الدرس 12
السبت األحد
قد "يتغاضى هللا" االحتفال بها؟
من أجل إقناع لك القارئ ،أهمية االحتفال باليوم الصحيح "اليوم مجلس اللوردات من بقية" ،أريد جعل هذه النقطة واضحة جداً؛ السبت
األحد أو اليوم األول هو كذب الشيطان.
أنا شخصيا تم دراسة الكتاب المقدس جد منذ شباط/فبراير  .2007كمن بعد لم أجد أي أوامر أو تعليمات من هللا أو يسوع أن هللا إذن ،أو
التغاضي عن نقل االحتفال يوم السبت من اليوم السابع من األسبوع ،كما أنها المنصوص عليها في "الوصية الرابعة" ،في اليوم األول من األسبوع.
وعلى الرغم من ذلك ،هؤالء المسيحيين قد تحدث ،بما في ذلك وزراء رسامة اثنين ،أؤكد لي أن األحد االحتفال بشكل صحيح .وهناك ثالث آيات
األولى في الكتاب المقدس أن أولئك الذين يبقون في اليوم األول يوم السبت أو يوم السبت يوم األحد ،يشير لي للتحقق أن القيام بذلك مقبول إلى هللا.

األولى اليوم األحد المرجع
وجاءت مريم المجدلية وصرح التالميذ أنها رأت الرب ،وأنه تحدث هذه األشياء منعزلة لها .يوحنا 21:18
إذا كنت تقرأ اآليات قبل هذا سوف تعرف أن هذه األحداث التي تحدث في اليوم الذي ارتفع يسوع من القبر .عندما يتحدث أحياء يسوع
لمريم المجدلية ،اليوم األول من األسبوع ،و في وقت مبكر ،عندما كانت بعد الصباح ،الشمس ال بعد أن ارتفع فوق األفق.

ثم في نفس اليوم في المساء ،يجري اليوم األول من األسبوع ،عندما األبواب أغلقت فيها التالميذ تم تجميعها خوف ًا من اليهود ،جاء يسوع
ووقفت في خضم ،و  saithلهم ،السالم عليكم .يوحنا 21:19
أول شيء أن هو األكثر وضوحا ً بالنسبة لي ،وهو أنه ال يوجد أي ذكر في هذه اآلية الكريمة أو أي من السابق أو عقب اآليات حتى يوحي
بأن "يوم السبت اليوم السابع" وهو يجري استبدال أو االستعاضة عنه "أول يوم السبت" .لذلك دعونا نلقي نظرة على ما هذه اآلية في الواقع يقول
لنا.

يوم ووقت معين
تحدث أول ما نراه هو أن تعطي في اليوم والوقت ،و نفس اليوم في المساء ،يجري اليوم األول من األسبوع ،هذه الكلمات أخبرني أن
يحدث هذا الحدث في نفس اليوم أنه تم العثور على جثة يسوع في عداد المفقودين ،ونحن نعرف أن اليوم األول من األسبوع أو يوم األحد ،وإحياء

يسوع لمريم المجدلية .هذه الكلمات أيضا تقول لنا أنها في المساء ،أو قبل الغسق (المغيب) عندما ظهر يسوع في الغرفة حيث تم تجميعها الرسل.
حتى هذا التجمع تنعقد مساء اليوم األحد ،قبل غروب الشمس.
الجزء التالي من هذه اآلية" ،عندما تم إغالق األبواب حيث تم تجميع التالميذ خوفاً من اليهود "،ال يقول لنا أن أنها يتم تجميعها بغرض
مراقبة يوم السبت ،ولكن أنها يتم تجميعها للخوف على حياتهم ،نظراً ألنهم يشعرون بالقلق من أن يتم يتم البحث عنها من الفريسيين (اليهود) من
المعبد .اعترف أنها كانت تشارك في الكثير من المصلين خالل هذه الجمعية ،ولكن في أي شكل من األشكال وهذا يدل على أنه قد تعترض استبدال
السبت اليوم السابع على األرجح .أن الكثيرين الذين يسمون أنفسهم كريستيان تشير لي إلى هذه اآلية ،يظهر لي فقط كيف كان الشيطان ناجحة في
خداع الجميع منا ،النا مرة يعتقد اليوم األحد أن اليوم الحقيقي لبقية كذلك.

اإلشارة الثانية
وعند اليوم األول من األسبوع ،عندما جاء التوابع معا كسر الخبز Paul ،بشر لهم ،وعلى استعداد للرحيل في الغد؛ واستمر خطابه حتى
منتصف الليل .أعمال 20:7

إشارة اليوم
الجزء األول من هذه اآلية مرة أخرى يعطينا إشارة يوم ،وبعد اليوم األول من األسبوع ,ذلك ونحن نعلم أن هذا في الحقيقة هو اليوم الذي
نسميه اليوم األحد ،في اليوم األول من األسبوع.

إشارة الوقت
الجزء الثاني من هذه اآلية إشارة وقت ،عندما جاء التوابع معا كسر الخبز .وهذا يقول لنا أن الوقت قد حان العشاء ،أو في فترة ما بعد
الظهر ،لكن لم يتم بعد المساء .وهذا القول أن هذا التجمع تنعقد اليوم األحد في وقت ما بعد الظهيرة ،ولكن قبل غروب شمس غرض كسر الخبز،
(بعد أن أكل شيئا).
الجزء الثالث من هذه اآلية تخبرنا أن جنبا إلى جنب مع بعد العشاء Paul ،بشر لهم .أستطيع أن أرى كيف عندما أخرجت من سياقها
وهذا قد توحي بأن  Paulهو إقامة صالة السبت يوم األحد ،ولكن تم العثور على السياق في الجزء األخير من هذه اآلية.
هو الوعظ  Paulإلى هذه الشعب ،لماذا ،ألنه هو جعل جاهزة الرحيل في الغد؛  Paulتستعد لمغادرة في الصباح ،وبالتالي الحاضرين
ضرورة له منحهم إرشادات في إيمانهم .يقول لي هذا ال شكل من األشكال الوعظ أن  Paulمنهمكة أن يحل محل أو في استبدال لالحتفال "السابع
يوم السبت" .إذا كنت من اإليمان الحقيقي ،طبيعة ثانية يصلي هلل كل يوم في األسبوع ،ولكن عندما يكون لديك واحدة من هذا القبيل شهرة  Paulفي
الشركة الخاصة بك ،فمن المنطقي أن كانت تريد أن نسمع ما لديه ليقوله بغض النظر عن ما هو يوم في األسبوع و.
هذا الجزء األخير من هذه اآلية مرجع وقت آخر ، ،وواصل خطابه حتى منتصف الليل ,الذي يقول لي أن هذه الجمعية استمرت أيضا يوم
األحد الماضي في ليلة االثنين كاهلل يقول الوقت.

تذكر :غروب الشمس أو الغسق ينتهي القديمة اليوم ،األحد ،ويبدأ يوم جديد يوم االثنين .أنها استمرت حتى منتصف الليل يعني أنها
استمرت من الغسق ،البداية االثنين ،إلى منتصف الليل يوم االثنين الثاني من األسبوع.
إذا كان هذا هو الحال ،ويمكنك اختيار إلى االعتقاد بكذب الشيطان ،ال ينبغي أن نرى أيضا في اليوم الثاني من األسبوع (االثنين) كيوم
بديل ليوم السبت ،وكذلك؟
هناك سياق آخر لهذه اآلية إذا كان يمكنك االستمرار في قراءة اآليات التالية ،سوف تشاهد ،وأن تستخدم هذه المراجع الزمنية مهدت
الطريق لهذا الموضوع ما كان حقاً ،أن يجري حقيقة أن الشاب استشهاد افتيخوس ،سقط نائما ً وسقط من دور ثالث علوي ،وصدر الميت ،فيها من
قبل  Paulاحتضنت الصبي  ،وأعلن أن حياته كانت ال تزال في له .إذا كنت ثم االستمرار في القراءة ،سوف تجد أن الجمعية ثم واصل الحديث
حتى نهاية الشوط األول اليوم ،مما سيجعل من شروق الشمس صباح اليوم االثنين .أستطيع أن أرى ال سبب منطقي لماذا أي شيء من هذا يمكن أن
استدار لتشير إلى أن هذا هو السبب في نقل "السبت اليوم السابع" (السبت) "اليوم األول" (األحد) .هذه هي قوة الشيطان يكمن أن الكثيرين قبول
هذا كدليل على أن يوم األحد هو الصحيح يوم السبت.

اإلشارة الثالثة
حتى اآلن بشأن تجميع للقديسين ،كما قد أعطيت أمر لكنائس جاالتيا القيام ية .عليها اليوم األول من األسبوع تكمن اسمحوا كل واحد منكم
بواسطته في المتجر ،كما خلت ازدهرت هللا له ،أن يكون هناك ال تجمعات عندما أتى .كورنثوس 2-16:1
ومن الواضح أن هناك مجموعة يجري تجميعها ألولئك في القدس الذين قد يخضعون لألوقات الصعبة .كما واضح من هذه اآلية أن طلبت
 Paulتلك العقيدة في مدينة جاالتيا البدء في هذه المجموعة ،وكذلك ،ألنه يشير إلى أن تلك الموجهة إلى هذه الرسالة في مدينة كارينثيا القيام به كما
أنه قد طلب منهم في جاالتيا.
الجزء األول من هذه اآلية مرة أخرى هو مرجع وقت أن يقول لنا مرة أخرى أن  Paulيتحدث عن اليوم األول من األسبوع أو يوم
األحد.
الجزء الثاني من هذه اآلية ،تمكنك من وضع كل واحد منكم بواسطته في المتجر ،يخبرنا ما  Paulيسأل هؤالء الناس من اإليمان القيام
به ،وأن تضع في تخزين تلك التبرعات التي تم جمعها من المصلين .وهذا ال يعني أن يسأل هؤالء الناس عقد خدمات يوم السبت يوم األحد ،ولكن
أن وضعوا في تخزين تلك األشياء التي يتم التبرع بها ليتم إرسالها إلى القدس .أستطيع أن أرى هذا يجري القيام به يوم األحد ،نظراً لعدم جمع
المصلين معا أن يقال لما  Paulقد كتب في رسالته حتى اليوم السبت قبل بهم احتفاال بيوم السبت ،حتى أنهم ال يدركون الحاجة إلى التبرع ألنه ليس
من الصحيح جمع هذه التبرعات معا يوم السبت  ،يجب االنتظار حتى يوم األحد لوضع التبرعات في مخزن.
الجزء األخير من هذه اآلية من المهم النظر في مسألة "السبت األحد" .ويقول  ،Paulأن يكون هناك ال تجمعات عندما جئت .أنه ال يعطي
التاريخ والوقت الذي يتوقع أن يصل في كارينثيا ،ولكن عندما قال أنه ال يريد أي تجمعات في ذلك الوقت .أستطيع إال أن نفترض أن السبب أنه ال
يريد أي تجمعات غير ضرورية بسبب االضطهاد النشط للمسيحيين ،وأنه ال يريد أي من المصلين موضع أي خطر اكتشاف المزيد مما ينبغي أن
يكون هناك .وهناك أيضا إمكانية أن الحاجة لتلك الموجودة في القدس  Paulيشعر بالحاجة هناك على عجل ،وال أن يكون تباطأ بأي تجمعات.

وعندما تأتي ،كان مرتكبوها يي أن يقر بالرسائل الخاصة بك ،ومنها سوف أرسلها إلحضار الخاص بك العريق منعزلة القدس .كورنثوس
16:3
عندما يأتي  Paulلديه تلك التي تجمع التبرعات المرسلة إلى القدس مع أيا كان الجماعة قد إذن له بإرسالها مع ،تستند إلى خطابات
التعليمات له.
ال مكان في هذه اآليات ،وال في أي من اآليات السابقة أو التالية ،أسمع أي ذكر لنقل "السبت اليوم السابع" إلى "اليوم األول" من
األسبوع .فقط ألن من يتحدث في اليوم األول من األسبوع ،ال تشكل كاذبة تفسير حدوث انتقال.

أعمى اإليمان ،سالح الشيطان
الشيطان جيدة في أخذ حقائق الكتاب المقدس وإعطاء تفسيرات خاطئة تسبب بالناس القبول الباطل على الحقيقة الواضحة .هذا أرى بأنه
ممكن ألن معظم الناس ال تريد أن تأخذ الجهد والوقت في البحث الدؤوب عن الحقيقة ،وهم المحتوى تقبل اآلخرين أقول لهم يعني ما هو الكتاب
المقدس .هذا القبول اإليمان األعمى هو واحد من أدوات الشيطان يستخدم لتمرير األكاذيب كالحقيقة.
فقط يجلس في الكنيسة واالستماع إلى ما يصل شخص ما على المنصة هو قوله ليس بديالً عن الدراسة الخاصة بك لمعنى الكتاب
المقد س .عندما يمكنك االعتماد على اآلخرين إيجاد اإلجابات بالنسبة لك ،يمكنك وضع نفسك في خطر من إعطاء تفسيرات خاطئة تستند إلى
أكاذيب الشيطان وليس على الحقائق من هللا.

العبادة بسرور هللا
تذكر

هذا :نختار لعبادة هللا؛ ولذلك نحن مضطرون لعبادته كما قال أوامر علينا عبادته .إذا قمت باختيار للعبادة له بطريقة أخرى أن

التغييرات حتى أصغر من ما كان قد أمر ،ثم يمكنك لم تعد هي عبادة "من خلق هللا" ،لم يعد اختيار لعبادة هللا ،ولكن اختراع الخاصة بك.
في األربعة األولى من الوصايا العشر ،وقد هللا المنصوص عليها بالضبط كيف ينوي أن علينا عبادته .الشيطان يحتاج فقط لتحصل على
االعتقاد بحدوث تغيير في أي من هذه الوصايا األربع األولى ،وأنت لم تعد عبادة هللا .عند تغيير الشيطان عن طريق له المسيح الدجال يوم السبت
إلى اليوم األول من األسبوع ،وتلك التي أراد لعبادة هللا ،قبلت هذا الكذب كما هو مسموح به من هللا ،ثم لم تعد من هللا ،ولكن الوثنيين ،وافتراضياً هو
واحد يعبدون الشيطان .كلمة "وثنية" يعرف بأنه ،ال هلل .

الدكتور مارتن لوثر
اسمحوا لي أن اقتبس من الدكتور مارتن لوثر ( )1546-1483كتب إلى صديق لم يمض وقت طويل قبل أن مارتن لوثر قد حرم من
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

ال يمكن أن نحقق لفهم الكتاب المقدس أما بالدراسة أو بالفكر .واجبكم األول أن تبدأ بالصالة .توسل الرب أن تمنح لك من رحمته عظيمة،
فهم صحيح لكلمته .هناك ال مترجم أخرى من كلمة هللا من صاحب البالغ من هذه الكلمة ،كما قال "هو نفسه"" ،أنهم يجب أن كل تعليم هللا ".نأمل
في شيء من يجاهد الخاصة بك ،من التفاهم الخاصة بك :الثقة إال باهلل ،وفي تأثير روحه .نؤمن بهذا في الكلمة للرجل الذي كان له تجربة ".
الدكتور لوثر هو مؤسس الكنيسة اللوثرية .ما يقوله الدكتور لوثر هو إذا كنت ترغب في دراسة الكتاب المقدس البحث عن هللا ،ثم أنت لن
تحقق هذا الهدف من الفكر والفهم ،الخاصة بك فقط يمكن أن يعطي هللا لك فهم من بلده "اإلنجيل المقدس" .فقط بالصالة إلى هللا لقيادته ،يمكن كنت
من أي وقت مضى أمل أن نفهم تماما.
شخصيا يشهد للحقيقة من هذه الكلمات للدكتور لوثر ،حاولت البحث عن التفاهم عن طريق الخاص بي حكمه الشخصي والقدرة على الفهم
ولكنها فشلت .لم يكن حتى توسلت إلى هللا لتوجيهاته ،وأنا اآلن في محاولة للقيام بآخر في كل مرة قبل بداية أي دورة الدراسة ،التي بدأت لفهم حقاً،
وفي إيجاد التفاهم ،وجدت هللا بطريقة شخصية وحميمة.

يرث الحياة األبدية
هناك جانب آخر لعبادة هللا كما أنه أوامر هللا ،الذي أشرت إليه ،ولكن أنت قد ال يكون ينظر إليها ،ولذلك اسمحوا لي أن تظهر لك في
الناس اثنين التالية من الكتاب المقدس أن يكشف هذا العنصر المضافة.
هذا الشخص األول ،وقد سبق في الدروس األخرى ،تحدثت إليكم من هو من "كتاب مارك" ،ولكن هذه المرة سوف تستخدم اإلشارة من
"كتاب لوقا" ،ألنني أشعر أن يعطي لوقا قول أكثر وضوحاً .سوف أعطى النص بأكمله كما جاء في الكتاب المقدس ،ثم سأناقش المعني بعد ذلك.

كيف "يرث الحياة األبدية"؟
وبعض سأله الحاكم ،قائال "سيد حسن ،ماذا أفعل لترث الحياة األبدية؟" لوقا 18:18
ويسوع قال له" ،لماذا كاليست أنت لي جيدة؟ ليس جيدا ،احفظ واحد ،هو هللا " .لوقا 18:19
أنت كنوويست الوصايا" ،ال يرتكب الزنا ،وال تقتل ،ال تسرق ،ال تحمل شهادة الزور ،تكريم خاصتك األب واألم خاصتك ".لوقا 18:20
وقال أنه (مسطرة معينة) ،وكل هذه قد ظللت من شبابي حتى .لوقا 18:21

اآلن عندما سمع يسوع هذه األشياء ،وقال له" ،الكيست أنت واحد الشيء :بيع جميع أنت يمتلك ،وتوزيع منعزلة الفقراء ،وأنت سوف
يكون كنز في السماء :وتأتي ،اتبع لي ".لوقا 18:22
وعندما سمع هذا ،وكان محزن جد ًا :ألنه كان غنيا جد ًا .لوقا 18:23
وعندما رأي يسوع أنه مؤسف جد ًا ،وقال" ،كيف ال يكاد هي التي لديها ثروات يدخل إلى ملكوت هللا!" لوقا 18:24
ألنه من األسهل لجمل الذهاب من خالل العين في إبرة ،مما لرجل غنى الدخول في ملكوت هللا .لوقا 18:25
وقالوا أن سمعت أنه" :الذي ثم يمكن حفظها؟" لوقا 18:26
وقال" ،األشياء التي من المستحيل مع الرجال ممكن مع هللا" .لوقا 18:27
ثم قال بيتر" ،لو ،أننا قد غادر الجميع ،ويتبع إليك ".لوقا 18:28

وقال لهم ،حق ًا أقول لكم ،هناك ال يوجد إنسان قد خلت غادر البيت ،أو اآلباء ،أو األخوة ،أو الزوجة ،أو األطفال ،ألجل ملكوت هللا ،الذين
ال يجوز أن يحصل متشعبة أكثر في هذا الوقت الحاضر ،وفي العالم تأتي الحياة األبدية .لوقا 30-18:29

التفسير
ومسطرة معينة وطلب منه ،قائال أن "سيد حسن" ،ماذا أفعل لترث الحياة األبدية؟ لوقا 18:18
هذه هي األسئلة العصر القديم .ما تحتاج إلى القيام به للذهاب إلى الجنة؟ ماذا يجب أن نفعل لتحقيق الحياة األبدية؟ أنا مندهش ال يزال
أن الجواب يكتب في الكتاب المقدس لهذه جميع آخر ألفي عام ،بعد ال يزال يجري السؤال على الرغم من أن الجواب هنا ليراها الجميع.

جواب يسوع
أنت كنوويست الوصايا،
ال يرتكب الزنا،
ال تقتل،
ال تسرق،
ال تحمل شهادة الزور،
تكريم خاصتك األب واألم خاصتك .لوقا 18:20
جواب يسوع بسيط" ،أنت كنوويست الوصايا "،الذي أن أقول أن الجواب على "ماذا أفعل لترث الحياة األبدية؟" هي الوصايا العشر.
إذا كنت ترغب في الحياة األبدية ،التي تحتاج إليها فقط االحتفاظ "وصايا هللا" وعنده شهادة يسوع المسيح .على الرغم من أن في اآلية أعاله ،يذكر
يسوع سوى عدد قليل من "وصايا هللا" ،وأنه يلزم ذكر واحد ،فقط ألنه يتحدث إلى "يهودي القرن األول" الذين سوف تفهم كل تهدف عندما تذكر
إحدى وصايا هللا .،اسمحوا لي أن أكرر ،إذا كنت تريد أن تذهب إلى السماء والحياة األبدية ،ثم تفعل كما يخبرنا يسوع للقيام" ،الحفاظ على الوصايا
العشر".
وقال أنه (مسطرة معينة) ،وكل هذه قد ظللت من شبابي حتى .لوقا 18:21
هذا الشخص هو قول يسوع أنه قد عاش قبل كل شيء من الوصايا العشر منذ شبابه.

اآلن عندما سمع يسوع هذه األشياء ،وقال له" ،الكيست أنت واحد الشيء :بيع جميع أنت يمتلك ،وتوزيع منعزلة الفقراء ،وأنت سوف
يكون كنز في السماء :وتأتي ،اتبع لي ".لوقا 18:22
الكتاب المقدس يعلمنا ،أن هللا من العهد القديم ،ويسوع ،آلة العهد الجديد ،الذين هم آلة واحد ،كالهما يقول لنا" ،الحب لي وطاعة لي،
والعبادة لي ،واالحتفاظ ببلدي الوصايا ".هنا ،ومع ذلك ،يسوع قد فقط أضيف شرط آخر .تعطي جميع ممتلكاتهم إيرثلي الخاص بك بعيداً ،ومن ثم
الذهاب سيرا على األقدام مع يسوع.

هل يمكنك أن ترى هذا في نفس الضوء الذي أقوم به؟ لم يكن يسوع فقط أقول هذا الرجل أن ألنه قد عاش حياته ضمن المعلمات التي
تمليها الوصايا العشر ،أنه إذا كان يعطي كل ممتلكاتهم الدنيوية له بعيداً ،ويأتي ويمشي معه ،يسوع ،أن يصبح الرسول آخر ،ستكون له هبة الحياة
األبدية؟ وقد عرضت الرجل الحياة األبدية والدخول في السماء ،ما هو رد هذا الرجل؟
وعندما سمع هذا ،وكان محزن جد ًا :ألنه كان غنيا جد ًا .لوقا 18:23
وعندما رأي يسوع أنه مؤسف جد ًا ،وقال" ،كيف ال يكاد هي التي لديها ثروات يدخل إلى ملكوت هللا!" لوقا 18:24
ألنه من األسهل لجمل الذهاب من خالل العين في إبرة ،مما لرجل غنى الدخول في ملكوت هللا .لوقا 18:25
وكما ترون ،وكان الرجل غير مستعدة للتخلي عن جميع ممتلكاته إيرثلي ،وال حتى للوعد بالحياة األبدية .أرى هذا كبحيرة الرجل الذي
من المعتقد أن يسوع هو هللا في جسد إنسان ،أو أن قبضته على ثروات هذا العالم ،تفوق الوعد بالحياة األبدية ،والدخول إلى السماء.
وقالوا أن سمعت أنه" :الذي ثم يمكن حفظها؟" لوقا 18:26
وقد كنت أي عجب لماذا الرسل سوف تسأل هذا السؤال؟ إذا كان رجل يعيش حياته طاعة "قوانين هللا" ،ومازال ال يمكن الدخول في
السماء ،ثم ما هي األمل خطاه علينا؟ ويتصل هذا إلى مناقشتنا لكتابات  .Paulيمكنك ال يتم حفظها بواسطة  worksالخاص بك وحدها ،وليس
هناك شيء أكثر من المطلوب.
وقال (يسوع) أن "األشياء التي من المستحيل مع الرجال ممكن مع هللا ".لوقا 18:27
ثم قال بيتر" ،لو ،أننا قد غادر الجميع ،ويتبع إليك ".لوقا 18:28
قد تذكرون عندما بيتر والشقيقة وكانت في الحصول على استعداد ألبحر قارب الصيد ،ومشى بيسوع وطلبت منهم أن يأتي السير معه،
وأنهم الحق بعيداً ،جانبا ما كانوا يفعلون ،وغادر والدهم ،الذهاب سيرا على األقدام مع يسوع.
اآلن بيتر والشقيقة لم تكن ثرية ،ولكن لديهم الخاصة بهم السفينة ،واألعمال التجارية الخاصة بهم كالصيادين .على الرغم من أن الرجال
ال للثروة ،أنهم حولوا ظهورهم على كل ما لديهم ،الذهاب سيرا على األقدام مع يسوع .ما بيتر هو قوله هنا ،هو أن تركنا كل ما كان علينا الذهاب
سيرا على األقدام مع لك ،ذلك يعني أننا سوف يدخل في السماء والحياة األبدية؟ يسوع عدم اإلجابة على هذا السؤال مخفي مباشرة ،بل أنه يقول
هذا،

وقال لهم" ،حق ًا أقول لكم ،هناك ال يوجد إنسان قد خلت غادر البيت ،أو اآلباء ،أو األخوة ،أو الزوجة ،أو األطفال ،ألجل ملكوت هللا،
الذين ال يجوز أن يحصل متشعبة أكثر في هذا الوقت الحاضر ،وفي العالم تأتي الحياة األبدية ".لوقا 18:30
ما يسوع يقول ،هو أن تكون لهم مكافآت "متعددة" ،في العالم أن يأتي للحياة األبدية .ومع ذلك ،وأنا أتساءل هل هذا حقاً ما يقوله يسوع
للرجل الذي سأل كيف يمكن أن يرث الحياة األبدية؟ للحصول على فهم كامل لما قاله يسوع للتو ،يجب أن تذهب أوالً إلى يسوع "الوصية األولى"،
"حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح ،والعقل" .كما أظهرت ،ويتحقق ذلك أو بيان عن طريق الحفاظ على الوصايا العشر .هناك المزيد
ولكن بالمعنى الكامل لهذه الوصية التي قدمها يسوع .يجب عليك وضع هللا قبل كل شيء في حياتك .باحتضان أخالق الوصايا العشر ،وجعلها
الخاصة بك وفي شخصيته ،وفي الحرف ،تجلب لك أقرب إلى كونها "واحد مع هللا "،أو "يجري في روح من الرب "،لكن هناك شيء أكثر حاجة
إلى الكمال في اإليمان الخاص بك.

يجب االعتقاد والفهم ،أن كل ما تملك ،الخاصة بها ،ولديك ،كل الثروة والسلطة ،والهيبة التي يمكنك الحصول على في هذه الحياة ،هو
كشيء هلل ،إذا كنت قد ال يعبد له كما أنه أوامر .لذا عند هذا الرجل ،ويمكن أن ال تعطي كل ثروته بعيداً ،وسيرا على األقدام مع يسوع ،وكشف أنه
يفتقر إلى هذا الشرط األخير" ،حب هللا" بكل القلب والروح والعقل.

سفر أيوب
الشخص الثاني من الكتاب المقدس ،مما يساعد على إعطاء تعريف لكيفية حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل وأود أن
أعرض لكم ل ،هو مسمى الوظيفة.

التجمع في السماء
وهناك اآلن يوميا عندما أبناء هللا وجاء لتقديم أنفسهم أمام الرب ،وجاء الشيطان أيضا فيما بينها .المهمة 1:6
في هذه اآلية أحد هللا هو إعطاء لمحة في غرفته العرش في السماء .يجلس على عرشه ،أوالده ،منهم ترجمة من المالئكة ،واحد منهم هو
إبليس (الشيطان) ،ويجري تقديم أنفسهم أمام هللا.

هللا يسأل الشيطان سؤال
وقال اللورد معزل الشيطان" ،أين التابعة أنت؟" ثم أجاب الرب الشيطان ،وقال" ،من الذهاب جيئة وذهابا في األرض ،ومن المشي
صعودا وهبوط ًا في ذلك ".المهمة 1:7
هنا يطلب هللا من الشيطان حيث أنه قد تم ،ويجيب الشيطان ،في األرض .يجب أن تأخذ علما هنا أن إبليس كان ال يشار إلى الشيطان حتى
سقط من نعمة .اسم يعني الشيطان ،عدو الساقطة .المهم أن هذه اآلية يشير إليه كالشيطان .ربما سوف تشاهد هذا كما تكشف القصة.

وقال اللورد معزل الشيطان" ،أنت يمتلك نظر موظف بلدي الوظيفة ،أن هناك ال شيء مثله في األرض ،والكمال ورجل مستقيم ،واحدة
أن فيرث هللا ،واشيويث (يتجنب) الشر؟" المهمة 1:8
أن هللا يشير إلى الوظيفة الكمال ،يقول لي أن الوظيفة أبقى "قوانين هللا" ،وعاش حياته في بر .للخوف من هللا ال يعني بالضرورة أن يكون
خائفا من هللا ،يعني أن يكون خائفا عليك ،أن كنت قد الخطيئة ،وهكذا يصدمه ،اإلساءة ،وإهانة ،أو لعالج تعاملهن هللا ،مما يسبب هللا للغضب
وتصيب غضبه عليكم.
يقال أنه كان على األرض ،يسأل هللا مسألة الشيطان .هل بحثت شأن الوظيفة ،غريبة لمعرفة ما يعتقد من عبده الشيطان؟
تذكر :اثنين منهم ليست وحدها ،ولكن في الشركة لجميع أبناء هللا .الشيطان أو إبليس كان واحداً من اثنين من المالئكة الذين وقفوا على
جانبي عرش هللا ،وألنه كان يحظى باحترام كبير ليس فقط باهلل بل بسائر الكائنات السماوية ،وهللا إثبات الكياسة تجاه إبليس ،أراد رأيه الوظيفة يتم
نشرها لجميع أبنائه .هللا لم ينس أن الشيطان يكره هللا ،كما تجلى في  Edenمن الحديقة.

استجابة للشيطان
ثم أجاب الرب الشيطان ،وقال" ،دوث الوظيفة خوف هللا لشيء؟ يمتلك ال أنت التحوط نبذة عنه ،وعن بيته ،وحول كل ذلك أنه هاث على
كل جانب؟ أنت يمتلك المباركة عمل يديه ،وهو زيادة مادة له في األرض .ولكن طرح ملكك اآلن من ناحية ،ولمس كل ما كان قد خلت ،وأنه سوف
لعنة إليك للوجه خاصتك " .المهمة 11-1:9
تذكر :وهذا اجتماع ألبناء هللا ،الجمع ،أكثر من واحد .مجرد تحدي الشيطان هللا ،وبر الوظيفة أمام شهود .في جوهرها ،تحدت الشيطان
أن الوظيفة يحب إال هللا بسبب جميع الثروات التي أعطاها هللا له .يقول الشيطان ،أن تأخذ جميع بعيداً ،والوظيفة سوف لعنة لك لوجهك.

تحديا لإليمان
هللا ال المطر فساداً على أولئك الذين يحبون وطاعته ،ولكن الشيطان قد أدلى اتهام عامة ،بأن هللا لديه للرد على.

وقال اللورد معزل الشيطان" ،ها ،وكل ما قال أنه هاث في خاصتك السلطة؛ فقط على عاتقه طرح ليس ملكك اليد " .لذا خرج الشيطان
من وجود الرب .الوظيفة 01:12

حيث أن تفهمون ،قد أخبر هللا ال الشيطان األضرار بأي شيء موجود في الوظيفة ،فقال ببساطة" ،كل ما كان قد خلت في خاصتك
السلطة "،ما تقرر القيام به مع السلطة أن الشيطان ترك األمر للشيطان.
بقية الوظائف التي سوف تتيح لك قراءة النفسكم ،ولكن ما يحدث هو أن الشيطان ،ثم يعود إلى األرض ويقتل كل من أوالده وظائف،
وافترض من المرجع الذي كان قتل عائلة جمع عندما كانوا جميعا ،أن زوجاتهم ابنه وأطفالهم كانوا حاضرين ،ومات كذلك .الشيطان أيضا يزيل
من الوظيفة كل ثروته ،حتى أنه غادر مع أي شيء.

إيمان أيوب وكشف
بعد الشيطان له أسوأ للوظيفة ،وهذا ما الوظيفة كان يقول.
ثم الوظيفة قد نشأت ،واإليجار له عباءة ،وحلق رأسه ،وسقط على األرض ،ويعبد ،الوظيفة 01:20
وجاء عاريا ،وقال أنا خارج رحم أمي ،وعارية ،وأعود إلى :الرب أعطى ،والرب قد خلت اتخذت بعيد ًا؛ المباركة باسم الرب ،الوظيفة
01:21
أخطأ في جميع هذه الوظيفة ال وال اتهم هللا حماقة .الوظيفة 01:22
ولهذا السبب أنا أخذ جسدي في أسناني ،ووضعت حياتي في يد األلغام؟ المهمة 13:14
على الرغم من أنه اذبح لي ،ومع ذلك سوف أثق به :ولكن أنا سوف تحافظ على الطرق الخاصة المتعلقة باأللغام أمامه .المهمة 13:15
وكذلك يكون خالصي :ليبدأ منافق ال قبل له .المهمة 13:16

الدروس المستفادة
كما ترون ،في الرجل الوظيفة ،على الرغم من أنه كان كل شيء أخذ منه ،بما في ذلك جميع سبعة من أبنائه ،فضال عن األطفال و
"األحفاد" في الوظيفة ،أنه ال يزال يعبد هللا ،وأعطى الحمد هلل.

حرف صحيح الشيطان
وهذا ما أراد هللا وشهدت بقية أوالده في السماء .وقد أصدر الشيطان تحديا ،الذي شبهة موضوعة في جوهرها على الطريقة التي أعطى
هللا صالح لبعض وحجب مصلحته من اآلخرين .هللا ثبت في هذه المظاهرة أن الوظيفة يحب ويعبد هللا ،ليس بسبب كل ما قدمه من هللا ،ولكن ألنه
كان يحب هللا ،الفترة .وكشف هذا أيضا إلى أبناء هللا الشر الذي هو الشيطان .الشيطان لم يكن لقتل وظائف األسرة ،والذي كان اختياره للقيام بذلك،
يظهر الشيطان قاسية وال ترحم أن أنه قاتل.

جميع الشر الشيطان ،ليس من هللا
وينبغي أيضا أن اإلشارة هنا إلى تعليق بشأن أولئك الذين كان خسائر مدمرة ،وفي الواقع لعنة هللا .إذا كان هؤالء األفراد يعبد في أي من
الكنائس التي هي الكنائس الكاذبة و ولذلك ال من هللا ولكن هللا كاذبة ،ثم يمكن أن يقال أنهم لعن "هللا خلق" ،أو كان في الحقيقة نقمة المفروضة ضد
هللا كاذبة؟ إذا كنت تعتقد أن في العبادة الخاصة بك يمكنك يصلون إلى "هللا خلق" ،ولكن بسبب أكاذيب الشيطان ،كنت في الواقع عبادة هللا كاذبة،
الشيطان ،ثم أنها الشيطان التي هي من شتم ،حتى ولو كنت أعتقد أنه هللا .ومع ذلك ،أنني أشعر العقل أن هللا ال أعتقد ذلك.

الغرض هللا
على الرغم من أن الشيطان يعتقد أنه قد وضع بنجاح هللا في وضع محرج ،فهو في الواقع هللا الذين أقاموا الشيطان إظهار له األكاذيب
واالتهامات والحرف لما كانت عليه .وهذا على عكس الرجل الذي يريد أن يعرف كيف يمكن أن يرث الحياة األبدية ،ولكن عندما قد عرضت له،
يمكن أن ال عن طيب خاطر التخلي عن كل ما لديه .ومن هذه القصص اثنين ،أنه يجب أن تجد هو العنصر النهائي في الخاص بك النهضة إلى
"سانت من هللا".
في اسم ومجد هللا ،وايماني بيسوع كاهلل في جسد رجل ،أدعو هللا أن أنا وكل من يقرأ هذه الكلمات سيتم العثور على المسار إلى بر ،وعن
طريق البر باإليمان ،الذي هو الطريق الوحيد إلى هللا .أمين.
العملية كنت تأخذ على المسار الخاص بك من أحد من الخطيئة إلى شخص يمشي في روح الرب ،فترة طويلة وبالنسبة لي رحلة صعبة.
تماما كما يجري ولد في هذا لو كانت مليئة بالتغييرات التي كان عليك أن تذهب من خالل ،أثناء وجوده في رحم األم الخاصة بك ،تجعلك قادرة
على البقاء على قيد الحياة في هذا العالم ،والدة جديدة من واحدة من الخطيئة إلى واحد في الروح ستكون مليئة التغييرات في شخصيتك والحرف.
يجري ولد لم تستغرق سوى تسعة أشهر للتنمية ،التي تولد من جديد في الروح سوف تأخذ بقية حياتك.

وكما قلت في بداية هذه الدروس ،هذه الكتابات ليست شيئا أكثر من مجرد أداة .مع هذه األداة يمكنك إذا كنت ترغب في ذلك ،العثور على
البداية "طريق الصواب" .هذه الكلمات سوف تظهر فقط لك مدخل إلى المسار .يمكن أن يتبع المسار نفسه فقط إذا سمحتم يسوع تقودك إلى أسفل
فإنه .يمكنها أن تظهر المدخل ،لكن الرحلة هو لك للمشي ،وفقط مع يسوع بالجانب الخاص بك سوف تكون قادرة على الحفاظ على المسار وعدم
التعثر أو زلة قبالة.

حكاية رمزية للزارع
عند هذه النقطة في قراءة هذه الدروس ،يجب أن تكون قادراً على رؤية المدخل إلى "الطريق الصواب" ،إذا لم تقم ،ألنك لم تعطي نفسك
بالحقيقة وتحجم عن إعطاء نفسك كليا ً ليسوع .ويمكن كشف هذا أفضل في ما يلي.
وقال أنه كلم أشياء كثيرة لهم في األمثال ،قائال" :ها ،الزارع خرج إلى بذر بذور؛ Matthew 13:3
وعندما قال أنه زرعت ،سقطت بعض البذور من جانب الطريق الجانبية ،وجاء دجاجة ويلتهم لهم حتىMatthew 13:4 :

سقطت بعضها على أماكن صخرية حيث كانوا على األرض ليس كثيرا :وفورا أنها انتشرت ،ألنهم في ال عمق من األرض:
Matthew 13:5
وعندما كانت الشمس حتى ،أنهم كانوا المحروقة؛ ونظرا ألنها قد ال الجذر ،ذبلت بعيد ًاMatthew 13:6 .
وسقطت بعضها بين األشواك؛ وانتشرت األشواك ،واختنق منهمMatthew 13:7 :
ولكن البعض اآلخر سقط في أرض جيدة ،وأوجد الفواكه ،بعض وغاليا ،أمثال بعض سيكستيفولد ،حوالي ثالثينMatthew 13:8 .
الذين خلت آذان يسمع ،فليسمع "Matthew 13:9 .
إذا كنت غير متأكد ما معنى المثل ،يفسر يسوع.

ولذلك نسمع يي حكاية رمزية للزارع .عند أي واحد يسمع الكلمة المملكة ،و  understandethال ،ثم جاء واحد شرير ،وكاتشيث بعيد ًا
من تلك التي كانت تزرع في قلبه .وهذا هو الذي تلقي البذور جانبية على جانب الطريقMatthew 13:18-19 .
وتوضح اآلية  19أن أولئك الذين يسمعون كالم هللا حتى اآلن ال يفهمون معناها؛ وهي التي سوف تكون األكثر عرضه الكاذيب الشيطان.
إذا كنت يقال شيء من اإلنجيل ،ولكن ال أفهم ما هو عليه أن قلت لك وال تأخذ على نفسك بالبحث والدراسة ما قلت لك حتى يمكنك تحقيق التفاهم،
ثم قمت بفتح الباب الكاذيب الشيطان .في اكاذيبه سوف تحصل على فهم ما تعنيه الكلمات ،أن معقولية لكن هو ال ما فعال تنوي هللا التي تعنيه .وهذا
بالنسبة لي حجة جيدة ،أن "اإليمان األعمى" هو سالح الشيطان.

كل ما نحتاجه هو اإليمان ،حق؟
لقد قيل لي ،وأنا ال أعرف كم عدد المرات في حياتي ،أن يتم حفظ كل ما تحتاجه هو اإليمان .نؤمن بما قيل لي ،بغض النظر عن ما عليه،
كما يجري الحقيقة من اإليمان ،وسوف ننقذ.

ولكن هذا الشيطان الحديث .الشيطان يمكن أن أتحدث إليكم عن طريق صديق ،والقس أو الكاهن ،وأقول لك شيئا وأقول لك أن هذه هي
الحقيقة ومن ثم يقولون لك" ،ال أعتقد أن حول هذا الموضوع ،إذا كنت تقبل فقط أنه من خالل اإليمان ،سيتم حفظ لك ".ما إذا كان ما يقال لك ليس
الحقيقة ،ماذا لو أنها كذبة ،ولكن قلت لقبول هذا باإليمان وليس السؤال هو.

اإليمان من خالل المعرفة
يخبرنا هللا في الكتاب المقدس أن اإليمان يتحقق من خالل المعرفة ،بتثقيف نفسك ،وهكذا فهم ما هللا يقول لنا في اإلنجيل .هللا يريد منا
لتحقيق الخالص ليس أعمى ولكن من خالل تحقيق المعرفة والتعليم .العبادة وحب هللا ،والخروج من معرفتك بالحقيقة له ،ليس بسبب الجهل
واإليمان األعمى ،آخر يمكن أن تقع ضحية الكاذيب الشيطان.

الحصول على معرفة هللا ،شخصيا ووثيقا
هللا يريد منك أن تأتي بالحب له ،وهذا ال يمكن إال أن يحدث إذا كان لديك أوالً للتعرف عليه شخصيا ووثيقا ،هذا السبب في أنه يريد لنا أن
نفهم .إذا كان هللا يريد منا أن نؤمن به من خالل "اإليمان األعمى" ،ثم قال أنه سوف ال تسببت في الكتاب المقدس أن تكون مكتوبة في المقام األول.
الكتاب المقدس هو عدم قراءة سهلة ،ومجرد قراءته دون طرح األسئلة ،هو المسار إلى أكاذيب الشيطان .عند الدراسة والبحث الكلمات في الكتاب
المقدس ،ويعطي الصالة إلى هللا لمساعدتك في العثور على فهم ،ثم البحث عن اإلجابات كما تذهب ،وهو كيف تتعلم من خالل دراسة جدية .إذا
كنت ال تسأل أسئلة عندما كنت مشوشة أو غير مؤكد للمعنى ،خطر عليك قراءة وقبول اآلخرين ما قيل ما المعني ،وال ما تنوي هللا أنه يعني.

يسوع ويثقف لنا
وهذا أيضا كما أظهر لنا يسوع .يسوع كان لدينا معلم ،وبعبارة أخرى ،أنه تلقي تعليمة لنا في ما سوف نحتاج إلى تحقيق الخالص .وقال
أنه يكشف هذا الحاجة إلى تثقيف نفسك ونحن نواصل في تعليلنا لحكاية رمزية للزارع.
ولكن أنه تلقي البذور في أماكن صخرية ،هو نفسه هو الذي يسمع الكلمة وحاال مع الفرح ريسيفيث؛ Matthew 13:20

بعد قد خلت أنه ليس جذر في نفسه ،ولكن دوريث لفترة من الوقت :عندما  arisethالفتن أو االضطهاد بسبب الكلمة ،قبل وقبل هو
اإلهانةMatthew 13:21 .

اإليمان دون فهم
هذا هو الشخص الذي يتلقى كلمة هللا بالفرح والسعادة ،ومع ذلك قد ال أعماق العتقاده ،ويقول أنه يسمع الحقيقة ولكنه ال تأخذ من الوقت
والجهد دراسة ذلك وتعرف أنها الحقيقة ،حتى عندما كان يتم اختبار إيمانه ،عن طريق االضطهاد ،أو في أوقات الحزن أو غيرها من الصعوبات
في الحياة  ،أنه تعثر وباالنتكاس.

اإليمان من المعرفة
إذا كان ايمانك على أساس المعرفة الشخصية والمكتسبة التعلم ،بتوجيه من هللا ،ثم الخاص بك اإليمان قد الجوهر .وقد كلمة هللا ثم معنى
عميق ،حتى عندما كنت لالضطهاد لإليمان الخاص بك ،سوف تعرف من المعرفة أن هللا معكم ،وأن الوعد الذي قطعة هو الحقيقي الذي ثم يعطيك
القوة للصمود في وجه اإليمان الخاص بك ضد االضطهاد والمحن.

تلك األرض
كما أن تلقي البذور بين األشواك هو أنه يسمع الكلمة؛ والعناية بهذا العالم ،والغدر من الثروات ،وخنق الكلمة ،وأنه بيكوميث العقيمة.
Matthew 13:22

هذه اآلية يقول نفس الشيء عندما قال يسوع" ،رجل غنية سوف تجد أنها أكثر صعوبة لدخول بوابات السماء ،مما لجمل أن يمر من
خالل العين من إبرة" .على الرغم من أنه سوف تلقي كلمة بالفرح ،أنه سيتم وضع ثروات هذا العالم وهذه الحياة ،في تفضيل على الوعد بالحياة
لتأتي.

اإليمان استناداً إلى التعليم
ولكنه قال أنه تلقي البذور في األرض الجيدة هو الذي يسمع الكلمة ،و understandeth؛ التي أيضا بيرث الفاكهة ،و  bringethإلى
ذلك ،بعض وغاليا ،حوالي ستين ،حوالي ثالثينMatthew 13:23 .
بعد إذا كان لديه أساس معرفة الشخصية ،ثم بذور كلمة هللا سوف أن تزرع وتنمو .عند تلقي كلمة هللا ،وتأخذ من الوقت والجهد فهم
معناها ،تثقيف نفسك في حقيقته ،ثم يمكنك ستؤتى ثمارها حظيرة متعددة هذه المعرفة.
ماذا يقول لنا يسوع هو أنه على الرغم من أننا نقبل حقيقة كلمة هللا مع الفرح في البداية ،إال تلك التي تسعى حقا ً هلل فعال قد الثبات الروحي
مواصلة الرحلة إلى أسفل "الطريق الصواب" .معظم اآلخرين سوف تتحول ظهورهم على عبادة هللا ،عندما أنها توضع على المحك إليمانهم ،أو
عندما ثروات هذا العالم لها األسبقية على وعود الحياة القادمة.

التماس هللا جد
"أولئك الذين تسعى لي مبكرا( ،جد) ،وسوف تجد لي ".وهذا يجب أن تقوم على أساس شخصي ،أحد على واحد مع هللا .لن مجرد
الذهاب إلى الكنيسة ويجلس في صمت بينما يتحدث شخص آخر من الكتاب المقدس ،إلبقاء لكم على مسار بر ،وهذا يتطلب بذل جهد على الجزء
الخاص بك ،مع التوجيه من يسوع .فقط تلك التي على استعداد لوضع في الوقت والطاقة في البحث عن هللا ،والحقيقة أن لها أي فرصة حقيقية
لتحقيق ذلك من المشي في الروح .ال يمكنك االعتماد على أقاربك ،أصدقاء ،وزير أو الكنيسة الخاصة بك لتحصل على أن الهدف النهائي ليجري
في الروح ،هذه الرحلة يجب أن تمشي وحدها مع هللا-يسوع كدليل والمعلم مصدر لمعرفة أي وسيلة للذهاب عندما تجد نفسك في مفترق طرق في
الطريق الخاص بك .وهذا صحيح في رحلة الحياة الخاصة بك ،وكذلك كما هو الحال في رحلتك الروحية.

فهم يوم السبت
يمكن أن يسأل ما كل هذا له عالقة مع "السبت األحد" ،الذي هو عنوان هذا الدرس .سوف تجد شيئا في المقدس الذي يكشف عن أن هللا
أعطى األوامر أو التعليمات التي تمت يوم السبت أن أبقى في اليوم األول من األسبوع ،ووضع نهاية لالحتفال بيوم السبت في "اليوم السابع" من
األسبوع" .هللا إذا" لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة.

الدراسة والبحوث
إذا كنت حاليا قبول ونعتقد أن يوم األحد هو اليوم الصحيح من األسبوع االحتفال بيوم السبت ،ثم ال منحك دراسة للكتاب المقدس نفسك.
كنت قد قبلت ما اآلخرين قلت لكم كالحقيقة بدالً من النظر إلى هللا للتفسير .أنا ال أقصد بالجلوس وقراءة الكتاب المقدس كما لو كنت رواية ،ولكن
تأخذ من الوقت والجهد البحث في التاريخ وفي القاموس و "تحقيق التوافق بين الكتاب المقدس" ،ما يقوله هللا في الحقيقة.
أريد أن تظهر لك في الكتاب المقدس كيف يعطي هللا قيادة وتوجيهات تقضي بأن يترك وال شك أن ذلك من هللا ،وال كذب الشيطان.
إلظهار أنها على النقيض من االعتقاد غير معتمد بشأن "يوم السبت األحد".

عيد الفصح
قبل  Mosesونزوح أبناء يعقوب من مصر ،كان هناك ال شرط كان احتفال عيد الفصح أسبوعا أن تبقى .مع النزوح ،يعطي هللا األمر
المفصل وزاهية والتعليمات عند هذا المهرجان أن يكون الحظت وما األشياء ،وال تؤكل ،وكيف أنها ستعد وكيف كنت أكلة.

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
ولقد بحثت عن دليل على أن هذا أن تبقى جميع األشخاص الذين يرغبون في تقديم العبادة هلل كأوامر هللا ،ولكن أنا ال يزال غير مؤكد .إلى
هذه النقطة وأنا فقط بعض من أن االحتفال بالفصح له عالقة "العهد الثاني" ،وال مع "العهد الثالث" ،الذي يحكي لنا هللا هو خالفا للعهد أنه كان مع
اآلباء .لهذا السبب ،أنا مقتنع بأن االحتفال بالفصح غير مطلوب "القديسين هللا" الذين هم اتباع المسيح.

سبعة أيام يجوز يي أكل الفطير؛ حتى أول يوم يي يطرح بعيد ًا الخميرة الخروج من المنازل الخاصة بك :ليعاقب إيتيث مخمر الخبز من
اليوم األول حتى اليوم السابع ،يجوز قطع تلك الروح من إسرائيل .خروج 12:15
في هذا الوقت ،اسم إسرائيل في إشارة إلى "دولة إسرائيل"؛ بينما ظل "العهد الثالث" ،إسرائيل تشير إلى السبب تسمية هللا يعقوب
إسرائيل ،ومن ثم عبادة هللا الحقيقي والصحيح .في إطار "العهد الثاني" ،إنشاء هللا أمة من العبيد الذي قاد الخروج من مصر .وكان هذه األمة
المدنية والروحية على حد سواء .تحت "العهد الثالث" ،هناك أية أمة ،فقط من األفراد مع قوانين هللا مكتوب على قلوبهم.

وفي اليوم األول يكون هناك دعوة مقدسة ،وفي اليوم السابع تكون هناك 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
يتم تعريف كلمة الدعوة الجمعية رسمية كبيرة من كلية ،والمجتمع ،أو أعضاء كبار من كنيسة .إقامة عيد الفصح يحدث قبل التدوين
للوصايا العشر ،ويوم السبت .وحتى مع ذلك ،هو إعطاء اآلية أعاله شرط في "اليوم األول" من األسبوع الذي يبدأ في عيد الفصح وفي "اليوم
السابع" من األسبوع في نهاية عيد الفصح ،كما تعطي أساسا نفس االحتفال كيوم السبت.
ليس هذا هو يقولون لنا أن هذا "اليوم األول" من عيد الفصح هو اليوم األول من األسبوع الذي نسميه اليوم األحد ،أو أن "اليوم السابع"
هو اليوم السابع من األسبوع .وهذا يمكن فهم أفضل في سياق اإلجراءات التالية.

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
الشهر التي تحدثت من هنا ،فإننا ندعو في شهر آذار/مارس .هو قول هللا أطفال إسرائيل ،أن شهر مارس هو الشهر األول من السنة.
ويكشف هذا ثم كذبة أخرى صرح بالشيطان ،الذي تسبب في أن نالحظ في كانون الثاني/يناير كالشهر األول من السنة.

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 ":خروج 12:3
هنا هو يأمر هللا أن في اليوم العاشر من آذار/مارس ،هم بنو إسرائيل اتخاذ الضأن ،والحفاظ عليه ،أو إعدادها للتضحية .ألن هللا يعطي
يوم معين (اليوم العاشر) يمكننا أن نفهم أن هذا ال يقدم لنا أي قدر من اليقين فيما يتعلق بأي يوم األسبوع وهذا هو إشارة إلى .بعد كل شيء ،يمكن
أن تقع اليوم العاشر من آذار/مارس على مجرد عن أي من أيام األسبوع تبعا ً للتقويم المستخدمة.

نعرف

هذا :عندما يريد هللا أن نعرف ما هي يوم األسبوع أنه يتحدث من ،وهو يشير إلى أنه كما "اليوم األول ,أو اليوم الثاني ،إلخ".

ذلك أنه لم تقم في شرحه لعيد الفصح.
وأنتم تحتفظ حتى اليوم الرابع عشر من الشهر نفسه :ويجوز قتل الجمعية كله من جماعة إسرائيل أنها في المساء .سفر الخروج 12:6

اليوم سبع األسبوع
وهم بقتل أضحية في "اليوم الرابع عشر" من آذار/مارس .ما أريد لك أن ترى ،أن خالفا ليوم السبت ،يوم األسبوع الذي يصادف الرابع
عشر من آذار/مارس يمكن أن تختلف من سنة إلى أخرى ،في حين السبت دائما ً وإلى األبد في اليوم السابع أو األخير من األسبوع .يوم األسبوع
ليس له عالقة بعدد األيام في كل شهر ،ولذلك دائما ً و بشكل مستمر في التناوب األولى إلى السابعة ،ثم يعود إلى األولى .ال يوجد شيء في
السماوات التي تعطي لنا أي سبب إلبقاء أسبوع يوم سبعة .نبقى في أسبوع يوم سبعة والسبب ألن هللا خلق األسبوع سبعة يوم في نفس الوقت أنه
خلق بقية الخلق.

اليوم إعداد
أنت ينبغي أيضا اإلحاطة علما أن في اليوم األول والسابع لالحتفال عيد الفصح يسمح لك القيام به أيا كان العمل الالزمة إلعداد الوجبات،
بينما يحظر يوم السبت حتى إعداد الطعام .يوم السبت إعداد الوجبات التي يجب عليك القيام به خالل اليوم قبل يوم السبت ،الذي هو السبب في
"اليوم السادس" من األسبوع الذي يسمى "اليوم إعداد".

عيد الفطير
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

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.
خروج 12:18
ما ورد أعاله هما اآلية تعطي ثم عندما يبدأ عيد الفصح وذلك عندما ينتهي ،وهو "اليوم الرابع عشر" من هذا الشهر إلى الحادي
والعشرين من الشهر .في هذا الصدد ،عيد الفصح يمكن أن تبدأ في أي يوم من األسبوع ،اعتماداً على العام الذي .في عام  2013عيد الفصح سوف
تبدأ يوم الخميس وتنتهي في يوم الخميس 2015 .في عيد الفصح يبدأ في  14آذار/مارس الذي هو يوم سبت ،وينتهي في آذار/مارس  st21في
الشمس إلى أسفل.
النقطة أحاول جعل هو يتناقض مع االحتفال عيد الفصح في أي شكل من األشكال أو يحل محل االحتفال بيوم السبت ،وأنه يحدث فقط
أسبوع واحد من أصل طوال العام ،بينما يحدث يوم السبت من كل أسبوع في "اليوم السابع" إلى األبد دون النظر لما الشهر أو السنة ما.

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 .خروج 12:19
وأنتم يجب أن تراعي هذا الشيء لمرسوم إليك وإلى أبناء خاصتك إلى األبد .خروج 12:24

مرسوم
أنا مقتنع ولكن ليس من المؤكد أن عيد الفصح جزء أصيل من "العهد الثاني" وليس جزءا من "العهد الثالث" .وكما الختان من القلفة هي

الجزء األول و "الثاني العهود" وختان للقلب جزء من "العهد الثالث" .على الرغم من أوامر هللا التي ينبغي احترامها من جانب أبناء خاصتك إلى
األبد جزء من العقد ،وعندما جاء اليهود في اإلخالل بالعقد ،والمتطلبات ألنها قدمت عفا عليها الزمن.
وهناك واحد من أدلة أخرى تثبت أن االحتفال بالفصح غير مطلوب "القديسين هللا" ،والتي هي على النحو التالي :وأنتم يجب أن تراعي
هذا الشيء لمرسوم .

تذكر :مرسوم بتعريف قانون مؤقت ،يمكن أن يجري تعديل أو وقف العمل .وكما قلت من قبل ،فقط الوصايا العشر ،كتب في الحجر،
ليدوم إلى األبد .هذا هو بلدي الفهم والرأي؛ كنت بحاجة إلى الصالة إلى هللا للتوجيه والفهم النفسكم.

مقابل األرض
ويجب أن تأتي لتمرير ،عندما يي أن تأتي إلى األرض التي يعطيك الرب ،استناد ًا كما خلت وعد ،أنتم يجب الحفاظ على هذه الخدمة.
خروج 12:25
ويجب أن تأتي لتمرير ،عند األطفال الخاص بك أن أقول لكم" ،ما يعني أنتم بهذه الخدمة؟" خروج 12:26

أن يي يجوز القول ،أنها تضحية عيد الفصح للرب ،الذي مرت على بيوت بني إسرائيل في مصر ،عندما سموت المصريين وتسليمها
بيوتنا .والناس انحنى رأسه والتبجيل .هجرة 12:27
وتحتفظ كل جماعة إسرائيل عليه .هجرة 12:47

وعند شخص غريب اإلقامة مع إليك ،وسوف تبقى في عيد الفصح إلى الرب ،السماح لجميع الذكور له عملية الختان ،ودعة يأتي بالقرب
والحفاظ عليه؛ وأنه يكون على النحو الذي ولد في األرض :ألي شخص المختونين يجوز األكل منه .هجرة 12:48
القانون واحد يكون له أن هو المنزل المولود ،ومعزل الغريب الذي يقيم بينكم .هجرة 12:49
اآليات الخمسة المذكورة أعاله الهامة .في يجعل هللا لهم واضح فقط أولئك الذين ولدوا في إسرائيل أن يأخذ حصته من وجبة عيد الفصح.
إذا كان شخص ما لم يولد في إسرائيل يرغب في المشاركة في الوجبة يجب أوالً يقدمونها أنفسهم وأسرهم في االتفاق األول و "الثاني العهود"،
فضال عن وضع أنفسهم وأسرهم تحت "قوانين هللا" .مرة كنت قد فعلت ذلك ،ثم سوف تكون اإلسرائيلية كما لو كنت قد ولدوا في إسرائيل.

ال تقف عند الحدود الوطنية
وفي هذا أرى أن عيد الفصح كجانب من "دولة إسرائيل" وهويتها كأمة ذات سيادة ،واحد األسباب التي ال أرى االحتفال بالفصح كالتي
تتطلبها "القديسين هللا" يشملها "العهد الثالثة" التي قد ال تقف عند الحدود الوطنية.

أمة كهنة
وهذا هو أيضا تقول لي أن هللا يقصد أن شعب إسرائيل تشجيع اآلخرين على اعتناق اإليمان بإسرائيل ،مثلما المسيحيين تشجيع اآلخرين
على اعتناق "تعاليم يسوع المسيح" .على حد علمي هذا هو الشيء الذي لم يفعل اليهود ،أنهم كانوا غيور لعالقتها مع هللا وليست لها مصلحة في
تحويل اآلخرين إلى عبادة "هللا خلق" ،باإلضافة إلى كون ذلك ولكن لحفنة من كل جيل ،اليهود كانوا في انتهاك لقوانين هللا ،أنفسهم .من الصعب
على تعليم اآلخرين التي ال تثق بنفسك.

رمز األمة
ويقوم ذلك عندما يحضر إليك الرب إلى أرض الكنعانيين ،والحثيين ،والعموريين ،وهيفتيس ،والكنعاني ،التي أقسمت أنه معزل خاصتك
اآلباء على إعطاء أرض تتدفق مع اللبن والعسل ،وإليك ،أنت سوف تبقى هذه الخدمة في هذا الشهر .سفر الخروج 13:5
سبعة أيام أنت سوف أكل الفطير ،وتكون في اليوم السابع عيد للرب .سفر الخروج 13:6

يجوز أن يؤكل الفطير سبعة أيام؛ ويجوز أن ينظر ال خبز مخمر مع إليك ،ال يكون هناك الخميرة ينظر مع إليك في جميع األحياء
خاصتك .سفر الخروج 13:7
وأنت سوف شو خاصتك االبن في ذلك اليوم ،قائال" ،ويتم ذلك بسبب ما فعل الرب لي عندما خرجت المنصوص عليها من مصر" .سفر
الخروج 13:8

ويكون لعالمة منعزلة إليك عند ملكك اليد ،وإلقامة نصب تذكاري بين ملكك العيون ،والتي قد يكون القانون الرباني في خاصتك الفم :أجل
مع يد قوية التي أخرجت الرب إليك من مصر .سفر الخروج 13:9
أنت سوف وللحفاظ على هذا المرسوم في بلده الموسم من سنة إلى أخرى .خروج 13:10

المقارنة
مجرد التفكير في األمر ،وإذا كان هللا يعطي مثل هذا ال يرقى إليه الشك ومحددة التعليمات المتعلقة بتغيير طفيف في االحتفال الصحيح
والحقيقي إليمانه ،كإقامة عيد الفصح ،إال تعتقدون أنه سيكون على األقل كمحدد في أي تغيير رئيسي في كيف نحن للعبادة له؟
سوف تجد أي تعليمات مفصلة أو حتى بسيطة مثل هذه في الكتاب المقدس بشأن نقل السبت من اليوم السابع إلى اليوم األول ،ولكن أنت
كمسيحي يقبل أن هللا إذن نقل .وهذا هو كذب الشيطان .إذا لم يكن هناك ال أمر أو تعليمات ،ثم كيف يمكن أن نؤمن بالكذب؟

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

عواقب
كنت أعتقد واالحتفال "يوم السبت يوم األحد" ،على الرغم من أنه ال يوجد شيء في الكتاب المقدس لدعم ذلك .هللا ولم يتكلم عليه ،ولذلك
كذب .ال يتوقف عند التغيير في اليوم لالحتفال بيوم السبت ولكن بالكذب .عندما قمت بإيقاف النظر في "اليوم السابع" "يوم مقدس هللا" ،ثم سوف
يرتكبون اآلثام ضد "الوصية الرابعة" وهللا دون معرفة حتى لكم باقتراف الذنوب.
الوصية الرابعة يقول لنا أننا سنفعل ال عمل خالل ساعات يوم السبت .للقيام ال عمل ال فقط تنطوي عليك عدم القيام بالعمل البدني أو
مزاولة المهنة أيا كان يمكنك القيام به لوضع الخبز على الطاولة وسقف فوق راسك .عمل  ،wordكما تستخدم في "الوصية الرابعة" ،يشير إلى
جميع أشكال التجارة .إذا لكنت ال نعتبر يوم السبت كيوم مقدس ،ثم يمكنك سوف ال أعتقد أنه مذنب لتتمكن من وضع الغاز في السيارة ،أو شراء
الحليب ف ي المتجر ،أو الدفع لدخول حدث رياضي ،أو عقد ساحة بيع وتلقى الدفع لألمور لديك باع في "اليوم السابع" من األسبوع (السبت) .عندما
كنت تشارك في شراء أو بيع أي شيء (التجارة) خالل ساعات "يوم السبت اليوم السابع" لك هي اآلثم ضد هللا ووصاياه ،و لخطيئة الخاصة بك
سوف تحصل( ،باهلل) ،عالمة الوحش.

عالمة الوحش
وقال  causethالصغيرة كافة ،على حد سواء والحرة الكبرى ،الغنية والفقيرة ،والسندات ،الحصول على عالمة في أيديهم اليمين ،أو في
جباههم :وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .رؤيا 17-13:16

التفسير التقليدي
كذب الشيطان والتفسير التقليدي لهذه اآلية الذهاب على النحو التالي:
كما هو الحال في العصور المظلمة ،كانت كنيسة روما( ،مكافحة المسيح) ،لسلطة خلع الملوك؛ وعن طريق التخويف القص إلجبار
السكان االنصياع لما تمليه .هذه المرة ،في "نهاية األيام" ،حيث يذهب تفسير يعتقد عادة" ،نبي كاذب" والمسيح الدجال سوف تتطلب وقوة أن
الجميع ينبغي الحصول على عالمة ،وفي اليد اليمنى أو على جبهته ،وأولئك الذين قدموا هذه الكاذبة تفسير في الماضي قد أشارت إلى أن مارك هذا
سيكون نوعا من الوشم  ،أو حتى جهاز إلكتروني يوضع تحت الجلد.
كما بينت في الدروس السابقة ،عالمة من هللا على جبهتك بسبب قرار مدروس وواعية على الجزء الخاص بك للحفاظ على "وصايا هللا"
بدالً من االستمرار في العبادة كالتقليد واألكاذيب والخداع لما يمليه الشيطان .عالمة على جبهته في هذا الشيطان أيضا قد يوحي لي أنه أيضا لديك
قرار مدروس ،ولكن تقرر ضد شريعة هللا ،وتواصل العبادة كأوامر الشيطان .واعتبر ما يلي كشرح بديلة وأكثر منطقية من اآلية أعاله.

كلمة هللا الحقيقية
"وقال أنه  causethجميعا "،حيث "أنه" إشارة إلى "النبي الكذاب" واو مكافحة المسيح.

تعني كلمة " causethأو األسباب : "،يجعل شيئا ما يحدث أو موجود ،أو يكون السبب لشخص ما على فعل شيء أو لشيء يحدث.

كلمة "جميع" ،وهو أن أقول لكل من يعيش على األرض كما هو موضح في" ،سواء من صغيرة وكبيرة ،األغنياء والفقراء ،مجاناً
والسندات".
ولذلك" ،النبي الكاذب" يسبب كل الذين يعيشون على األرض ،الحصول على عالمة في أيديهم اليمين ،أو في جباههم .السؤال يطرح
نفسه ،كيف هل هذا "النبي الكاذب" يسبب الجميع الحصول على هذه العالمة ،عالمة الوحش ?
أول شيء كنت بحاجة إلى فهم أن كلمة "األسباب" ال يعني "القسري" .الشيطان عن طريق له المسيح الدجال أو "نبيه كاذبة" ،ال قوة
لك أن تأخذ نوعا من عالمة على جبهته الخاصة بك أو يدك اليمنى ،وأنه يسبب لك للحصول على العالمة.

يسوع يقوم بتعيين عالمة
هو هللا-يسوع عندما يعود إلى إزالة جميع الخطايا واالثم من الشيطان وأكاذيبه من على وجه األرض ،والتي سوف تقرر لديه عالمة من
هللا ،والذي لديه عالمة الوحش .وسوف يقرر يسوع ،إذا كنت للحصول على عالمة هللا أو عالمة الوحش ،استناداً إلى من أنت ،وما إذا كنت تقع
ضمن له تعريف منظمة الصحة العالمية "سانت هللا".
تذكر :سانت هللا أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع.

ال شراء أو بيع
وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .الوحي 13:17
كان فهمي منذ أن كان طفال ،أن هذه اآلية تشير إلى أن الشيطان عن طريق بلده مكافحة المسيح في شراكة مع "النبي الكاذب" سوف
تتطلب أن تتلقى نوعا من عالمة ،أما على جبهتك أو على يدك اليمنى .هذا الكذب كذلك يخبرنا أنه إذا كنت ترفض أن تتلقى هذه العالمة ،ثم سوف
يتم منعك من شراء أو بيع ،من خالل نوع من القانون المدني سنت باألمة أن "النبي الكاذب" ،ولكن أيضا في تلك الممالك العشر قدمها دومينيون
"النبي الكاذب".
هذه اآلية الكريمة ،على مر التاريخ ،أعطت معظم الناس إلى االعتقاد بأنه عالمة على يده نوع من الوشم المادية أو من هذا القبيل ،وهو
منطقي عندما تفكر أن كنت غير قادر على شراء أو بيع دون هذه العالمة .بسبب هذا الفهم لهذه اآلية و "سفر الرؤيا" ككل إلى تفسير كاذبة،
أكاذيب الشيطان .للمساعدة في فهم هذه اآلية تحتاج إلى الذهاب إلى وفهم اآليات التالية.

فرونتليتس بين العيون ملكك
وأنت سوف تربط بينهم لعالمة على يد ملكك ،وتكون فرونتليتس بين العيون ملكك .سفر التثنية 6:8

فرونتليتس بين ملكك العينين ،يشير إلى الداخل السطح من الجفون الخاص بك ،حتى عندما تقوم بإغالق عينيك ،ال يزال سترى الوصايا
العشر المكتوبة هناك .وكل هذا بالطبع رمزية ،وليست هناك أية عالمة الفعلية في يدك أو جبهته الخاصة بك ،أو في فرونتليتس عينيك ،على األقل
أننا يمكن أن تكون على علم من ،ولكن هللا منهم الذي يعطينا هذا مارك سيري أنها.
إذا كنت تقرأ اآليات قبل وبعد هذا واحد في "كتاب سفر التثنية" وسوف تعلمون أن هللا هو إشارة إلى الوصايا العشر ،وأن في هذه اآلية
هو يقول أطفال إسرائيل إلى ربطهم لعالمة على يد ملكك .حيث عالمة أخرى على هللا أو عالمة من هللا أن هذه الوصايا العشر ملزمة في يده،
وكذلك فرونتليتس بين الجفن العين.

تلك فقط مع عالمة الوحش
على العكس من كونه "عالمة من هللا" ،هو عالمة الوحش( ،الشيطان) ،حتى عندما ترفض بأي شكل من األشكال الوصايا العشر ،ثم
لديك عالمة الوحش .يمكن أن تكون العالمة على يدك أو جبهتك .حتى ترى ،ليس هذا الشيطان أو مكافحة المسيح أو "النبي الكذاب" سيفرض عليك
تأخذ هذه العالمة من أجل شراء وبيع ،ولكن "القديسين هلل" ،أننا سوف ال شراء أو بيع أي شيء يوم السبت ،للقيام بذلك سيؤدي بنا استالم عالمة
الوحش .ومن ثم إال أولئك الذين ليسوا واحداً مع هللا ،ويجهلون الحقيقة هللا ،أن تلقي عالمة الوحش ألنها سوف تشتري وتبيع في الحقيقية يوم
السبت ،يوم الجمعة عند غروب شمس السبت عند غروب شمس ،أفكر أن يوم األحد ولذلك هو "مجلس اللوردات يوم السبت".

تشغيل األعمال
وأن الرجل ال يمكن شراء أو بيع ،إال أنه أن كان العالمة ،أو اسم الوحش ،أو عدد اسمه .الوحي 13:17
في "الوصية الرابعة" ،هللا يخبرنا بأن يوم السبت ،صحيح "السابعة اليوم السبت" أن أي رجل أو ال سانت الحقيقية "هلل" ،سوف تعمل.
وهذا ينطبق أيضا على غيرها من الجهات التي ضمن البوابات الخاصة بك مما يعني ليس فقط داخل منزلك ،ولكن أن كنت ال يؤدي اآلخرين
بالعمل من شيء يمكنك القيام به .عندما تقوم بشراء أو بيع أي شيء يوم السبت هي تسبب اآلخرين العمل أو االنخراط في األعمال التجارية .على
سبيل المثال ،تذهب إلى السوق ،ويوم السبت السبت الحقيقي ،شراء علبة من الحليب ،أن المخزن هو فتح حيث يمكنك القيام بذلك ،والمخزن على
األشخاص الذين يعملون يوم السبت اتخاذ أموالك مقابل الحليب ،وهو انتهاك لعدم العمل يوم السبت ،تماما كما كنت تفعل العمل نفسك انتهاك .ولذلك
إذا قمت بشراء أو بيع يوم السبت ،ثم سوف تتلقى عالمة الوحش حتى لو كنت الصالحين في جميع السبل األخرى ألن كنت تسببت في اآلخرين
العمل وتلقى ذلك عالمة الوحش.
التفكير في األمر بهذه الطريقة ،أنها ليست مكافحة المسيح أو "النبي الكاذب" الذي سوف تتطلب نوعا من مارك قبل أن يمكنك شراء أو
بيع ،إال أنه إذا كنت كسر "الوصية الرابعة" ،قبل الذهاب إلى السوق ،أو التورط في أي نوع من األعمال ،ومن ثم شراء أو بيع ،سوف تتلقى من
يسوع ،عالمة الوحش .أنها ليست الشيطان التي تمنحك عالمة ،لكن هللا ،بسبب العصيان الخاص بك لوصاياه ،حتى العصيان الناجم عن الخاص بك
الجهل واألكاذيب من الشيطان خطيئة.

القديسين ال شراء أو بيع في "اليوم السابع"
ولذلك ،إذا كنت تسعى إلى عبادة هللا كما أنه األوامر وأنت تبقى "يوم السبت اليوم السابع" كيومك للراحة ،وإحضار هللا إلى منزلك
والبلدية معه ،ثم يمكنك يجب عدم الذهاب إلى السوق ،أو العمل ،أو تنطوي على نفسك في أي شيء أن يتعارض مع القصد من "الوصية الرابعة"،
ويشمل ذلك الذهاب إلى السوق  ،أو إلى مراكز التسوق ،أو في أي شكل من األشكال التي تنطوي على نفسك في شراء أو بيع أي شيء .وجود بيع
حديقة يوم السبت هذا انتهاك كما الذهاب إلى أحد المطاعم لتناول العشاء.
هو الشيطان الذي تسبب في ظهور عالمة الوحش بسبب تشوهات له من قوانين هللا ،وجعل يوم السبت يوم عمل وليس مجلس اللوردات
يوم السبت ،ولكن هللا هو الذي يعين لك مع عالمة الوحش الخاص بك االستخفاف والعصيان إلى له القانون.
إذا كانت بعد كل شيء كنت قد قرأت في هذه الصفحات من صفحة ويب هذه ،كنت ال تزال غير مقتنعة بالحقيقة من هذه الكلمات ،ربما
عندما كنت تعلم هوية المسيح الدجال و "النبي الباطل" ،سوف تفهم وهكذا نعتقد.
وأنا أدرك أن ذكرتها في هذه الصفحات فعال أن مكافحة المسيح هي كنيسة روما ،وكذلك جميع تلك الكنائس البروتستانتية التي سحبها
بعيداً عن الكنيسة األم .ولكن اآلن حان الوقت تظهر لك من "الكلمات المكتوبة" في الكتاب المقدس ،وليس فقط بلدي أقول لك ،الحقيقة هذا الذي
سوف أفعل في عدة دروس القادمة.

