ينبغي تقصير هللا ،حيث يجب أن
يعطي هللا كفيل نفسه .هذا هو إنجاز بالشرف ،واألخالق التي هي هللا ،أنه عندما يتم وعد ،هللا ستفي بأنها إلى خاتمتها ،وهو شرف أنه منضم للقيام
بذلك.
في هذه الحقبة من الزمن التي أعيش ،شرف شخصية رجل كل شيء لكنه خسر مع جميع السمات الشخصية غير أخالقي أن يعيش
الرجال اليوم قبل .ولكن ،في وقت إبرام ،شرف الرجل أكثر أهمية له من حياته .بالنسبة هلل جعل هذا تعهد إلى إبرام كان كافياً إلبرام قبول ونعتقد.
وأنه جاء لتمرير ،الذي ،عندما سقطت الشمس ،وكان الظالم ،ها فرن التدخين ،ومصباح حرق التي يتم تمريرها بين تلك القطع .سفر
التكوين 15:17
وأخيراً ،بعد الشمس قد ذهب إلى أسفل ،وكان الظالم ،استهلكت قطعة الحيوانات المعروضة بحريق ،تسبب باهلل .يظهر في هذا هللا قبوله
للعرض ،وقد قبلت أن إبرام قد قبلت جزء هللا من العهد كما ورد باهلل ،وبذلك ختم العقد بينهما.

هللا يعطي األرض
في نفس اليوم قام الرب عهدا مع إبرام ،قائال" ،معزل خاصتك البذور وقد أعطيت هذه األرض ،من نهر مصر حتى النهر الكبير ،نهر
الفرات ":سفر التكوين 15:18

مرة أخرى أصوات هللا له جزء ومساهمة للعهد ،تلك األشياء التي وعود هللا مقابل الوعود التي قال أنه سيتطلب من إبرام جعل له جزءا
من االتفاق .مرة أخرى أريد أن تفهم أن في ال وقت في التاريخ "دولة إسرائيل" أو أبناء يعقوب من أي وقت مضى تمتلك جميع األراضي التي
تعطي إلبرام .وهذا ألنها ال تعطي ألبناء إبراهيم الدم ولكن ألولئك الذين سوف يؤمنون "كلمة هللا" كما يفعل أبراهام في "نهاية األيام" ،أنها
"القديسين هللا" أن تعطي هذه األراضي ل .أنه من "القديسين هللا" التي هي بذرة أبراهام ،وبني إسرائيل.

 Edenللحديقة
أنه قد يكون من مصلحة لكم أن حدود األراضي التي تعطي البراهام والبذور هي أساسا نفس حدود  Edenللحديقة كما هو موضح في:

ونهر خرج  Edenالمياه في الحديقة؛ ومن ثم كان افترقنا ،وأصبح داخل أربعة رؤساء .االسم األول هو بيزون :فإنه هو الذي كومباسيث
أرض سبأ ،حيث يوجد الذهب؛ والذهب من أن األرض جيدة :هو ثالث بديليوم وحجر الجزع .وهو اسم النهر الثاني جيحون :نفسه هو أن
كومباسيث األرض كله من إثيوبيا .واسم النهر الثالث هو هيديكيل :هو ذلك الذي  goethتجاه شرق آشور .والنهر الرابع هو الفرات .واللورد جود
أخذوا الرجل ،ووضعوه في  Edenمن الحديقة ثوب عليه ويبقيه .سفر التكوين02:10 15-
وهذا يجعلني أتساءل عما إذا كان السبب الجبلية التي بنيت عليها القدس والمعبد في هذا مكان مقدس ،نظراً ألنها حيث مقام آدم مرة
واحدة ،وحيث أن يأتي هللا للبلدية مع آدم في يوم واحد في األسبوع ،اليوم السابع المقدسة" ،يوم السبت".

هو ولد ابنا
مرة أخرى ،سوف تقفز إلى األمام آيات قليلة ،ولكن مرة أخرى أنا اشجعكم على قراءة هذه الصفحات من الكتاب المقدس حيث سوف نفهم
لماذا هاجر يعطي إبرام ابنا أوالً وال ساري.

وهاجر العارية إبرام ابنا :ودعا إبرام اسم ابنه ،الذي هاجر العارية ،واسماعيل .وكان إبرام فورسكوري وستة سنة من العمر ،عندما
العارية هاجر إسماعيل إلبرام .سفر التكوين 16-16:15
كما تذكرون من اآليات أن تخطي األول ،هاجر الخادمة أعطى لزوجته إلبرام ساراي ،وعدم تمكنه من إعطاء ابنا إبرام ساراي لها
الخادمة إلبرام كخليلة له ،وكان لها من أن يولد االبن األول إلبرام.
نقاط عشرين عاماً ،ولذلك أربع نقاط من ثمانين عاماً ،وست ،بذلك ،هو إبرام  86سنة عندما ولد إسماعيل .باهلل هذا الوعد بإعطاء إبرام
ابنا قد تم الوفاء بها أو فقد.

إبرام يقول هللا أن تكون مثالية
وعندما كان إبرام تسعين عام ًا وتسعة ،الرب ظهر إلبرام ،وقال له" ،أنني أشعر باهلل سبحانه وتعالى؛ سيرا على األقدام من قبلي ،وتكون
أنت مثالية .وسوف اجعل بلدي العهد بين لي وإليك ،وسوف تتضاعف إليك بالغة " .سفر التكوين 2-17:1

هو إبرام  99عاما ً عندما يتكلم هللا له في هذه اآلية ،الذي من شأنه أن يجعل إسماعيل  13عاماً .قد منحك من أي وقت مضى الفكر إلى ما
يعنيه هللا عندما يقول إلبرام يكون مثاليا؟

تعريف الكمال
ويعرف القاموس الكمال كما :دون خطأ أو عيوب أو أخطاء ،ممتازة أو مثالية في كل شيء .ما هي الطريقة ثم هللا يريد إبرام يكون مثاليا؟
الجواب في طريقة إبرام يعبد هللا ،وفي الطريقة التي يعكس األخالق إبرام تلك أخالق هللا .هذا كيف يعرف هللا الكمال .هللا يطلب هذا إلبرام ،وكل ما
له من البذور ،فمن أولئك الذين هم الكمال في الحب والعبادة هلل ،وهي بذرة أبراهام.
اسمحوا لي أن أقدم لكم تعريفي لما نعتقد هو توقع هللا بالدي يجري الكمال .مراكز تكنولوجيا المعلومات في "الوصية األولى ليسوع""" ،
حب هللا " ،مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح ،والعقل وقوة "-ولتحقيق ذلك ،تحتاج إلى أوالً إزالة نفسك من كل خطيئة .يمكن أن يحدث هذا إال
إذا كنت تعرف ما هي الخطية ،وهو تعريف الخطيئة في الوصايا العشر.

موضوع أبراهام للوصايا العشر
كل هذا يقول لي شيء واحد؛ وكان يتوقع إبرام من هللا للحفاظ على الوصايا العشر .وكما تعلمون ،الوصايا العشر لم تتح لنا حتى
 ،Mosesحق؟ في الحقيقة ،كانت دائما ً موجودة الوصايا العشر؛ أنهم فقط كانوا ال تدون (كتب إلى أسفل) حتى  .Mosesكما بينت في تعليلي
للوصايا العشر ،وهناك اثنين من الجوانب أو أجزاء لهم؛ األربعة األولى تعطي تعليمات بشأن كيفية أوامر هللا أن نحن عبادته ،والست األخيرة
يعطي تعليمات بشأن القاعدة األخالقية التي يجب علينا تحقيقه إذا أردنا أن تصبح واحدة مع هللا .ألن الكمال في اإليمان باهلل يتطلب حفظ من كل
عشرة من الوصايا العشر .فشل في حفظ الوصايا العشر هو نفس الفشل من الكمال .وفي هذا يخبرنا هللا أن إبرام كان مثاليا ،ويقول لي أن إبرام
أيضا االحتفاظ بالوصايا العشر ،قبل سنوات من المدونة ونظرا إلى  Mosesودولة إسرائيل.

وسقط إبرام على وجهة :وهللا تحدثت معه ،قائال" ،بالنسبة لي ،ها ولي العهد مع إليك وأنت سوف تكون أبا ألمم كثيرة" .سفر التكوين
4-17:3
ألن يقع إبرام على وجهة ،أنه يظهر له قبول سلطة هللا عليه .عندما كنت المتواضع نفسك يمكنك إظهار االحترام الخاص بك ألحد منهم
قبل أنت بالتواضع .إبرام يذل نفسه أمام "هللا خلق" ،مما يدل على أن االحترام والحب هلل.

تسمية هللا إبرام إلى أبراهام
ال يجوز اسم خاصتك أي أكثر من أن يسمى إبرام ،ولكن يجب أن يكون اسم خاصتك أبراهام؛ ألب للعديد من األمم وقد قدمت على إليك.
وسوف تجعل إليك تتجاوز مثمرة ،وسوف أقوم باألمم من إليك ،والملوك يجوز الخروج إليك .سفر التكوين 6-17:5
وسوف أؤسس بلدي العهد بين لي وإليك وخاصتك البذور بعد إليك في أجيالها لعهد األبدي ،أن هللا معزل إليك ،وإلى خاصتك البذور بعد
إليك .وسوف تعطي منعزلة إليك ،وإلى خاصتك البذور بعد إليك ،األرض أنت فيها غريب ،كل أرض كنعان ،حيازة أبدية؛ وسوف أكون على هللا.
سفر التكوين 8-17:7

تعريف العبادة
وسوف يكون من هللا بهم :ما يتطلبه األمر لتكون آلة للرجال؟ إذا كنت ال تعطي العبادة كما أمر هللا ،ثم أن هللا ليس إلهك .فقط تلك التي
تعطي العبادة الصحيحة يبحثون في الحقيقة ألن هللا كما يجري على هللا.
على هذا النحو ،إال من خالل إعطاء " Trueوالعبادة الصحيحة" أن "هللا خلق" لك تظهر أنه هو هللا بك .ألن هللا أعطانا الوصية بشأن
كيف نحن إلعطاء هذه العبادة ،ونحن يجب أن تطيع تلك الوصايا ،آخر كيف أنه سوف نعرف أنها له ،أن نعطي لدينا العبادة؟
إذا قمت باختيار هللا للعبادة هو تمثال أو بعض الصور المتجمدة األخرى ،ثم ال يهم حقا ً كيف يمكنك اختيار للعبادة فإنه نظراً ألنها ليست
على قيد الحياة والرعاية ال توجد طريقة واحدة أو أخرى .ولكن هللا خلق الحياة ،وأيضا واع يجري ،الذين يهتمون ،واألوامر .ولذلك ،يتحتم إعطاء
العبادة "هللا خلق" بالضبط كما أنه أوامر .إذا كنت غير قادرة أو غير راغبة في إعطاء العبادة "هللا خلق" بالضبط كأوامر أنه ،ثم قد فقط وكذلك
إعطاء العبادة "المعبود الوثني" .يخبرنا باهلل ،أنت تحبني أو تكره لي ،هناك ال منتصف الطريق.

جزء إبراهيم من العهد
وهللا قال أبراهام" ،أنت سوف تبقى بلدي العهد التالي ،أنت ،وخاصتك البذور بعد إليك في أجيالها .هذا هو بلدي العهد ،الذي يحتفظ ية،
بين لي ولك وخاصتك البذور بعد إليك؛ "يجوز ختان كل طفل رجل بينكم ".وأنتم ما سيركومسيسي اللحم الخاص بك فوريسكينس؛ ويكون مميز من
العهد بيتويكست لي ولك .سفر التكوين 11-17:10
أريد أن تأخذوا علما بكلمة "الرمز المميز "،هذا يقول لي ،أن الختان بادرة رمزية .وهذا ليس شيئا أي دولة أخرى من شعوب رجل قام به
من أي وقت مضى .في هذا الرمز يتم تقديمها اليهود وهكذا فريدة بين دول العالم .عندما يتم ختانهن رجل ،هو تذكير دائم بأن أنه ال يمكن تجاهل أن
يخضع "شريعة هللا" .في حالة "دولة إسرائيل" ،فتخضع لنفس الكمال أن هللا قد فرض على إبراهيم ،الذي هو حفظ الوصايا العشر.

وأنتم ما سيركومسيسي اللحم الخاص بك القلفة؛ ويكون مميز (الرمز) من العهد بيتويكست لي ولك .وقال أنه القديم ثمانية أيام يكون
المختونين بينكم ،كل طفل رجل في الخاص بك األجيال ،أنه ولد في المنزل ،أو اشترى بالمال ألي غريب ،وهي ليست من خاصتك البذور .سفر
التكوين 12-17:11

قال أنه ولد في خاصتك البيت ،وقال أنه اشترى بالمال خاصتك ،يجب أن يحتاج إلى عملية الختان :ولي العهد يجب أن يكون في الخاص
بك الجسد لعهد األبدي .والطفل المختونين الرجل الذي جسد له القلفة هو عدم الختان ،أن الروح يجوز قطع من قومه؛ خلت أنه كسر بلدي العهد.
سفر التكوين 14-17:13

هللا يعيد تسمية ساراي إلى سارة
وهللا قال منعزلة أبراهام" ،كما لساراى زوجته خاصتك ،أنت سوف ال تدعو اسمها ساراي ،ولكن يجوز سارة اسمها .وسوف يبارك لها،
وتعطي إليك ابن أيضا لها :نعم ،أنا سوف يبارك لها ،وقالت أنها تكون أمة األمم؛ ملوك الناس يكون لها .سفر التكوين 16-17:15

ثم سقط على وجهة ،أبراهام وضحك وقال في قلبه" ،أن طفل يكون مولودين له التي مائة سنة؟ وتقوم سارة ،هذا تسعين عام ًا ،تتحمل؟ "
وقال أبراهام أن هللا" ،يا إسماعيل قد يعيش قبل إليك!" سفر التكوين 18-17:17
أنا متأكد ما إذا كان إبراهيم يسأل أن هللا ال يعطي له ابن آخر ،ويقول هلل ،لماذا ال إسماعيل ،أنه ليس من بلدي وريث؟ أو ،قد يكون أن
أبراهام ،مع العلم واالعتقاد بأن هللا سوف تفعل كاهلل قد قال أنه سيفعل ،وتشعر بالقلق إزاء إسماعيل ،الذي هو الطفل من محظية ،بينما سوف ولد
االبن الجديد لزوجته ،ومن ثم الوريث الشرعي لذلك .ومن الواضح بالنسبة لي من دراستي لقصة إبراهيم ،أنه يحب إسماعيل ولذلك ال يريد طفل
جديد تأتي بين له وابنه واحدة كان يحبها فعال.

وقال هللا" ،سارة خاصتك الزوجة تتحمل إليك ابن الواقع؛ وأنت سوف تدعو اسمه إسحاق :وأنا سوف تنشئ بلدي العهد معه لعهد األبدي
ومع البذور بعد له " .سفر التكوين 17:19
وبعد سماع صوت أبراهام مخاوفه ،ثم يؤكد هللا أن سارة سوف تعطي في الواقع أبراهام ابنا وأن اسمه أن يكون إسحاق ،وأنه سوف يكون
مع إسحاق والبذور ،ستمتد أن هللا له العهد ،ال إسماعيل ابن محظية.
أرى هذا لها معنى أكبر مما قد يفهم معظم .هللا يقول أن إسماعيل ابن غير شرعي .إسماعيل هو ابن محظية ،وعلى هذا النحو ال تملك
شرعية ابن زوجة إبراهيم .وتتصل هذه ثم الزنا .حتى ولو أعطى سارة إلبراهيم الخادمة لها ،ال يزال يصل إلى الزنا.
تذكر :عندما أعطى هللا حواء آلدم لتكون زوجة آلدم ،كان هللا قبل هذا القانون تعريف الزواج بأنه يجري بين "رجل واحد وامرأة
واحدة" .تقصر جميع األديان التي تسمح لتعدد الزوجات بحسب هذا التعريف ،االنخراط في الزنا ،وعلى هذا النحو يجري في الكمال أمام هللا.

وأما بالنسبة السماعيل ،وقد استمعت إلى إليك" :ها ،وقد أنعم هللا عليه ،وسوف تجعل منه مثمرة ،وسوف تتضاعف له الغاية؛ األمراء
اإلثني عشر أنه أنجب ،وسوف يجعله أمة عظيمة .سفر التكوين 17:20

لكن بلدي العهد سوف أؤسس مع إسحاق ،الذي يتحمل سارة منعزلة إليك في هذا الوقت المحدد في العام القادم .وغادر قبالة الحديث معه،
وصعد هللا عن إبراهيم .سفر التكوين 17:21

ولد إسحاق
وزار الرب سارة كما قال ،وفعل الرب معزل سارة كما أنه قد تحدث .لسارة قد تحدث أبراهام تصور ،والعارية ابنا في بلده سن
الشيخوخة ،في الوقت المحدد من هللا له .سفر التكوين 2-21:1

ودعا إبراهيم اسم ابنه الذي ولد له ،منهم سارة عارية له ،وإسحاق .وأبراهام ختان ابنه إسحاق يجري ثمانية أيام القديمة ،كما كان أمر هللا
له .سفر التكوين 4-21:3

وكان إبراهيم مائة سنة ،عندما ولدت ابنه إسحاق له .وقالت سارة" ،هللا قد خلت جعلني الضحك ،حيث أن كل ما نسمع سوف اضحك
معي ".وقالت أن "الذين قد قال منعزلة أبراهام ،أن سارة ينبغي أن يعطي األطفال هذه ،ليكون ولد له ابن في سن الشيخوخة له ".سفر التكوين
7-21:5

ولذلك ولد إسحاق في سنة بعد أن تم ختانهن أبراهام الذي سيجعل  14إسماعيل عندما ولد أخيه .وقد وعد هللا إبرام أن يعطيه ابنا ،وسيكون
هذا االبن األب للعديد من األمم والبطريرك من العهد مع هللا .عندما ولدت إسماعيل ،ليس لدى أي شك في أن أبراهام يفترض أن إسماعيل كان
الوفاء بالوعد ،ولكن ثم قال هللا "ال ،ال إسماعيل ،ولكن إسحاق سيكون وريث العهد".
وفي الوقت عندما أخبر هللا إبراهيم هذا ،واسماعيل يبلغ من العمر  13عاماً ،وأبراهام أحبه كما ينبغي أن حب آب ابنه المولود أوالً ،حتى
عندما أخبره هللا أن إسماعيل لم يكن الوريث ،وهذا مما ال شك فيه ألم أبراهام .في هذا الوقت والثقافة ،عندما ابنا يفترض أن ثروة والد المتوفى،
وكانت هناك إمكانية لإلبن اآلخر االعتراض على ذلك اإلرث ،كان مشترك لألخوة لمحاولة قتل بعضهم بعضا .وكان أبراهام رجل أخالقي ،ويجب
لذلك قد روعت أن أوالده سوف ينتهي بهم األمر يكرهون بعضهم البعض .كما يبين لنا التاريخ ،هذا القلق لم يكن عبثا ،حتى اليوم ،حوالي 4000
سنة في وقت الحق ،أبناء إبراهيم وإسحاق واسماعيل ،ال تزال حرب مع بعضها البعض.
هذا التفسير من قصة إبراهيم والعهد األول مع هللا مثال آخر لكيفية القصص من الكتاب المقدس وقد شوهت عبر التاريخ .وكنت دائماً أفهم
من الشباب أن أبراهام كان سعيداً عندما كان وعد بوالدة ابنه إسحاق ،ولكن كما ترون ،كانت هذه األخبار بأنه ال يريد أن يسمع .لقد كنت أيضا من
فهم أن إسحاق كان ابن هللا قد وعد إبراهيم ،ولكن عند سارة وظلت جرداء أعطت لها الخادمة إلبراهيم محظية .وهذا صحيح ،لكن يبدو أن أبراهام
أن إسماعيل كان الطفل الذي وعد هللا أوالً ،ومن ثم إسحاق كان وعد ثاني .أحب إبراهيم إسماعيل ،وكان مضمون تماما السماح له بأن يكون له

وريث .مع الوعد السحاق ،عرف أبراهام أن األلم والخطاب فقط ستكون النتيجة .وهذا السبب في طلب أبراهام من هللا" ،يا إسماعيل قد يعيش قبل
إليك!" كما ترون ،هذا نداء أن هللا ال يعطي سارة طفال ،وأن إبراهيم أراد أن يقبل هللا إسماعيل كالوريث.

خطايا يعقوب
كما هو الحال مع "قصة أبراهام" ،أشعر أنه من الضروري أن تعرف سياق الذين كان يعقوب ،حيث أنه سوف نفهم لماذا سميت هللا
يعقوب إلى إسرائيل .وكان جاكوب تسمية إسرائيل ألنه تغلب على خطاياه ،وتم جمع شملهم مع هللا ومع أخيه .هو التغلب على هذا من ذنوبه التي ال
بد من أن تفهم تماما ألنه هو المفتاح لفهم ما كل شيء عن "العهد الثالث" .أنا لن تناقش جميع اآليات ،فقط تلك التي لها وجاهة لشخصية وطابع
يعقوب.

وكان إسحاق أربعين سنة عندما تولي ربيكا إلى زوجة ،ابنه بيتويل "السوري بادانارام" ،أخت لبن السوري .ورجت إسحاق الرب
لزوجته ،ألنها كانت جرداء :وكان متوسل الرب له ،وتصور ربيكا زوجته .الفيلم سفر التكوين21-

التوائم ،ومع ذلك ،مختلف
واألطفال ناضلت معا داخل بلدها؛ وقالت" :إذا يكون األمر كذلك ،لماذا أنا هكذا؟" وقالت أنها ذهبت لالستفسار من الرب .وقال اللورد
منعزلة لها" ،البلدين في رحم خاصتك ،وفصل نحو اثنين من الناس أي من خاصتك األمعاء؛ وشعب واحد يكون أقوى من الشعب األخرى؛ ويعمل
األكبر األصغر سنا .سفر التكوين 23-25

وهذا نبوءة من المتحدرين من كال األطفال إسحاق .وسوف يكون هناك "الدولتين" أو شخصين متميزين ومنفصلين .وأنا أرى هذه
كاليهود وتلك األخرى التي على الرغم من اإليمان نفسه أبراهام ،فقدت طريقها .تلك يعقوب ذهب إلى مصر وكانوا عبيدا ،أولئك الذين بقوا في
أراضي الكنعانيين ،كانوا أبناء عمومه لليهود ولكن لم تعط الوصايا العشر من خالل .Moses
يكون أقوى ،لكن هناك هو أي مؤشر على الطفل أو أمة التي ستكون أقوى ،ويعني هذا الكالم عن قوام القوة المادية أو الروحية؟

والدة التوائم
وعندما كانت تف لها يوما تسليم ،ها ،هناك كانت التوائم في رحمها .واألول خرج األحمر ،جميع أنحاء مثل مالبس شعر؛ ودعوا اسمه
عيسو .وبعد أن جاء الشقيقة خارج ًا ،وأخذت يده عقد على الكعب عيسو؛ ودعي اسمه يعقوب :وكان إسحاق ألستون عام ًا ( 60عام ًا) عندما قالت
أنها عارية لهم 25:24 .سفر التكوين26-

أحب كل من الوالد اآلخر
ونما للبنين :وكان عيسو صياد ماكرة ،رجل من الميدان؛ وكان يعقوب رجل عادي ،السكن في الخيام .وأحب إسحاق عيسو ،نظر ًا ألنه
يأكل من لحم الغزال وقال :ولكن ربيكا أحب يعقوب 25:27 .سفر التكوين28-

تبيع عيسو بكوريته
ويعقوب بوتاجي األحمق :وجاء عيسو من الحقل ،وكان خافت :قال "عيسو و" يعقوب" ،آر لي ،أنا أصلي إليك ،مع أن نفس بوتاجي
أحمر؛ النا خافت" :ولذلك كان اسمه يسمى أدوم .سفر التكوين 30-29
كلمة "أبله" هي الكلمة مترجمة من الكلمة العبرية القديمة "زيد" الذي عندما كنت ابحث عنه في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس"
يعني "سيتي" وهو زيادة المعرفة ك :بعنف ،ويغلي ،فقاعة ،زبد أو رغوة .بالنسبة لي هذا يعني أن يعقوب كان الطبخ شيئا عندما جاء عيسو عليه
في الميدان.
ويرد هذا الدعم بكلمة "بوتاجي" الذي يعرف بأنه :النباتي الكثيف أو حساء اللحوم والخضروات .أن الوصف يوحي بالنسبة لي حساء
بدالً من حساء.
ما ورد أعاله يخبرنا أن عيسو كان "خافت" ولهذا السبب يقول يعقوب تطعمه .كلمة "خافت" يعرف بأنه :على وشك أن يمر بها ،تكون
ضعيفة أو الدوار ،اإلغماء ،الذي يقول لي أن عيسو صياد ،كان خارجا ً في الشمس الحارقة لفترة طويلة ،وكان ضعيفا إلى حد استنفاد.
تذكر :في هذه الثقافة من حياتهم اليومية ،كان يعقوب األخ األصغر ،وعيسو "ولد األولى" والروح الوريث لثروة أبيه .وهذا يعني
عموما أن يعقوب كان خاضعا إلى عيسو .عندما يقول عيسو يعقوب تطعمه ،وكان هذا كحقه في األمر.

ويعقوب قال" ،بيع لي هذا اليوم حق ًا مكتسبا خاصتك ".عيسو وقال" ،ها ،وأنا في هذه النقطة أن يموت :والربح ما سنفعل هذا حق ًا مكتسبا
بالنسبة لي؟" وقال يعقوب" ،أقسم لي هذا اليوم؛ وقال أقسمت له :وباع بكوريته منعزلة يعقوب .ثم أعطى يعقوب عيسو الخبز وبوتاجي من العدس؛
وقال أنه أكل وشرب ،ونهض وذهب له طريقة :وهكذا االحتقار عيسو بكوريته 25:31 .سفر التكوين34-
أشعر أن في تلك الثقافة ،وإذا كان يحب يعقوب أخيه ،أنه ذهب له وتعطي له من طعامه حتى بدون وجود كان يقودها ،حتى في هذا أشعر
أن يعقوب وهو يجري متحسسة لضعف الحالة الصحية أن الشقيقة كان في ،وهو لذلك تفتقر إلى الرحمة والشفقة ،التي ينبغي أن يكون رجل هللا.
ومع ذلك ،يمكن أن يعقوب كان إهانة عيسو عند عيسو أعطى األوامر ليعقوب تطعمه ،لهذا السبب أن يعقوب يظهر مثل هذا االفتقار إلى الشفقة.
بدالً من ذلك ،يطالب يعقوب من أخيه عيسو أنه يجب الدفع يعقوب لألغذية أعطيت له ،في الشكل "بيع لي هذا اليوم حقاً مكتسبا
خاصتك ".ما هو حقا ً مكتسبا في عيسو؟ حقا ً مكتسبا في عيسو ذو شقين ،أوالً أنه هو الوريث لجميع ثروة إسحاق والده ،والثاني ،هو إسحاق
بطريرك األول العهد مع هللا ،وعلى هذا النحو البطريرك للعبادة الحقيقية هلل .إسحاق هو صوت هللا على األرض .ولذلك فإنه يعني أن عيسو سيكون
المطلوبة االضطالع بتلك المسؤولية عند وفاة والده.
في هذا يمكنك أن ترى أن القانون حتى ولو كان عيسو المولود أوالً وقبل الوريث الشرعي لكل ما كان السحاق عندما توفي إسحاق ،كان
القليل من الرعاية حول هذا الموضوع ،وكان وقح فيما يتعلق بمسؤوليته ألن الناس يعتمدون على إسحاق لمهنهم ،وعلى القيادة السحاق في إيمانهم
باهلل .وفي هذا أيضا كان عيسو يزدري هللا وموقف عالية التي كان من المقرر أن ترث ،ولهذا السبب هو مكتوب" ،االحتقار هكذا عيسو بكوريته".
على الرغم من أن أنا انتقد جاكوب ال يأتي الحتياجاته األخوة دون الحاجة للتعويض ،كان هذا أكثر للقيام مع هللا ،وضع عيسو من خالل
إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان يحب هللا أو ال .أود أن أقول أن عيسو فشل االختبار ،لماذا ال يعطي هللا إدانة اإلجراءات يعقوب مفتوحة في هذه
المناسبة أو التالي.

خداع يعقوب
وأنه جاء لتمرير ،عندما كان إسحاق القديمة ،وعينية كانت قاتمة ،بحيث أنه ال يمكن أن نرى ،أنه دعا عيسو ابنه األكبر وقال له" ،ابني":
وقال (عيسو) له" ،ها ،وأنا هنا ".سفر التكوين 27 :1

وقال أنه (إسحاق) قال" ،ها اآلن ،أنا القديم ،وأنا أعرف ال يوم موتى :ولذلك تتخذ اآلن ،نصلي إليك وخاصتك األسلحة وجعبة خاصتك
وخاصتك القوس ،والخروج إلى الميدان ،وتأخذ مني بعض لحم الغزال؛ وتجعلني اللحوم لذيذا ،مثل ما أحب ،وجعله بالنسبة لي ،أنه قد أكل؛ أن
روحي قد يبارك إليك قبل أن أموت 27:2 " .سفر التكوين4-
المهم أن هذه اآليات تقول لنا أن إسحاق أعمى.

وسمعت ربيكا عندما كلم اسحق البنه عيسو .وذهب عيسو إلى الحقل لمطاردة لحم الغزال ،وجعله .وكلم ربيكا منعزلة يعقوب ابنها ،قائال:
"ها ،سمعت خاصتك األب يتكلم منعزلة عيسو شقيق خاصتك ،قائال "،أحضر لي لحم الغزال ،وتجعلني اللحوم لذيذا ،قد تآكل ،ويبارك إليك قبل
الرب قبل موتى .اآلن طاعة ابني ،ولذلك ،صوت بلدي وفقا لذلك الذي أنا األمر إليك" .تذهب اآلن إلى القطيع ،وجلب لي من ثم اثنين من األطفال
جيدة للماعز .وأنا سوف تجعل لهم اللحم لذيذا خاصتك األب ،مثل كما قال حسين :وأنت سوف إحضاره إلى خاصتك األب ،الذي كان قد تآكل ،وأنه
يبارك إليك قبل وفاته 27:5 " .سفر التكوين10-

تذكر :عيسو هو االبن األكبر السحاق ،وأنه من الواضح أن إسحاق تعتزم أن تعطي له سلم إلى عيسو ،وفي القيام بذلك ،وإعطاء عيسو
يملك جميع ذلك إسحاق كميراث .عندما يسمع زوجته السحاق ربيكا هذا ،أنها أوامر يعقوب االنخراط في خداع لوالده.
تذكر أيضا :أنه باع عيسو بكوريته ليعقوب لبعض المواد الغذائية ،ولذلك ،فمن المفهوم أن يشعر يعقوب أن عيسو هو إهانة له على مرة
أخرى بعدم اتباع من خالل مع اتفاقهما.
الخداع هو أداة يستخدمها الشيطان ،وعلى هذا النحو هو خطيئة ضد هللا .في هذا هو إثم يعقوب ضد أخيه ولكن أيضا ضد هللا .تذكر ،باع
عيسو بكوريته ليعقوب ،حتى يعقوب لديه الحق القانوني في إرساء المطالبة بالميراث من قبل والده ،لكن  chosesبدالً من اللجوء إلى الخداع .هذا
أرى كخطيئة ربيكا بقدر ما يعقوب ،ولكن تذكر ،وهللا قد أخبر ربيكا االبن األكبر سنا تخدم االبن األصغر سنا ،حيث ربيكا قد يظن أنها كانت تفعل
إرادة هللا ،والتي أعتقد أنها كانت.

وقال يعقوب أن ربيكا والدته" ،ها عيسو أخي رجل شعر ،وأنا رجل سلس :والدي بيرادفينتوري سوف يشعر لي ،وما يبدو له كمخادع،
واحمل لعنة على عاتقي ،وليس نعمة 27:11 ".سفر التكوين12-
كما ترون ،ال يذهب يعقوب عمياء إلى ذنبه ،أنه يدرك إدراكا تاما الخداع هو انخرط في.
ووالدته وقال له" ،على عاتقي أن لعنة خاصتك ،ابني :إال إطاعة صوت بلدي ،والذهاب في جلب لي لهم ".العضو سفر التكوين
ولكن من الواضح أيضا أن يعقوب هو رجل الشرفاء في هذا أنه ال يريد الدخول في هذا الخداع ،ولكن ال فقط بسبب إصرار والدته .إذا ما
اعتقدوا أن هذا يحدث كل ما إرادة هللا ،أعتقد أن ربيكا هي األخت إلى عشية ،وأن الخداع هو عمل الشيطان.

وذهب ،وجلب ،وأحضروهم إلى والدته :ووالدته وأدلى اللحوم لذيذا ،مثل كما أحب والده .وأخذت ربيكا يتباهى مليحة البنها األكبر
عيسو ،التي كانت معها في المنزل ،ووضعها عند يعقوب ابنها األصغر :وقالت أنها وضعت جلود أطفال الماعز على يديه ،وعند السلس من رقبته:
وأنها أعطت اللحم اللذيذة والخبز ،الذي كانت قد أعدته ،في يد ابنها يعقوب 27:14 .سفر التكوين17-
وأنه (يعقوب) جاء منعزلة عن أبيه ،وقال" :والدي ":وقال" :هنا أنا؛ الذين الفن أنت ،ابني؟ " سفر التكوين 27

وقال يعقوب منعزلة والده" ،أنا عيسو خاصتك المولود األول؛ لقد فعلت وفقا كما أنت باديست لي :تنشأ ،نصلي إليك ،والجلوس ،وأكل من
لحم الغزال بلدي ،أن يبارك خاصتك الروح لي 27:19 " .سفر التكوين
وقال إسحاق ابنه" ،كيف يتم ذلك أنت يمتلك وجدت أنه حتى بسرعة ،ابني؟" وقال" ،ألن الرب خاصتك هللا أنها جلبت لي 27:20 ".سفر
التكوين
أريد أن أشير إلى أن كل الذين قرأوا هذه الكلمات ،أن يعقوب قد ارتكب خطيئة أخرى .صرح جاكوب كذب على أبيه ،وأكثر من ذلك ،في
بلده كذبة أدلى به هللا طرف إلى الكذب .يعقوب قد يكون السبب الشرعي استخراج مباركة اسحق للميراث ،ولكن إذا ارتكب اآلن خطيئة حتى أسوأ
من ذلك ،إهانة لشرف هللا.
وقال إسحاق يعقوب" ،تعال قرب ،أدعو إليك ،أنا قد يشعر إليك ،ابني ،سواء أنت ابني جد ًا عيسو أم ال 27:21 ".سفر التكوين

اسحق وأعمى ،ومع ذلك ،فمن الواضح بالنسبة لي أن كان المشتبه فيه للخداع حتى.

وذهب يعقوب قرب منعزلة إسحاق والده؛ وشعر له ،وقال" ،الصوت هو صوت يعقوب ،ولكن اليدين هي أيدي عيسو" .وأنه تبين له ال،
ألن يديه قد شعر ،كاليدين في عيسو شقيق له :حيث أنه باركه .وقال" :الفن أنت ابني جد ًا عيسو؟" وقال" ،أنا" 27:22 .سفر التكوين24-
مرة أخرى ،يعقوب يروي كذبة ،وارتكب خطيئة أخرى.

وقال" ،جعله قريبة لي ،وأنا سوف أكل من لحم الغزال ابني ،أن يبارك روحي إليك .وأحضر قريبة له ،وأنه يأكل :وأحضر معه الخمر،
وشرب منه 27:25 .سفر التكوين

بركة يعقوب
وله والد إسحاق وقال له" ،تأتي قرب اآلن ،وقبله لي ،ابني .وقال أنه جاء بالقرب ،ومقبل له :ورائحته رائحة له يتباهى ،وباركه ،وقال،
"انظر ،رائحة ابني كرائحة حقل التي خلت المباركة الرب :ولذلك أعطى هللا إليك ندى السماء ،والسمنة األرض ،والكثير من الذرة ،والنبيذ :ترك
الناس تخدم إليك  ،واألمم التي تنحني إليك :أن الرب عبر الخطوط الجوية التركية األشقاء ،ويخذل القوس أبناء األم خاصتك إليك :لعن أن يكون كل
واحد بشتم إليك ،والمباركة أنه بليسيث إليك 27:26 .سفر التكوين29-
وهكذا ،يتلقى يعقوب مباركة إسحاق أبيه ،عن طريق الخداع واألكاذيب وخطايا ضد هللا والشقيقة .هذه البركة يحمل أكثر من مجرد
كلمات ،وفي تلقي هذه النعمة ،يعقوب يصبح بطريرك العبادة الحقيقية هلل ،وعلى هذا النحو ،عين هللا صوت على األرض .وهذا أنا مقتنع ،فهم ربيكا
ويعقوب ،ولكن لدى الشكوك حول عيسو .عيسو هو آلمنا بعدم تلقي مباركة والده ،والغدر أخيه ،لكن الحقيقة أنه كان ذلك بسهولة من استعداد لبيع
بكوريته ليعقوب ،يجعلني أعتقد أنه ليس إدراكا تاما لكل فعل أن يستتبع ذلك.

األلم في عيسو
وأنه جاء لتمرير ،حالما إسحاق جعلت حدا لمباركة يعقوب ،ويعقوب لم نادرة خرجت من وجود إسحاق أبيه ،أن عيسو أخاه أتى بلده
الصيد .الفيلم سفر التكوين

وأنه أيضا قد أدلى اللحوم لذيذا ،وأنها جلبت منعزلة والده ،وقال أن والده" ،ترك والدي تنشأ ،وأكل من لحم الغزال على ابنه ،أن يبارك
خاصتك الروح لي 27:31 .سفر التكوين
وإسحاق قال والده له" ،الذين أنت الفن؟" وقال" ،أنا ابن خاصتك خاصتك البكر عيسو" 27:32 .سفر التكوين

وإسحاق ترتعد جد ًا جد ًا ،وقال" ،منظمة الصحة العالمية؟ حيث أنه قد خلت أخذ لحم الغزال ،وأنها جلبت لي ،وأنا قد أكلت كل شيء قبل
أنت كاميست ،وقد أنعم هللا عليه؟ نعم ،وأنه يجوز أن يكون المباركة " .الفيلم سفر التكوين

أن نفهم لماذا يمكن أن إسحاق ال تلغي النعمة وألقى يعقوب ،على الرغم من أنها أعطيت تحت خداع ،تحتاج إلى فهم القوة التي وقفت
شرف أي شخص في تلك األوقات .وعد بإعطاء وعد ينبغي الوفاء بها .على الرغم من أن يعقوب ثبت أن غير شريفة باالنخراط في الخداع،
إسحاق كان رجالً الشرفاء الذي مطلوب منه أن يفي بوعده ليعقوب.

وعندما سمع عيسو كالم والده ،وأنه بكى بصرخة مريرة كبيرة وتتجاوز ،وقال والده" ،بارك لي ،وحتى لي أيضا ،يا والدي ".وقال،
"خاصتك األخ جاء مع سوبتيلتي ،وقد خلت أخذت خاصتك نعمة 27:34 ".سفر التكوين35-

وقال أنه (عيسو)" ،ال أنه حق يدعى جاكوب؟ ألنه قد خلت محل لي هذه مرتين :أنه أخذ بلدي حق ًا مكتسبا؛ ولمح ،واآلن قد خلت اقتيد
بعيد ًا بالدي نعمة " .وقال أن "يمتلك أنت غير محفوظة نعمة بالنسبة لي؟"  27:36سفر التكوين

وأجاب إسحاق وقال عيسو" ،ها ،قد جعلته اللورد  ،thyويكون جميع إخوته أنا أعطيت له للموظفين؛ ومع الذرة والنبيذ أنا أصيب له:
وماذا على أن أفعل اآلن لك ،ابني؟ "  27:37سفر التكوين
وقال ايساو أبيه" ،يمتلك أنت ولكن نعمة واحدة ،والدي؟ بارك لي ،وحتى لي أيضا ،يا والدي .ورفع صوته عيسو ،وبكى .سفر التكوين
38

وأجاب إسحاق والده وقال له" ،ها خاصتك مسكن تكون السمنة من األرض ،ومن الندى من السماء من أعاله؛ وسوف بالسيف أنت
تعيش ،وسوف يخدم خاصتك األخ؛ ويجب أن تأتي لتمرير عندما أنت سوف يكون دومينيون ،أنت سوف كسر نير له قبالة خاصتك الرقبة27:39 .
سفر التكوين40-
في هذه البركة التي يعطي اسحق عيسو ،فإنه يبدو لي أن إسحاق هو غاضب مع يعقوب للخداع له ،وقد قال عيسو ،فقط أن هناك طريقة
واحدة فقط إلزالة نير يعقوب قبالة الرقبة في عيسو ،وهذا بالسيف .إذا كنت قد تم عيسو ،سيكون قد نظرت هذه الكلمات كوالدي إعطائي اإلذن بقتل
أخي .وهذا مخالف لما أفهمه أن إسحاق هو واحد مع هللا ،ويمكن أن تتغاضى عن خطيئة مثل القتل واالنتقام لذلك ابدأ.

ويكره عيسو يعقوب بسبب النعمة داخلنا المباركة والده له :وقال عيسو في قلبه" ،يوما للحداد لوالدي ،في متناول اليد؛ ثم سوف يقتله أخي
يعقوب 27:41 .سفر التكوين

وهذه الكلمات من عيسو ابنها األكبر وقيل أن ربيكا :وقالت أنها أرسلت ودعت يعقوب ابنها األصغر سنا ،وقال له" ،ها ،خاصتك األخ
عيسو ،كلمس إليك ،راحة نفسه ،وتحديد األهداف لقتل إليك .اآلن ولذلك طاعة ابني ،أضم صوتي؛ وتنشأ ،والفرار إلى لبن أنت أخي إلى حاران؛
وتلكأ معه بضعة أيام ،حتى تتحول غضب األخ خاصتك بعيد ًا :حتى الغضب خاصتك األخ ينفضون إليك ،وأنه ينسى أن الذي أنت يمتلك عمله له:
ثم سيتم إرسال ،وجلب إليك من ثم :لماذا ينبغي أن أنا يحرم أيضا كال منكم في يوم واحد؟  27:42سفر التكوين45-
إذا كنت أذكر مدينة حاران هو نفس المدينة األب أن إبرام قد انتقلت أسرته إلى بعد مغادرة المدينة من الخاص بك .ومن ثم هذه المدينة في
أقصى الشمال تقريبا إلى ما يسمى بآسيا الصغرى في األيام القديمة ،وما يزيد قليالً على  300كم من  ،Gerarالذباب الطائرة .إسحاق وربيكا في
الوقت الذي استقر حول مدينة  Gerarوجنوبي بئر السبع ،وليس بعيداً عن الجبال هللا المقدسة ،حيث سيتم في نهاية المطاف بناء القدس.

يعقوب ،راشيل & ليا
وقالت ربيكا إلى إسحاق" ،أنني أشعر بالضجر من حياتي بسبب بنات ح :إذا كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات ح ،مثل هذه التي من بنات
األرض ،ما هو جيد حياتي هل لي؟" سفر التكوين 27
على الرغم من أن عمر إسحاق ،والمكفوفين ،وهو ال يزال سيد بيته .وهو ال يزال سيد بناته ابنه والمتزوجة بغض النظر عن سنهم .ولو
مجرد ،وترك والده يعقوب ،فإنه سيكون إهانة لوالده ،لم تفعل ذلك في تلك األوقات عندما كان شرف الرجل أكثر أهمية من حياته .ولذلك ،ينشئ
ربيكا ذريعة تشجيع إسحاق إرسال ابنه يعقوب بعيداً لفترة زمنية.
قد شهدت إسحاق في هذا عذر تم إنشاؤها بواسطة ربيكا ،وسيلة للحيلولة دون تنفيذ تهديده بقتل يعقوب عيسو .ربما ،وإسحاق كان غاضبا
حتى أنه قد أخطأ إلى عيسو ،وبعد التفكير فيه ،وقررت أنه سيكون من األفضل إزالة يعقوب بعيداً عن عيسو .ويمكن أيضا أن يجري حتى الغضب،
أن إسحاق كان أي رغبة في أن يكون يعقوب حولها بعد اآلن ،تذكرة مستمرة لبلده الخداع ،عن طريق إرسال له بعيداً جداً ،أنه سوف يسمح هكذا
الخاصة عن غضبه تهدأ.

ودعا يعقوب إسحاق ،وباركه ،ووجهت إليه ،وقال له" ،أنت سوف ال تأخذ زوجة من بنات كنعان .تنشأ ،والذهاب إلى باندانارام ،إلى
منزل بيتويل األب األمهات خاصتك؛ وتأخذ إليك زوجة من ثم بنات البان أخي األم خاصتك .سفر التكوين 2-28
إذا كنت تعطي هذا الفكر ،سوف ترى ،أن إسحاق هو قول يعقوب أن تتخذ زوجة من واحدة من بنات شقيق والدته ،وهو عم يعقوب،
والتي تجعل من البنات أول أبناء عمومه يعقوب .اليوم ،هذا ليس فقط سيكون غير قانوني ،فإنه يجري النظر في سفاح المحارم ،سيكون أيضا إنتاج
نسل مشوه .في زمن يعقوب ،الذي كان حوالي  1760قبل الميالد أو قبل  3700سنة ،لم تكن ،وهو أمر شائع.

و "هللا سبحانه وتعالى" يبارك إليك ،وجعل إليك مثمرة ،وضرب إليك ،وأن أنت األكثر قابلية أن حشدا من الناس؛ وتعطي إليك نعمة
إبراهيم ،إليك ،وخاصتك البذور مع إليك ،أن أنت األكثر قابلية وراثة األرض حيث أنت الفن غريب ،الذي أعطى هللا منعزلة أبراهام .يرى سفر
التكوين4-
إسحاق أعطى البركة ليعقوب ،وكما قال ،أنه ال يمكن أن الجزء الخلفي من نعمة .ولذلك يعرف إسحاق سوف تكون من خالل خط الدم
يعقوب أن العهد مع هللا سوف تتم .معرفة هذا ،وعلى الرغم من غضبه مع يعقوب ،إسحاق ينجز له دور فيما يتعلق بمنح نعمة وتشجيع هللا أن تحذو
حذوها في الشخص والبذور ليعقوب.
وبعث إسحاق بعيد ًا يعقوب :وذهب إلى باندانارام منعزلة لبن ،ابنه بتويل السوري ،وشقيق ربيكا ،يعقوب وعيسو في األم .سفر التكوين
5 :28

سلم يعقوب
ويعقوب خرج من بير شيبا ،وذهب نحو حاران .وأضاف المضاء على مكان معين ،وتريد هناك طوال الليل ،بسبب تعيين الشمس؛ وأنه
أخذ من الحجارة من ذلك المكان ،ووضعها لبلده الوسائد ،ويضع في ذلك المكان النوم 28:10 .سفر التكوين11-

وقال أنه يحلم ،ولمح مجموعة سلم حتى على األرض ،واألعلى من ذلك الذي تم التوصل إليه إلى السماء :وها مالئكة هللا تصاعدي
وتنازلي على ذلك .وها ،واللورد وقفت فوقه ،وقال ،أنا الرب أبراهام خاصتك األب ،و "هللا إسحاق" :األراضي فيها على أنت ،إليك سوف تعطي،
وخاصتك البذور؛ وتكون خاصتك البذور كالغبار من األرض ،وأنت سوف تنتشر الخارج إلى الغرب ،وفي الشرق ،وإلى الشمال وإلى الجنوب:
وفي إليك وفي خاصتك البذور يقوم جميع األسر من األرض المباركة 28:12 .سفر التكوين14-
هللا يستخدم طريقة مختلفة كثيرة للتواصل مع الشعب بشكل عام ومع األنبياء الذي يتم عن طريق الرؤى واالحالم أثناء النوم بينما كنت
مستيقظا .في هذا يعقوب هو تلقي رؤيا من هللا في أحالمه.

وها ،وأنا معك ،وسوف تبقى إليك في جميع أماكن بياضا أنت سنتعاون ،وسوف تجلب إليك مرة أخرى في هذه األرض؛ لسوف اترك
إليك ،ال حتى لقد فعلت ذلك الذي قد تحدثت إليك من .سفر التكوين 15 :28
في هذا الحلم ،هللا يكشف نفسه ليعقوب ،ربما للمرة األولى في حياة يعقوب .قبل هذا ،يعتقد يعقوب في هللا واألخالق له ،نظراً ألنه كان
يدرس بها والده ،وإسحاق هللا القانون والوعود .أرى هذا أنها المرة األولى التي يتحدث هللا مباشرة إلى يعقوب ،وصنع وعود مباشرة إلى يعقوب
ألن يعقوب قد تلقي مباركة والده اآلن صوت هللا على األرض.

ويعقوب صحا من نومه ،وقال" ،من المؤكد الرب في هذا المكان؛ وكنت أعرف أنه ال .وقال أنه كان خائفا ،وقال" ،هذا المكان كيف
المروعة! هذا ال شيئ لكن بيت هللا ،وهذا هو بوابة السماء 28:16 .سفر التكوين17-
أنا لست سعيداً مع مترجم استخدام كلمة "المروعة" ككونها دقيقة للطريقة التي رأي يعقوب حقا ً حول هذا المكان .يتم تعريف كلمة
"مروعة" ك ،الغاية سيئة أو غير سارة ،الضارة ،أو خطيرة في إثارة ،المتطرفة في الحرف أو درجة ،هذه جميع دالالت سلبية ،ثم القاموس غنى
عن إعطاء تعريفات إضافية من نفس الكلمة ،المذهلة ،رائعة ،تكون جيدة جداً أو إرضاء .هذه الكلمة نفس معاني المعاكس تبعاً للسياق الذي جعل
الجملة والفقرة استخدام.
في هذه الحالة مع جاكوب ،اعتماداً على كيفية ظهور قارئ الكلمات في ذلك ،فإنه يمكن أن يكون أما معنى .وكما ترون من السياق،
يصحو جاكوب بعد الحلم وإدراك أنه رسالة من هللا ،وضرب من الرعب ،وال في خوف لكن في الفرح .ولهذا السبب أنا من الفكر وأن كلمة واحدة
ذات معنى واحد أكثر المناسبة ،أنا اقترح كلمة رائعة ،ينبغي أن تحدد أفضل أن العاطفة شعور يعقوب.
كلمة "مروعة" هو الكلمة اإلنكليزية أن يستبدل  wordاللغة العبرية القديمة "ياري" التي يمكن أن تعني أيضا الخوف ،ولكن الخوف
الذي هو نفس النوع كما هو يعني عندما تقول أن "الخوف من هللا" ،مما يعني أيضا كما بينت من قبل أن يكون تقديس أو المتطرفة واحترام.
وأعتقد أن معنى هذا أنه ينبغي أن تنطبق هنا.

ويعقوب نهض في الصباح الباكر ،وأخذ الحجر أنه وضع لبلده الوسائد ،وإعدادها أنها ألحد أعمدة ،وسكب النفط على األعلى من ذلك.
ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل :ولكن اسم تلك المدينة كان يسمى لوز في األول .سفر التكوين 19-18 :28
ألن يعقوب له هذا الحلم في هذا المكان ،أنه يرى المكان كما يجري المقدسة وحتى أنه يبني دعامة على الفور وضع عالمة عليه كمكان
مقدس .الشيء ،وأنه ال يهم أين ينام جاكوب في تلك الليلة ،أن تكلموا هللا له .أنها ليست المكان الذي مقدس ،ولكن أن هللا قد اختار يعقوب ،ومن ثم
يعقوب التي جعلت هللا المقدسة.

هناك مكان واحد فقط على األرض الذي يصف هللا بأنه له الجبال المقدسة ،وهذا هو الموقع لمدينة القدس والمعبد .David

وتعهد جاكوب نذر ،قائال" :إذا كان هللا سيكون معي ،وسوف يبقى لي في هذا السبيل أن اذهب ،وسوف تعطي لي خبز لألكل ،ويتباهى
وضع على ،حتى أن أتى مرة أخرى إلى منزل والدي في السلم؛ ثم يكون الرب إلهي :وهذا الحجر ،ولقد حددت لدعامة ،يكون بيت هللا :وكل ما أنت
سوف تعطي لي سوف بالتأكيد إعطاء العاشرة منعزلة إليك 28:20 " .سفر التكوين22-
اآلن سوف اقفز قدما ،نصل إلى هذه النقطة في القصة يعقوب أتمنى أن يكون مناقشة .اتركه لكم لقراءة تلك اآليات واترك خارجاً.

يعقوب وراشيل
وفي حين أنه بعد كلم معهم ،راشيل جاءت مع األغنام لوالدها :ألنها أبقت لهم .وأنه جاء لتمرير ،عندما رأي يعقوب راحيل بنت البان
شقيق والدته ،واألغنام من لبن شقيق والدته ،التي ذهب يعقوب بالقرب ،وتدحرجت الحجر من البئر للفم ،وتسقي قطيع لبن شقيق والدته 29:9 .سفر
التكوين10-
ثالث مرات في هذه اآليات اثنين وقيل لنا أن الخراف واالبنة والبئر هي ممتلكات لبن ،شقيق األم يعقوب .وهذا يعني أن اللبن هو عم
يعقوب ،وراشيل هو عم يعقوب .أنا لست متأكداً لماذا هللا رأي أنه من الضروري أن نكرر ذلك ثالث مرات ،وغيرها مما ضمان أننا يتم توعية
القراء من القرابة بينهما.
ويعقوب مقبل راشيل ،ورفع صوته وبكى .وقال يعقوب راشيل أن شقيق والدها ،وأنه كان ابن ربيكا ل :وقالت ركض وقال والدها29:11 .
سفر التكوين12-

وأنها جاءت لتمرير ،عندما سمعت لبن بشري ابن أخته يعقوب ،أنه ركض لمقابلته ،وتبني عليه ،ومقبل عليه ،ونقله إلى منزله .وقال لبن
لكل هذه األمور .سفر التكوين 13 :29

العظم واللحم
وقال لبن له" ،بالتأكيد أنت الفن بلدي العظام واللحم بلدي .وأضاف اإلقامة معه في الفضاء لمدة شهر .وقال لبن يعقوب" ،ألن الفن أنت يا
أخي ،شولديست أنت ولخدمة لي لشيء؟ قل لي ،ماذا تكون األجور خاصتك؟  29:14سفر التكوين15-

وكان لبن ابنتان :اسم األكبر كان ليا ،وكان اسم الشابة راشيل .ليا كان العطاء العينين؛ ولكن كانت راشيل الجميلة ويفضل أيضا .وأحب
يعقوب راحيل؛ وقال" ،سوف اخدم إليك سبع سنوات لراشيل خاصتك ابنه األصغر سنا 29:16 ".سفر التكوين18-
أثناء الوقت أبراهام وحتى إال في اآلونة األخيرة ،كانت بنات رجل له إعطاء الزواج إلى مرتكبة أنه اختار ،ابنه قد قل قليالً أو ال في
القرار .في هذا العم يعقوب يسأل ما سوف جاكوب تتخذ كدفع مقابل له الذهاب العمل لعمه .ويقول جاكوب أنه سيعمل لعمه مقابل ابنته راشيل أن
تكون زوجته.
ولبن وقال" ،أنه من األفضل أن اعطيها الليك ،من أن اعطيها لرجل آخر :تلتزم معي 29:19 .سفر التكوين

في هذه اآلية ،لبن ،العم يعقوب يوافق على الشروط التي تم بها يعقوب ،ويتم إجراء العقد.
اآلن سوف اقفز قدما ،نصل إلى هذه النقطة في القصة يعقوب أتمنى أن يكون مناقشة .اتركه لكم لقراءة تلك اآليات واترك خارجاً.

الوقت لعودة الصفحة الرئيسية
ويسمع (يعقوب) العبارة أوالده في لبن ،قائال" ،جاكوب هاث أخذ كل ما كان البينا؛ ومن تلك التي كانت لدينا األب هاث أنه حصلت كل
هذا المجد " .ويعقوب روق مالمح اللبن ،وها ،فإنه لم يكن نحوه كما كان من قبل 31:1 .سفر التكوين2-
إذا قمت بقراءة تلك اآليات قفزت أكثر ،وسوف تعرف أن يعقوب كان في الدفع آلخر ست سنوات تتجاوز السبعة أنه يعمل لجهة ليا،
وآخر كان يعمل لليد لراشيل ،تلقي جميع الماشية األرقط ورصدت ،وجميع الخراف براون ،ورصدت واالرقط بين الماعز.
هللا أثري يعقوب في ذلك ولدوا الحيوانات أكثر بكثير من التي كانت من النوع الذي سيكون لألجور يعقوب مما كانت لتظل ملكا البان.
أرى هذا كعقاب على الطريقة التي لبن إكراه يعقوب العمل بالنسبة له لسنوات عديدة ،التي لم ترق إلى بلده عقد العمل مع جاكوب عبر إعطاء اليد
راحيل في الزواج إلى يعقوب بعد السنوات السبع األولى.

وقال اللورد جاكوب" ،عودة معزل أرض اآلباء خاصتك وخاصتك أهالي؛ وسوف أكون مع إليك .ويعقوب أرسل ودعا راشيل وليا
(زوجاته) إلى الميدان منعزلة قطيعة ،وقال لهم" ،أرى مالمح األب الخاص بك ،أنه ليس تجاه لي كمن قبل؛ ولكن هللا والدي هاث تم معي31:3 .
سفر التكوين5-

وأنتم أعرف أنه مع كل من بلدي السلطة قد عملت والدك .وقد خلت خدع لي والدك ،وتغيرت راتبي عشر مرات؛ ولكن هللا عانى منه لم
يصب لي 31:6 .سفر التكوين7-
وهكذا هللا خلت أخذت قطعان ماشية والدك ،وتعطي لهم بالنسبة لي 31:9 .سفر التكوين

وراشيل وليا أجاب وقال له" ،هل هناك حتى اآلن أي جزء أو اإلرث بالنسبة لنا في البيت لوالدنا؟ ونحن ال تحسب له الغرباء :ألنه قد
خلت تباع لنا ،وقد خلت تماما التهمت أيضا من أموالنا؟ لجميع الثروات التي خلت أخذ هللا من آبينا هو لنا ،ونحن األطفال :اآلن حتى ذلك الحين ،قد
خلت قال هللا لك ،هل على اإلطالق 31:14 " .سفر التكوين16-
بعد طلب وتلقى الموافقة على زوجتيه ،يجعل يعقوب قرار عزل نفسه ،وزوجاته ،واألطفال ،والموظفين والحيوانات من األراضي
الخاصة بخاله.

ثم نهض يعقوب ،وتعيين أبنائه وزوجاته عند اإلبل؛ وكان يحمس جميع ماشيته ،وجميع بضاعته فيها أنه قد حصلت ،الماشية للحصول
على بلده ،التي حصلت في بادانارام ،للذهاب إلى إسحاق أبيه في أرض كنعان .الفيلم سفر التكوين18-

وذهب يعقوب على طريقته ،والمالئكة هلل التقى به .وعندما رأي يعقوب لهم ،وقال "هذا هو المضيف هلل :ودعا اسم ذلك المكان محنايم
احتمى بها داود .سفر التكوين 2-1 :32

يعقوب يرسل رسالة إلى عيسو
ويعقوب أرسل الرسل قبل ه إلى عيسو أخيه منعزلة األرض السير ،بلد أدوم .وقال أنه قاد لهم ،قائال" :وبالتالي أن يي يتكلم منعزلة ربي
عيسو؛" خادمة خاصتك  saithيعقوب وهكذا ،لقد سوجورنيد مع اللبن ،وبقي هناك حتى اآلن :ولقد خدم الثيران والحمير ،قطعان ومينسيرفانتس،
والنساء :وقد بعثت إلى أقول ربي ،قد أجد نعمة في خاصتك البصر 32:3 .سفر التكوين5-
وعاد الرسل إلى يعقوب ،قائال" :لقد جئنا خاصتك عيسو أخيه ،وأيضا أنه جاء لمواجهة إليك ،وأربعمائة الرجال معه 32:6 .سفر التكوين

ثم أن يعقوب كان يخاف كثيرا واألسى :وهو تقسيم الشعب الذي كان معه ،واالسراب ،والقطعان ،والجمال ،إلى اثنين من عصابات؛
وقال" ،إذا جاء عيسو واحد الشركة ،وأضرب عليه ،ثم يقوم هربا من الشركة األخرى التي تركت 32:7 .سفر التكوين8-

ويعقوب قال" ،يا هللا من والدي أبراهام ،وهللا ألبي إسحاق ،الرب الذي سادي لي ،عودة معزل خاصتك البلد ،وإلى أهالي خاصتك ،وأنا
سوف تتعامل جيدا مع إليك :أنا لست جديرة باالقل رحمه كافة ،وكل الحقيقة ،التي يمتلك أنت ضياؤه منعزلة خاصتك موظف؛ مع الموظفين
التابعين لي مرت عبر هذا Jordan؛ واآلن أنا أصبح شريطين 32:9 .سفر التكوين10-

يسلم لي ،أنا أصلي إليك ،من يد أخي من يد عيسو :ألنني أخشى له ،خوف ًا من أنه سوف يأتي وأضرب لي ،واألم مع األطفال .وأنت
سادي" ،سيتم بالتأكيد أفعل إليك جيدة ،وجعل خاصتك البذور كرمل البحر ،التي ال يمكن أن تكون مرقمة للعديد 32:11 .سفر التكوين12-
ويكشف يعقوب في هذه الصالة إلى هللا ،إخالصه هلل وتوبته من خطايا شبابه .في هذه الصالة يعقوب هو أيضا تبين أن أنه قد وضع حياته
والحياة من زوجات وأطفال موظفي الخدمة في أيدي هللا.

هدية للتهدئة
وقدم هناك في تلك الليلة ذاتها؛ وأخذ مما أتى بيده الوقت الحاضر عيسو أخيه؛ مائتي أنها الماعز ،والعشرين أنه الماعز والنعاج مائتان
والعشرين األكباش ،ثالثون من اإلبل (الحلب) الحلوبة مع حميرهم أنها عشرون المهور وأربعين  ،)kine,(cowsوعشرة ثيران ،ومهرا عشرة.
 32:13سفر التكوين15-

وألقى بها في يد خدامه ،كل من قاد بأنفسهم؛ وقال منعزلة خدامه" ،يمر قبل لي ،ووضع مسافة بيتويكست قاد وقاد" .وقال أنه أمر قبل كل
شيء ،قائال" :عندما عيسو أخي ميتيث إليك ،وأسكيث إليك ،قائال "،الفن الذي أنت؟ وأكثر بياضا سنتعاون أنت؟ والذي يتم قبل إليك هذه؟ ثم أنت
سوف يقول" ،أنهم يمكن خادمة خاصتك يعقوب؛ وهدية أرسلت منعزلة ربي عيسو :و ،ها ،وأيضا وراء ظهورنا " .تتجافى سفر التكوين18-

وقاد حتى أنه الثاني ،والثالث ،وكل ما يتبع في جماعات حاشدة ،قائال" :على هذا النحو أن يي يتكلم منعزلة عيسو ،عندما كنتم العثور
عليه ".ويقول يي وعالوة على ذلك" ،ها ،خادمة خاصتك يعقوب خلف ظهورنا ".ألنه قال "أنا سوف استرضاء له مع هذا أن  goethقبلي ،وبعد
ذلك سوف نرى وجهة؛ بيرادفينتوري أنه سوف يقبل مني 32:19 " .سفر التكوين20-

حتى ذهب في الوقت الحاضر أكثر قبل له :وقدم نفسه في تلك الليلة في الشركة .وقال أنه نهض في تلك الليلة ،وأخذت زوجتيه ،وخدامه
امرأتين ،وأبنائه األحد عشر ،ومر فورد جابك .وأنه أخذت لهم ،وأرسلت لهم على تحتمل ،وأرسلت على أنه 32:21 .سفر التكوين23-

يعقوب يتصارع مع هللا
وقد غادر يعقوب وحدها؛ وهناك تصارعوا رجل معه حتى كسر اليوم .وعندما قال أنه (الرجل) رأي أنه ساد عدم ضده (جاكوب)،
(الرجل) وتطرق جوفاء الفخذ له (يعقوب) .وكانت جوفاء فخذ يعقوب من أصل مشترك ،كما أنه تصارعوا معه 32:24 .سفر التكوين25-

وقال (الرجل)" :اسمحوا لي أن تذهب ،بريكيث اليوم ".وقال أنه (يعقوب)" ،سوف ال اسمحوا لي إليك الذهاب ،فيما عدا أنت يبارك لي".
 32:26سفر التكوين

يسود يعقوب
وقال أنه (الرجل ،هللا) وقال له" ،ما هو اسمك؟" وقال أنه (يعقوب) ،جاكوب " .وقال (هللا) قال" ،يجب أن يطلق اسم خاصتك جاكوب ال
أكثر ،لكن إسرائيل :لوصفه أمير يمتلك أنت السلطة ومع هللا ومع الرجال ،ويمتلك سائدا ".الفيلم سفر التكوين28-
السؤال أطلب منكم القراء" ،ما يعقوب سائدة أكثر؟" هل تعرف ماذا الغلبة على يعقوب ،والسبب في سبب ذلك ،تسمية هللا يعقوب إلى
إسرائيل؟ معرفة اإلجابة على هذا أنت سوف تفهم أهمية لماذا هللا يشير إلى أولئك الذين يتبع  Mosesخارج مصر ،بنو إسرائيل ،لماذا جعل هللا
أبناء يعقوب أن الناس صرف النظر عن جميع األمم األخرى على األرض.
يعقوب أخطأ ضد أخيه ،وضد هللا ،وأنه أخطأ حتى خطيئة التي اقتربت من يجري ضد األشباح المقدسة ،التي خطيئة أونفورجيفيابل .على
الرغم من هذا يعقوب كان قادراً على التغلب على خطاياه ،والتوبة لهم أمام هللا ،وثم سأل هللا أنه يغفر له ،على الرغم من أن يعقوب رأي نفسه
جديرا بكل رحمه التي أعطاه هللا .وهذا السبب في تسميته هللا يعقوب إلى إسرائيل ،ولماذا أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وانفسهم في التغلب
على آثامهم الخاصة ،أن هم ثم بنو إسرائيل واليهود ليس فقط.

وسأله يعقوب ،وقال" ،قل لي ،أنا أصلي إليك ،اسم خاصتك" .وقال أنه (هللا)" ،ولهذا السبب هو أن أنت تسأل بعد االسم الخاص بي؟ وقال
(هللا) تبارك له هناك 32:29 .سفر التكوين
كما كنت قد الحظت ،يعقوب يسأل هللا ما اسمه ،ولكن كما كنت قد الحظت أيضا ،هللا ابدأ اإلجابة .إسرائيل يذهب إلى تلقي الصفح من
أخيه عيسو ،وكذلك ،ومن أبناء يعقوب ،الذي يجلب هللا نسلهم الخروج من مصر.

العهد الرئيسية الثانية
وكان هذا العهد مع أحفاد يعقوب من خالل  Mosesوتلك التي خرجت من مصر ،التي شكلت هللا إلى "دولة إسرائيل" .مرة أخرى وأنا
القفز قدما في الكتاب المقدس تعيدنا إلى تلك اآليات التي تتعلق بهذا الموضوع أن أنا مناقشة معك" ،عهود هللا شجرة".

وأنه جاء لتمرير اآلن بصدد الوقت توفي ملك مصر :وتنهد بنو إسرائيل سبب العبودية ،وصرخوا ،وخرجت صرخة هللا سبب العبودية.
خروج 02:23

وهللا سمعت عن أالنين ،وهللا تذكرت له العهد مع إبراهيم ومع إسحاق ،ومع يعقوب .وهللا ينظر إلى أطفال إسرائيل ،وهللا كان االحترام
لهم .نزوح 25-02:24

 Mosesنبي هللا
ثم قال الرب منعزلة " ،Mosesاآلن أنت سوف نرى ماذا سوف تفعل لفرعون :مع يدا قوية أنه السماح لهم بالرحيل ،ومع يدا قوية أنه
إخراجهم من أرضه ".خروج 6:1

يهوه اسم هللا
وهللا كلم منعزلة  ,Mosesوقال له" ،أنا الرب :وأنا بدت منعزلة أبراهام ،منعزلة إسحاق ،ومنعزلة يعقوب ،باسم هللا سبحانه وتعالى،
ولكن قبل اسمي يهوه كان لي لم يعرف لها .خروج 3-6:2

في هذه اآلية يشير هللا إلى أن اسمه هو يهوه؛ كما أنه يعطي التعريف فيما يتعلق بما هو اسم الوسائل" ،هللا عز

وجل ".ولكن أكثر

من اسم؛ قد معنى ما بعدة يجري اسم .ويعرف القاموس يهوه ك :ترجمة من اللغة العبرية القديمة من باسم هللا ،كما تستخدم في الكتاب المقدس.
الكتاب المقدس يظهر التوافق الكلمة العبرية األصلية تكون" ،ييهوفة" ،الذي يعرف بأنه :الذاتية موجودة ،أو األبدية .وهذا مشتق من الكلمة
العبرية "الحياة" ،الذي يعني :قائما ،تصبح ،أو أن يأتي إلى  .passفي هذا اسم يهوه" ،اسم هللا" أكثر من بيان حقيقة أو عنواناً واسما ً ال قدر
كرجل سوف تستخدم اسماً .مع الرجل وهناك كثيرة ،ولذلك مطلوب اسم لتعقب رجل واحد من آخر ،هناك آلة واحد فقط ،ولذلك ال يوجد اسم أمر

ضروري ،ولكن أن كان الناس حاجة من أحد األسماء لندعو "هللا خلق" هللا يعطيها يهوه كطريقة بسيطة للقول "هللا عز وجل".
وقد أنشأت أيضا بلدي العهد معهم ،منحهم أرض كنعان ،أرض الحج بهم ،حيث أنهم كانوا غرباء .سفر الخروج 6:4
لقد كان أربعة مائة سنة وأجيال عديدة منذ األيام يعقوب ،وعلى الرغم من أن قد ال تزال موجودة تتبع صغيرة من المعرفة باهلل وعالقته
مع جاكوب ،العديد من ذريته قد ال يكون لديك أي الذاكرة .ولهذا السبب ،تذكر هللا لهم من هم.
وقد سمعت أيضا أالنين أطفال إسرائيل ،منهم الحفاظ على المصريين في عبودية؛ وقد تذكرت بالدي العهد .خروج 6:5

هللا تعتزم إقامة أمة
ولهذا السبب أقول منعزلة أطفال إسرائيل" ،أنا الرب ،وسوف تجلب لك من تحت األعباء المصريين ،وسيخلص لك الخروج من عبودية
بهم ،وسوف استرد لك بذراع ممدودة ،ومع األحكام كبيرة :وسوف تتخذ لكم بالنسبة لي لشعب ،وسوف يكون لكم هللا  :وأنتم ستعرفون أن أنا الرب
إلهك ،الذي  bringethيمكنك من تحت األعباء المصريين " .سفر الخروج 7-6:6

وسوف أحمل لك معزل األرض ،فيما يتعلق بالذي أقسم بإعطائها إلى أبراهام ،إلى إسحاق ،ويعقوب؛ وسوف اعطيها لك لتراث :أنا
الرب .خروج 6:8

في هذا الصدد ،هو إعالم هللا أبناء يعقوب أن أنه قد كشف نفسه مرة أخرى قصد إعداد منهم في دولة خاصة بهم ،ومجانا من نير
المصريين كوسيلة للحفاظ على الوعد الذي قطعة إلبراهيم وإسحاق ويعقوب.

وقال اللورد " ،Mosesانظر ،لقد أدلى إليك هللا لفرعون :ويكون هارون شقيق خاصتك خاصتك النبي .أنت سوف يتكلم الجميع أنا األمر
إليك :وهارون أن يتكلم األخ خاصتك منعزلة فرعون ،ذلك أنه إرسال أطفال إسرائيل من أرضه .سفر الخروج 2-7:1
في هذا يعطي هللا له تعريف ما هو نبي هللا .هللا يتكلم إلى  Moses, Mosesيحكي هارون ،وهارون يروي جميع اآلخرين Moses .هو
النبي هلل ،في أن يسمع  Mosesوثم يكرر "كلمة هللا" ،وهو هارون النبي إلى  ،Mosesفي أن  Mosesيحكي هارون ماذا أقول اآلخرين .ينشئ
هذا ثم التعريف التالي لما "النبي من هللا" :واحد عن طريق منهم هللا يتكلم ،كما  Mosesيتحدث عن طريق آرون ،وهللا يتكلم من خالل .Moses
والسبب آرون له الكالم هو  Mosesألنه  Mosesقد ما اليوم سوف يكون تسمى عقبة كالم Moses .يمكن جعل نفسه مفهومة ألولئك
الذين هم من المقربين منه ،ولكن الوقوف والتكلم وجعل نفسه مفهوما لعدد كبير من الناس أبعد من قدرته.

الطاعون في مصر
وسوف تصلب قلب فرعون ،وتتضاعف بوادر بلدي وبلدي عجائب في أرض مصر .ولكن فرعون ما لم يستجيب لكم ،يجوز أن أضع
يدي على مصر ،وطرح جيوش األلغام ،وبلدي الناس أطفال إسرائيل ،الخروج من أرض مصر بأحكام عظيمة .خروج 4-7:3
والمصريين ،أنا أعرف أن الرب ،عندما تمتد إليها اليد األلغام لدى مصر ،وإخراج أطفال إسرائيل من بينها .سفر الخروج 7:5
في هذا الصدد ،تعتزم هللا ليس فقط إزالة أطفال إسرائيل من عبودية المصريين ،بل أن في القيام بذلك وقال أنه يكشف له السلطة
للمصريين ،وكذلك .يتم التحكم المصريين بدين والكهنة ،الذي يتم إنشاؤه بواسطة الشيطان .بإعطاء أصاب إلى مصر ،وقال أنه تبين آلهتهم أنها
عاجزة وليس اآللهة على اإلطالق .وكما جميع األديان الباطلة واآللهة الكاذبة .هللا يستخدم هذا الحساب للنزوح الجماعي إلظهار ليس فقط اليهود
والمصريين أن كان هللا هو "هللا سبحانه وتعالى" ،ولكن في العالم بأسره وجميع الرجال الذين عاشوا منذ واستمع إلى هذه القصة.

يصبح القضيب ثعبان
وكلم الرب منعزلة  Mosesومنعزلة آرون ،قائال" ،عندما فرعون أن يتكلم معك ،قائال "،شو معجزة لك" :ثم أنت سوف أقول منعزلة
آرون "،اتخاذ خاصتك رود ،والمدلى بها من قبل فرعون ،وأنها سوف تصبح ثعبان " .سفر الخروج 9-7:8

ثم دعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة :اآلن السحرة مصر ،كما فعلوا على نفس المنوال مع أصدقائهم السحر .ألنهم يلقي أسفل كل رجل
له قضيب ،وأنها أصبحت الثعابين :ولكن آرون رود الشعبية ابتلعت على قضبان .خروج 12-07:11
إذا كان لي هذا ورأيت مع ابتالع الوجبات الخفيفة بلدي عيون هارون كله الثعابين من البلدان األخرى ،من شأنه أن يعطي وقفه،
وتساءلت عما إذا كان قائال أن جميع  Mosesأن كان من هللا .لتفسير آخر كيف يمكن لمثل هذا؟

النهر يتحول إلى الدم
وأضاف تصلب قلب فرعون الذي قال أنه هيركينيد ال حد لها؛ وكما قال الرب .وقال اللورد منعزلة " ،Mosesقلب الفرعون هو تصلب،
ريفوسيث هو السماح للناس الذهاب .الحصول على إليك منعزلة فرعون في الصباح؛ لو ،أنه  goethمعزل المياه؛ وأنت سوف تقف إلى جانب
حافة النهر ضد أنه يأتي؛ وقضيب التي تحولت إلى ثعبان أنت سوف تأخذ في يد ملكك .خروج 15-07:13

وأنت سوف أقول له" ،الرب آلة العبرانيين قد خلت أرسلني لك "،قائال" :اسمحوا الذهاب شعب بالدي ،أنها قد تخدم لي في البرية :وها،
وأنت وولديست حتى اآلن لم نسمع .وهكذا  saithالرب" ،في هذا أنت سوف تعرف أن أنا الرب :ها وأنا سوف اضرب مع رود الذي هو اليد عليها
المياه التي في النهر في األعمال المتعلقة باأللغام ،وأنها سوف تحول إلى الدم .وسوف يموت السمك الذي في النهر ،ويجوز نتن النهر؛ ويقوم
تستنكف المصريين لشرب الماء من النهر " .خروج 18-07:16

وكلم الرب منعزلة " ،Mosesأقول منعزلة آرون واتخاذ خاصتك رود ،وتمتد يد ملكك على مياه مصر ،بناء على الجداول ،عند أنهارها،
وبناء هذه األحواض ،وبناء على جميع ما برك من المياه ،قد أصبح الدم؛ وقد يكون هناك الدم في جميع أنحاء جميع أرض مصر ،سواء في السفن
من الخشب ،وفي السفن من الحجر .خروج 07:19
وماجيسياسن مصر فعلت ذلك مع انتهاء السحر :وكان تصلب قلب فرعون ،وال أنه يستجيب لهم؛ وكما قال الرب .خروج 07:22
ألن السحرة كانت قادرة على أن تفعل كما فعلت  Mosesوهارون ،عن طريق تحويل الماء إلى دم ،مرة أخرى ال أعجب فرعون مع
 . Mosesأنا واحد معجب ،وأود أن أعرف كيف تدار السحرة لتكرار هذا اإلنجاز .أنها شيء واحد لتحويل المياه في سفينة تبدو وكأنها الدم ،كما ما
فعلته السحرة ،ولكن كامل نهر النيل؟ أستطيع أن أرى سوى هللا يجري قادرة على سحب هذا واحد قبالة.

وجميع المصريين ديجيد جولة حول النهر لمياه الشرب؛ ألنها يمكن أن ال تشرب من ماء النهر .وقد استوفيت سبعة أيام ،بعد أن كان
مغرم الرب النهر .خروج 25-07:24

الضفدع اإلصابة
وكلم الرب منعزلة " ،Mosesاذهب منعزلة الفرعون ،ويقول له "،وهكذا  saithالرب ،وترك الناس بلدي الذهاب ،أنها قد تخدم لي .وإذا
أنت يرفضون السماح لهم بالذهاب ،ها ،أنا سوف اضرب جميع الحدود خاصتك مع الضفادع :والنهر يجوز طرح الضفادع تماما ،التي يجوز
الذهاب ،وتأتي في ملكك البيت ،وفي خاصتك بيدتشامبير ،وعلى سرير خاصتك ،وداخل المنزل خاصتك الموظفين ،وعند الناس خاصتك ،وفي
أفران ملكك ،وفي أحواض العجن خاصتك  :والضفادع ما يأتي على إليك ،وعند الناس خاصتك ،وعلى جميع موظفي الخدمة خاصتك على حد
سواء .سفر الخروج 4-8:1
وفعلت ذلك مع السحر على السحرة ،وترعرعت الضفادع على أرض مصر .سفر الخروج 8:7

ثم فرعون دعا إلى  Mosesوهارون ،وقال" ،انتريت الرب ،الذي قال أنه قد يسلب الضفادع من لي ،ومن شعب بلدي؛ واسمحوا لي أن
الناس تذهب ،أنها قد تفعل التضحية بمعزل الرب .سفر الخروج 8:8

وقال  Mosesالفرعون" ،المجد فوقي :عندما يقوم أنا سعيدين الليك ،وموظفي الخدمة خاصتك ،خاصتك الناس ،تدمير الضفادع من إليك
وخاصتك المنازل ،التي قد تظل في نهر فقط؟" سفر الخروج 8:9

وقال( ،فرعون)" :إلى الغد .وأضاف ( )Mosesقال" ،سواء كان ذلك وفقا للخطوط الجوية التركية كلمة :أن أنت األكثر قابلية معرفة أنه
ال يوجد مثل منعزلة الرب الهنا .خروج 08:10

وسوف تغادر الضفادع من إليك ،ومن خاصتك المنازل ،ومن موظفي الخطوط الجوية التركية ،ومن خاصتك الناس؛ أنها تظل في النهر
فقط .خروج 08:11
وذهب  Mosesوهارون من فرعون :وبكى  Mosesمنعزلة الرب بسبب الضفادع التي قد أحضر ضد فرعون .خروج 08:12

والرب وفقا لكلمة Moses؛ وتوفي الضفادع الخروج من المنازل والخروج من القرى ،والخروج من الحقول .وأنهم تجمعوا لهم معا عند
أكوام :ونتن األرض 14-08:13 .النزوح الجماعي
ولكن عندما رأي فرعون أن هناك فترة راحة ،تصلب قلبه ،وهيركينيد ال حد لها؛ وكما قال الرب .خروج 08:15

اإلصابة بالقمل
وقال اللورد " ،Mosesأقول منعزلة آرون ،تمتد خارج خاصتك رود ،وأضرب غبار األرض ،فقد أصبح القمل طوال جميع أرض
مصر .خروج 08:16

والسحرة فعلوا ذلك بالسحر على طرح القمل ،بل أنها ال تستطيع أن :حيث كانت هناك القمل على الرجل ،وعلى الوحش .قال السحرة
فرعون" ،هذا هو اإلصبع هلل :وكان تصلب قلب فرعون ،وأنه هيركينيد ال حد لها؛ وكما قال الرب .خروج 19-08:18
ال أعتقد أن فرعون شخص قاتمة البديهة ،أنه بعد كل هذه اآلفات؛ أنه ال يزال يرفض نرى أنه ضد من خلق هللا وليس مجرد  .Mosesهللا
ال نريد فرعون المذعن فقط حتى اآلن .هللا يريد أن يجعل مثال من مصر ومن خالل هذا المثال سوف تعرف جميع األمم من الرجل ،هو أن هللا
سبحانه وتعالى ،ومعارضة له لجلب عليكم غضبه.

يطير اإلصابة
وقال اللورد " ،Mosesترتفع في الصباح الباكر ،ويقف أمام فرعون؛ لو ،جاء أنه المبين للمياه؛ ويقول له" ،وهكذا  saithالرب" "،ترك
الناس بلدي الذهاب ،أنها قد تخدم لي" .خروج 08:20

آخر ،إذا أنت الذبول ال تدع الذهاب شعب بالدي ،ها ،وسوف ترسل أسراب من الذباب عند إليك ،ولدى موظفي الخدمة خاصتك ،وعند
الناس خاصتك وخاصتك منازل :ويكون كامل من أسراب من الذباب ،وأيضا على األرض وهم إذابتها منازل المصريين.

محمي بإسرائيل
وسوف تقطع في ذلك اليوم األراضي  ،Goshenالتي يسكن فيها شعب بالدي ،تكون ال أسراب من الذباب هناك؛ إلى النهاية أنت األكثر
قابلية أنا أعرف أن الرب في وسط األرض .وسوف يضع تقسيما بين شعبي وخاصتك الناس :إلى الغد ،وهذا يكون عالمة .خروج 23-08:21
وفرعون دعا إلى  Mosesوهارون ،وقال" ،يذهب يي ،والتضحية هلل في األرض ".خروج 08:25

وقال " ،Mosesأنها ال تفي بذلك القيام به؛ ألننا يجوز التضحية برجس المصريين للرب الهنا :لو ،يجب علينا التضحية برجس
المصريين أمام عيونهم ،وسوف أنهم ال الحجر لنا؟ سوف نذهب رحلة ثالثة أيام في البرية ،والتضحية للرب الهنا ،كما أنه يجوز األمر لنا .خروج
27-08:26

وقال فرعون" ،سوف تتيح لك االنتقال ،يي قد التضحية للرب إلهكم في البرية؛ فقط أنتم يجوز عدم الذهاب بعيد ًا جد ًا :سعيدين بالنسبة لي.
خروج 08:28

و  Mosesوقال "ها ،أخرج من إليك ،وأنا سوف توسل الرب قد تخرج أسراب الذباب من فرعون ومن خدامه ومن قومه ،للغد :لكن
اسمحوا ليس فرعون التعامل مخادع أي أكثر في عدم السماح للناس الذهاب إلى التضحية للرب .خروج 08:29

و  Mosesخرج من فرعون ،ومتوسل الرب .والرب وفقا لكلمة Moses؛ وأضاف إزالة أسراب الذباب من فرعون لعبيده ،ومن قومه؛
ال تزال هناك ال أحد .خروج 31-08:30
وتصلب فرعون قلبه في هذا الوقت أيضا؛ ال أنه ترك الناس الذهاب .خروج 08:32

الموت لألسهم مباشر
ثم قال الرب منعزلة " ,Mosesيذهب معزل فرعون ،وأقول له ،وهكذا  saithالرب آلة العبرانيين ،اسمحوا الذهاب شعب بالدي ،أنها قد
تخدم لي .إذا أنت يرفضون السماح لهم بالذهاب ،والذبول تحميلهم ما زال ،ها ،هو يد الرب عند خاصتك الماشية الذي في الحقل عند الخيول ،بناء
تقويم ،عند اإلبل ،بناء الثيران وعند األغنام :يجوز مورين المؤلمة جد ًا " .سفر الخروج 3-9:1

محمي بإسرائيل
ويجوز قطع الرب بين قطعان ماشية إسرائيل وقطعان الماشية من مصر :وهناك يقوم شيء يموت من كل ذلك هو األطفال من إسرائيل.
وعين الرب وقت محدد ،قائال" :الرب للغد هذا الشيء في األرض" .سفر الخروج 5-9:4
والرب فعلت هذا الشيء غداة ،وتوفي جميع األبقار من مصر :ولكن من ماشية أطفال إسرائيل توفي ال أحد .سفر الخروج 9:6
والفرعون أرسل ،وها ،ولم يكن هناك أحد من ماشية القتلى اإلسرائيليين .وكان تصلب قلب فرعون ،وأنه لم تدع الناس الذهاب .سفر
الخروج 9:7

الدمامل على شعب مصر
وقال اللورد منعزلة  Mosesومنعزلة آرون" ،خذ لك حفنات من رماد الفرن ،واسمحوا  Mosesيرش عليه نحو السماء في مرأى
فرعون .فإنه يصبح الغبار الصغيرة في جميع أرض مصر ،ويجب أن يغلي كسر المنصوص عليها مع بالينس على الرجل ،وعلى الوحش ،طوال
جميع أرض مصر .سفر الخروج 9-9:8

وأخذوا رماد الفرن ،ووقفت أمام فرعون؛ ويرش  Mosesيصل نحو السماء؛ وأصبح يغلي كسر المنصوص عليها مع بالينس على
الرجل ،وعلى الوحش .خروج 09:10
وال يمكن أن يقف السحرة قبل  Mosesبسبب الدمامل؛ ليغلي وكان لدى السحرة ،وعلى جميع المصريين .خروج 09:11
وتصلب قلب فرعون من الرب ،وأنه (فرعون) هيركينيد ال معزل لهم ( & Mosesهارون)؛ وتحدثت كالرب منعزلة  .Mosesخروج
09:12

حائل والنار من السماء
وقال اللورد " ،Mosesترتفع في الصباح الباكر ،والوقوف من قبل فرعون ،وأقول له ،وهكذا  saithالرب للعبرانيين ،ترك الناس بلدي
الذهاب ،أنها قد تخدم لي ".سيتم في هذا الوقت إرسال جميع أصاب بلدي القلب ملكك ،ولدى موظفي الخدمة خاصتك ،وخاصتك الناس؛ أن أنت
األكثر قابلية معرفة أنه ال يوجد أي مثلى في كل األرض 14--09:13 .النزوح الجماعي

مثال للبشرية جمعاء
اآلن أنا سوف تمتد إلى يدي ،أنا قد اضرب إليك وخاصتك الناس مع الوباء؛ وأنت سوف تكون قطع من األرض .وقوال جد ًا لهذا السبب قد
أثرت إليك ،ألن شو في إليك بلدي السلطة؛ وأنه قد أعلن اسم بلدي في جميع أنحاء األرض جميع .نزوح 16-09:15

ولم يتضع أنت نفسك ضد شعب بالدي ،التي أنت الذبول عدم السماح لهم بالذهاب؟ ها ،إلى الغد حول هذه المرة سوف يؤدي إلى المطر
وابل خطيرة جد ًا ،مثل لهاث الصافي منذ في مصر حتى مؤسسة منها حتى اآلن .نزوح 18-09:17
شيء واحد أنا أريد لك ينبغي أن تأخذ علما في جميع هذه اآلفات هللا يلحق على مصر ،يتنبأ  Mosesلما يحدث قبل أن تبدأ .وبهذه
الطريقة ،ال يمكن القول أن هللا ال يتحدث عن طريق .Moses

إرسال ذلك اآلن ،وجمع خاصتك الماشية ،وكل ما أنت يمتلك في هذا الميدان؛ لعند كل رجل والوحش الذي يجب العثور عليها في
الميدان ،وال تعرض الصفحة الرئيسية ،حائل سوف ينزل عليها ،وأنهم سوف يموتون .خروج 09:19
هذه المرة أيضا هللا يعطي اإلنذار جلب مواشيهم وما يمكن أن موسم الحصاد لمحاصيلهم .ويكشف هذا بالنسبة لي أن الجمهور بين فرعون
و  Mosesليس سراً ،ولكن أن أعلن للشعب .في هذا التحذير ،يكشف هللا لفرعون وكل الذين قرأوا عن هذه األحداث على مر التاريخ أن هناك
بعض المصريين مقتنعا بالحقيقة "هللا سبحانه وتعالى".

قال أنه يخشى من كلمة الرب بين خدم فرعون أدلى خدامه وماشيته الفرار إلى المنازل :وقال أنه يمكن أن ينظر إلى كلمة الرب ال ترك
خدامه وماشيته في الحقل .نزوح 21-09:20
وينطبق هذا للناس اليوم .وقد أعطى يسوع نبوءة حرب العظمى ،و "المحنة العظيمة" الناتجة سوف تكون نتيجة للحرب .كم على قيد
الحياة اليوم يتم االلتفات لهذه النبوءات؟ إذا كنت الذهاب إلى الفصول التي يكون تحت عنوان الحرب العظمى ،سوف تتعلم من هذه النبوءات
ومجرد وثيقة كيف نحن لهم يجري الوفاء بها.

وقال اللورد " ،Mosesتمتد إياب ًا ملكك اليد نحو السماء ،أنه قد يكون هناك البرد في جميع أرض مصر ،عند الرجل ،وعلى الوحش،
وعلى كل عشب الحقل ،في جميع أنحاء أرض مصر .خروج 09:22

وامتدت  Mosesإياب ًا عصاه نحو السماء :والرب أرسل الرعد والبرد ،وركض النار على طول على أرض الواقع؛ وامطر الرب حائل
على أرض مصر .لذا كان هناك حائل ،واختلط النار مع حائل ،خطيرة جد ًا ،مثل ما كان هناك ال شيء مثل ذلك في جميع أرض مصر منذ أن
أصبحت أمة .نزوح 24-09:23

وحائل سموت في جميع أنحاء جميع أرض مصر ،كل ذلك كان في الميدان ،كل من اإلنسان والحيوان؛ وحائل سموت كل عشب الحقل،
والفرامل كل شجرة من الميدان .خروج 09:25

محمي بإسرائيل
فقط في األراضي  ،Goshenحيث كان أطفال إسرائيل ،وكان هناك ال حائل .خروج 09:26
مرة أخرى هللا يكشف كيف أنه يمكن إلحاق األلم والمعاناة على أولئك الذين ال يطيع كلمته ،وترك سالما أولئك الذين يبقى وصاياه ونؤمن
بكلمته.

والفرعون المرسلة ،ودعا إلى  Mosesوهارون ،وقال لهم" ،أنا قد أخطأت في هذا الوقت :الرب البار ،وأنا وشعبي شرير .توسل الرب
(ألنه يكفي) أن يكون هناك ال أكثر من األقوياء رعود وحائل؛ وسوف تتيح لك االنتقال ،وأنتم يجوز البقاء لم يعد .نزوح 28-09:27

وقال  Mosesله" ،في أقرب وقت وأنا خرجت من المدينة ،وأنا سوف تنتشر الخارج يدي منعزلة الرب؛ ويتوقف الرعد ،وال يكون هناك
أي حائل أكثر؛ أن أنت األكثر قابلية معرفة كيف أن األرض هي للرب .ولكن بالنسبة إليك وخدم خاصتك ،وأنا أعلم أن يي سوف ال بعد الخوف من
الرب .نزوح 30-09:29
كنت قد فكرت قبل اآلن أن فرعون سيكون صادقا في نيته في ترك إسرائيل الذهاب ،ولكن كما ترون ،يعرف  Mosesولم يتم تماما
بالتواضع هللا فرعون.

وعندما رأي فرعون أن المطر وفي البرد والرعود كانت توقفت ،أنه أخطأ حتى اآلن أكثر ،وتصلب قلبه وأنه وخدامه .وكان تصلب قلب
فرعون ،وال أنه ترك أطفال إسرائيل الذهاب؛ كما الرب كان يتحدث بها  .Mosesنزوح 35-09:34

غزو الجراد
وقال اللورد " ،Mosesيذهب معزل فرعون :النا قد تصلب قلبه ،وقلب خدامه ،أنا قد شو هذه عالمات بلدي قبل له :وأن أنت األكثر
قابلية أقول في آذان خاصتك االبن ،وابن االبن خاصتك ،ما هي األمور التي أنا قد أنزل في مصر ،وعالمات بلدي الذي قمت به فيما بينها؛ أن كنتم
قد نعرف كيف أن ابن الرب .سفر الخروج 2-10:1
مرة أخرى أن هللا هو القصد أن كل من مصر وكذلك أطفال إسرائيل تعرف أنه هو "من خلق هللا" ،وأنه ألن يطاع ،وأنه لن يسمح
بالعصيان .وهو أيضا نيته أن يكون فرعون متعجرفة ومتغطرسة بالتواضع أمام هللا .أن هللا هو الذي يقرر الذين سوف يكون الملك والذين سوف ال،
حتى في تلك األراضي التي ال تعطي العبادة له .رجل ينتمي إلى هللا ،بغض النظر عن تأثير الشيطان عليهم.

و  Mosesوهارون جاء معزل فرعون ،وقال له" ،وهكذا  saithالرب للعبرانيين ،كيف طويلة الذبول أنت يرفضون المتواضع نفسك
قبلي؟ فليذهب شعب بالدي ،أنها قد تخدم لي .سفر الخروج 10:3

آخر ،إذا أنت ترفض السماح لشعب بلدي الذهاب ،ها ،إلى الغد سوف تجلب الجراد إلى ساحل خاصتك :وهي تغطي على وجه األرض،
وأن المرء ال يمكن أن يكون قادر ًا على رؤية األرض :ويجوز يأكلون البقايا من أن الذي هرب هو ،الذي  remainethلكم من وابل ،ويجوز أكل
كل شجرة فيها النمو لك الخروج من الحقل  :وهم يمأل خاصتك المنازل ،والمنازل لجميع موظفي الخطوط الجوية التركية ،وبيوت جميع
المصريين؛ التي ال خاصتك اآلباء وال اآلباء خاصتك اآلباء قد شهدت ،منذ اليوم الذي كانوا على األرض حتى هذا اليوم .وقال أنه سلم نفسه،
وخرج من فرعون .سفر الخروج 6-10:4
ولعلكم تذكرون ،أخبر هللا  Mosesفي عيون فرعون ،أنه كان  Mosesكإله ،وهارون كان كرسول هللا .مع  Mosesأخيرا إزالة نفسه
من وجود فرعون دون أن األولى تعطي إجازة القيام بذلك ،كان يظهر فرعون أن أنه  Mosesأعطى لم يعد االحترام للمكتب فرعون أن الممثلة في
المجتمع المصري ،فقط شخص أكبر من فرعون وسيكون مثل هذا االزدراء ،آخر أنها ستكون قد وضعت للموت على الفور .ويظهر أن Moses
لم يطرح حتى الموت القوة أنه قد اكتسب أكثر من فرعون وخدامه.

وخدم الفرعون وقال له" ،كم من الوقت هذا الرجل يكون فخ معزل لنا؟ السماح للرجال الذهاب ،أنها قد تخدم الرب إلههم؛ كنوويست أنت
لم يتم إتالف أن مصر؟ سفر الخروج 10:7
في أن يتم جلب خدم الفرعون المرافعة مع فرعون ،فإنه يظهر بلدي التحليل أعاله أنها صحيحة .وكما ترون ،هو اعترف بخدم الفرعون
كل هذه الضربات التي ألحقت على مصر ،وقد دمر اقتصادها وثرواتها.
وأحضرت  Mosesوهارون مرة أخرى منعزلة فرعون :وقال لهم" ،الذهاب ،يخدم الرب إلهك :ولكن من هم يجوز الذهاب؟" سفر
الخروج 10:8

وقال " ،Mosesسوف نذهب مع شبابنا ومع جهودنا القديمة ومع أبنائنا ومع بناتنا ،مع قطعان لدينا ومع قطعان لدينا سوف نذهب؛ ألننا
يجب أن تعقد وليمة منعزلة الرب " .سفر الخروج 10:9

وقال (فرعون) لهم" ،ليكن الرب ذلك معك ،كما سوف تمكنك الذهاب ،والقليل منها الخاص بك :النظر إليها؛ للشر أمامكم" " .ليس ذلك:
انتقل اآلن أيها الرجال ،وخدمة الرب؛ لذلك أنتم رغبة " .وأنهم ( Mosesوهارون) قد طرد من تواجد الفرعون .سفر الخروج 11-10:10
في البداية يبدو وكأنه فرعون أخيرا سوف تسمح إسرائيل الذهاب ،ولكن ثم أنه يلين ،وهذه هي غضبه هذه المرة لديه حراسة إخراجهم من
حضوره.

وقال اللورد " ،Mosesتمتد يد ملكك على أرض مصر للجراد ،أن أنها قد تأتي على أرض مصر ويأكل كل عشب األرض ،بل كل ما
خلت غادر حائل .خروج 10:12

وامتدت  Mosesإياب ًا عصاه على أرض مصر ،وجلب الرب رياح الشرقية على األرض كل يوم ،وجميع تلك الليلة؛ وعندما كان
الصباح ،جلبت الريح الشرقية الجراد .والجراد ارتفع فوق كل أرض مصر ،وتقع في جميع التكاليف من مصر :كانت خطيرة جد ًا هي؛ قبل لهم
هناك ال الجراد هذه كهذه ،ال بعد لهم يجب أن يكون 14-10:13 .النزوح الجماعي

ألنهم المشمولة على وجه األرض برمتها ،حيث أن األرض كانت مظلمة؛ وأنهم يأكل كل عشب األرض ،وجميع الفاكهة من األشجار
التي تركت حائل :وليس هناك أي شيء أخضر في األشجار أو في األعشاب من الميدان ،من خالل جميع أرض مصر .خروج 10:15

ثم دعا فرعون إلى  Mosesوهارون في يمتلك؛ وقال ،أنا قد أخطأ ضد الرب إلهكم ،وأنت .اآلن ولذلك يغفر وأدعو إليك ،بلدي الخطيئة
هذا مرة واحدة فقط ،وتوسل الرب إلهك ،أنه قد يستغرق بعيد ًا عني هذا الموت فقط .سفر الخروج 17-10:16
وقال ( )Mosesخرجت من فرعون ،ورجت الرب .والرب تحولت رياح الغربية قوية األقوياء ،الذي أخذ الجراد ،ويلقي بها في البحر
األحمر؛ ال تزال هناك ال أحد الجراد في جميع سواحل مصر .سفر الخروج 19-10:18
ولكن الرب تصلب قلب فرعون ،حتى أنه قال أنه لن يدع أطفال إسرائيل الذهاب .خروج 10:20

ظالم الثقيل
وقال اللورد " ،Mosesتمتد يد ملكك نحو السماء ،أنه قد يكون هناك ظالم على أرض مصر ،حتى الظالم الذي يمكن تلمس .وامتدت
 Mosesإياب ًا يده نحو السماء؛ وكان هناك ظالم كثيف في كل أرض مصر ثالثة أيام :أنهم رأوا أن ال أحد آخر ،وال ارتفع أي من مكانة لمدة ثالثة
أيام :ولكن جميع بني إسرائيل كان الضوء في مساكنهم .سفر الخروج 23-10:21
منظمة الصحة العالمية ولكن "هللا خلق" يمكن إنجاز كل من هذه اآلفات؟ هل تعتقد حتى اآلن؟ فكر في هذه الكلمات التي كنت قد قرأت،
كرسالة من هللا إليك مباشرة .ال أعتقد أن منهم كشيء مكتوب في الكتب منذ زمن طويل رمادي الشعر كبار السن من الرجال .هذه الكلمات ليست
كلمات  ،Mosesلكن كلمة هللا ،ونظرا إلى  ،Mosesالذي قال أنه يمكن كتابتها .يعرف هذا وأنت اإلرادة ثم نعتقد ،هللا الحقيقي ،وحياة هللا ،وإرادة
هللا أن يطاع.

ودعا منعزلة  Mosesفرعون ،وقال" ،الذهاب يي ،تخدم الرب؛ فقط اسمحوا الخاص بك أسراب وقطعان الخاص بك أن يكون بقي:
اسمحوا الخاص بك القليل منها أيضا الذهاب معك .خروج 10:24

وقال " ، Mosesأنت يجب أن تعطينا أيضا تضحيات وذبيحة ،ونحن قد التضحية منعزلة الرب الهنا .لدينا الماشية كما يجوز الذهاب معنا؛
هناك ،ال هوف أن تترك وراءها؛ لمنه يجب أن نتخذها لتخدم الرب الهنا؛ ونحن نعلم ال مع ما يجب أن نخدم الرب ،حتى نصل إلى .خروج
27-10:25

و لكن الرب تصلب قلب فرعون ،وأنه لن تسمح لهم بالرحيل .وفرعون قال له" ،الحصول على إليك من لي ،ويأخذوا حذرهم إلى نفسك،
انظر بلدي الوجه ال أكثر؛ ألن في ذلك اليوم أنت سيست وجهي أنت سوف تموت .سفر الخروج 28-10:27
وقال " ،Mosesأنت يمتلك يتحدث جيدا ،وسيرى الوجه خاصتك مرة أخرى ال أكثر" .خروج 10:29

وفاة األول ولد
وقال اللورد منعزلة " ،Mosesحتى اآلن سوف أحمل الطاعون أحد أكثر فرعون ،ومصر؛ بعد ذلك أنه سيتم السماح لك بالرحيل
وبالتالي :عندما قال أنه يتعين السماح لك بالرحيل ،أنه يتعين التأكيد التوجه يمكنك الخروج ومن ثم تماما .أتكلم اآلن في آذان الشعب ،والسماح لكل
رجل االقتراض من الجارة ،وكل امرأة لها جاره ،والمجوهرات من الفضة والمجوهرات من الذهب .سفر الخروج 2-11:1
الثروة الدنيوية من أي اهتمام هلل ،فعال أنه يملك كامل األرض ،وكل ما عليه ،ولكن لديه حاجة لهذه األشياء من الفضة والذهب كما سبق
شرحه في الفصول األخرى من "الكتاب من النزوح الجماعي".

وأعطى الرب الشعب مؤيدة بمرأى المصريين .وعالوة على ذلك كان الرجل  Mosesكبيرة جد ًا في أرض مصر ،وعلى مرأى من
الموظفين الفرعون ،وعلى مرأى من الناس .خروج 11:3
باهلل هذا هو السماح لنا أن نعرف أن الشعب المصري سوف تعطي ألطفال إسرائيل من هذه المجوهرات بحرية .على الرغم من أن
فرعون متكبر وفخور ،الناس يريدون شيئا أكثر من لليهود ترك ،الذي هو إلظهار أن المصائب التي حلت بمصر معروفة لشعب مصر أن تكون
سببا في آلة العبرانيين ،كما تنبأ .Moses
 Mosesكنبي "هللا سبحانه وتعالى" أثبت نفسه بالكالم كالم هللا ،وعلى هذا النحو أصبح رجل مقدسة للمصريين كما أنه إلى العبرانيين،
بكل شرف واحترام الرجل المقدس الذي عقد في العصور القديمة.
تذكر :في الديانة الوثنية من المصريين ،فرعون هللا على األرض ،هللا حية .عندما يظهر  Mosesمن خالل جميع هذه اآلفات أن آلة
العبرانيين أكبر من فرعون ،هذا وقد اهتزت إيمانهم في فرعون.

 Mosesوقال" ،هكذا  saithالرب ،حوالي منتصف الليل سوف أخرج في خضم مصر :وكل ما أول مولود في أرض مصر ،يموت،
من بكر فرعون  sittethعلى عرشه ،حتى بمعزل المولود أول أمة التي وراء الطاحونة؛ وجميع المولود األول من البهائم .خروج 5-11:4
تحتاج إلى اإلحاطة علما بالعبارة التي يستخدمها هللا في اآليات أعاله" ،من أول فرعون أن  sittethعلى عرشه" .الكلمات الرئيسية في
ذلك هي "التي  sittethعلى عرشه" .في السنوات األخيرة وقد اقترح بعض المؤرخين أن فرعون" ،رمسيس" في بلده  80في وقت الخروج،
وهكذا قد تقاعد ،إعطاء سلطته أكثر ريجنت ،الذي هو األمير عبد هللا ،أو االبن المولود أوالً لرمسيس .هذا يجلس جيدا مع الكلمات في الكتاب

المقدس ،وفي ذلك فإنه يكشف عن الفرعون الذي يجلس على العرش كما يجري حول نفس عمر  .Mosesوهناك قصص أخرى  Mosesوهذا
الفرعون األصغر التي نشأت معا كأخوة ،الذي يناسب أيضا مع كلمات الكتاب المقدس.
ما أتلقى في هو أن االبن المولود أوالً من فرعون أن يموت كما قال هو في خروج هو نظراً ألن يكون صبي صغير ،وال أحد البالغين .في
الصيغة أعاله ،سوف تناسب هذا آنذاك .ابن رمسيس هو فرعون أن يجلس على العرش ،وأنها ابنه يموت جنبا إلى جنب مع غيرها أوالً المولود في
مصر .في هذه الكلمات أن هللا قد أعطى مؤهل فيما يتعلق بفرعون الذي كان يتحدث من.
وتكون هناك صرخة كبيرة في جميع أنحاء جميع أرض مصر ،مثل كما كان هناك ال شيء مثل ذلك ،وال يكون مثل ذلك أي أكثر .خروج
11:6

محمي بإسرائيل
ولكن ضد أي من أطفال إسرائيل يجوز نقل ال كلب لسانه ،ضد رجل أو الوحش :أن كنتم قد نعرف كيف أن الرب تضع فرقا بين
المصريين وإسرائيل .سفر الخروج 11:7
مرة أخرى يظهر هللا قوته في ذلك أنه يمكن الحفاظ على أمن أولئك الذين اختار ،في الوقت نفسه أنه هو الذي يسبب الضرر لجميع
اآلخرين.

وجميع هذه خاصتك الموظفين يجب أن تأتي أسفل لي ،وتنحني أنفسهم لي ،قائال" :تحصل على إليك بها ،وجميع الناس التي تتبع إليك:
وبعد ذلك سوف اذهب .وأنه خرج من فرعون في غضب عظيم .خروج 11:8
في هذا الصدد ،هو إعطاء  Mosesالتنبؤ لفرعون أن خدامه الخاصة بها ،وطريقة أخرى للقول بالمستشارين ،وسوف تنحني إلى
 Mosesوأقول له وله الناس ترك.

وقال اللورد منعزلة " ،Mosesفرعون ،ال يستجيب لكم؛ أنه قد ضرب بلدي عجائب في أرض مصر .وهل  Mosesوهارون كل هذه
العجائب أمام فرعون :والرب تصلب قلب فرعون ،حتى أنه قال أنه لن يدع أطفال إسرائيل الخروج من أرضه .خروج 10-11:9
على الرغم من أن  Mosesقد حذر من مجرد فرعون أن ابنه سيموت إذا أنه ال تدع يذهب أطفال إسرائيل ،أنه يرفض أن يصدق .وهذه
هي غطرسته أبهى أنه ال أستطيع أن أرى أنه ال يتعامل مع رجل ،Moses ،ولكن مع "خلق هللا".

عيد الفصح األول
وكلم الرب منعزلة  Mosesوهارون في أرض مصر ،قائال" :هذا الشهر يكون لكم بداية األشهر :يكون الشهر األول من السنة إلى أنت.
سفر الخروج 2-12:1
أولئك منك م الذين ليسوا يهودا قد ال يعرفون ،ولكن يحتفل الفصح في شهر آذار/مارس ،وفي هذا الشهر أن هللا قد قال أن يكون الشهر
األول من السنة ،ال في كانون الثاني/يناير كما نالحظ أنها .أرى أن لدينا مراقبة الشهر األول من السنة في كانون الثاني/يناير كبعد آخر من

محاوالت الشيطان إعادة كتابة أو تغيير قوانين هللا .ألولئك منكم الذين ال يرون شر الشيطان كل من حولك ،ثم إليك آخر من األكاذيب التي صرح
بها الشيطان ،أن كان لديك جاهلة بحياتك كلها.
ومؤخرا ،جئت لفهم أن يحتفل اليهود فيها االحتفال بالعام الجديد ،ولكنه لم يكن في شهر آذار/مارس ،لكن بعض الشهر األخرى .وهذا
راجع إدراك أن اليهود مجرد خدع لوصايا هللا لهم كما معظم المسيحيين .إذا كان هللا قال  Mosesثم يقول أولئك الذين جاؤوا من مصر معه ،هذا
الشهر الذي يحتفل في "عيد الفصح األول" في آذار/مارس ،كان أن يكون الشهر األول من السنة ،ثم اسأل لماذا هم غير المراقب بالعام الجديد في
شهر آذار/مارس بخالف ذلك في مكان ما على مر األجيال أنهم فقدوا طريقهم في هذا األمر حتى من هللا  ،فضال عن جميع تلك المظالم األخرى
التي هللا يعطي قائمة بالكتب من إرميا وحزقيال.

أوامر هللا ما لتناول الطعام
الكالم يي منعزلة كل جماعة إسرائيل ،قائال" :في اليوم العاشر من هذا الشهر أنها تتخذ لهم كل رجل الضأن ،وفقا لبيت آبائهم ،حم ً
ال
البيت :وإذا كانت األسرة يكون قلي ً
ال جد ًا للحمل ،واسمحوا له وجاره التالية منعزلة منزله اعتبر وفقا لعدد النفوس؛ يبذل كل رجل وفقا له األكل
الخاص بك العد للحمل .سفر الخروج 4-12:3

يكون الحمل الخاص بك دون عيب ،الذكور من السنة األولى :يي تتخذ من من الغنم ،أو من الماعز :وأنتم تحتفظ حتى اليوم الرابع عشر
من الشهر نفسه :ويجوز قتل الجمعية كله من جماعة إسرائيل أنها في المساء .سفر الخروج 6-12:5

وأنها تتخذ من الدم ،وضربه على وظيفة الجانب اثنين وعلى وظيفة الباب العلوي من المنازل ،حيث يجوز أكلة .ويجوز أكل اللحم في تلك
الليلة ،والمشوي بالنار ،والفطير؛ ومع األعشاب المريرة يجوز أكلة .سفر الخروج 8-12:7

أوامر هللا كيف لطهي اللحوم
أكل ال من الخام ،ولن مصوبا على اإلطالق مع الماء ،ولكن مشوي مع النار؛ رأسه بساقيه ،ومع بورتينانسي (صلة) منه .وأنتم يجوز
ترك شيئا ألنها تبقى حتى الصباح؛ وهذا الذي  remainethمنه حتى الصباح ية يجوز حرق بالنار .سفر الخروج 10-12:9
لم أجد كلمة بورتينانسي كما كتابته في هذه اآلية ،في القاموس ،حيث ذهبت إلى "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" للبحث عن معناها.
كلمة بورتينانسي هي الكلمة اإلنجليزية القديمة المستخدمة الستبدال الكلمة العبرية ،و قريب ،والذي يعرف بأنه :القلب واألوعية وأجزاء إلى
الداخل .هذا ثم يقول لي أن الوحش لطهي الجامعة ،دون ذبح أول.

أوامر هللا كيف الرجال يجب أن أكل العيد
وهكذا يقوم ية يأكل منه؛ مع الخاص بك وزرة استعد ،األحذية الخاصة بك على قدميك ،وفريق العمل لديك في يدك؛ وأنتم يجوز أكلة
على عجل :وهو عيد الفصح للرب .خروج 12:11

أنا على علم بشأن ما قد تطورت تقاليد اليهود ،ولكن أنا متأكد من ذلك ،أنها الجلوس على طاولة وتناول وجبة عيد الفصح كما يفعلون أي
وجبة أخرى .وقد قال هللا أن بدالً من ذلك ،الرجال على األقل ،يجب أن يكون استعد ،ويجب أن يكون لديك الخاص بك أحذية على قدميك ،وفريق
العمل لديك في متناول اليد.
كلمة استعد يحددها قاموس  Encartaك :تعد نفسك للصراع أو النشاط القوى لوضع حزام أو حزام حولك ،تأمين شيئا لنفسك مع حزام أو
األشرطة ،أو حزام .ويبدو أيا من هذه التعاريف الصحيحة للطريقة التي تستخدم الكلمة في هذه اآليات ،حتى بدأ أنه في "تحقيق التوافق بين الكتاب
المقدس" .كلمة استعد هو الكلمة اإلنكليزية التي حلت محل كلمة العبرية" ،تشاجار" الذي يعرف بأنه :لوضع المعني ،كما هو الحال حزام أو
الدروع.
في ذلك أيضا أنهم ملزمون بأن موظفيها في أيديهم ،في حين أنهم يأكلون ،يوحي بأن المقصود أنهم على استعداد ألن طرح معركة في
الدفاع عن وطنهم واألسرة .أنها يجب أن تآكل بسرعة وأن يرتدي تماما في حالة أنهم يجب طرح معركة .يمكن استخدام عدد من موظفين كسالح
عند الحاجة ،فضال عن عصا للمشي.

ألنني سوف يمر عبر أرض مصر هذه الليلة ،وسوف اضرب كل بكر في أرض مصر ،كال من اإلنسان والحيوان؛ وضد جميع آلهة
مصر ستنفذ الحكم :أنا الرب .خروج 12:12

ويكون الدم لكم لمميز لبناء المنازل حيث يي :وعندما أرى الدم ،أنني سوف تمر عبر لك ،وال يجوز الطاعون عليكم بتدمير لك ،عندما أنا
اضرب أرض مصر .خروج 12:13

تأخذ

مالحظة :الدم بأنها وضعت حول الباب أو مدخل إلى ديارهم هو "رمزي" الذي يعرف بأنه :مظاهرة ،أو تذكار ،أو كشيء

رمزي لشيء آخر .وهذا االستخدام للدم ثم يصل إلى نفس الشيء كعند هللا يخبرنا أنه عندما نضع "السبت اليوم السابع" هو "عالمة" بين لنا وهللا،
بأننا شعب هللا ،وإننا نتطلع إلى "هللا خلق" كما يجري هللا لنا .بينما الدم فقط رمزية من هذا ،حفظ "يوم السبت الحقيقي" هو عالمة الفعلية.

عيد الفصح جانب من "العهد الثاني"
ويكون هذا اليوم لكم إلقامة نصب تذكاري؛ وأنتم يجوز االحتفاظ بها وليمة للرب طوال أجيال الخاص بك؛ يي أن يبقيه وليمة بمرسوم إلى
األبد .خروج 12:14

الفطير
سبعة أيام يجوز يي أكل الفطير؛ خميرة حتى أول يوم يي يطرح بعيد ًا خارج المنازل الخاصة بك؛ ليعاقب إيتيث خبز مخمر من اليوم
األول حتى اليوم السابع يجوز قطع تلك الروح من إسرائيل .خروج 12:15

وفي اليوم األول يكون هناك دعوة مقدسة ،ويكون في اليوم السابع دعوة مقدسة لكم؛ ال توجد طريقة لعمل يتم في نفوسهم ،احفظ هذا الذي
يجب أن يأكل كل رجل ،التي يمكن أن يتم إال منكم .خروج 12:16

وأنتم يجب أن تراعي عيد الفطير؛ لهذا المعني اليوم قد أحضرت الجيوش الخاصة بك خارج أرض مصر :ولذلك يجوز يي االحتفال بهذا
اليوم في األجيال الخاص بك بموجب مرسوم إلى األبد .خروج 12:17

الشهر األول
في الشهر األول ،في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر في حتى ،أنتم يجوز أكل الفطير ،حتى يوم واحد والعشرين من هذا الشهر في حتى.
سبعة أيام وال يجوز قبول ال الخميرة الموجودة في المنازل الخاصة بك :ليعاقب إيتيث الذي هو مخمر ،حتى أن الروح يكون قطع من جماعة
إسرائيل ،سواء كان يكون غريبا ،أو ولد في األرض .سفر الخروج 19-12:18
وكما ترون ،هو قول هللا أولئك الذين يخضعون "العهد الثاني" أن أنهم يجب أن االحتفال بهذا العيد في "الشهر األول" من السنة .تذكر:
هللا له نظراً ألن الشهر األول من السنة أن تكون في نفس الشهر الذي عيد الفصح يحتفل به ،وفي الشهر نسميه آذار/مارس ،ال في كانون
الثاني/يناير كما قد تأتي المسيحيين االحتفال به.
ولذلك اليوم األول لالحتفال بالفصح في الرابع عشر من آذار/مارس ،ويستمر سبعة أيام حتى الحادي والعشرين من مارس .خالل هذا
الوقت الخبز ال أن الخميرة في ذلك أن تؤكل .يفين كلمة أخرى للخميرة .عندما قمت بوضع الخميرة مع زهرة والماء عند صنع الخبز ،الخميرة
يؤدي مزيج لتوسيع أو االرتفاع.
تأخذ مالحظة :اليوم الحادي والعشرين من آذار/مارس هو "االعتدال الربيعي" ،عندما اليوم ساعات الخفيفة متساوون بالليل وقت
ساعات .وهذا تاريخيا وقت االحتفاالت األكثر الوثنية تحتفل بوالدة جديدة لألرض .حاول الشيطان دائما ً بتلويث عبادة هللا الخلق ،الذي السبب في أن
األديان الوثنية قد عقد االحتفال خالل هذا الوقت نفسه بغية إرباك وخداع هذا الذي من هللا ،وما هو باغان.

كلمة هللا هي العليا
واآلن قد تس أل" ،لماذا هللا الرعاية إذا وضعنا الخميرة في الخبز أم ال؟" أنها فقط خالل االحتفال بالفصح ،التي قد أمر هللا أن نأكل ال
الخميرة ،ال يزال يسمح به هللا أننا قد أكل الخبز الخميرة بقية السنة .أعتقد أنها أمر هللا ،وطاعة "كلمة هللا" فقط يمكن أن تظهر حبك هلل .ال يهم إذا
كنت تعتقد أنه غير منطقي أو ال ،وهو أن هللا قد قال لك أن تفعل شيئا بطريقة معينة ،وإذا كنت تحب هللا سوف تقوم ،بغض النظر عن أفكارك حول
هذا الموضوع.

دولة إسرائيل فقط
يي يجوز أكل شيئا مخمر؛ يقوم يي أكل الفطير في جميع التجمعات الخاصة بك .خروج 12:20
وكما ترون ،يكرر هللا نيته أن نأكل الخبز الخميرة ال خالل أسبوع عيد الفصح .لقد تم استخدام كلمة "نحن" في العديد من هذه التفسيرات،
ولكن أريد أن تفهم أنها إشارة إلى أولئك الذين كانوا ،وهي تخضع لمقتضيات "العهد الثاني" فقط .تلك قبل  Mosesغير الزمة لالحتفال الفصح،
وتلك من "العهد الثالث" ال تخضع للتقيد به أما .هذا وسيتم شرح المزيد من شأن في الدروس.

مرسوم إلى األبد
ثم  Mosesودعت جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم" ،استخالص ويأخذك الضأن وفقا الخاص بك األسر ،وقتل عيد الفصح .وأنتم وتتخذ
حفنة من الزوفا ،وتراجع ذلك في الدم الذي في الحوض ،واإلضراب سأكف ووظائف الجانب السحب مع الدم الذي في الحوض؛ وال أحد منكم
يجوز الخروج على باب منزله حتى صباح اليوم .سفر الخروج 22-12:21
كلمة زوفا يتم تعريفه في قاموس  Encartaكما مصنع مجهولي الهوية الذين األغصان موصوفة في الكتاب المقدس كالمستخدمة لرش
المياه أثناء االحتفاالت الدينية العبرية .الذي يعطيني أي فكرة ما هو عليه ،ولذلك بدأ أنه في "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" ،كلمة زوفا هو
كلمة التينية التي تعطي للكلمة العبرية "نافاك" حيث يخبرنا أنه من تين جفت أن يتم تقسيم ألعلى إلى مسحوق.
في اآلونة األخيرة وقد سمعت أن هناك الكتاب المقدس قدم علماء يحاولون معرفة ما هو مضمون في هسوب من ،ولكن يبدو أنها غير
قادر على تحديد هذا ،حتى اآلن في حول بحث ثالث دقائق ،هللا قد كشف عن هذا بالنسبة لي .هذا يقول لي أن في إال إذا كنت في البحث عن هللا وله
الحقيقة ،أنك سوف ال تكون قادرة على إيجاد أما مع قدراتك الفكرية وحدها ،كما يخبرنا يسوع" :أنا الطريق" .فقط مع يسوع كدليل الخاص بك
يمكنك العثور على الحقيقة كاملة وفي أن تجد هللا.
يسوع  saithله" ،أنا الطريق ،الحقيقة ،والحياة :جاء رجل ال معزل األب ،ولكن لي من قبل ".يوحنا 14:6

الدم كرمز المادية
للرب سوف يمر عبر اضرب المصريين؛ وعندما قال [سث الدم بناء سأكف ،وعلى وظائف الجانب الثاني ،الرب سيمر عبر الباب ،ولن
يتعرض المدمرة تأتي معزل المنازل الخاصة بك اضرب لك .خروج 12:23
الدم هو الرمز المميز أو رمزية أن أولئك الذين يقيمون داخل هذا المبنى هم من أطفال هللا ،وذلك تحت حماية هللا.

عيد الفصح هو مرسوم
وأنتم يجب أن تراعي هذا الشيء لمرسوم إليك وإلى أبناء خاصتك إلى األبد .خروج 12:24
يحددها المرسوم القاموس ك :القانون أو القاعدة التي قدمتها هيئة مثل حكومة مدينة .في الكتاب المقدس مرسوم من هللا أو من ،Moses
وقانون يكون التمسك به ،ولكن ما لم يذكر خالف ذلك ليس إلى األبد ويمكن تعديله أو إلغاؤها باهلل.
عموما مرسوم قانون مكتوب على يد رجل .هذا المرسوم بشأن عيد الفصح يحظى بدعم هللا ،وقد قال هللا فإن مرسوم إلى األبد .ال يمكن
استدعاء الوصايا العشر ،التي هي مكتوبة بأصبع هللا على الحجر ،مشيراً إلى أن هم إلى آخر إلى األبد ،غير قابلة للتغيير ،مرسوم .الوصايا العشر
أشبه بأن قانون األراضي تخضع فيها سائر القوانين والمراسيم.

وعلى عكس ذلك مع اآلباء
في اآلية أعاله ،يخبرنا هللا أن هذا "القانون" أن يكون لإلسرائيليين لجميع أجيالها .بحاجة ألقول لكم من بلدي الشك في كيفية هذا التأثير
"القديسين هلل" ،التي ال تعقد لنفس المعلمات من "العهد الثاني" كأبناء يعقوب ،كانت.
عيد الفصح كما ورد في هذه اآليات ،يقول لي أن تكون جزءا للعهد الذي أنشأ هللا مع بني إسرائيل األولى .على هذا النحو وأنا متأكدة ما
إذا كانت تنطبق على أولئك الذين هم جزء من "العهد الثالث".
العهد الثاني ينص على "دولة إسرائيل" ،وكما ينص "العهد الثالث" واحد على واحد العالقة الشخصية والحميمة بين لك كفرد و "من
خلق هللا".
ال أستطيع أن أرى كيف عيد الفصح قد أي غرض ولذلك في تلك العالقة .ترك األمر متروك لكم إعطاء الصالة إلى هللا والسماح له تظهر
لك ما هي األوامر أنه منكم .وقد توسلت إلى هللا فيما يتعلق بهذا ،ولقد تم نظراً للشعور ،ولكن ليس بأي قدر من اليقين ،أن ليس من الضروري حفظ
الفصح "القديسين هللا" .،يمكن أنه يعرف ومع ذلك ،في الحقيقة تقيد الرسل ليسوع ويسوع في عيد الفصح ،ومن ثم عدم اليقين بلدي .الشيء الوحيد
الذي يبقى القادمة إلى الذهن عندما أعتقد أن يسوع كوجود أبقى عليه ،هو أنه ولد مواطنا من مواطني "دولة إسرائيل" ،وكان ذلك تحت "العهد
الثاني" حتى موته على الصليب.

لماذا تبقى في عيد الفصح؟
ويجب أن تأتي لتمرير ،عندما يي أن تأتي إلى األرض التي يعطيك الرب ،استناد ًا كما خلت وعد ،أنتم يجب الحفاظ على هذه الخدمة.
ويجب أن تأتي لتمرير ،عند األطفال الخاص بك أن أقول لكم" ،ما يعني أنتم بهذه الخدمة؟ يي ما يقول" ،هو التضحية عيد الفصح للرب ،الذين
مرت على بيوت بني إسرائيل في مصر ،عندما سموت المصريين ،وتسليم بيوتنا .والناس انحنى رأسه والتبجيل .سفر الخروج 27-12:25
أرى اآليات الثالث أعاله بأنه السبب الحقيقي لماذا أوامر هللا حفظ الفصح ،أن جميع األجيال تأتي بعد تلك التي عاش أثناء وفاة أول ولد
من مصر ،سوف تذكر بقوة هللا ،أن هللا خلق حقيقي ،وأعطت من وقت آلخر مشاركة مباشرة في شؤون مان.
مع القديسين هللا والعهد الثالث ،ال أحد قد نال المركز كما "سانت من هللا" يمكن أن ننسى من أي وقت مضى ،كونها جزءا مما هي عليه،
وفي شخصيته ،والشرف واألخالق ،ولذلك حفظ الفصح لم يعد مطلوباً ،على األقل هذا كيف انظر لها ،يمكنك أن تقرر لنفسك.
وأطفال إسرائيل ذهبت بعيد ًا ،وفعل كما قد قاد الرب Moses ،وهارون ،فعلوا ذلك .خروج 12:28

وفاة األول ولد
وأنه جاء لتمرير ،أنه عند منتصف الليل الرب سموت جميع أول ولد في أرض مصر ،من البكر للفرعون الذي جلس على عرشه منعزلة
المولود األول لالسير الذي كان في الزنزانة؛ وكل أول ولد من الماشية .خروج 12:29

وارتفع فرعون في الليل ،وأنه ،وكل خدامه ،وجميع المصريين؛ وكان هناك صرخة كبيرة في مصر؛ ألن لم يكن هناك منزل حيث كان
هناك ال أحد القتلى .خروج 12:30

وأنه (فرعون) دعا إلى  Mosesوهارون بالليل ،وقال" ،ترتفع ،وتحصل عليها من بين شعبي ،أنتم وأطفال إسرائيل؛ وتذهب ،ويخدم
الرب ،كما قال يي .كما تتخذ أسراب الخاص بك والخاص بك القطعان ،كما قال يي ،ويكون قد انتهى؛ ويبارك لي أيضا " .خروج 32-12:31
والمصريين كانت ملحة لدى الشعب ،وأنها قد ترسل لهم خارج األرض على عجل؛ لقالوا" :نكون جميع الرجل الميت" .خروج 12:33

تعريف العهد الثاني
والناس أحاطت بهم العجين قبل أنه كان مخمر ،على أحواض العجن ملزمة في مالبسهم على أكتافهم .وأطفال إسرائيل وفقا لكلمة
Moses؛ وأنها اقترضت من المصريين المجوهرات من الفضة ،وجواهر من الذهب ،ويتباهى :خروج 35-12:34
وأعطى الرب الشعب لصالح على مرأى المصريين ،حيث أنها قدمت لهم أشياء مثل أنها تشترط .وهم مدلل المصريين .خروج 12:36

وسافر أطفال إسرائيل من رمسيس إلى متكلم ،حوالي ستمائة ألف سيرا على األقدام أن كان الرجال ،إلى جانب األطفال .وارتفع عدد وافر
مختلطة أيضا معهم؛ وأسراب ،وقطعان الماشية بل كثيرا جد ًا .سفر الخروج 38-12:37
وهم خبز الكعك الخميرة العجين التي جلبوا عليها الخروج من مصر ،ألنه كان غير مخمر؛ ألنها كانت فحوى الخروج من مصر ،ويمكن
أن ال تلكأ ،وال أنها أعدت ألنفسهم أي فيكتوال .خروج 12:39

اآلن يقيمون أطفال إسرائيل ،الذي يسكن في مصر ،كانت أربع مائة وثالثين سنة .وأنه جاء لتمرير في نهاية أربع مائة وثالثين سنة ،حتى
في اليوم المعني أنها جاءت لتمرير ،أن جميع المضيفين للرب خرجت من أرض مصر .أنها ليلة التي سيحتفل بها كثير من جميع األطفال في
إسرائيل في أجيالها .سفر الخروج 42-12:40

وقال اللورد  Mosesوهارون،
" -1وهذا هو المرسوم الصادر في عيد الفصح:
 -2ال يجوز ليس غريبا أكل منه:
 -3ولكن الخدمة كل رجل التي يتم شراؤها للمال ،عندما أنت يمتلك الختان له ،ثم يقوم أنه أكل منه.
 -4ال يجوز أكل أجنبي وموظف استأجرت منه.
 -5في بيت واحد ،تؤكل؛ أنت سوف ال تحمل عليها أي من الجسد الخارج خارج المنزل؛
 -6ال يجوز يي كسر العظام منه.
 -7وتحتفظ كل جماعة إسرائيل عليه .سفر الخروج 47-12:43

 -8وعند شخص غريب اإلقامة مع إليك ،وسوف تبقى في عيد الفصح إلى الرب ،السماح لجميع الذكور له عملية الختان ،ودعة ثم يأتي
بالقرب والحفاظ عليه؛ وأنه يكون على النحو الذي ولد في األرض :ألي شخص المختونين يجوز األكل منه .خروج 12:48

تأخذ

مالحظة :في هذه اآلية التي تشير إلى هللا أن المرة الوحيدة التي شخص غريب( ،غير-يهودي) ،يستطيع أن يستفيد من "عيد

الفصح" إذا أنها تقدم أوالً ليجري عملية الختان .أريد أن يكون لك فهم أن في هذه المسألة وفي غيرها من اآليات في جميع أنحاء "الكتاب هجرة"،
ويكشف هللا عن توقعاته أن شعب "دولة إسرائيل" أن اإلنجيليين ،والتبشير "كلمة هللا" لكل ما تبقى من الجنس البشري.
القانون للختان رمزي للكشف عن نفسك كطفل هللا الخلق ويجري ،وأن نظرتم إلى هللا كما يجري الخاص بك هللا وأي شيء آخر .ولذلك،
عندما يخبرنا هللا في هذه اآلية أن الغريب أن يأخذ حصته من "عيد الفصح" إذا كانت هي الختان ،ليس أنه أنهم يجب إال تكون عملية الختان ولكن
يجب أيضا حولت في القلب والروح والعقل إلى عبادة هللا واحد صحيح .ويرقى هذا إلى نفس الشيء كالدم حول باب المدخل ،كرمزية كونه من هللا.
 .9القانون واحد يكون له أن هوميبورن ،ومعزل الغريب الذي يقيم بينكم .خروج 12:49
وكما ترون ،ترد تعليقاتي الدعم من قبل هذه اآلية.

 .10وبالتالي هل جميع األطفال في إسرائيل؛ كالرب  Mosesأعمال مطلوبة وهارون ،فعلوا .وأنه جاء لتمرير في نفس اليوم ،الذي جلب
الرب بني إسرائيل من أرض مصر بجيوشهم .سفر الخروج 51-12:50

 -11وكلم الرب منعزلة  ،Mosesقائال" :تقدس لي أول ولد ،أيا كان أوبينيث الرحم بين أطفال إسرائيل ،سواء من الرجل أو من الوحش:
هو األلغام ".سفر الخروج 2-13:1

 -12وقال  Mosesالناس" ،تذكر هذا اليوم ،الذي أنتم خرج من مصر ،الخروج من منزل عبودية؛ ألن بقوة يد الرب جلبت لكم من هذا
المكان" :
 -13وهذه يجوز ال خبز مخمر أن تؤكل.
 -14هذا اليوم قد خرج يي في الشهر الباران (آذار/مارس) .ويقوم ذلك عندما يحضر إليك الرب إلى أرض الكنعانيين ،والحثيين،
والعموريين ،وهيفتيس ،والكنعاني ،التي أقسمت أنه معزل خاصتك األب تعطي إليك ،أرض تتدفق مع الحليب والعسل ،أنت سوف
تبقى هذه الخدمة في هذا الشهر.
 -15سبعة أيام أنت سوف أكل الفطير ،وتكون في اليوم السابع عيد للرب.
 -16يجوز أن يؤكل الفطير سبعة أيام؛ ويجوز أن ينظر ال خبز مخمر مع إليك ،ال يكون هناك الخميرة ينظر مع إليك في جميع األحياء
خاصتك.
 -17وأنت سوف شو خاصتك االبن في ذلك اليوم ،قائال" :هذا هو القيام به بسبب ما فعل الرب لي عندما خرجت المنصوص عليها من
مصر.
 -18ويكون لعالمة منعزلة إليك عند ملكك اليد ،وإلقامة نصب تذكاري بين ملكك العيون ،والتي قد يكون القانون الرباني في خاصتك الفم:
ليدا قوية خلت الرب جلب إليك خارج مصر.
 -19أنت ولذلك يبقى هذا المرسوم في بلده الموسم من سنة إلى أخرى .ويجوز عند الرب يحضر إليك إلى أرض الكنعانيين ،كما أقسمت
أنه معزل إليك وإلى خاصتك اآلباء ،ويجوز إعطائها إليك.
 -20أن أنت سوف تفصل منعزلة الرب كل ما أوبينيث المصفوفة ،وكل فيرستلينج أن يأتي من الوحش الذي يمتلك أنت؛ يكون الذكور
للرب .وكل فيرستلينج من الحمار وأنت سوف تخليص مع الضأن؛ وإذا أنت الذبول ال استبدال ذلك ،ثم أنت سوف كسر رقبته:
 -21وكل بكر من رجل بين خاصتك األطفال سوف أنت تخليص.

 -22ويجوز عند خاصتك ابن أسكيث إليك في المرة القادمة ،قائال" :ما هو هذا؟ أنت سوف أقول له ،بقوة يد الرب جلبت لنا من مصر،
لمجلس النواب عبودية :وأنه جاء لتمرير ،عند فرعون سوف ال يكاد فلتذهب ،أن الرب عدد كبير كل بكر في أرض مصر ،والمولود
األول للرجل ،والمولود األول للوحش :ولذلك أنا التضحية للرب كل ما أوبينيث المصفوفة  ،يجري الذكور؛ ولكن كل بكر من
أوالدي استرد.
 -23ويكون مميز عند ملكك من ناحية ،وفرونتليتس بين العيون ملكك :النسبة بقوة يد الرب جلبت لنا إياب ًا خارج مصر .خروج 16-13:3

فراق من البحر األحمر
وهناك العديد من التفسيرات لما حدث مع فراق البحر األحمر ،وواحد منهم توحي أنه لم يكن البحر األحمر كان افترقنا ولكن البحر ريد،
الذي في نهاية المطاف معظم شمال البحر األحمر ،وأن لم يكن الجزء الواقع لكن بسبب جاف الطقس أنه جفت السماح "األطفال يعقوب" لتمرير
أكثر من ذلك .إذا كان هذا صحيحا ً ثم كيف يتم ذلك الجيش أن الفرعون قد المياه يرتد عليها؟ هناك شيء واحد يجب أن نضع في اعتبارنا ،والكلمات
في الكتاب المقدس ال مستوحاة من هللا ،وليست كلمات األنبياء ،كتبه األنبياء ،بل هي في واقع األمر "كلمة هللا" ،نظراً إلى األنبياء باهلل ثم قم بتدوين
ونشر.

تعريف نبي هللا
ويعرف القاموس النبي اعتباره أحد الذين يتحدث هلل.
نبي هللا واحد عن طريق منهم يتكلم هللا .يمكنك أن ترى الفرق؟
عندما نقول العبارة من الكتاب المقدس أن البحر األحمر كان افترقنا وأن كان الماء كالجدران على جانبي الممر وهكذا تم إنشاؤها ،ثم هذا
كما قد أخبر هللا  Mosesالكتابة .كلمة هللا هي الحقيقة ،وفقط أولئك الذين نؤمن بكلمة هللا كما أنه تسبب في أن تكون مكتوبة ،وهي من اإليمان ،إذا
كنت تشك في الحقيقة من هذا الحساب كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،فأنت ال "سانت من هللا" ،لكنت ال أعتقد.
تذكر :ويعتقد أبراهام ،حتى عند المنطق وقال أنه لم يكن من الممكن ،ونظرا ألن يعتقد إبراهيم جعل هللا عهد معه وجميع ما له من
البذور .يؤمنون باهلل والحياة األبدية أو لديهم شكوك وتعرف الموت األبدي.

تدوين شريعة هللا
في الثالث الشهر ،عندما كانت ذهب أطفال إسرائيل المنصوص عليه الخروج من أرض مصر ،في نفس اليوم جاء أنهم في صحراء
سيناء .ألنهم كانوا قد غادروا رفيديم ،وكانت تأتي إلى صحراء سيناء ،وقد نزلوا في البرية؛ وهناك إسرائيل عسكروا أمام الجبل .سفر الخروج
2-19:1
إذا كان هو "الشهر األول" من السنة مسيرتنا ،ثم هذا الشهر الثالث هو حزيران/يونيو كما نسميها.

وارتفعت  Mosesهللا ،ودعا الرب له الخروج من الجبل ،قائال" :وهكذا سوف أنت تقول لبيت يعقوب ،وتخبر بني إسرائيل؛ وشهدت يي
ما فعلت منعزلة المصريين ،وكيف عارية لك على أجنحة النسور ،وجلبت لكم منعزلة نفسي .اآلن لذلك ،لو يي سوف يطيع صوت بلدي في الواقع،
واالحتفاظ ببلدي العهد ،ثم أنتم يكون كنز غريبة لي قبل كل شيء من الناس :لكل األرض من األلغام :وأيها يكون لي مملكة كهنة وأمه مقدسة .هذه
هي الكلمات التي أنت سوف أتكلم منعزلة أطفال إسرائيل " .سفر الخروج 6-19:3
لقد وجدت أن معظم الناس عندما يقرأون تميل إلى تحمل معنى كلمة أو عبارة أن يكون شيء واحد عند فإنه في كثير من األحيان له معنى
أكبر.

كلمة "الحقيقة"
عندما يقول هللا أطفال إسرائيل إلى "االحتفاظ ببلدي العهد" في الواقع ،سوف اراهن أن كنت تعتقد أن كلمة في الواقع يعني "أيضا" ،أو
أن تقرأ أكثر من ذلك مع ال التفكير في معناها .اعتدت أن يكون مذنبا بهذا كذلك .الكلمة "في الواقع" يتم تعريف بواسطة قاموس  Encartaك:
يدخل ببيان أن يقوي أو يضيف إلى نقطة للتو ،يعطي تأكيدا إضافيا بعد كلمة وصفية أو العبارة.
مع تعريف غامض قليالً يتساءل لماذا معظم الناس دفع القليل من االهتمام لمثل هذه الكلمات .كما تستخدم في اآلية أعاله أنها تتصل بجذر
الكلمة "سند" ،والذي يعرف بأنه :فعل متعمد ،أن تفعل شيئا في الواقع وفي الحقيقة.
تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس يوضح أن يستبدل كلمة في الواقع الكلمة العبرية" ،الفأل ،أو أومنة" الذي يعرف بأنه :الحقيقة يمكن
التحقق منها ،والكفالة .كذلك يعرف كلمة "الكفالة"  :متأكد من المعارف ،والدولة يجري التأكيد واليقين والثقة في الطريقة أو السلوك ،تأكيدا،
مشاركة رسمية.

عندما كنت وضعت هذا جميع معا لك الحصول على فهم صحيح لما يقوله هللا .هللا هو قول بني إسرائيل أنها يجب أن تبقى له العهد ،فعل
من الكفالة الحقيقية والحقيقية ،ومع هذا عمال مقصودا في الحقيقة وفي الروح ،قابلة للتحقق باهلل كما كنت تواجه بذلك .التفكير في األمر بهذه
الطريقة ،عندما تذهب عقدا مع شخص هناك جوانب معينة من تلك العقود التي تقع على عاتقك مسؤولية أداء وغيرها التي يجب تنفيذ الطرف
اآلخر للعقد ،إذا أما من كنت تفشل في القيام بالجزء الخاص بك ،ثم العقد االفتراضي .هو قول هللا أطفال إسرائيل ،أن كالجزء المتعلق بها من العهد
أنها يجب أن تبقى جميع النقاط التي ترد في العهد التي تنطبق عليها ،في الحقيقة ،في الواقع ،وفي قانون الفعلية ،التي ثم يمكن التحقق منها هلل.
للحفاظ على الواقع يعني للقيام بذلك لريال مدريد ،وفي الحقيقة-

المملكة الكهنة
آخر عبارة في اآليات أعاله أريد أن ألفت نظركم" ،مملكة كهنة" .هل اتخذت من أي وقت مضى الوقت لفهم ما تنطوي عليه هذه
العبارة؟ سألت السؤال األول ما هو كاهن؟ كاهن الشخص الذي يبشر باإلنجيل .أن تكون لكة كهنة ثم تقترح أن هللا ينوي أن أطفال إسرائيل ،لهم
جميعا ،وليس فقط عدد قليل ،ولكن الشعب بأسره ،يعظ "كلمة هللا" ،وليس ألنفسهم فقط ،بل للبشرية جمعاء ،إلى دول أخرى .وبهذه الطريقة ،سوف
يعرف "إنجيل هللا" للعالم بأسره .اليهود يجب أن لم يكن الوقت لفهم كلمة هللا ،نظراً ألنها أنشئت العرف أو التقليد ،أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن

يكون لكم اإلسرائيلية هو أن تكون ولدت في عائلة من اليهود أو الزواج في عائلة من اليهود .هذا هو واحد من األسباب لماذا قد هللا المسألة مع
اليهود عبر جميع أجيالها .من البداية فشلوا في الحفاظ حتى أساسية تعليمات هللا.

وجاء  Mosesودعا شيوخ الشعب وأرسى قبل وجوههم كل هذه الكلمات التي أمره الرب .وأجاب جميع الشعب معا ،وقال" :كل ذلك قد
خلت يتحدث الرب أننا سنفعل ".وعاد  Mosesكالم الناس منعزلة الرب .سفر الخروج 9-19:7
هللا قد وردت أحكام العهد مع الشعب من خالل  ،Mosesوعندما اتفقوا جميعا" ،كل ما خلت يتحدث الرب سوف نقوم "،أنهم في الواقع،
وقبلت تلك المصطلحات ،وأنهم وذريتهم وهكذا المطلوبة وملزم بالوفاء بها.

وأنه جاء لتمرير اليوم الثالث في الصباح ،أن كانت هناك رعود وبرق وسحابة سميكة عند الجبل ،وصوت البوق تتجاوز صوت عال؛
حيث أن جميع الناس وأن كان في المخيم ترتعد .خروج 19:16
هذه الصورة كما لو كنت هناك .كنت استيقظ في الصباح وقد الجبل التي هي لك في مخيمات بالقرب من هذه السحابة الضخمة حول هذا
الموضوع ،وهو الهادرة والبرق فوق الجبل .هذا ليس مشهدا غير مألوف في هذه المنطقة من العالم ،وعلى الرغم من أنه قد كسب االهتمام الخاص
بك ال شيء أن كنت على األرجح لم نر من قبل .ولكن عندما كنت من أي وقت مضى سمعت صوت البوق يخرجون من داخل عاصفة رعدية من
هذا القبيل؟ ليس مجرد صوت بوق ،ولكنه يتجاوز صوت عال .أنا لست متأكداً مما إذا كان أي منكم قد سمع صوت بوق في حجمه الكامل أم ال،
ولكن بصوت عال ويمكن أن يسمع من بعيد ،ولكن الصوت الذي يتم االستماع إلى هؤالء الناس بصوت عال حتى أن ذلك يسبب لهم ترتعش .هذه
هي المرة األولى في الكتاب المقدس حيث يكشف هللا له صوت كصوت البوق.

وأخرجت  Mosesالمنصوص عليها الشعب من المخيم للقاء هللا؛ ووقفوا في الجزء السفلي من الجبل .وكان جبل سيناء باإلجمال في
دخان ،ألن الرب نزل عليه بالنار :وصعد منه الدخان َكدُخَا ِن الفرن ،وجبل كله كواكيد إلى حد كبير .سفر الخروج 18-19:17
من مخيمهم يشجعنا الناس ثم  Mosesللذهاب إلى سفح الجبل ،االستماع إلى ما قد هللا أقول لهم جداً .السحابة التي كل شيء عن جبل
سيناء ليست سحابة طقس ولكن سحابة من الدخان والنار ،والحرارة ألنه كواكيد فرن ،والجبال كما هو الحال في زلزال .هل ال تكون خائفة وراء
الكلمات ،إذا كنت قد وقفت هناك حضور "لخلق هللا"؟

وعندما بدأ صوت البوق الطويل ومشمع يعلو ويعلو Moses ،كلم ،وهللا إجابة له بصوت .ونزل الرب على جبل سيناء ،على رأس الجبل:
والرب يسمى الطحالب تصل إلى الجزء العلوي من الجبل؛ وارتفعت  .Mosesسفر الخروج 20-19:19
ما تقول لي هذه اآلية هو أن الناس شهد بأعينهم ويسمع مع الخاصة بهم آذان "خلق هللا" التحدث إليهم .سؤالي هو بعد ذلك ،كيف يمكن
ألنهم ثم ال أعتقد؟ مع جميع المعجزات التي رأيت هؤالء الناس ،أنهم حتى ما زلت ال أصدق! هذا غير مفهومة بالنسبة لي ،وحتى اآلن أنا لم آر قط
ولم يسمعوا صوت هللا .يتكلم هللا بالنسبة لي ،ولكن ليس بهذه الطريقة وهو يتحدث إلى الناس في ذلك اليوم.

الوصايا العشر
وهللا كلم جميع هذه الكلمات قائال :أنا الرب خاصتك هللا ،التي جلبت إليك من أرض مصر ،الخروج من منزل عبودية .سفر الخروج
2-20:1

 -1أنت سوف يكون ال اآللهة األخرى قبلي.
 .2أنت سوف ال تجعل منعزلة إليك أي الصورة المتجمدة ،أو أي شبهة من أي شيء الذي في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت ،أو
التي في الماء تحت األرض :أنت سوف تنحني نفسك لهم وال تكون لهم :النا الرب خاصتك هللا آلة غيور ،يزورون ظلم اآلباء على
األطفال حتى الجيل الثالث والرابع من تلك التي تحض على الكراهية لي؛ والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني،
واالحتفاظ ببلدي الوصايا.
 -3أنت سوف ال تأخذ اسم الرب خاصتك هللا سدى؛ للرب لن يعقد له برئ  takethاسمه من دون جدوى.
 -4تذكر "يوم السبت" ،أن يبقيه المقدسة .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بجميع أعمال خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت
للرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،أنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،وال خاصتك أمة،
وال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس :في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض  ،البحر ،وكل ما فيها،
واستراح في اليوم السابع :عاديون الرب المباركة "يوم السبت" ،والمقدسة فإنه.
 -5الشرف خاصتك األب واألم خاصتك :أن أيام خاصتك قد تكون طويلة إلى األرض التي الرب خاصتك هللا جيفيث إليك.
 -6أنت سوف ال تقتل.
 -7أنت سوف ال يرتكب الزنا.
 -8أنت سوف ال تسرق.
 -9أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ضد الجار.
 -10أنت سوف ال تطمع البيت في جارك؛ أنت سوف ال تطمع الزوجة للجار ،أو له سبب ،أو له أمة ،أو له ثور ،أو الحمار ،أو أي شيء
هو للجار .خروج 17-20:3

ورأى جميع الناس البرق ،رعود ،والضوضاء من البوق ،والتدخين الجبلية :وعندما رأي الناس ذلك ،إزالة ،ووقفت بعيد .وقالوا أن معزل
" ،Mosesالكالم أنت معنا ،وسوف نسمع :ولكن اسمحوا ليس هللا يتكلم معنا ،لئال نموت .سفر الخروج 19-20:18
هذه اآلية تقول لي ،أن استمعت إلى الناس ،وأنهم يفهمون أن هللا الذي تحدث إليهم ،ولكن يفضل أن نسمع من جهة ثانية من ،Moses
بسبب خوفهم هللا ،وهي إزالة أنفسهم من سفح الجبل.
وهذا يذكرني بتحذير من يسوع ،أن أولئك في نهاية األيام سوف يكون المتضرر عند سماع أو قراءة "كلمات هللا" .وهي تقول أنها ال تريد
أن تسمع "كلمة" هللا الحقيقية ،لكن يفضل أن يقف كي يعطي عذراً أن لم أستطع سماع.
وقال  Mosesمنعزلة الناس" ،الخوف ال :هلل هو التوصل إلى إثبات لك ،وأنه قد يكون خوفه قبل الوجوه ،أن كنتم الخطيئة ال .خروج
20:20
وكما ترون Moses ،وحاول إقناع يتكلم الناس البقاء واالستماع إلى هللا ،ذلك ألنهم يعرفون الحقيقة وهكذا اكتساب المعرفة ككيفية
الخطيئة ال .لكن هذا رفضوا ،واستندت إلى  Mosesالتكلم "كلمة هللا" لهم.
لقد أعطيت مناقشة كاملة على الوصايا العشر وما يقفون في الدرس  2في صفحة ويب هذه ،ولذلك سأستمر إلى أن الغرض من هذا
الدرس.

العهد الرئيسية الثالثة
هذا العهد خالفا لآلخرين ،يحذر هللا من هذا حتى وأن كان إنشاء "دولة إسرائيل" التي كانت ملزمة "العهد الثاني".

يأخذوا حذرهم منعزلة أنفسكم ،لئال يي نسيت العهد للرب إلهك ،الذي أدلى به معك ،وجعل لكم صورة المتجمدة ،أو الشبه من أي شيء،
التي خلت المحرمة الرب خاصتك هللا إليك .سفر التثنية 04:23

للرب خاصتك هللا نار طوي ً
ال ،حتى آلة غيور .سفر التثنية 04:24
عندما أنت سوف أنجب األطفال ،واألطفال ،ويي ،ظلت فترة طويلة في األرض ،ويقوم الفاسدة أنفسكم ،وجعل صورة المتجمدة ،أو الشبه
من أي شيء ،وفعل الشر في عيني الرب خاصتك هللا ،استفزاز له بغضب :سفر التثنية 04:25

أعطى الكلمة السماء واألرض ليشهدوا ضدك هذا اليوم أنتم يهلك قريبا تماما قبالة األرض ويرانتو يي الذهاب أكثر  Jordanامتالكها؛
أنتم ال يجوز إطالة أيامك عليه ،ولكن يجوز أن تكون دمرت تماما .سفر التثنية 04:26
والرب يقوم مبعثر لك بين األمم ،ويي يترك قليلة العدد بين الوثنية ،إلى أين تؤدي الرب لك .سفر التثنية 04:27
تأخذ مالحظة :وأنتم يترك قليلة العدد بين الوثنية .هذا التحذير ليس تحذيراً من اليهود ،أن تكون قليلة العدد ،ولكن "بنو إسرائيل الحقيقية"،
والتي ستك ون قليلة العدد .الذين آمنوا "كلمة هللا" ،وهي مطيعة "وصايا هللا" ،اليوم قليل في عدد .هناك العديد من الذين هم اليهود ،بل أنها ال تحتفظ
"قوانين هللا" ،هناك العديد من الذين هم من المسيحيين ،ولكن أنها ال تحتفظ "قوانين هللا" ،ولذلك اليوم هذه النبوءة هو الوفاء ،ألن "القديسين هللا"
قليلة .يسوع يخبرنا أن "سانت هلل" هو أحد الذين يحتفظ "وصايا هللا" ولديه "شهادة يسوع المسيح" .يمكنك أن تقول في الحقيقة أن كنت تتفق مع هذا
التعريف؟
وكما ترون ،هو إعطاء هللا تحذير "أطفال إسرائيل" ،وأنهم سوف يتعثر في عبادتهم له ،والمصير الذي سوف يأتون إلى عند أنها تتعثر.
ما ورد أعاله كان نبوءة لتدمير إسرائيل ومدينة القدس ،وفي المعبد ،من بابل وثم مرة أخرى حسب نظام روما ،وشعب "دولة إسرائيل" سوف
تكون مبعثرة في جميع دول العالم ،وهم أولئك الذين بنو إسرائيل سوف تكون قليلة بين العديد من.

عندما أنت الفن في المحنة ،وجميع هذه األمور هي يأتي على إليك ،حتى في األيام األخيرة ،إذا أنت بدوره إلى الرب خاصتك هللا ،وسوف
تكون مطيعة منعزلة صوته؛ سفر التثنية 04:30
العبارة" ،في األيام األخيرة" ،إشارة إلى نبوءات  Danielوالوحي .التي تشير إليها فترة ،قبل "المجيء الثاني للسيد المسيح" ،الذي
يصادف في السنوات األخيرة من "نهاية العصر" .هو قول هللا أولئك الذين على وشك أن  Jordanالعبور إلى أرض الميعاد ،أخذ الرأس ،وحذار
أن هم وذريتهم ال يتعثر في عبادة هللا ،ولكن إذا فعلوا ذلك ،أنهم فقط بحاجة إلى العودة إلى اإليمان ،وأنهم سوف ال تكون منبوذ من هللا .حتى أولئك
الذين عاشوا بعد ميالد السيد المسيح ،الذين ال يقبلون يسوع كاهلل في الجسد ،وسوف يغفر هللا ،إذا كانوا ولكن فقط العودة إلى اإليمان الحقيقي ،وتقبل
أن يسوع هو هللا في جسد إنسان.

إال هللا يرى المستقبل
أريد أن أوضح شيئا مع هذه اآلية .هذه اآلية كتبها يد  ،Mosesعند أمة إسرائيل فقط يجري تشكلت ،بعد حتى ذلك الحين ،ويعلم هللا ،أن
نسل يعقوب سوف تتحول بعيداً عن العبادة له ،ووصاياه ،والتي سوف يتعرضون للمحنة في أوقات استعبادهم من بابل ،بروما ،ولكن أيضا في
"نهاية األيام" .كيف يمكن لمثل هذا التنبأ المستقبل تكون دقيقة جداً إال أنها كانت تنبأ "هللا خلق"؟ ال يوجد إنسان يمكن أن تجعل مثل هذه التنبؤات
الدقيقة لألحداث في المستقبل .هللا الحقيقي وهللا على قيد الحياة ،وسوف تكون إطاعة هللا.

لم يحدث من قبل في التاريخ
للرب خاصتك هللا هو هللا الرحمن رحيم؛ ال يهجر إليك ،ال تدمر إليك ،وال ننسى العهد خاصتك اآلباء التي أقسمت أنه لهم .سفر التثنية
04:31

أطلب اآلن من األيام الماضية ،التي كانت قبل إليك ،منذ اليوم أن هللا خلق رجل على األرض ،وأطلب من جانب واحد من السماء منعزلة
أخرى ،عما إذا كان قد خلت كان هناك أي شيء من هذا القبيل كما هذا الشيء العظيم هو ،أو قد خلت وقد سمعت مثل ذلك؟ سفر التثنية 04:32
هل من أي وقت مضى الناس سماع صوت هللا يتحدث من خضم الحريق ،كما يمتلك سمعت أنت ،ويعيش؟ سفر التثنية 04:33

أو لهاث هللا جزيئي للذهاب وتأخذه أمة من خضم أمة أخرى ،باغراءات بعالمات ،ومن عجائب الدنيا ،وقبل الحرب ،ويد األقوياء ،وذراع
ممدودة ،وعظيم األهوال ،ووفقا لكل ذلك الرب إلهكم هل لك في مصر أمام عينيك؟ سفر التثنية 04:34
معزل إليك كان ضياؤه ،أن أنت تعرف مايتيست أن الرب هللا؛ هناك ال شيء آخر بجانبه .سفر التثنية 04:35
ما هذا هو قوله هو أن هللا يؤديها كل من عجائب ومعجزات في جلب أبناء يعقوب من مصر حتى يتسنى للناس معرفة أنه تم إنجاز ليس
برجل بل من هللا .وبحق كان يتوقع هللا أن رأي الناس بعد أن شهدت مثل هذه األمور كان الذكاء لنرى يد هللا في كل ما ،ولكن الشعب يصعب كثيرا
يرأسها ،على الرغم من أنهم شاهدوا وسمعوا ،أنهم ال نعتقد أن يكون هللا.
اآليات  32من خالل  35أعاله لغزا بالنسبة لي .هنا هو إعجاب هللا حجم ما فعله لنسل يعقوب ،أنها كانت شاهدا على األمور باهلل ،كأي
شيء آخر رأيت ه في حياتي منذ إنشاء رجل على األرض .ولكن ،كما نعلم جميعا ،أطفال إسرائيل ظهورهم في عبادة هللا ،وما زالت حتى اليوم ،أنهم
ينكرون يسوع ،على الرغم من جميع نبوءات العهد القديم فيما يتعلق بمجيئه ،والتي يمكن إظهارها فقط أنه يسوع قد أوفت لهم.
أعرف الذين لم آر ابدأ أي من هذه األشياء ،أنا من الذين لم يسمعوا صوت هللا ،أنا ال تزال هذه الشيء ليكون صحيحاً ،بسبب توجيه هللا
وتعليمه ،في كلمات الكتاب المقدس وفي أسرار الكون .انظر ،واسمع هللا ،قد ينظر إليها ابدأ وال استمع له ،ولكن أولئك الذين شاهد مجده تحول
ظهورهم على العبادة له.
توقع هللا أمة إسرائيل التخلي عنه ،وهكذا أنشأت آخر العهد ،مع اتباع "تعاليم يسوع".

لماذا العهد الجديد
ألنه إذا كان العهد األول ال عيب فيه ،ثم أن فقد طلبت ال مكان للمرة الثانية .العبرانيين 8:7
هللا هو إشارة إلى العهد مع "دولة إسرائيل" كالعهد األول .والسبب في دعوة فالثاني ألنها اختالفات مميزة للعهد أنه كان مع إبراهيم
وإسحاق.
هللا هو االعتراف بأنه كان هناك شيء خاطئ مع العهد له مع "دولة إسرائيل" .هللا هو االعتراف بأن أنه لم يكن لهذا الخلل ،الناس سوف
يكون يعتقد واالحتفاظ بقوانين هللا .أنها ال تحتفظ "وصايا هللا" هو السبب في أن هللا قرر أن يحاول مرة أخرى ،ولكن هذه المرة باستخدام نهج
مختلف.

عهد الجديد
ما يلي من العبرانيين كتب بواسطة  Paulالنبي .يمكن االطالع على النص األصلي حيث يبين هللا أوالً على الجوانب "العهد الجديد" في
إرميا بدءاً من الفصل  31اآلية .31

للعثور على خطأ معهم saith ،أنه " ،saithها ،تأتي أيام "،الرب" ،عندما سيتم جعل عهد جديد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا :ال وفقا
للعهد أن قدمت مع آبائهم في اليوم عندما أخذتهم من جهة أن يؤدي لهم الخروج من أرض مصر؛ نظر ًا ألنها واصلت ليس في بلدي العهد،
واعتبرت لهم ال saith" ،الرب .عبرانيين 9-8:8

تأخذ

مالحظة :ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم .سوف يكون "هذا العهد الثالث" على عكس واحد قال أنه مع "دولة إسرائيل".

وهذا هو العهد التي سوف تجعل من بيت إسرائيل بعد تلك األيام saith ،الرب ،وسيتم وضع قوانين بلدي في أذهانهم ،ويكتب لهم في
قلوبهم :وسوف تكون لهم هللا ،وتكون بالنسبة لي الناس :العبرانيين 08:10
وال يعلم كل رجل الجارة ،ورجل من أي وقت مضى أن شقيقة ،قائال" :أعرف الرب ":كل ما يعرفون لي ،من األقل إلى أعظم .العبرانيين
08:11
لسوف يكون رحيما بهم إثم ،وخطاياهم وظلمهم وسوف تذكر ال أكثر .العبرانيين 08:12

في هذا أنه " ،saithعهد جديد" قد خلت أدلى القديم األول .اآلن أن الذي ديكاييث وواكسيث القديمة على استعداد لتتالشى بعيد ًا.
العبرانيين 08:13
ألنه يتم إنشاء هللا عهد جديد مع بيت إسرائيل ،ونظرا ألن الوثنيين مدعوون أيضا المشاركة في هذا العهد الجديد ،أشعر أنه من
الضروري أن نناقش أكمل ما قد قال هللا ،وما يعنيه للجميع الذين يختارون لعبادة هللا كما أنه يحظى.

في العبرانيين  ،8:7هللا هو االعتراف بأنه يجب أن هناك عيبا في العهد األول .أنه وضع ال على ما كان العيب إال أن نسل يعقوب بدت
غير قادرة أو غير راغبة في أن تبقى له القوانين ،ولذلك يجب أن هناك عيبا.
في العبرانيين  ،8:8هللا يخبرنا ،أن بسبب العيب في العهد األول ،سوف تنشئ عهد جديد.
في هللا العبرانيين  ،8:9يجعل من الواضح أن العهد الجديد هو ليس وفقا للعهد القديم ،وأن تفسر على أنها تعني أنه ستكون مختلفة نوعا
ما.
ولعلكم تذكرون من المناقشة بشأن األول والثاني العهود ،مقابل األرض كانت أبناء يعقوب لعبادة هللا كما أنه يحظى بحفظ وصاياه .في هذا
"العهد الجديد" ،ال يتوف ر األرض باهلل .باهلل العهد الجديد يقدم ليس من األرض ولكن "الحياة األبدية" ،مقابل عبادة هللا كما أنه أوامر ،وضمان أننا
سوف عبادة هللا بشكل صحيح ،أنه يقول لنا أنه سوف يكتب له القوانين على عقولنا ،وقلوبنا ،مما يجعلها جزءا من نحن ،واألمر الذي ال يمكن أن
تنسى.

في العبرانيين  ،08:10هللا يعطي تعريفاً لهذا .هو الجانب األكثر أهمية من "العهد الجديد" ،أوميثينج  sسوف أضع قوانين بلدي في
أذهانهم ،ويكتب لهم في قلوبهم ،لم يكن لدى اليهود.
في العبرانيين  ،08:11هللا يخبرنا أنه سوف يغفر وينسى خطايا أولئك الذين التوبة آثامهم ويعيش واثق من ثم على.
في العبرانيين  ،08:12هللا يخبرنا بأن العهد القديم هو مما أدلى القديمة وسوف تسوس وثم تتالشى بعيداً .وأفسر أن هدية األرض لم يعد
جزءا من العهد بين الرجال وهللا ،الذي اقترح أنه يعني أيضا أن الحدود الوطنية سوف لم تعد موجودة في األرض الجديدة التي سوف تنشأ من رماد
القديم.
وأود أن أوضح شيئا إذا لم تكن قد الحظت أنه بأنفسكم بعد .العبارة ،و بعد تلك األيام ،أو بعبارة أخرى لهذا الغرض ،تستخدم في جميع
أنحاء الكتاب المقدس ،وأنها تشير إلى نهاية العصر أو نهاية األيام ،وإقامة "العهد الثالث" .لذا كلما رأيت هذه أو عبارة مماثلة ،بغض النظر عن أين
في الكتاب المقدس ،وتذكر أن هللا هو إشارة إلى أولئك الذين يعيشون في "أوقات النهاية" ،وليس أولئك الذين يعيشون في الوقت الذي كنت في
القراءة حول .لو أعطيت هذه التحذيرات لليهود األولى بعد  ،Mosesوهي تهدف ألننا نحن الذين يعيشون اآلن في "نهاية األيام".
تذكر :عهد عقد ،وأن ذلك يتطلب طرفين ،إعطاء كل شيء ذي قيمة .مقابل الثروات التي تم منحنا هللا ،يجب أن نبقى له القوانين،
"الوصايا العشر  "،في قلوبنا وفي عقولنا ،لم تعد كالكلمات المكتوبة في جدولين من الحجر ،ولكن جزءا من شخصيتها الخاصة بنا واألخالق.
وبعبارة أخرى ،يجب أن نأتي إلى سيرا على األقدام في روح هللا.
يمكنك أن ترى الفرق في العهود السابقة ،وهذا "العهد الجديد"؟ وفي األول والثاني ،أعطيت فرد (الملك أو الكاهن) القيادة والسلطة على
بقية الناس .كان من مسؤوليته لتعليم "وصايا هللا" ،إلى اآلخرين.
شعب العهد الثاني كانت أمة ،مع حدود األرض والبحار ،مرة أخرى مع زعيم أو القادة أن يدرس القوانين إلى الشعب.
ظل العهد الجديد أو الثالث ،هناك أي أمة مع حدود إيرثلي ،أو القادة واألفراد فقط ،وفي عالقة شخصية وحميمة مع هللا ،واحد لواحد،
وكما كان مع آدم في  Edenللحديقة.

في هذا "العهد الجديد" ،ونحن كأفراد المطلوبة لتعلم واطاعة "وصايا هللا" ،بل جعل "األخالق هللا" األخالق الخاصة بنا ،يكون "وصايا
هللا" مكتوب على قلوبنا .لم يعد أننا ننظر إلى رجل آخر ،القس ،حاخام أو كاهن ،هو أن لدينا معلم وقائدنا ،ولكن أردنا أن ننظر إلى يسوع كمدرس
لدينا ،ودليلنا الطريق الصواب ،لتحقيق حالة يجري في روح الرب.
وهذا يكشف عن أن لك في هذه اآليات التالية.
أنا (يسوع هللا) يؤدي طريق بر ،في خضم المسارات للحكم .األمثال 08:20
كنوز فجور الربح شيئا :ولكن بر ديليفيريث من الموت .األمثال 10:2
كما تينديث بر للحياة :حيث أنه (خاطئين) بورسويث الشر بورسويث إلى موته .األمثال 11:19
طريق الصواب هو الحياة؛ ويوجد في مسار منه ال الموت .األمثال 12:28
أضاف أن يتبع بعد بر ورحمة فينديث الحياة واالستقامة والشرف .األمثال 21:21
طوبى ألنها فيها الجوع والعطش بعد بر :ألنها تمألMatthew 5:6 .

نظر ًا ألنه (يسوع هللا) قد خلت عين يوم ،فيه (يسوع هللا) أنه سيحكم العالم في بر بهذا الرجل (يسوع) منهم أنه قد خلت رسامة؛ إثبات ًا لما
تقدم أنه (يسوع هللا) قد خلت نظر ًا لتأكيد منعزلة جميع الرجال ،خلت أنه (يسوع هللا) وطرح له (يسوع) من األموات في هذا .أعمال 17:31
لماذا يمكن القانون ال تفعل ،حيث أنها ضعيفة من خالل الجسد ،هللا إرسال ابنه في الشبه من اللحم خاطئين ،وعن الخطيئة ،الخطيئة وأدان
في الجسد :تحقق بر للقانون في الواليات المتحدة ،الذين سيرا على األقدام ال بعد الجسد ،ولكن بعد الروح .الرومان 4-8:3
وإذا كان المسيح فيكم ،جثة ميت بسبب الخطيئة؛ بل هو الروح الحياة بسبب بر .الرومان 08:10

النا تحمل لهم سجل (تلك التي تطلق على نفسها اسم المسيحية) أن لديهم من حماس من هللا ،ولكن ليس حسب المعرفة( .أنها تقبل الشيطان
يكذب على الحقيقة هلل) .رومية 10:2
ألنهم يجهلون بر هللا ،وتسير نحو إنشاء الخاصة بهم بر ،لم تقدم نفسها منعزلة بر هللا .رومية 10:3
أن تكون "ابرار" تعيش حياتك ضمن اإلطار الذي حدده بالضرورات األخالقية ستة كما هو موضح في الوصايا العشر ،وكذلك بتعاليم
يسوع األخالقية ،ومن عبادة هللا كما أنه أوامر ،كما هو مبين في "الوصايا األربع" األولى ،و ال كما أنها مريحة بالنسبة لك( ،بالمتعة).

حكاية رمزية فغير المدخن
وسوف تستخدم على سبيل المثال غير المدخن رمزاً لما ابن محاولة لشرح .أنت غير مدخن .كنت أكره رائحة حرق التبغ ،رائحة
المدخنين ،والمالبس ،والشعر ،والتنفس .أنت مدعو إلى حفلة ،وأي شخص يأتي ويقدم لك سيجارة .بالطبع كنت ترفض .الفكر ويمكنك النفخ على
سجائر مقززة إليكم .وسيكون ضد الخاص بك تختلف طبيعتها أن تقبل السجائر .ليس هناك طريقة كنت ستفعل ذلك من أي وقت مضى.

هذا كيف يريد هللا منك أن يشعر حول المعيشة الخاصة بك في الخطيئة .الوصايا العشر وتعاليم يسوع ،ترد إلينا غرس في لأللياف
الخاص جداً ،اشمئزاز إلى طبيعتها الخاصة بك من أي وقت مضى ارتكاب خطيئة ،ناهيك بعدم إطاعة وصاياه ،وهو كيف يمكنك ارتكاب خطيئة.
كما ترفض غير مدخن سيجارة ،يريد هللا أن كنت كواحد ،الذي مستقيم ،سوف يرفضون االنخراط في أفعال شريرة ،سيكون كما أنها ضد الطبيعة
الخاصة بك جداً القيام بذلك.

هللا خلق يوم السبت
عندما استراح هللا في "اليوم السابع" بعد خلق الكون ،أنه خلق ما زال شيئا في بقية له .خلقه يوم السبت ،أو ينبغي أن أقول أنه أحضر
لإلنجاز ،فقد أخذت األيام الستة األولى من إنشاء إنشاء المؤسسة "يوم السبت المقدس" .هذا لماذا نقول أن هناك سبعة أيام لخلق ال ستة ،لفي األيام
الستة التي خلق هللا الكون ،ولكن استغرق منه سبعة أيام لخلق يوم السبت.
ليصف لك أو أي دين أن تختار لالحتفال بيوم راحة في أي يوم عدا واحد أن هللا حتى على وجه التحديد( ،اليوم السابع) ،الفصل 3-2:1
من سفر التكوين وسفر الخروج الفصل  ،11-20:8وضع نفسك ،وأن الدين في المعارضة إلى هللا الخالق.
هللا يريد تحت العهد الجديد أن جميع الذين يحبونه ،يجوز لها وصاياه المكتوبة في قلوبهم ،وليس فقط عبارة عن ألواح حجر .هناك ال
منتصف الطريق ،وهناك فقط باألبيض واألسود ،الحق والباطل ،الخير والشر .إطاعة الجميع من وصايا هللا العشر ،ويكون في التواصل معه ،أو ال
يطيع كل عشرة ،ويكون بعيداً عن هللا ،أو معارضة هلل .أسود وأبيض ،والخير والشر ،ال يوجد أي منتصف الطريق.

