كتابات Paul
الفصل 1
 Paulواحدة من األكثر ونقلت جميع الرسل يسوع ،ومع ذلك قد أسيء له معنى ذلك بكثير لجعله ال يمكن التعرف عليه من هللا ما يعني في
الواقع.
 Paulهو النبي يسوع إلى الوثنيين .كما سيوعز يسوع مع كل من أنبياء هللا Paul Paul ،سوف ثم قم بتدوين ونشر ما أبلغه يسوع
لألجيال المقبلة أن تتعلم من .باللغة األصلية التي كتبت كتابات  Paulفي اليونانية القديمة ،وترجمت إلى معظم لغات العالم الحديث منذ ذلك الحين.
ولسوء الحظ ،عملية الترجمة ،كان الشيطان النفوذ ،مما تسبب في الكثير من الترجمات الحديثة أن يغير من المعني األصلي .لهذا السبب أقدم هذا
الشرح لكتابات  ،Paulقدمه هللا ،واستخدام اليونانية األصلية لتحديد الكلمة الحديثة الصحيحة إلعطاء المعني الحقيقي لما كتب  Paulأفضل بالنسبة
لي.

تحويل شاول
يبدأ  Paulشاول ،طالب وطيد والمتحمسين لشيوخ المعبد في القدس .على هذا النحو أنه كان درجة عالية من التعليم لشخص في عصره
في القرن األول الميالدي كما نحافظ على الوقت من اليوم.
وسول ،بعد التنفس ثريتينينجس والذبح ضد تالميذ الرب ،ذهب منعزلة الكهنة ،والمطلوب منه رسائل إلى دمشق إلى المعابد ،أنه إذا وجد أي من هذه
الطريقة( ،اتباع المسيح) ،سواء كانوا من الرجال أو النساء ،أنه قد يجلب منهما ملزما بمعزل القدس .أعمال 2-9:1

شاول كاهن شاب من المعبد ،ولديه كجزء من مهامه والتدريب المناسبة يكون حاضرا خالل اجتماعات "المجلس األعلى" ،وهو أعلى
سلطة في تفسير الكتاب المقدس "دولة إسرائيل" .خالل اجتماع من هذا النوع كان شاول شاهدا على محاكمة الشاب المسيح يدعى ,Stephen
(أفعال  ، )59-07:54الذين كان الرجم حتى الموت ،بسبب شهادته ليسوع المسيح والمسيح ،وخالفا لما تمليه "المجلس األعلى" ،الذي كان شاول
أيضا الشاهد.
كجزء من مهامه ،بعد التنفس ثريتينينجس والذبح ضد تالميذ الرب ،سيسعى شاول إلى اآلخرين الذين بشر الشاهد للمسيح ،ومما تسبب

أن ينبغي لالضطهاد ،وعذب وقتل كذلك .في الوقت المناسب ،مليئة بالحماس له لتدمير اتباع المسيح ،تساءل شاول الكاهن ،والمطلوب منه رسائل
إلى دمشق إلى المعابد ،بغية جلب أولئك من خارج القدس لمواجهة العدالة تجديف بهم أمام "المجلس األعلى".

سلطة الشيطان على اليهود
إلعطاء منظور للحماس شاول أود أن تظهر لك ما يلي.
والتنين تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،مما يبقى وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

لقد قدمت شرحا ً لهذه اآلية من قبل ،ولكن أود أن اشرح مرة أخرى فيما يتعلق بما هو شاول هو يشارك في.

التنين هو الشيطان ،وأنه يستحق( ،بعد الغضب الشديد والكراهية) ،مع اإليمان بيسوع ،والرغبات لتدميره قبل أن تتاح لها فرصة للنمو.
امرأة هي كنيسة المسيح أو شعب الطوائف التي تعطي العبادة هلل وفقا لإليمان كما تدرس من قبل المسيح .ومن هذه الكنيسة والطوائف من
الناس( ،البذور للمرأة) ،وأن الشيطان من خالل روح تسعى إلى تدمير.
ومن خالل شيوخ المعبد أن الشيطان يحاول أوالً هذا التدمير ،وشاول وآخرون مثله هو الحوض الصغير أداة منهم قد تؤثر على الشيطان
والمراقبة القيام بتدمير بلده .شيوخ معبد نعتقد أن يقومون به عمل هللا المقدسة في محاولة لتدمير اتباع المسيح ،ولكن بسبب بهم العمى عن الحقيقة
التي يتحدث بها يسوع ،الشيطان الذين يعملون فيها.
عادات وتقاليد اليهود ،أنشئت على مر األجيال ،أصبحت أكثر أهمية التمسك بشيوخ المعبد مما هو القانون وكلمة هللا .كل ما علم يسوع
يمكن أن تدعم الكتاب المقدس كما كان زمن يسوع ،أو كما هو مكتوب في العهد القديم هناك حاليا ال العهد الجديد حتى اآلن.
ولذلك ،قد تم نظراً لرسائل من شيوخ المعبد ،رحالت شاول إلى دمشق للقيام بتدمير بلده من اتباع يسوع في تلك المدينة ،ال يزال يفكر
يفعل عمل هللا.

 Paulفي رحلة إلى دمشق
يتم سماع صوت
وكما أنه سافر ،قال أنه جاء قرب دمشق :وفجأة هناك لمعت جولة حول له على ضوء من السماء :وأنه سقط على األرض ،وسمعت صوت قائال له،
شاول ،شاول ،لماذا يضطهد أنت لي؟ أعمال 4-9:3

أثناء رحلته إلى دمشق ،سمع شاول صوت لم يتحدث عن أي من رفاقه.
وأضاف (شاول) قال" ،الذين الفن أنت ،يا رب؟" واللورد قال" ،أنا يسوع الذي أنت بيرسيكوتيست :فإنه من الصعب بالنسبة إليك لركلة ضد يحرك".
أعمال 9:5

هذا إذن رؤية نظراً إلى شاول من يسوع .كما تستخدم هنا كلمة "عذاب" الوسائل ،لجعل شخص ما يشعر االستياء قوي مفاجئ؛ مثالً
بسبب الشعور بالذنب أو العار ،مما يوحي بالنسبة لي أن شاول هو القتال ضد ضميره جيدة.
تذكر :شاول كان شاهدا في محاكمة  ،Stephenواستمع إلى كل ذلك  Stephenقال .وهذا االستخدام لكلمة "توخز" توحي لي أن كما
أنه سافر إلى دمشق ،شاول قد أعطى الكثير من التفكير لشهادة  ،Stephen'sوربما كان هذا مدعاة شاول السؤال البر االضطهاد له من اتباع
المسيح .يمكن رؤية هللا في قلوب الرجال ،حيث اقترح أن يسوع هللا العقلية النزاع رؤية شاول اختيار إرهار نفسه أمام شاول ،وبالتالي تحقيق
تحويل شاول إلى االعتقاد "تعاليم يسوع المسيح".
وقال (شاول) يرتجف ودهش" :يا رب ،ما الذبول أنت قد مني القيام؟" وقال الرب له" ،تنشأ ،والذهاب إلى المدينة ،وأنه يجوز أن يقال إليك ما أنت
يجب القيام به ".أعمال 9:6

ضع نفسك في مكان شاول؛ كنت تعتقد أن تقومون عمل هللا ولها ما يبررها في االضطهاد وإعدام أولئك الذين يعظون والعبادة خالفا
للتقاليد أنشأتها شيوخ معبد على مدى أجيال عديدة .ثم كما كنت مسافراً على مواصلة هذا العمل ،تسمع صوت من أي مكان آخر ،يسأل" ،لماذا كنت
اضطهاد لي؟" أنا لست متأكداً من عنك ،ولكن سوف تحصل انتباهي وتخويف لي وقت كبير .بل وأكثر من ذلك ،هذا الصوت يقول لك فإن يسوع،
رجل جداً التعاليم التي ترد إلى تدمير.

وإثباتا لآلخرين
والرجل الذي سافر معه وقفت عن الكالم ،االستماع إلى صوت ،ولكن رؤية أي رجل .أعمال 9:7

أولئك الذين يرافقون شاول سماع الصوت ولكن ال أرى أنه من هو الذي يتحدث ،وهو يعني أن شاول قد شهود عيان لهذا الحدث حيث أن
اآلخرين التي يواجهونها في دمشق ،وقد يعتقد أن تحويل شاول بسبب هؤالء الشهود .لقد كثيرا من األوقات تساءلت ما هذه اآلخرين الذين سافر مع
شاول ،حيث أنها تحول أيضا ،ولكن هناك إجراء أي مناقشة في الكتاب المقدس المتعلقة بهم.

شاول هو أعمى
وقد نشأ شاول من األرض؛ وعندما تم فتح عينية ،أنه ال يرى أي رجل :ولكنها قادته من الجهة ،وجلبت له إلى دمشق .أعمال 9:8

كدليل على أن شاول ال بعد وقت قصير أعتقد أنه كان يتصور ما رأيت وسمعت ،يزيل هللا-يسوع البصر شاول منه .سيكون من الصعب
التفكير كان يتصور شيئا ،إال عندما لم تعد تستطيع أن ترى ،كتذكرة أنه ليس حلما.
وكان ثالثة أيام دون البصر ،ولم ال يأكل وال يشرب .أعمال 9:9

وقد يوجد في أي مكان في هذا الحساب لتحويل شاول ،المطلوب أن يسوع أن شاول بسرعة بعد أن كان هذا التصور ليسوع يتحدث معه،
ولكن كما ترون ،شاول يفعل ذلك لمدة ثالثة أيام .في خضم الشرق األوسط ،لالنتقال بدون مياه لمدة ثالثة أيام هو خطير ويمكن أن يؤدي إلى
الموت ،ولكن على األقل ،وسوف اترك جسمك ضعيفة.

حنانيا دمشق
كان هناك تلميذ معينة في دمشق ،يدعى حنانيا؛ وقال له الرب في رؤيا" ،حنانيا" .وقال "ها أنا هنا ،الرب" .وقال الرب له" ،تنشأ ،والذهاب إلى
الشارع الذي يسمى مباشرة ،واالستفسار في بيت يهوذا شاول يسمى واحد ،من طرسوس ،:ها ،وأنه براييث ،وخلت رأيت في رؤيا رجل اسمه حنانيا المقبلة في،
ووضع يده على له ،أنه قد تلقي بصره .أعمال 12-09:10

كما ترون ،ليس فقط من شاول وتلك معه هي شاهد على هذه الرؤية من يسوع ،ولكن هذا حنانيا دمشق ،الذي يوصف هنا كتلميذ ليسوع.
هذا الشاهد وأضاف برؤية من يسوع ،هو دليل آخر شاول له إلرهار التوابع األخرى أنه قد تم تحويلها .دون هذه الرؤية المضافة ،أنا لست متأكداً
مما إذا كان سوف يتم قبول شاول أو إعطاء الثقة بدمشق جماعة المسيح.

لماذا شاول؟
ثم أجاب حنانيا" ،يا رب ،لقد سمعت الكثير من هذا الرجل ،كم من الشر قد خلت فعل خاصتك القديسين في القدس :وهنا أنه قد خلت السلطة من رئيس
الكهنة لربط كل ذلك ندعو اسم خاصتك .أعمال 14-09:13

حنانيا يعرب عن قلقه فيما يتعلق بسول ،وتقر بفهمه منهم وما هي الخدمات الشر قد شاركت شاول .التفكير في ما يحدث .حنانيا وتعطي
رؤية ،وفي هذه الرؤية هو قال قبل يسوع للبحث عن هذا شاول ،أن حنانيا ويدرك كيف شاول يضطهد تلك التي تتبع "تعاليم يسوع" ،وحتى مع
ذلك ،أسئلة انانياس الحكمة كيف أنه قد يكون له نهج شاول.

شاول ومسحه بيسوع
ولكن الرب قال له" ،خاصتك شوط :فهو سفينة الذي اخترته لي ،بتحمل اسم بلدي قبل الوثنيين ،والملوك ،وأطفال إسرائيل :اإلرادة شو له أشياء
عظيمة كيف أنه يجب أن يعاني ألجل اسمي .أعمال 16-09:15
يسوع ثم من الرحمة للمخاوف حنانيا يشرح أن شاول قد تم اختياره من قبل هللا ،وأنها ستكون مهمة له (شاول) للتبشير اإليمان أنشأتها يسوع إلى
الوثنيين ،فضال عن الملوك وأطفال إسرائيل .أنه بسبب هذه الضمانات تعطي لحنانيا من هللا-يسوع ،في رؤية ،وأن ال حنانيا كما أنه يتم الدخول.
تذكر :حنانيا لم يكن واحد من هؤالء مع شاول عندما كان في الرؤية .الرؤية التي يتلقى حنانيا من يسوع منفصلة .أود أن اقترح أن حنانيا كان يجهل
أن شاول قد تلقي رؤيا من هللا ،ولكن يتعلم منه للمرة األولى من يسوع نفسه وليس من أي شخص آخر.

يهوذا دمشق
حنانيا وذهبت له الطريق ،ودخلت في البيت؛ ووضع يديه عليه وقال "األخ شاول ،الرب ،يسوع حتى ،التي رهرت لك بطريقة أنت كاميست ،خلت
أرسل لي ،أن أنت مايتيست تلقي خاصتك البصر ،وتكون مليئة باالشباح المقدسة ".أعمال 09:17
انانياس ،خادمة المخلص يسوع أنه هو ،يذهب إلى منزل الرجل ويدعي يهوذا الذي يعيش في الشوارع دعا مباشرة ،ويضع يده على شاول كما أنه
كلف القيام بالرؤية من يسوع.
أود أن أشير أن ليس هذا يهوذا تلميذ للسيد المسيح ،الذي قال أنه يجب أن يكون يهوديا ً المخلصين ،الذين أعطوا الغرفة لعضو من النخبة المعبد الذي
شاول .لحنانيا إلدخال هذا الوطن اليهود والتحدث إلى شاول كما يفعل ،يكشف انانياس يهودي ،يهوذا ،هذا صحيح بعد .هذه األوقات الخطرة التباع المسيح،
ويكشف انانياس شجاعته في الوفاء بما أنه يرد به يسوع .حنانيا مخاطر حياته الخاصة في تنفيذ التعليمات التي أصدرها هللا-يسوع له .وهذا بالنسبة لي يظهر لك
ولي فقط مدى قوة إيمانه ،واستعداده للمخاطرة بحياته من أجل االضطالع "أن هللا".

وفورا هناك سقط من عيون له (شاول) كما كان الميزان :وأنه تلقي البصر فورا ،ونشأت ،وقد عمد .وعندما تلقي اللحوم ،أنه تم تعزيز .ثم كان شاول
أيام معينة مع التوابع التي كانت في دمشق .وحاال أنه بشر المسيح في المجامع ،الذي هو ابن هللا -أعمال 20-09:18

أنا فضولية لمعرفة ،إذا تم تحويل الرجل يهوذا يتحدث هنا أيضا .على كل حال ال شك سمع الجميع في شهادة الشهود على هذه الرؤية
شاول كما أنهم هم أنفسهم كانوا قد تم الشهود للكلمات المنطوقة ،كما لو كان من فراغ ،ومن ثم مع حنانيا هذا يأتي إلى منزله ،وتحدث عن رؤيته

الخاصة ليسوع .كنت أعتقد أنه ربما يهوذا أيضا تم تحويلها مع هذه البراهين يسوع .أنا يمكن أن يكون الثابت ضغط ال تعتقد إذا كنت قد يهوذا ،لكن
يبدو أن هناك أي ذكر في الكتاب المقدس أن يعطي الجواب على هذا السؤال.
عندما قرأت الكتاب المقدس ،أنا ال تقرأ فقط الكلمات ،وأنا أحب للسماح هلل في الكلمة الحية لف لي ،وضع نفسي التي تحدثت في هذا
الحدث ،السماح لنفسي لتجربة هذا الحدث كما لو كان هناك كما أنه كان يحدث .ما ورد أعاله مثال لكيفية إنجاز هذا من خالل طرح األسئلة فيما
يتعلق باعتبارها مجموعة من تلك التي تحدثت عن.

في شك األولى
ولكن كل شيء( ،اتباع المسيح) ،أن يسمع منه عن دهشتها ،وقال؛ "ليس هذا أنه دمر لهم الذي يطلق على هذا االسم في القدس ،وجاء هنا لهذه النية،
التي كان قد جعلها ملزمة منعزلة الكاهن رئيس؟ أعمال 09:21

كما كنت قد تخمين ،ليس كل الذين يسمعون شاول يتكلم مقتنعون بأنه صادق في اعتناقه ،وتلك التي تقبل أنها مندهشة في قصة لها ،ودليال
حيا على قوة يسوع ،ابن هللا .كل المجد هلل وأن له ابنه يسوع المسيح.

وزارة Paul 's
ولكن شاول زاد أكثر قوة ،وخلطت بين اليهود الذي يسكن في دمشق ،تثبت أن هذا هو المسيح جد ًا .أعمال 09:22

أستطيع أن أفكر في المعاني المحتملة اثنين إلى العبارة" :ولكن شاول زاد أكثر قوة ".هذا يمكن أن يعني أن بعد وجود ال يؤكل لمدة ثالثة
أيام ،جثة شاول األسبوع ،ولهذا يتحدث عن زيادة القوة للهيئة التي تتمتع شاول شاول .معنى بديل هو أن شاول كان زيادة في المعرفة "تعاليم
المسيح" ،ومع هذه المعرفة ،تم تضخيم قوته في الوعظ "تعاليم يسوع".
كلمة "كونفونديد" كما هو مستخدم في هذه الوسائل اآلية-1 :بوزليد أو الخلط بشيء-2 .تعبير عن االنزعاج أو تهيج.
استناداً إلى السياق الذي يزرع هذه اآلية ،أود أن اقترح أن المعني الثاني الصحيح.
وفي معظم العهد الجديد ،عندما يتكلم أو يكتب "اليهود" هو إشارة إلى تلك إسرائيل الذين يفعلون ذلك ال "تقبل يسوع" المسيح ،ولكن
يستمر في عبادة هللا كما أصبح من التقاليد للقيام ،وليس "أوامر  Wordهللا" هللا أو أحد رسله .ومن هذا التعريف أين التناقض بين ما وهو يهودي
بالمقارنة بما والذين اإلسرائيلية.
تذكر :اإلسرائيلية االسم الذي يمكن استدعاء جميع "القديسين هلل" ،ولكن يهودي أن يطلق عليها مواطن دولة إسرائيل أو تابعا للوعظ في
المعبد في القدس .ألن اليهود ال نقبل يسوع المسيح ،أنها تقصر يجري "القديسين هلل" ،على الرغم من أنها تبقى كل عشر وصايا هللا.

الحياة  Paulفي خطر
وبعد أن تم استيفاء العديد من األيام ،اليهود أحاط المحامي بقتله :ولكن كان معروفا زرع يترقب شاول .وهم يشاهدون األبواب ليال ونهارا لقتله .أعمال
09:23

مع تحويل شاول وله جرأة وعظ يسوع المسيح وابن هللا ولذلك ،استغرق جريمة اليهود دمشق وتآمروا لقتله .ومن الواضح أن شاول
أعطيت تحذير من محاوالتهم ،لماذا هذا التآمر يعرفه.

الشيطان يجعل الحرب
هذا التحول المفاجئ من كونها واحدة من كهنة معبد تكريم بالسفيمير تصاد ،تكشف تماما مدى خطورة بعد صلب المسيح ،وكيف
الشيطان له للسيطرة والتأثير على شيوخ المعبد ،سعت إلى تدمير "تعاليم يسوع" ،قبل أنها حصلت بالكاد على ما يلي .ويبين هذا ثم أهميتها والوفاء
بهذه النبوءة من "سفر الرؤيا".
والتنين تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،مما يبقى وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

 Paulيذهب إلى القدس
ثم تالميذه أخذوه ليال ،والسماح له بالجدار في سلة .وعندما كان يأتي شاول إلى القدس ،قال جزيئي لالنضمام إلى نفسه لتالميذه :ولكن كل شيء يخاف
منه ،وال ويعتقد أنه كان تلميذ .أعمال 26-09:24

هربا من "اليهود دمشق" ،خفضت شاول إلى أسفل فوق الجدار الذي يحيط بمدينة دمشق ،ويهرب إلى القدس .لم يعد يجري آمنة للعودة
إلى حياته السابقة ،أنه تسعى لالنضمام للتالميذ في القدس ،الذين يرفضون له ،وعدم االعتقاد بأنه قد تم تحويل.

برنابا يقف التسجيل شاول
ولكن برنابا أخذوه ،وجلبت له للرسل ،وأعلن لهم كيف كان (شاول) قد رأي الرب في الطريق ،وأنه (يسوع) قد تحدث له ،وكيف أنه (شاول) قد بشر
جرأة في دمشق باسم يسوع .أعمال 09:27

أستطيع إال أن نفترض أن برنابا أحد معارفه شاول من حياته السابقة ،أو كان شخص ما أن شاول كان يشتبه بأنه اتباع المسيح ،وحتى أنه
سعى له .ومن الواضح أن برنابا يعتقد أن قصة شاول بشأن اعتناقه ،ألن برنابا يأخذ منه قبل الرسل يسوع ثم يعطي شهادة األصالة شاول.
وكان معهم القادمة والخروج في القدس .أعمال 09:28

وهذا ثم يقول لنا ،أن الرسل أيضا يجب أن يكون يعتقد ،ربما مع بعض المخاوف ،وقبلت شاول في صفوفها.

داعية للمسيح
وقال أنه كلم جرأة باسم الرب يسوع ،والمتنازع عليها ضد جريسيانس :بل ذهبوا ليقتله .أعمال 09:29

ومن الواضح أن شاول ال تخطر على كلماته ،ألنه تحدث في جرأة ،إعطاء المناقشة والحجة المتعلقة بيسوع كابن هللا .لكلماته ،الذي فند
إرادة شيوخ المعبد ،العديد من الناس جهودا إلسكات له قبل وبعد قتله.

شاول ويسافر إلى قيسارية
التي عندما عرف األخوة ،أنها جلبت له وصو ً
ال إلى قيسارية ،وأرسله إليها إلى طرسوس .أعمال 09:30

االعتراف بأن الحماس والحقيقة العتناقه ،األخوة في المسيح ساعده في الهروب من القدس حيث ثم تطرق إلى قيسارية ،ثم إلى طرسوس.
أفهم أن نشأ شاول في طرسوس ،كونها منزله وفيها األسرة.

توسيع الكنيسة
ثم أن الكنائس للراحة طوال كل يهودا والجليل والسامرة ،وكان منشأ؛ والمشي في خوف الرب ،وفي الراحة من األشباح المقدسة ،وقد تضاعفت.
أعمال 09:31

أفهم لماذا عبارة" :ثم كان بقية الكنائس" ،يشير إلى أن لبعض وقت ،اضطهاد اتباع المسيح ،على األقل في المدن المذكورة أعاله ،قد
خفت حدته ،معطيا بذلك مناقشة مفتوحة وبدون عوائق "تعاليم يسوع".
هذه اآلية أيضا يخبرنا بأن بسبب وعظ شاول ،كانت أراضي إسرائيل منشأ ،أو تدرس وتحويلها إلى "تعاليم يسوع".

وتنضم إلى يوحنا الرسول شاول
ذلك أنهم( ،شاول وبرنابا) ،يجري إرسال المنصوص عليها من األشباح المقدسة ،وغادرت منعزلة سلوقية؛ ومن ثم أنها أبحرت إلى قبرص .وعندما
كانوا في سالميس ،أنهم بشر كلمة هللا في معابد اليهود :وكان لديهم أيضا جون (الرسول) إلى الوزير .أعمال 5-13:4

يوحنا الرسول هو ابن زبدي وشقيق أيضا إلى  .Jamesكما أنني أفهم أن هذا هو جون نفسه الذي يعطي الرؤى يسوع وله تسجيل تلك
الرؤى في "سفر الرؤيا".
ثم رافق جون شاول وبرنابا خالل الجزء األول من رحلتهم .وافترض أن جاء جون جنبا إلى جنب مع شاول بغية االستمرار في تحسين
المعرفة شاول وفهم يسوع وتعاليمه ،ولكن في قراءتي لهذه القصة شاول إلى  ,Paulأنا تركت إلى االعتقاد بأن يسوع الذي يرشد في الواقع Paul
ليس أي من أبسوتليس.
تذكر :يوحنا الرسول عرف يسوع وجها لوجه وشخصيا ،في حين قد اجتمع شاول ابدأ يسوع.

احذروا األنبياء الكذبة
وعندما ذهبوا من خالل الجزيرة منعزلة بأفوس ،وجدوا بعض ساحر ،نبي زائفة ،يهودي ًا ،وكان اسمه بار-يسوع :الذي كان مع نائب رئيس البالد،
سرجيوس بولوس ،رجل الحكمة؛ الذين دعوا برنابا وشاول ،والمطلوب لسماع كلمة هللا .أعمال 7-13:6

اليماس ،وكيل للشيطان
"اليماس ولكن" الساحر (لذلك هو اسمه بالتفسير) صمدت لهم ،تسعى إلى تحويل بعيد ًا النائب من اإليمان .أعمال 13:8

هذا اليماس ،الذي هو يهودي ،يشار إليه بأنه ساحر .ال أرى هذا الشخص كأحد كهنة المعبد ،ولكن الشخص الذي تحت تأثير الشيطان،
الذين قد سمع من "تعاليم يسوع" ولكن بدالً من أن يجري تحويلها بتلك الكلمات ،ومحاوالت إلقامة دينه ،مع نفسه كالزعيم .بإفساد هذا الذي بشر به
يسوع ،اليماس هو منع اآلخرين من "كلمة" هللا الحقيقية.

في الجهود التي يبذلها هذا الساحر ،يحاول الشيطان تلويث "تعاليم يسوع" حتى ذلك الحين سوى بضع سنوات بعد صلب يسوع ،الوفاء
نبوءة يسوع أن هذا سيحدث.

هناك سوف تنشأ المسيح كاذبة ،واألنبياء ،ويقوم شو آيات عظيمة وعجائب؛ يصمم أنه ،إذا كان ذلك ممكن ًا ،أن خداع المنتخب جد ًا.
Matthew 24:24
وأرى أن هذا كالشيطان الذي سجلت أول محاولة إلقامة "دين زائفة" استناداً إلى التفسير الخاطئ "تعاليم يسوع".

ويسمى شاول Paul
ثم شاول( ،الذي هو يسمى أيضا  ),Paulمليئة باالشباح المقدسة ،تعيين عيناه عليه ،وقال" :يا كامل لجميع سوبتيلتي وجميع المفسدين ،أنت طفل
الشيطان ،أنت عدو كل بر ،الذبول أنت ال تكف عن االنحراف بالطرق الصحيحة من الرب؟ أعمال 10-13:9

 Paulيجب أن شهدت هذه اليماس كوكيل للشيطان كذلك ،كما يتضح من تقريره أعاله عبارة.

 Paulله سلطة على الشيطان
واآلن ،ها ،ويد الرب عند إليك وأنت سوف تكون أعمى ،ال نرى الشمس لموسم واحد .وفورا هناك سقطت عليه ضباب ورالم؛ وذهب حول يسعى
البعض تؤدي له من الجهة .أعمال 13:11

في هذه اآلية ،يكشف هللا له سلطة على الشيطان .ويمكن حماية هللا له األنبياء والقديسين ،ولكن كما ترون ،ال يمكن حماية الشيطان الذين
أنه يسيطر على من "غضب هللا".
ثم النائب ،عندما رأي ما حدث ،ويعتقد ،يجري دهش في مذهب الرب .أعمال 13:12

تذكر :وقد تم استدعاء شاول وبرنابا قبل نائب رئيس البالد ،سرجيوس بولوس ،للتبشير "تعاليم يسوع" للنائب.
شاول الذي هو من اآلن فصاعدا تسمى وتعرف باسم  ،Paulتفترض يجري القيام به كانعكاس العتناقه ،يضع البالء نفس هذا النبي كاذبة
كما أنه هو نفسه قد عانى .ثم يتم تحويل شاهدا على هذا ،باولوس  Seriusنائب ،،ألنه يعتقد أن  Paulمما ثبت أن أحد الوزراء هللا.

ويالحظ  Paulيوم السبت
اآلن عندما أطلق  Paulوشركته من بافوس ،أتوا إلى برجه في بمفيلية :جون المغادرين منهم عاد إلى القدس .ولكن عندما غادروا برجه ،يأتون إلى
أنطاكية في بيسيديا ،وذهب إلى الكنيس في "يوم السبت" ،وجلست .أعمال 14-13:13

يرجى اإلحاطة

علما :التي سببت هللا لكتابتها ،في هذه اآليات ،أن تمنح  Paulلمراقبة يوم السبت في "يوم السبت" .في وجود هذا

مكتوبة أسفل ،بالنسبة لنا لقراءة ،هللا يبين لنا أن  Paulال يمنح االحتفال بيوم السبت في اليوم األول من األسبوع ،ولكن في اليوم السابع من
األسبوع ،كما يعرف الوصية الرابعة يوم السبت.

يوم تذكر يوم السبت ،للحفار على القدس .ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك ،لكن اليوم السابع هو السبت الرب
خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ...خروج 10-20:8

إذا كان  , Paulالذي يقوم تحويل "تعاليم يسوع" ،تالحظ "السبت اليوم السابع" كما يتطلب الوصية الرابعة ،وبدأت ال عن طريق التحويل
له للحفار على "أول يوم السبت" ،كما تفعل المسيحية اليوم ،ال أن اقترح عليكم أن "أول يوم السبت" ليس اليوم صحيحا ً لبقية هللا أو يسوع ،ولكن
أنها كذبة الشيطان لخداع أولئك الذين سيعطي خالف العبادة الحقيقية هلل كما بشر به يسوع؟ فقط كالساحر وحاول إنشاء "ديانة كاذبة" ،في وقت
 ،Paulمنذ ،ثم كما تنبأ يسوع ،اآلخرين قد نجحت ،وهو أول يوم السبت ،الممارسة التي تكشف عن هذه "الديانة الكاذبة" بالنسبة لنا.
إذا  , Paulكنبي يسوع إلى الوثنيين ،يبقى "السبت اليوم السابع" ،حتى بعد أنه قد تم إتاحة التعليم في "تعاليم يسوع" ،ثم هذا يوحي لي أن
يسوع لم تدرس االحتفال "أول يوم السبت" ،ولكن في الحقيقة يسوع أبقى أيضا "السبت اليوم السابع" فقط كمطالب "الوصية الرابعة" .إذا قمت
بإبقاء أي يوم آخر من األسبوع كيوم السبت من أن تدرس من قبل يسوع وثم مرة أخرى قبل  ،Paulثم كيف يمكن استدعاء نفسك مسيحي ،أو من
اتباع المسيح؟

 Paulتقف على القراءة من الكتاب المقدس
وبعد قراءة القانون واألنبياء أرسل حكام الكنيس لهم ،قائال" :أيها األخوة ،لو يي أي كلمة أو موعظة للناس ،والرجل القول" .أعمال 13:15
وهو المخصص اليمان إسرائيل بأن تتم قراءة قوانين هللا في بداية كل اجتماع "يوم السبت" من التجمعات .وهذا يرد أيضا لقد تم القيام به من قبل
يسوع ،لوقا  ،21-04:16وقد أنجز منذ أعطى هللا القوانين إلى  ،Mosesوعلى حد علمي ،ما زالت في معابد اليهود في القرن الحادي والعشرين.
كما هو مكتوب في لوقا ،يمكن الوقوف ثم األفراد ودعوة إلى قراءة من المقدس هللا .ويظهر ذلك أن عرف أن يسوع خالل حياته على األرض ،ويرد
اآلن كمخصص  Paulوبرنابا.
وبعد قراءة القانون Paul ،وبرنابا سئل إذا كانت الرعاية إلعطاء أي موعظة للناس ألن الجماعة" .موعظة" هو إعطاء المشورة الجادة أو التشجيع
لحث شخص ما بشدة للقيام بشيء ما.

قصة يسوع
 Paulثم وقفت ،وقد عاد بيده وقال "الرجل من إسرائيل ،وأنتم خشية هللا ،إعطاء الجمهور .أعمال 13:16

تقبل العرض  Paulويبدأ في الكالم ،تقول الجماعة أوالً عن تعاليم يسوع والمحن التي عانت يسوع بسبب تلك التعاليم.

وقد يأتي المسيح
ونحن نعلن منعزلة كنت سعيد ًا بشري ،كيف أن الوعد الذي قدم منعزلة اآلباء باهلل خلت تف نفس منعزلة لنا أطفالهم ،حيث أنه قد خلت أقام يسوع مرة
أخرى؛ كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني" ،أنت هي ابني ،هذا اليوم قد أنجب إليك ".أعمال 33-13:32

في هذا الصدد ،هو إعطاء  Paulاقتبس من الكتاب المقدس القديمة ،المتعلقة بنبوءات المسيح ،وأن تعطي  Paulالحاضرين على فهم قد
تم الوفاء بها قبل المسيح .أن يسوع هو الذي طال انتظاره المسيح.

وأنها تتعلق بأن أنه أثيرت معه حتى من بين األموات ،اآلن ال أكثر للعودة إلى الفساد ،وقال أن على هذه الحكمة" ،سوف أعطيك رحمه متأكد ًا من
 ".Davidأعمال 13:34

مرة أخرى  Paulيشير إلى الكتاب المقدس القديمة ،بغية تقديم الدعم ليسوع المسيح ويجري .إعطاء النبوءات أن المسيح سيكون سليل من
منزل  ,Davidكما يسوع ،هذه القوة يعطي ليسوع المسيح ويجري.

سوف ال ترى الفساد
ولهذا السبب أنه  saithأيضا في مزمور آخر" ،أنت سوف ال تعاني ملكك المقدسة واحدة لترى الفساد ".أعمال 13:35

وقيل في النبوة أن المسيح سيموت ولكن جسده لن تعرف الفساد.
الذبول النت ال تترك نفسي في الجحيم؛ وال الذبول أنت تعاني ذين "واحد المقدسة" لترى الفساد .مزمور 16:10

المسيح هو "واحد المقدسة" التي تحدث .هذا يسوع قد أنجز في ذلك هللا أثيرت معه من الموت قبل أن يمكن أن تسوس الجسم في الموت.
 ,Davidبعد أن كان قد خدم بلده جيل بإرادة هللا ،سقطت في النوم ،وقد أرسى منعزلة آبائه ،ورأيت الفساد :بل أنه ،منهم هللا أثارت مرة أخرى ،ال
يرى أي الفساد .أعمال 37-13:36
وال يزال  Paulشرح أن توفي  Davidالملك ،ويدخل جسده في الفساد ،ولكن أن جثة يسوع لم يكن ،فقط كنبوءة تنبأ.

إعفاء خطايا
يكون هو معروف لكم ولذلك والرجل واألخوة ،من خالل هذا الرجل هو بشر لكم مغفرة الخطايا :ومنه جميعا أن نؤمن لها ما يبررها من كل شيء،
والذي ية ال يمكن تبريره بواسطة  Mosesللقانون -أعمال 39-13:38

ويمضي  Paulلشرح أنه من خالل تعاليم يسوع هم بشر مغفرة اآلثام .ومن ذلك أننا سوف يمكن تبريره من كل شيء ،أن القوانين
 Mosesال تبرر لنا من خالل إيماننا بقيامه يسوع.
ما  Paulتدعو قوانين  ،Mosesالتي تشمل "الوصايا العشر هلل" كمعيّن إلى  ،Mosesبل تشمل أيضا تلك الوصايا األخرى المكتوبة على
يد رجل ،أو بواسطة  .Mosesال يوجد مكان في أي من هذه الوصايا ،وال حتى ضمن الوصايا العشر ،حيث يكون لديك سبب األمل أو أن يكون له
ما يبرره بأن تتاح لك الدخول إلى السماء ،وال الحياة األبدية .فقط من خالل قبول "تعاليم المسيح" وقبولك وحفظ تعاليمه ،هي لدينا ما يبرر األمل
في الخالص إلى الخالص.
شريعة هللا ،كما هي ملخصة بالوصايا العشر ،فقط يوضح كيفية تجنب الخطيئة ،إال أنها ال تعطي مكافأة للذين يعيشون في البر .في
"تعاليم يسوع" ،وبسبب قيامته من الموت ،وهكذا حصلنا التوقع وامأل في تلقي تلك المكافآت نفسها التي استلمها يسوع.

الخداع الشيطان
في هذه اآليتين أعاله ،يبدو للوهلة األولى من قبل أولئك الذين ال تأخذ من الوقت والجهد دراسة وفهم ما يقول لنا ،أن يتم حفظ جميع أولئك
الذين يؤمنون بقيامه يسوع Paul ،لكن هذا ليس ما هو يقول  .Paulفي هذه الطريقة التي قادرة على خداع الشيطان.
بغية الكشف عن الحقيقة في اآلية أعاله ،أقدم المناقشة التالية.

الصفح هو بشر
فللبحث ما يقوله  Paulفي اآلية اثنين أعاله ،بغية فهم كلماته ومما نعرف حقيقته.
عن طريق هذا الرجل هو بشر مغفرة الخطيئة .هذا ال يقول أن يتأكد الصفح؛ إال أنه يمكن الحصول عليها من خالل إيماننا بالمسيح
وقيامته.
هو بشر لكم مغفرة الخطاياt ،له ال يقول أن الغفران هو بيان ،إال أن ذلك هو بشر .تشير العبارة" ،هو بشر "،إعطاء التعليمات .وهو
يعني أنه من خالل "تعاليم المسيح" يمكنك معرفة أو تكون تعليمات كيفية تحقيق الغفران .ال أقول هذه الكلمات أن الصفح مكفولة ،إال أنه يمكنك أن
تتعلم كيفية الحصول على اإلعفاء.
لتعلم شيء يتطلب جهدا من قبلك لتثقيف نفسك .لتثقيف نفسك في كيفية الحصول على الغفران يتطلب منك دراسة وفهم "تعاليم يسوع"،
وتلك الكلمات التي كتبها "الرسل يسوع" إلى أسفل .إذا كنت ال تأخذ من الوقت والجهد لدراسة ،ثم التعليم لم يكن هناك .وبدون التعليم ،هناك فرصة
ضئيلة سوف تكسب المعرفة تحتاج للحصول على اإلعفاء.
ما كل هذا يقول أن يسوع ال يوفر تلقائيا ً المغفرة ،عليك أن تبذل جهدا لتعلم وفهم ما يدرس يسوع ،وثم مع ذلك عائدات المعرفة للقيام بما
هو مطلوب منكم من أجل الحصول على الصفح والغفران والفداء والخالص.

له ما يبرره في كل األمور
ومنه جميعا أن نؤمن لها ما يبررها من جميع األشياء .كلمة "مبررا" يعني :بعد سببا مقبوالً لإلجراءات المتخذة ،مقبولة أو معقولة في
رل هذه الظروف .كما يمكنك أن ترى أي شيء يتحدث في هذا التعريف ،التي لها ما يبررها هو نفسه كما يجري يغفر أو استبدال .ما  Paulيقول
هو فقط أولئك الذين يؤمنون بقيامه يسوع ،صحيحة في اعتقادهم ونظرا ألن صحة يمكن( ،لن) ،كسب الغفران .لكسب شيء يوحي بأن نوعا من
العمل الضرورية .من خالل دراسة وفهم "تعاليم يسوع" ،يمكنك التعرف على ما عليه تحتاج إلى القيام به( ،يعمل) ،بغية كسب الغفران .يعلن
يسوع لتكون المنقذ الخاص بك فقط ال يكفي .الشيطان وقد قلت لكم أن هذا هو كل ما عليك القيام به ،وحيث تجعلك كسوال ،وال تأخذ من الوقت
والجهد لتعلم بنفسك.

ال مبرر له القانون
 Paulوغني عن القول بأن من الذي ية ال يمكن تبريره بواسطة  Mosesللقانون .بهذه الكلمات رد فعل متعجل أن يقول  ،Paulيقول أن
قوانين هللا ،التي نعرف أنها تكون الوصايا العشر ،ولكن كما ترون  ،Paulقوانين .Moses

كما قد سبق أرهرت أعاله ،في هذه اآليات ،الوصايا العشر وقوانين  Mosesهي إلى كعدم إعطاء مبرر أمال في الخالص .وبعبارة
أخرى Paul ،لم يخبرنا أن الوصايا العشر أو قوانين مكتوبة بخط يد  Mosesصيرت عفا عليها الزمن ،ولكن أن القوانين ال تعطي مبررات أمال
في الخالص.
تبرير كلمة ال تشير إلى الخالص فقط أن كنت على صواب في ايمانكم أن ألن يسوع كان منبعث من بين األموات معزل الحياة األبدية،
وأن كنت مبررة أيضا على أمل (ال الكفالة) الحياة األبدية.
وهو الشيطان التي أعطت معنى كاذبة لما كتب  .Paulعبارة كتبها  Paulواضحة في معناها ،إذا كنت تأخذ من الوقت لدراسة وتعلم فقط.
قبول التفسير كاذبة بالشيطان ،ويبين الخاص بك الكسل وتفضيل لقبول عمياء ما قال لكم بدالً من أن كنت تأخذ الوقت والجهد لتعلم بنفسك.

أولئك الذين لم تستمع
حذار ذلك ،خشية أن تأتي عليكم ،التي يتحدث بها من األنبياء؛ "ها أنتم ديسبيسيرس ،وأتساءل ،ويهلك :ألعمل عمل الخاص بك األيام ،عمل الذي أنتم
يجوز في الحكمة ال نعتقد ،على الرغم من رجل بتعريفه لكم ".أعمال 41-13:38

ثم يعطي  Paulاإلنذار باإلشارة إلى بعد آخر من النبوءات القديمة .في هذه النبوءة هللا يعلم أنه في أيام المسيح ،الذين سوف نسمع "كلمة"
هللا الحقيقية لن تقبل أو االعتقاد ،وفي هذا الرفض سوف يموت ،والقول بأن سيكون لديهم سوى اإلدانة لنتطلع إلى .وكان هذا ينطبق على أولئك
الذين يعيشون في وقت  ،Paulكما في حالة اليهود ،ولكن صحيح أيضا ألولئك الذين يعيشون اليوم ،من اليهود والمسلمين والمسيحيين.
كما كان مع اليهود ،الذين جاءوا إلى االعتقاد بأن أحاط بتقاليدها على مدى أجيال عديدة سابقة على "كلمة هللا" ،حيث يفعل جداً لليهود
والمسلمين والمسيحيين اليوم.

الجوع الوثنيين للحقيقة
وعندما كان اليهود خرجت من المعبد ،الوثنيين بيسوت أن هذه الكلمات قد يكون بشر لهم يوم السبت القادم -أعمال 13:42

هذه اآلية يخلط لي .أنني أفهم أن اليهود فقط دخلت المعابد ،وأن الوثنيين ومنعت من القيام بذلك .إذا أنا الصحيح في هذا التفاهم ،ثم يجب
أن اسأل كيف يتم ذلك الوثنيين يعرفون لماذا بشر  ,Paulفي ذلك وطلبوا أن  Paulأن التبشير لهم مرة أخرى التالي "يوم السبت" .يمكن أن يخطر
ألحد التفسيرات المحتملة ،والتي أن التجمعات ليست كلها من التجمعات أجريت داخل مبنى .إذا كان العدد الناس في الجماعة كبيرة ،ثم أنها سوف
يضطر للخروج الجمعية إلى ساحة محكمة مفتوحة .أن في القيام بذلك ،قد سمعت الكلمات  Paulللجميع في المنطقة ،وليس فقط تلك الجماعة.

يوم السبت
يحيط علما أيضا أن الوثنيين يطلبون أن  Paulالوعظ مرة أخرى التالية "يوم السبت" .هذا يقول لي أن المسيحيين األوائل وأطاع "السبت
اليوم السابع" ،تماما كما كان ،وهو السبيل "شعب إسرائيل" .بعد كل شيء ،كان هناك وقت  ,Paulيوم واحد فقط من األسبوع الذي كان يعرف
باسم "يوم السبت" ،وكان ذلك كما يخبرنا "الوصية إلى ذلك".
وهو الشيطان الذي قد أضيف يوم آخر الذي يعلن الشيطان يكون يوم السبت .يجب أن تقوم باختيار ،أما قبول ونؤمن "كلمة هللا" ،أو قبول
ونعتقد كلمة الشيطان.

تذكر:

أصالً ،في "سفر التكوين" ،إال دعا هللا له يوم مقدس "اليوم السابع" ،لكن في "الوصية الرابعة" ،أعطى هللا "اليوم السابع" اسم،

الذي دعا يوم السبت ،وذلك "يوم السبت" هو "اليوم السابع".
يعرف هذا :أنه ليس االحتفال بيوم السبت أن هللا الكريم أو قدس ،أنه في اليوم الذي جعل هللا المقدسة .في "كتاب من نزوح" ،الفصل ،20
هللا يقول لنا أن نتذكر "يوم السبت ,أن يبقيه المقدسة" .أنه ليس يوم السبت أن أردنا أن نتذكر ،ولكن "اليوم "،التي سماها "يوم السبت".

في أول القبول
اآلن عند الجماعة قد تفككت ،العديد من اليهود واتباع بروسيليتيس الدينية  Paulوبرنابا :الذين تحدث إليهم ،أقنعت لهم االستمرار في نعمة هللا-
أعمال 43-13:42

في هذه اآليات اثنين علمنا أنه في أول  Paulوبرنابا هي اجتمع مع جماعة اإلخوان المسلمين باليهود ،وترد من قبل اليهود للذهاب في
نعمة هللا .وهذا لإلشارة إلى أنه في البداية كان اليهود في هذه المدينة ،ال شكوى أو اعتراض على ذلك الذي بشر  Paulوبرنابا.

تشغيل اليهود معادية
وجاء "يوم السبت" القادم المدينة بأكملها تقريبا معا لسماع كلمة هللا .ولكن عندما رأي اليهود الجموع ،أنها كانت مليئة بالحسد ،وكلم ضد تلك األشياء
التي قيلت قبل  ،Paulمتناقضة وتجديف .أعمال 45-13:44

ومع ذلك ،عند اليهود وشهد العديد الوثنيين تتجمع حولها  Paulوبرنابا ،أصبح غيره من المشاهير لديهم ،وبدأوا الحديث ضد هذه األمور
التي تحدث عن طريق الرسل اثنين .في ذلك هو الوعظ  Paulأن يسوع هو المسيح ،و  Paulلالعتقاد بأن يسوع هو الشخص الوحيد ،الذي يمكن
أن يصلح النبوءات المتعلقة المسيح ،ثم التحدث ضد الكلمات التي يتحدث بها يسوع التحدث ضد هللا ،وهذا هو التجديف التي يلجأ اليهود إلى.

تحدث أوالً إلى اليهود
ثم  Paulوبرنابا مشمع جريئة ،وقال "أنه من الضروري أن كلمة هللا كان ينبغي أو ًال تحدثت إليكم :ولكن رؤية يي وضعه منك ،والقاضي أنفسكم ال
تليق بالحياة األبدية ،لو ،ننتقل إلى الوثنيين .أعمال 13:46

شمع جريئة التحدث بدون خوف ،ومع حماسة وتفان Paul .يقبل أنه من الضروري أن اليهود سماع كلمات يسوع أوالً ،ألنهم أحفاد
يعقوب ،ولكن مع رفضهم "تعاليم يسوع" Paul ،ستكون من اآلن فصاعدا مباشرة له الوعظ تجاه الوثنيين .إذا كان اليهود ال تريد أن تسمع ،لماذا
تستمر في محاولة إلعطاء هذه أنباء طيبة .هونجيريد الوثنيين لسماع كلمة هللا ،حيث يكون لهم أن  Paulوبرنابا أن التبشير.
لقد واجهت شخصيا هذا النوع من الرفض لتلك التي تحدثت إلى اآلخرين .بينما  Paulبرنابا كان وآخرون( ،الوثنيين) ،متعطشة لسماع
"كلمة" هللا الحقيقية ،لم لم أجد أي شخص يود أن يسمع لي الكالم الذي هللا قد أعطى لي للكتابة عن .الوعظ لآلخرين ومع ذلك ،إال أنني ال أعرف
من هم ،ألنها هي تلك عدة آالف الذين انتقل إلى صفحة ويب القراءة والتعلم ،ولكن أيا من الذين تكلموا وجها لوجه تريد أن تسمع "كلمة" هللا
الحقيقية.

على ضوء منعزلة الوثنيين
لذا خلت الرب قيادة لنا ،قائال" :لقد حددت إليك أن تكون خفيفة من الوثنيين ،أن أنت تكون شولديست للخالص حتى ينتهي األرض ".وعند الوثنيين
سمعت هذا ،كانوا سعداء ،ويمجدون كلمة الرب :وكثيرة كما كانت رسامة للحياة األبدية ويعتقد .وقد نشر كلمة الرب في جميع أنحاء المنطقة بأسرها -أعمال
49-13:47

كما يتضح من قدرتنا على قراءة هذه الكلمات من "سفر األعمال" ،وهكذا نفهم أن هناك تلك التي سمعت  Paulالتبشير الذي ثم كتبت إلى
أسفل وتعميمه( ،المنشورة) ،الكلمات  Paulللكالم ،وأولئك الذين لم أسمع شخصيا  Paulيمكن بدالً من قراءتها.

طرد من أنطاكية في بيسيديا
اليهود ولكن حفيظة النساء متدين ومشرفة ،والرجال رئيس المدينة ،وآثار االضطهاد ضد  Paulوبرنابا ،وطردتهم من سواحلها .أعمال 13:50
على الرغم من أن هونجيريد الوثنيين لسماع "كلمة هللا" Paul ،وبرنابا كانت القوة مغادرة المدينة.
ولكنها هزت قبالة غبار أقدامهم ضدهم ،وجاءت منعزلة إيكونيوم .و ُملئت التوابع مع الفرح ومع األشباح المقدسة .أعمال 52-13:51

إذا كنت تذكر ،تعليمات يسوع إلى رسله أنه إذا جاءوا إلى منزل أو مدينة أن عبارة أنهم بشر رفضته مواطنيهاMatthew 10:12-( ،
 ،)15أنهم كانوا إلى كوخ إيقاف الغبار من أقدامهم على مغادرة المدينة .وبالتالي سيكون من إدانة جحودهم وأن أولئك األشخاص داخل المدينة.

الخطر في الصدق
 ،وعندما كان هناك اعتداء وأدلى كل من الوثنيين ،وأيضا اليهود مع حكامهم ،استخدامها ديسبيتيفولي ،والحجر عليها ،أنهم كانوا ير منه ،وفروا من
معزل ليسترا ودربي ،مدن ليكاونيا ،وحتى منطقة الليث جولة حول :وهناك أنهم بشر اإلنجيل .أعمال 7-14:5

عند اليهود للسلطة في المدينة ،فضال عن أولئك الوثنيين الذين تم تحويلها ال يهدد  Paulوبرنابا ،وهم يجبرون على الفرار.

وأعلن  Paulهللا
وهناك جلس رجل معين في ليسترا ،عاجزة في قدميه ،ويجري تشل من بطن أمة ،الذين قد سار ابدأ :نفس سمعت  Paulالكالم :الذين stedfastly
الديان له ،وإدراك أن لديه نية أن تلتئم ،قال بصوت عال" ،يقف منتصبا على قدميه خاصتك ".وقفز ومشى .وعندما رأي الناس عما فعلته  ،Paulأنها رفعت
أصواتها ،قوله في الكلمة التي ألقاها ليكاونيا" ،اآللهة هي ينزل لنا في شبه الرجال ".أعمال 11-14:8

معرفتي بأسماء مدن ومقاطعات اإلمبراطورية الرومانية ،وفي أحسن األحوال ،غير واضحة ،ولكن استناداً إلى اللغة ،وذكر هللا ،واقترح
أن  Paulبرنابا وفي مدينة اإلغريق وال في أي من أراضي دولة إسرائيل.

تضحية لآللهة اثنين
ودعوا برنابا ،كوكب المشتري؛ و  ،Paulوافرام ،ألنه كان المتكلم الرئيسي ،ثم كاهن جوبيتر ،الذي كان معروضا على المدينة ،جلبت الثيران
وباقات الزهور معزل البوابات ،ولو كان ذلك التضحية بالشعب -أعمال 13-14:12

 Paulوبرنابا التبشير "كلمة هللا" كما يدرس لنا بالمسيح ،ولكن هؤالء الناس من أراضي ليكاونيا انظر المعجزات كأفعال اآللهة ،ونرى ذلك Paul
وبرنابا كاآللهة .بدالً من سماع الكلمات الناسبة انظر الناس فقط األفعال التي يؤدون .وهذا كما مع هؤالء المسيحيين ولقد واجهت .أنها ال تسمع عبارة أنا أتكلم،
نظراً ألنها يمكن أن تسمع فقط ما قيل طوال حياتهم .هذه هي قوة الشيطان للرجل األعمى من "كلمة" هللا الحقيقية.

عند الرسل ،برنابا و  ،Paulسمعت ،أنهم اإليجار مالبسهم ،وركض بين الناس ،يصرخ ،وقال" :يا سادة ،لماذا أنتم هذه األمور؟ ونحن أيضا الرجال
من مثل المشاعر معكم ويدعون لكم أنتم ينبغي أن تتحول من هذه تفاهات منعزلة على المعيشة هللا ،والتي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،وكل شيء فيه:
الذين في العصور الماضية عانت جميع األمم على السير في طرقهم الخاصة .ومع ذلك غادر ال نفسه دون الشهود ،حيث أنه لم جيدة ،واعطانا المطر من
السماء ،ومواسم مثمرة ،وملء قلوبنا مع الغذاء والفرح " .ومع هذه األقوال النادرة قيدت هم الشعب ،أن لم تكن قد فعلت تضحية لهم .أعمال 18-14:14

هللا يعطينا المعرفة بهذا الحدث حيث تبين لنا أنه حتى عندما تسمع بعض من "كلمة" هللا الحقيقية ،الكثير من الناس ال تزال سيتضمن ما
يسمعون الدخول الحالية تعتقد .وهذا يكشف عن أن من المهم أن تقبل كلمة هللا كحقيقة ،وليس محاولة لجعله مناسبا ً مع فهمنا الخاصة .إذا كان ال
يمكن اعتماد ما نؤمن "كلمة هللا" ،ثم يجب قبول "كلمة هللا" كالحقيقة ورفض ما كنت تعتقد أنك تعرف أنها كذبة الشيطان.

رجم حتى الموت
وهناك بعض اليهود من أنطاكية وإيكونيوم ،الذي أقنع الناس ،جاء إلى ،وقد رجم  ,Paulوجه له خارج المدينة ،لنفترض أنه كان ميتا .هووبيت ،في
صيغته جولة حول له تالميذه ،أنه ارتفع ،وجاء إلى المدينة :وفي اليوم التالي غادر مع برنابا بدربي .أعمال 20-14:19

تذكر :الشيطان تخوض حربا "امرأة" كما تحدث في "سفر الرؤيا" .المرأة رمزية لكنيسة المسيح كما بشر به يسوع ورسلهPaul ،
وب رنابا يجري فيما بينها .استخدام اليهود ،تؤدي بشيوخ المعبد ،ال الشيطان جهده إلسكات "اإلنجيل يسوع" في حين أنها ال تزال في مهدها .ويرد
هذا رمزيا في اآلية التالية.
والتنين وقف أمام المرأة ومستعد ألن يسلم ،ألن يلتهم طفلها بمجرد أنها ولدت .رؤيا 12:4

العودة إلى ليكاونيا
وعندما قد بشر باإلنجيل إلى تلك المدينة ،وقد علمت الكثير ،وعادوا مرة أخرى إلى ليسترا وإيكونيوم ،وأنطاكية ،يؤكد نفوس التوابع ،ويحضها على
االستمرار في اإليمان ،وأنه يجب خالل المحنة كثير ندخل في ملكوت هللا .أعمال 22-14:21

مجرد التفكير في ما يقال لنا .قد تم رجم  Paulقريبة من الموت ،ومع ذلك ال يزال يعود إلى تلك المدن كانت اليهود حاولوا قتله كي نؤكد
من جديد مع أولئك الذين قد تطرق ،الوقوف السريع مع عقيدتهم الجديدة.
الكتاب المقدس ال يقول لنا ذلك ،ولكن أنا على اقتناع بأن  Paulوبرنابا عاد إلى تلك المدن ألنه قد عادوا غير أنها يمكن أن تسبب جميع
أولئك الذين اعتنقوا االنزالق مرة أخرى إلى عبادة زائفة أنها كانت معروفة من قبل .مجرد التفكير في األمر .الناس أعطت األمل في كلمات Paul
وبرنابا ومن ثم قد تم رجم  ،Paulرنوا أن الموت .كيف نأمل أن الجلوس مع تلك التي وجدت؟ أن شهدت العديد من ضعف في الدعوة إلى هللا ثم
يسمح له الدعاة للقتل؟ بالعودة Paul ،وبرنابا ،يعطي دليالً لرحمة وقوة هللا ،مما يعزز اإليمان بأنهم بشر.

كثير المحنة
في هذه اآليات هللا كما يبين جميع الذين تحويل إلى بلده العبادة الحقيقية أن القيام بذلك ليس طريقا سهالً سيرا على األقدام" .أنه يجب خالل
المحنة كثير ندخل في ملكوت هللا ".حتى تلك مثل  Paulوبرنابا قد تحمل المشقة ،اإليذاء البدني ،والقرب من الموت على أيدي أولئك أثرت
ويسيطر عليها الشيطان.
ما هذا تقول لي هو أن تعلن يسوع منقذك ليست كافية بالذات .يجب أن نذهب من خالل ول روحنا ،خالل فترة صراع واالضطراب من
الروح ،قبل أن نأتي إلى الجانب اآلخر كتحويل صحيح "تعاليم يسوع".
شيء آخر أود أن أشير إلى .الشيطان أفضل الجهود المبذولة لتدمير كنيسة المسيح في مهده ،وعلى الرغم من أنه فشل ،وهو دليل على
قوة الحقيقة عندما يتحدث بها أولئك الذين لديهم اإليمان واالعتقاد.

ختان القلفة
 ،وبعض الرجال الذي نزل من يهودا تدرس األشقاء ،وقال "ما عدا يي الختان بعد طريقة  ،Mosesأنتم ال يمكن حفظ .أعمال 15:1
إلعطاء مزيد من الفهم المثالي لهذا اإلصرار من اليهود ،الذين قد تم تحويلها إلى "تعاليم يسوع" ،يجب أيضا أن الوثنيين المحولة القلفة الختان ،بحاجة
لتظهر لك صيغة العهد الذي جعل هللا مع إبراهيم.

أن القانون المذكور
وسوف أؤسس بلدي العهد بين لي وإليك وخاصتك البذور بعد إليك في أجيالها العهد األبدي ،يكون هللا لك ،وخاصتك البذور بعد إليك .وسوف تعطي
لك ،وخاصتك البذور بعد إليك ،األرض حيث أنت الفن غريب ،كل أرض كنعان ،حيازة أبدية؛ وسوف يكون على هللا .سفر التكوين 8-17:7
"هللا و" قال أبراهام" ،أنت سوف تبقى بلدي العهد ولذلك أنت ،وخاصتك البذور بعد إليك في أجيالها ".سفر التكوين 17:9

وهذا هو العهد الرئيسية األولى التي يجعل هللا مع طفل من رجل .عهد كلمة أخرى لعقد .جميع العقود التي تتطلب على األقل بين
الطرفين ،ويعطي كل طرف شيء ذي قيمة كهذه جزءا من العقد .في هذا يقدم "أول العهد هللا" كشيء له قيمة ،جميع أراضي ما كان يسمى كنعان،
ولكن من المعروف اليوم األراضي الفلسطينية .وفي المقابل توافق أبراهام إعطاء العبادة هلل وطاعة وصاياه.
هذا هو بلدي العهد ،الذي يحتفظ ية ،بين لي ولك وخاصتك البذور بعد إليك؛ "يجوز ختان كل طفل رجل بينكم .ويي ،سيركومسيسي لحم القلفة الخاص
بك؛ ويكون مميز من العهد بيتويكست لي ولك " .سفر التكوين 11-17:10

إبراهيم شيء من القيمة هو أنه وجميع ذريته المقبلة سوف تعطي العبادة "من خلق هللا" كما أوامر هللا لهم للقيام .كرمزية بعد عالمة
ملموسة على قبولها لهذا االتفاق ،جميع الذكور من البذور إبراهيم وأي أشخاص آخرين أو تصبح جزءا من أسرهم المعيشية ،الذين يجب أن يكون
لديك القلفة عملية الختان.
وأنه ثمانية أيام يكون الختان بينكم ،كل طفل رجل في الخاص بك األجيال ،أنه ولد في البيت ،أو اشترى بالمال أي غريب ،وهي ليست من خاصتك
البذور .أنه ولد في خاصتك البيت ،والتي يتم شراؤها بالمال خاصتك ،يجب أن يحتاج إلى عملية الختان :ولي العهد في اللحم الخاص بك لعهد األبدي .سفر
التكوين 13-17:12

في هذين اآليات التي وقت اليهود  Paulالمحولة من القول بأن الوثنيين أيضا يجب أن تكون عملية الختان آخر أنها سوف تنقطع من
العهد ،وفي هذا بعدم الختان هو خرق للعقد أن "دولة إسرائيل" مع هللا.
والطفل رجل المختونات ليس هو الختان الذي جسد له القلفة ،يجوز قطع تلك الروح من قومه؛ وأنه قد خلت كسر بلدي العهد -سفر التكوين 17:14

عهد الجديد
توجد مشكلة في هذا النوع من التفكير في ذلك .وقد باطلة هللا العهد الذي أدلى به مع  Mosesونسل يعقوب ،ألن كانوا ال يعيشون حتى
بهم جزءا من العقد .أولئك الذين يعيشون "تعاليم يسوع" ،ليست جزءا من "دولة إسرائيل" القديمة ،وبالتالي ال يلزم وجود فوريسكينس عملية
الختان.

ها ،األيام المقبلة saith ،الرب ،سوف أقوم عهد جديد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا :ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم في اليوم
الذي أخذت منهم باليد إلخراج لهم من أرض مصر؛ الذي بي العهد الفرامل ،كان زوج لهم  saith ،الرب :ولكن يكون ذلك العهد ،وسوف أقوم
ببيت إسرائيل؛ وبعد تلك األيام saith ،الرب" ،سوف أضع بلدي القانون في أجزائها إلى الداخل ،واكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا،
ويجوز أن شعب بالدي 31:31 .إرميا33-

"بيت إسرائيل" ،ال تشير إلى "دولة إسرائيل"" .البيت" ،كما هو مستخدم في هذه اآليات ،يشير إلى النسب أو األسرة .إسرائيل كما تحدث
هنا ،يشير إلى "إسرائيل الرجل" ،الذي هو الذي تسميته هللا من يعقوب ألن يعقوب تغلب على خطاياه .ولذلك" ،بيت إسرائيل" يشير إلى كل يهودي
ومشرك ،الذين التغلب على آثامهم ،وتبني قوانين هللا ويكتب لهم على قلوبهم.
أنا عضو في بيت إسرائيل ،ليس ألنني نسل يعقوب دم ،ولكن ألنه مثل يعقوب يستطيعون التغلب على خطاياي واحتضنت "تعاليم
يسوع" ،وقد تأتي للعيش حياتي ضمن الروح من تلك التعاليم.

الخالف Paul 's
عند  Paulوبرنابا بالتالي من ال خالفات صغيرة ونزاع معهم ،وهم العزم أن  Paulبرنابا ،وبعض آخر منها ،ينبغي أن ترتفع إلى القدس حتى
الرسل والشيوخ حول هذه المسألة -أعمال 15:2

ألن  Paulوبرنابا اختلف مع اليهود بشأن القانون فيما يتعلق "العهد األول" وختان القلفة ،تقرر أن االثنين ينبغي العودة إلى القدس ويلتقي
"الرسل يسوع" ،بغية تحقيق توافق في آراء لتطبيق القانون.
وإحضارهم في طريقهم من الكنيسة ،أنها مرت في فينس والسامرة ،معلنا تحويل الوثنيين :وأنها تسببت في فرح عظيم منعزلة كل األشقاء .وعندما
كانوا يأتون إلى القدس ،وردت الكنيسة والرسل والمشايخ ،وأعلنوا فيه كل األشياء التي هللا قد فعلت معهم .أعمال 4-15:3

ارتفع ولكن هناك بعض من طائفة الفريسيين الذي يعتقد ،قائال ،أنه أمر ضروري سيركومسيسي لهم ،واألمر لهم للحفار على  Mosesللقانون.
وجاء الرسل والشيوخ معا للنظر في هذه المسألة .أعمال 6-15:5

هذه الفريسيين هم تحولوا إلى كنيسة المسيح ،إال أنهم يصرون على أن القانون المتعلق بختان التمسك بتلك لكنيسة المسيح كما هو مكتوب
في "العهد األول".

تذكر :شيوخ معبد يفضل التقاليد أعاله كلمة هللا ،حتى ولو كانت هذه أولئك الذين اعتنقوا المسيح؛ ال يزال يتم العثور على االنسحاب
تقاليد قوية .يجب أن اعترف ،أن لديهم نقطة قوية من طريقة العرض .فقط في فهم كامل بشأن نهاية العهد القديم وبداية "العهد الجديد" ،يمكن أن هللا
تتحقق إال.

بيتر تقف ضد الختان
وعندما كان هناك كثير المتنازعة ،بيتر ارتفع ،وقال لهم" ،الرجل واألخوة ،أنتم أعرف كيف أنه قبل فترة جيدة هللا جعل االختيار فيما بيننا ،أن
الوثنيين بفمي يجب أن نسمع كلمة اإلنجيل ،ونعتقد .وهللا ،الذي كنوويث القلوب ،عارية لهم الشاهد ،منحهم األشباح المقدسة ،حتى كما فعل في معزل لنا؛ وال
فرق بيننا وبينهم ،تنقية قلوبهم باإليمان .أعمال 9-15:7

ومن هذه الكلمات أن بيتر يعطي تعريفا ً هلل لماذا لم يعد يتطلب ختان للقلفة .الوثنيين واسطة فمي يجب أن نسمع كلمة اإلنجيل ،ونعتقد .ما هذه
الكلمات هي قوله هو أن الوثنيين لم يكن لالستفادة من "قانون هللا" ،لم تكن عملية الختان ،حتى اآلن بسبب "تعاليم يسوع" ،كما يتحدث بها يسوع،
فضال عن الرسل ،جاءوا إلى االعتقاد من خالل تلك التعاليم على الرغم من ال يعرف القوانين منذ الطفولة .هذا هو ختان القلب ،الذي يتكلم عنه هللا
في عدة مناسبات في كتب العهد القديم.

وهناك مالحظة شخصية
في اآليات أعاله بيتر يعطي إشارة إلى أن تطرق من قبل األشباح المقدسة ،وأن هللا لم يصنع فارقا على الذي كان ذلك يمس ،سواء كان
يهودي أو مشرك .أشعر أنه من الضروري أن نشير ،كيف عرف الرسل أن الوثنيين قد تلقي في الواقع أو تأثرت باالشباح المقدسة.
إذا كنت تعتقد أن كنت قد تأثرت باالشباح المقدسة ،ثم سوف تعرف لماذا أنا أتحدث عن ،ولكن تلك ابدأ لمست ،قد ال يفهم كيف علم بيتر
بأن أولئك الذين بشر أنه تلقي األشباح المقدسة.
بدأت بالدي دراسة وأبحاث الكتاب المقدس في شباط/فبراير من عام  .2007أنا لم تبدأ مع الرغبة في البحث عن هللا ،ولكن للحصول على
التعلم حتى أنا يمكن أن نزاع التفسيرات أن عمي ،هو وزير رسامة سيعطي .لم يكن حتى ،أيار/مايو  ،2009حتى أرهر هللا رحمته لي بلمس لي مع
األشباح المقدسة.

البدنية والعقلية والروحية
كنت جالسا ً على كرسي مشاهدة شريط فيديو لرجل وعظ الكتاب  ،Danielوإعطاء تفسير لمعنى لتلك النبوءات عندما جاء األشباح
المقدسة على عاتقي .أنا ال كان يجلس إلى أسفل ،وأنا أعلم أن أنا قد انخفض إلى الكلمة .وحتى مع ذلك ،على الرغم من أن كنت جالساً ،أنا تقريبا
انزلق المقعد.
حدث مثل هذا شيء قوية بالنسبة لي ،أن شعر بالنسبة لي ،كقوة مادية التي تؤثر على بلدي المهارات الحركية .أثرت في نفس الوقت لي؛
عقلياً ،حيث أن كل ذلك قد درس إلى تلك النقطة في الوقت المناسب ،فجأة تصبح مفهومة .أنه كما لو كان ضوء تحولت فجأة في غرفة مليئة
بالظالم .في ذلك الوقت نفسه ،روحي ،التي كانت حتى ذلك الوقت ،أنا يشك حتى موجودة ،مليئة مثل هذا الحب والفرح ،بغية جعل لي تمزيق ،في

العاطفة العميقة .الشيء ،في الوقت حدث كل هذا بالنسبة لي ،وكنت غير متأكد من ما كان عليه .لم يكن حتى بضعة أيام في وقت الحق ،التي
أدركت أن أنا قد تطرق من قبل يد هللا .مع هذا اإلدراك ،أعلنت بقية حياتي للعبادة ،وخدمة "هللا سبحانه وتعالى".
ألنه ،كما يعتقد اآلن ،عندما كنت لمست األشباح المقدسة ،أي شخص حولك سوف نرى تحول تأتي على لك .سيكون هناك القليل من
الشك لهم ،إذا هم أنفسهم قد مرت عليه .وبهذه الطريقة ،عرف الرسل الوعظ أحدثت عند التحويل من أولئك سماع أقوالهم.

ال فرضها هللا
وهللا ،الذي كنوويث القلوب ،عارية لهم الشاهد ،منحهم األشباح المقدسة ،حتى كما فعل في معزل لنا؛ والحقيقة أن بيتر هو جلب إليها
هي تلقي هذه الوثنيين نفس من هللا األشباح المقدسة ،ولهذا السبب اختارت هللا أنها تستحق ،ولذلك ليس ألي من الرجل في محاولة لفرض شرط
على الوثنيين المحولة أن هللا ال يفرض نفسه.
اآلن ولذلك لماذا يغري يي هللا ،لوضع نير على عنق التالميذ ،التي ال آبائنا وال نحن كانت قادرة على تحمل؟ ولكننا نعتقد أنه من خالل النعمة من
الرب يسوع المسيح ونحن يخلص ،حتى أنها .أعمال 11-15:10

ولكننا نعتقد أنه من خالل النعمة من الرب يسوع المسيح ونحن يخلص ،حتى أنها -كلمة "نعمة" آخر كلمة " الرأفة" .وقد أخبرنا هللا
أنه الرحمن الرحيم ألولئك الذين يحبونه .يسوع يقول لنا أن حب هللا بكل القلب ،والروح ،والعقل .كما بينت في الدروس األخرى ،تعريف كيفية
إرهار هذا النوع قوية من الحب للحفار "وصايا هللا" (الوصايا العشر) .حيث أن هذا هو يدرسها لنا يسوع ،ثم أنها ال تطبق إال على اليهود فقط
ولكن لجميع الذين سوف عبادة هللا كما أنه يحظى .ولذلك نعمة يسوع تعاليمه وتعاليمه لها كمؤسسة على الوصايا العشر .إذا لم تقوم بدراسة "تعاليم
يسوع" ،ثم ال شخصيا سيكون لكم مع العلم بأن توفير تلك التعاليم .دون تلك المعرفة لك تقصر تلقي "رحمه هللا".

صديق يسوع
هذا هو بلدي الوصية" ،أن يي يحب بعضنا بعضا ،كما كنت قد أحب ".مزيد من الحب قد خلت أي رجل من هذا" ،أن رجل يضع حياته ألصدقائه".
أنكم يا أصدقائي ،إذا أنتم بذلك مهما كان األمر لك .يوحنا 14-15:12

يمكن العثور على المفتاح لفهم ما "نعمة يسوع" في العبارة التالية .أنكم يا أصدقائي ،إذا أنتم بذلك مهما كان األمر لك .ماذا بعد هل يسوع
األمر منا؟ نحن نحب هللا بكل قلوبنا ،والروح والعقل ،الذي البيان عند نحافظ على الوصايا العشر .ولذلك ،ليتم حفظها في "نعمة المسيح" ،يجب
علينا أن نفعل كما أنه أوامر؛ الحفار على الوصايا العشر ،وجميع تلك األشياء األخرى التي كان يدرس .وهذا السبب في يسوع يعرف أن "القديسين
هللا" ك أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح .عندما يخبرنا بيتر أن نحن ننقذ "نعمة الرب يسوع المسيح" ،في أعمالنا طاعة
لما يسوع منا أن نفعل أن نحن ننقذ أوامر .إذا كنت ال طاعة ألن يسوع يخبرنا أن تفعل ،فأنت لست صديقا للسيد المسيح ،إذا لم تكن صديق ،ثم أنت
لن يتم حفظ.
لوضعها بطريقة أخرى ،ال يكفي أن تقوم بتعريفه ببساطة يسوع ليكون لديك المخلص؛ أنت يجب أن تطيع تعاليمه ،التي لها كمؤسسة على
الوصايا العشر .الستدعاء نفسك مسيحي ،إلعطاء التشدق بإعطاء الحب هلل ،وأن تعلن يسوع منقذك مع الشفاه الخاص بك ،بحد ذاتها ،لن يتم حفظ
لك ،يجب عليك أوالً القيام به كأوامر يسوع.

وهناك جهد مطلوب منكم القيام به كأوامر يسوع ،يجب معرفة وااللتزام بالوصايا العشر ،فضال عن معرفة والعيش باألخالق يدرسها لنا
يسوع .فقط في الخاص بك القيام بهذه األشياء هللا وسوف تعرف حقيقة الحب الخاص بك .إذا كنت تشارك في العبادة الخاصة بك في األشياء التي
كنت وضعت تعارض قوانين هللا أو تعاليم يسوع ،ثم العبادة الخاصة بك دون جدوى حتى لو كنت المجاهرة يسوع ليكون المخلص الخاص بك.

العهود الثالثة
استناداً إلى ما بيتر كتبت أعاله ليس لدى أي شك في أن بيتر على علم بما يلي:
ها ،األيام المقبلة saith ،الرب ،سوف أقوم عهد جديد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا :ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم في اليوم الذي أخذت
منهم باليد إلخراج لهم من أرض مصر؛ الذي بي العهد الفرامل ،كان زوج لهم  saith ،الرب :ولكن يكون ذلك العهد ،وسوف أقوم ببيت إسرائيل؛ بعد تلك
األيام saith ،الرب ،وسوف أضع بلدي القانون في أجزائها إلى الداخل ،واكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:31 .إرميا33-

العهد األول
وكان العهد القديم مع إبراهيم ،الذي أعطى العهد األول ،مع إبراهيم ونسله عن طريق إسحاق ،ليس عن طريق إسماعيل .في هذا العهد
مطلوب بذور إبراهيم أن القلفة على الختان كقبول رمزي على هذا العهد.

العهد الثاني
وكان العهد الذي يجعل هللا مع نسل يعقوب ،الذي أعطى العهد الثاني ،مع "دولة إسرائيل" ،ليس مع أي فرد ،ولكن جميع مواطني األمة
كمجموعة .في هذا العهد هللا يتحول العبيد إلى أمة ،ولكن يتطلب أيضا أن هم التمسك بشروط "العهد األول و" كذلك.

العهد الثالث
رل "العهد الجديد" ،الذي أعطى العهد الثالث ،تنوي هللا أنه سيكون لكل منا كأفراد عالقة شخصية حميمة معه مباشرة ،واحد إلى واحد.
ومن هذا أن ختان للقلفة لم يعد لها معنى .هللا ال يهتم بالجوانب إلى الخارج والبدنية للجسم ،فلكن سيمبوليسمس.
هللا يريد الحقيقية والموضوعية القبول له القوانين ،تلك األشياء التي تولد من روحنا وواضح من خالل موقعنا القلب والروح والعقل .وهذا
السبب ،هللا يريد تحت "العهد الجديد" ،ونحن أصبح الختان من القلب ،والتي لم تعد تحتاج إلى ختان للقلفة.
أريد أن لك أن تحيط علما بشيء تحدث في اآليات أعاله من إرميا؛ هللا يقول لنا أن هذا "العهد الجديد" بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا :حتى
اآلن نحن الذين الوثنيين أيضا مشمولة "العهد الجديد" إذا لم نفعل "أوامر يسوع" .أشر هذا إلرهار أن عندما يسوع في الرؤيا تتحدث عن  ،144,000الذين ال
الدم أحفاد يعقوب مدرجة في هذا العدد أيضا.
ثم جميع تعدد الصمت ،وأعطى الجمهور إلى برنابا و  ،Paulيعلن ما هي المعجزات وعجائب هللا قد أحدثته بين الوثنيين لهم .أعمال 15:12

مع الكلمات التي يتحدث بها بيتر ،والحكمة والحقيقة التي أرهرت تلك الكلمات ،اآلخرين ،الذين قد اختلف في أوالً يبق للصمت.

 Jamesتتفق مع بيتر
وبعد أن أجرى على السالم ،أجاب  ،Jamesقائال" :الرجال واألخوة ،يستجيب لي :خلت أعلن سيميون (بيتر) كيف باهلل في األول زيارة الوثنيين،
تأخذ منها شعب السمه .أعمال 14-15:13

وهذا االتفاق عبارة األنبياء؛ كما هو مكتوب" ،بعد هذا أنا سوف يعود ،وسيبنى مرة أخرى في خيمة  ,Davidالذي هو انخفض إلى أسفل؛ وسيتم بناء
مرة أخرى على أنقاض منها ،وسيتم إعداده :أن البقايا الرجال قد يسعى بعد الرب ،وجميع الوثنيين ،ويسمى أعطيه اسمي saith ،الرب ،الذين دويث كل هذه
األشياء " .يعرف هللا هي كل أعماله من بداية العالم .ولهذا السبب هو الجملة بلدي أننا المتاعب ليس لهم ،التي تتجه إلى هللا من بين الوثنيين :ولكن أن نكتب لهم،
أنهم يمتنعون من التلوث أصنام ،ومن الزنا ،ومن األمور خنق ًا ،ومن الدم Moses .القديمة وقت خلت في كل مدينة لهم أن الوعظ له ،يتم قراءتها في المجامع كل
يوم السبت .أعمال 21-15:15
ولذلك اتفقت  Jamesمع بيتر أنه ليس لهم لفرض شرط على الوثنيين هللا ال تتطلب منهم قبل منحهم األشباح المقدسة .ولذلك في هذا االتفاق وشرح أن
أؤكد مرة أخرى أن  144,000تشمل جميع الذين يسعون جاهدين باسم هللا ،وليس مجرد استطردت الدم يعقوب.
العبارة" ،ألن اسمه "،يشير مرة أخرى إلى اسم هللا ،واصراري أن اسم هللا ليس مجرد يهوه ،أو يسوع ،بل أن يتم العثور على االسم الحقيقي هلل في
الوصايا العشر واألخالق هللا.

الحيوانات للغذاء
إضافة  Jamesولكن شرط أن أولئك الوثنيين تحويلها حتى يكون تعليما بشأن الممتنعون من التلوث أصنام ،ومن الزنا ،ومن تناول األمور
خنقاً ،ومن شرب دماء الحيوانات تؤكل .وأنا على اقتناع بأن  Jamesلم يتم استثناء فقط تلك الذنوب أنه يسرد ،بل أن خطيئة الوثنية والفجور،
جوانب الوصايا العشر ،وذلك إشارة إلى جميع العشر .األشياء خنقاً ومن الدم ،وتشير إلى إدراج تلك الحيوانات التي سمح للقتل وأكل الرجل ،مع
المؤهل وأضاف أن هذه الحيوانات ال يكون خنقاً ،وأن كنا ال لشرب الدم منهم أن قتلنا .يمكن االطالع على قائمة هذه الحيوانات في الكتاب من سفر
التثنية الفصل .14

ما هو اسم هللا؟
اسم هللا هو إشارة  Jamesأعاله؟ كما بينت في الدروس ،ليست أسماء هلل الكثير من األسماء كما هي أو العناوين أو بيانات من حقيقة.
وقال  Mosesهللا" ،ها ،عندما تأتي منعزلة أطفال إسرائيل ،وأن أقول لهم "،هللا بك اآلباء قد خلت أرسل لي" ،ما هو اسمه؟ ماذا أقول لهم؟ "
وقال هللا  ،Mosesأنا أن أنا :وقال "وهكذا سوف أنت تقول منعزلة أطفال إسرائيل "،أنا قد خلت أرسلني لكم .وعالوة على ذلك قال هللا إلى ،Moses
"هكذا أنت سوف أقول منعزلة أطفال إسرائيل "،خلت اللورد جود الخاص بك اآلباء وهللا إبراهيم ،وآله إسحاق وآله يعقوب ،أرسلني لكم :هذا هو اسمي إلى
األبد ،وهذا هو بلدي التذكارية منعزلة جميع األجيال " .خروج 15-03:13

في اآليات أعاله هللا نفسه يخبرنا اسمه هو أنا ،ومع ذلك أنا اسم كما يعرف اسم .وقد فهمت دائما ً اسم لتكون تلك التي حصلنا بآبائنا عند
الوالدة حيث تميزنا من أي األخوة واألخوات ونحن قد يكون أو تنوي أن يكون .على سبيل المثال ،أنا آخر من ثمانية أطفال .والدي اسمه لي الري،
وذلك هو اسمي .أنا لم يكن لديك شقيق أن والدي يدعى أيضا الري .أن فعلت ذلك ،ستكون قد أنشأت االرتباك عند التصدي لواحدة من جهة أخرى.
مجرد التفكير في هؤالء اآلباء الذين اسم ابنهما األول بعد أنفسهم .إذا كان اسم والدي الري ،ثم هذا أيضا يمكن أن أحدثت االرتباك .لهذا السبب

لماذا في الماضي مرات ،االبن سيكون إعطاء اسم نيك مثل جونيور ،أو الثاني الري ،أو ربما يسمى باسمه األوسط .أعتقد يمكنك أن ترى وجهة
نظري.
اسم هو ذلك الذي نحن مدعوون لتمييز واحد من اآلخر .ويتم ذلك ألن هناك العديد منا .ومع ذلك ،هناك آلة واحد فقط ،واالبدية إلى األبد.
عندما يقول هللا  Mosesالتي أردنا أن يشيرون إليه بوصفه "أنا" ،وهذا هو حيث يفرق له من خلق هللا ،هللا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،من جميع
اآللهة الكاذبة األخرى التي كانت موجودة وكانت تعبد في زمن .Moses
عندما يقول هللا  Mosesومن خالله لنا جميعا أنه قد نسميه أنا ،أنه ال تعطينا بيان الحقيقة ،واالستفادة من ذلك كوسيلة لوضع نفسه اآللهة
الكاذبة قبل كل شيء؟ وهذا كما أنا تصور قصد هللا .ذلك باسم هللا ،والنظر إلى  ،Mosesليس كثير اسم بل بيانا للحقيقة ،يجري نظراً الستخدامها
كوسيلة راحة للرجل .أنه نظراً لهذه الحالة ،يجب أن نسأل السؤال ،مرة أخرى إلى االسم الذي هو  Jamesإشارة؟

شخصية وطابع والشرف
عند الوالدة والدينا تعطينا اسماً ،ولكن هذا االسم اعتبارا من هذه النقطة للراحة .من خالل حياتنا علينا تطوير منطقتنا الشخصية
واألخالق .فمن هذه األشياء التي عندما وضعت حقا ً تحديد من نحن .ثم هو االسم طريقة سهلة ومريحة لتلخيص كل ما نحن .االسم ال تحدد لنا؛ أنه
يلخص كل ما تحدد لنا فقط.
فمن هذا التعريف الشرف الشخصي ،وشخصية ،واألخالق التي تحدد لنا حقاً ،وبالتالي هو اسمنا .أن أنا دعوت الري ببساطة طريقة
مالئمة لمعرفة لي من جميع اآلخرين .وبالمثل ليس اسم أنا أن يقول لنا الذي هللا ،ولكن كل األشياء نفسها التي تحدد لك ولي ،لذلك ،مما يعطينا
تعريف ما هو هللا ،الذي هو مجده الشخصي وشخصيته ،وشخصيته المعنوية .وهذه يمكن سيظهر ويفهم في الوصايا العشر واألخالق تدرس من قبل
يسوع .هذا ما يخبرنا الذي هللا ،وفي احتضان لدينا من هذه الجوانب نفسها األخالق والشرف ،والشخصية ،وأن نصبح واحداً مع هللا .في هذا بأننا
كاليهود والوثنيين أخرجت لهم شعب السمه.
اعتبارا من هذا االجتماع لشيوخ كنيسة المسيح ،بيتر قد بالفعل رؤيته من يسوع التي فتحت جميع الحيوانات أرجل أربعة للحوم للرجل،
بل أن األكل من الحيوانات التي تم قتلها خنقا ً أو شرب دمه ال يزال يدينه هللا .وأرى أن هذا  Jamesالفهم فإن العديد من الذين كانوا الوثنيين ويجري
تحويلها إلى المسيح كانت تجهل هذه اإلدانات ،وذلك بحاجة إلى التثقيف.

ضمائر هو التوصل إلى
ثم يسر الرسل والشيوخ ،مع الكنيسة كلها ،بإرسال الرجل الذي تم اختياره من الشركة الخاصة بهم إلى أنطاكية مع  Paulوبرنابا؛ إال وهي لقبه يهوذا
بارساباس ،وسيالس ،الرجال كبير بين األشقاء :أعمال 15:22

وهكذا يتم التوصل إلى توافق في آراء ،وتقرر أن الوثنيين لم يكن بالختان كقبول رمزي على هللا كما كشف عندما جاء األشباح المقدسة
عند الوثنيين على الرغم من أنها قد ال تم ختانهن أوالً.
أود أن أدلى بتعليق بشأن هذا .كما بينت من قبل ،السبب الحقيقي في الوثنيين ال تحتاج لعملية الختان من القلفة ألنها ليست شرطا "العهد
الثالث" .يتم ختان الوثنيين التي يتم تحويلها من القلب ،والذي هو الختان الحقيقي أن هللا يقصد به طوال الوقت .ختان القلفة كان دائماً مهرج رمزية
لتذكير الناس أن تبقى "شريعة هللا" كما يفهمها أبراهام .فشل معظم أبناء إبراهيم للحفار على القانون ،نظراً ألنهم ال يعتقدون ،حتى بعد هللا ،يحدد

القانون خطيا ،في شكل الوصايا العشر ،وأنها ال تزال ال يعتقد أن القانون أعطيت لهم من قبل "من خلق هللا" ،ورأوا أنه كقانون يقدمه الرجل
 Mosesلهم.

يتم إرسال إعالن
وكتبوا رسائل بها بعد هذه الطريقة؛ "الرسل والمشايخ واألخوة إرسال تحية منعزلة األخوة التي من الوثنيين في أنطاكية وسوريا وكيليكية:
 Forasmuchكما سمعنا ،أن بعض الذي خرج من منا قد المضطربة لك مع الكلمات ،وتخريب النفوس الخاصة بك ،قائال ":أنتم يجب أن تكون عملية الختان،
والحفار على القانون :للذين أعطينا ال هذه الوصية :يبدو جيدا منعزلة لنا  ،ويجري تجميعها مع اتفاق واحد ،إرسال الرجال المختارة لكم مع الحبيب برنابا و
 ،Paulالرجل الذي قد هازارديد العيش السم ربنا يسوع المسيح .أعمال 26-15:23

بعد أن تقرر الجمعية العامة للرسل والشيوخ السؤال ،كتبوا رسائل إلرسالها إلى كافة التجمعات شكلت حديثا لشرح وإعطاء التوجيهات.
وقد تم ذلك لتحقيق التماثل العبادة المشتركة بين العديد من كنائس المسيح في مقاطعات بعيدة من اإلمبراطورية الرومانية.
فقد أرسلنا ولذلك يهوذا وسيال ،الذين سوف أقول لك أيضا نفس األشياء عن طريق الفم .لذلك تبدو جيدة لألشباح المقدسة ،ولنا ،إرساء عليكم ال عبء
أكبر من هذه األشياء الضرورية؛ أعمال 28-15:27

يي االمتناع عن التصويت من اللحوم المقدمة لألصنام ،ومن الدم ،ومن األمور خنق ًا ،ومن الزنا :من الذي إذا أنتم أنفسكم ،أيها سنفعل جيدا .أجرة يي
جيدا .أعمال 15:29

ال أعتقد أن هذه الرسالة محددة بما أنه يطلب كنائس المسيح عدم القيام به ،أن التجمعات مقيدة بأال تلك األشياء .يتم إنشاء "كنائس المسيح"
على "تعاليم المسيح"؛ ولذلك فاعتناق تعاليمه بأكملها إذا أريد لها أن تظل جزءا من كنيسة المسيح .ويشمل هذا التفاهم أن تدرس يسوع الوصايا
العشر ،ومن خالل تعاليمه الخاصة وسعت تلك عشرة مع العديد من الواجبات األخالقية األخرى ،كلها مطلوبة كجزء من شخصيتهم ،والشرف
واألخالق ،من تحويل للمسيح.

فالسفة اليونان
ثم بعض الفالسفة األبيقوريين ،والمتحملون ،واجه له .)Paul( ،وقال بعضهم "ما سوف ببلير هذا القول؟" بعض أخرى" ،قال سميث أن يكون واضع
المنصوص عليها آللهة غريبة :نظر ًا ألنه بشر لهم يسوع والقيامة ".وأخذوا له ،وجلبت له معزل آريوس ،قائال" :ربما أننا نعرف ما هذا المذهب الجديد ،إثبات ًا
لما تقدم أنت سبيكيست،؟" النت برينجيست بعض أشياء غريبة على آذاننا :سوف نعلم ولماذا تعني هذه األمور .أعمال 20-17:18

في البداية قد تعتقد أن هذه الفالسفة كانت غريبة والمطلوب لمعرفة المسيح وتعاليمه .الكلمات ،وأخذوه ،يشير إلى أخذ اإلكراه Paul .لم
يكن أمامها خيار ،ولو أنه رفض أنه قد تعرض للضرب .هذه المتحملون يعتبرون أنفسهم المثقفين ونخبة ،وذا رأي أنه المعرفة المتفوقة أكثر من
أي شخص آخر.
لجميع األثينية والغرباء التي كانت هناك أنفاق وقتهم في أي شيء آخر ،ولكن أما أن أقول ،أو لسماع بعض الشيء الجديد .أعمال 17:21

ربما كنت تعتقد أن هذا من شأنه أن يجعل منهم فتح الذهن نحو األفكار الجديدة ،ولكن العكس تماما كان صحيحاً.
ثم  Paulوقفت في خضم هيل المريخ ،وقال" :أيها الرجال من أثينا ،أنا يرون أن في كل األمور يي أيضا الخرافية ،كما أقره ،وصعوده الوالءات
الخاصة بك ،وجدت مذبحا مع هذا النقش "،أن هللا غير معروف " .منهم ولذلك أنتم جهل العبادة؛ أن تعلن له أنا معك .أعمال 23-17:22

تذكر :اإلغريق ،مثل الرومان ،وقدم العبادة لعدد كبير آلهة .أن ما تقوله  Paulأنها كانت تعطي العبادة هلل أنهم يعرفون ال على اإلطالق،
هللا غير معروف .كيف يمكنك أن العبادة ما معروف لكم؟ الحديث عن وجود اإليمان األعمى Paul .هو تخبرهم هنا أن هللا غير معروف في الواقع
"هللا خلق" ،من بينهم يسوع االبن.
المائتة هللا التي جعلت العالم وكل األشياء فيه ،أن نرى أنه هو رب السماء واألرض ،وليس في المعابد باليدين .ال هو يعبد بأيدي الرجال ،كما لو أنه
يحتاج إلى أي شيء ،نرى أنه جيفيث لجميع أشكال الحياة ،والتنفس ،وكل األشياء؛ وقد خلت مصنوعة من دم واحد جميع األمم للرجال أسهب في الحديث عن كل
من على وجه األرض ،وخلت تحدد األوقات قبل تعيينهم ،وحدود تلك السكني؛ أنه ينبغي أن تسعى الرب ،إذا هابلي قد يشعر بعد له ،والعثور عليه ،ويعتقد أنه ال
يكون بعيد ًا عن كل واحد منا :آللية نعيش ،ونقل ،ويكون وجودنا؛ كما قال بعض الشعراء الخاصة بك أيضا ،ألننا أيضا ذريته .فوراسموتش ثم نحن أبناء هللا،
ونحن ال ينبغي أن تعتقد أن ألوهية مثل منعزلة المتجمدة الذهب ،أو الفضة ،أو الحجر ،بالفن وجهاز الرجل .أعمال 29-17:24

نحن أبناء هللا؛ الحي على هذا النحو يجب علينا ال أن نفكر في هللا كالتي تبذلها الفن وخيال رجل من الذهب أو الفضة أو الحجر ،المتجمدة.
ونحن من هللا ،وهللا ليس للرجال.

الرجال في كل مكان التوبة
واألوقات من هذا الجهل هللا غمز في؛ ولكن اآلن كومانديث جميع الرجال في كل مكان إلى التوبة :نظر ًا ألنه قد خلت عين يوم ،الذي قال أنه سيحكم
العالم في بر بأن الرجل الذي كان قد خلت رسامة؛ إثبات ًا لما تقدم قد خلت أعطاه تأكيدا منعزلة جميع الرجال ،وأنه قد خلت طرح له من الموتى في هذا .أعمال
31-17:30

معظم المسيحيين لقد تحدثت قل لي "الوصايا العشر" فقد أصبح عفا عليها الزمن بموت يسوع على الصليب ،ولكن إذا كان هذا صحيحاً،
ثم لماذا  Paulيصرون على أن نحن يجب أن كل التوبة؟ التوبة تشير إلى أننا في الخطيئة ،ويجب التوبة من هذه اآلثام .إذا فقد أصبح الوصايا
العشر ،التي تعطي تعريف ما هو الخطيئة ،عفا عليها الزمن ،ثم من ما يجب علينا التوبة؟ وهذه طريقة أخرى الذي يخدع الشيطان لنا .إذا لم يكن
هناك ال الوصايا العشر ،ثم ال حرج ،إذا لم يكن هناك ال الخطيئة ،ثم ال يوجد شيء من الذي نحن بحاجة إلى التوبة.
نظراً ألن أمر هللا ونحن يجب أن التوبة ،أنها تقف على السبب في أنه يجب أن يكون هناك ما زالت الخطيئة ،وإذا كان ال يزال هناك
الخطيئة ،ثم إال إذا كنا نعرف ما يشكل خطيئة يمكن لنا التوبة منه.
من الوقت الذي أخذت  Edenللحديقة من آدم وحواء ،سمح هللا أن الرجل يعبد كما تم تفضيلها .هذا ال يعني أنه كان سعيداً بذلك ،إال أن أنه
ليس فرض نفسه على الرجل ،وهللا يريد أن نحب له بخيارنا ،ليس ألنه يفرض علينا .هناك الصيد واحد ومع ذلك ،إذا كنت ال يعبد هللا كما أنه
أوامر ،ثم أنت لن تتلقى هبة الحياة األبدية ،ولكن بدالً من ذلك سوف نعرف الموت األبدية.
عند أوالً إنشاء هللا رجل على األرض ،وقدم رجل عقد إيجار األرض .خلق هللا األرض حتى أنه ينتمي إلى هللا ،ولكن هللا قال رجل تتكاثر
وتجديد ،وإخضاع جميع األرض واتخاذ دومينيون منه .دفع الرجل للسيادة األرض بأننا كنا إعطاء العبادة هلل كما عرف هللا أن العبادة وال آلة أخرى
أمامه.
مع أي إيجار الممتلكات ،من المفهوم أيضا أن المستأجر سوف تبقى في حالة جيدة الممتلكات المؤجرة له .فشل الرجل في كل هذه
المتطلبات .لهذا اإلخالل بالعقد ،هللا هو الذهاب إلى إزالة دومينيون الرجل من األرض؛ يتم قبضها مرة أخرى لنفسه ،وهو الذهاب إلى طرد جميع
الرجال الذين يرفضون التمسك بشروط عقد اإليجار له .فمن ذلك أن يوم القيامة كل شيء.

مع تعاليم يسوع والموت والقيامة ،سيسمح هللا لم تعد تلك العبادة إعطاء الرجل ألي خالف معه .هللا فقد صبره مع الرجل ،ويتم تعيين
الوقت للحكم.
وعندما سمعوا من قيامه الموتى والبعض سخر :وقال آخرون" ،سنستمع إليك مرة أخرى لهذه المسألة ".أعمال 17:32

هذه اآلية تبين لنا أن هذه المتحملون فعلت ال أعتقد ،ولكن ببساطة تريد أن تسمع المزيد ،فقط ألنه شيء جديد وأنهم لم يسمعوا قبل.

وقد تلقيت األشباح المقدسة؟
وأنه جاء لتمرير ،أنه بينما كان ابلوس في كورنثوس Paul ،قد مرت عبر سواحل العلوي جاء إلى أفسس :والعثور على بعض تالميذه ،قال لهم" ،يي
تلقينا األشباح المقدسة حيث يعتقد يي؟" وقالوا له" ،لدينا ليس كثيرا كما استمعت إلى ما إذا كان تكون هناك أي األشباح المقدسة" .أعمال 2-19:1

إذا لم تكن قد تلقت األشباح المقدسة ثم كنت ال يتم حفظ في يسوع .إذا كنت تعتقد أن لديك نية أنك تعطي العبادة الحقيقية هلل ،ولكن لم تتلق
األشباح المقدسة ثم كنت ال يتم حفظ في يسوع وبالتالي الخاص بك العبادة عبثا .لذا أعتقد أن علينا أن نطرح هذا السؤال ،كيف يمكننا أن نعرف إذا
تلقينا األشباح المقدسة؟
وقال لهم" ،منعزلة ما ثم يي عمد؟" وقالوا أن "معزل معمودية جون ".ثم قال " ,Paulيوحنا عمد حق ًا بمعمودية التوبة ،قائال منعزلة الناس ،فإنهم
ينبغي أن يعتقدون عليه الذي ينبغي أن يأتي بعد له ،أي في المسيح يسوع ".أعمال 4-19:3

ماذا يقول  Paulهؤالء الناس أن هذا ال يكفي ليكون عمد بل أن يوحنا المعمدان الذي بشر توبة خطيئة ،وأن أولئك الذين أنه عمد إلى
االعتقاد الذي عليه ينبغي أن يأتي بعد ،وهو يسوع المسيح ،الذي طريقة أخرى للقول بأن توبة خطيئة ليس في حد ذاته وتعطيك الخالص  ،التي
يجب أيضا يؤمنون والحفار على "تعاليم يسوع المسيح".

تحدث في األلسنة
عندما سمعوا هذا ،كانوا قد عمدوا باسم الرب يسوع .وعندما كان  Paulيديه عليها ،األشباح المقدسة جاء عليها؛ وهم كلم مع األلسنة ،وتنبأ .وكانت
جميع الرجال عن اثني عشر عضوا .وذهب إلى كنيس وكلم جرأة للفضاء لمدة ثالثة أشهر ،المتنازعة وإقناع األشياء المتعلقة بملكوت هللا .أعمال 8-19:5

كما يمكنك أن ترى ما جاء إلى التالميذ عندما تلقوا األشباح المقدسة .المسألة لها ولذلك ال بد من التساؤل ،هل لديك القدرة عندما يتحدث
إنجيل هللا التكلم باأللسنة؟ وأعتقد أن السؤال األول ينبغي أن يكون ما يعني أن التكلم باأللسنة؟
من أجل معرفة ما إذا كنت تحدث في األلسنة عليك أوالً أن تكون في شركة الناس الذين ال يكبر في الناطقين باللغة التي كبرت حديثة،
حتى عندما تتكلم "اإلنجيل المقدس" لهم في اللغة األصلية الخاصة بك ،سوف تسمع في لغتهم عند الوالدة وال في لغتك الوالدة .التالي يعطي الدعم
لهذا.
وامتألت األشباح المقدسة ،وبدأ الكالم مع سائر األلسنة ،كما أعطاهم الروح الكالم .وكانت هناك مسكن في "القدس اليهود" ،الرجل متدين ،من كل
أمة تحت السماء .اآلن عندما كان نويسيد هذا الخارج ،تعدد جاء معا ،وكان مرتبك ،نظر ًا ألن كل رجل يسمع لهم التحدث بلغته .وكانوا جميعا عن دهشتها
وراعه ،قائال أن واحد إلى آخر" ،ها ،ليست كل هذه التي يتكلم جاليلينس؟ وكيف نسمع نحن كل رجل في لغتنا الخاصة ،حيث ولدنا "؟ أعمال 8-2:4

اآلن بعد أن فهم ما يعنيه أن التكلم في األلسنة ،كنت من أي وقت مضى كانت قادرة على القيام بذلك؟ إذا لم يكن كذلك ،ثم تشير إلى أنك قد
ال تلقيت األشباح المقدسة ،وهي بالتالي غير "القديسين هللا" .إذا تبين لك أن هذا في الواقع وصف لك ،ثم اقترح عليك بذل الجهد من الوقت
والدراسة لتجلب لك أحد مع هللا .أن كنت تقرأ هذه الكلمات التي منحنى إياها هللا ،يقول لي أن كنت يبذلون الجهد.
في الحقيقة جميع ،ليس لدى فكرة عما إذا كان أتكلم في اللسان أم ال .أن لم تحاول التبشير علنا ألي شخص الذين نشأوا يتحدث لغة خالف
اإلنكليزية؛ بدالً من ذلك لقد كرست وقتي لكتابة كل هذه الصفحات التي يمكنك العثور على صفحة ويب هذه .في هذا الجهد ،أنا قد ترجمت إلى
عشر لغات أخرى العديد من هذه الكتابات ،ولكن هذا ليس نفس الشيء فيما يتعلق بما يعني أن يتكلم في األلسنة.

ما هي األشباح المقدسة؟
هناك ما هو أكثر لتلقي األشباح المقدسة عالوة على القدرة على التكلم باأللسنة مع ذلك .وهذا يتعلق بما األشباح المقدسة .ويعتقد معظم
المسيحيين أن األشباح المقدسة جزء من الثالوث أو ألوهية .هذا المفهوم أو تفسير أنشأتها كنيسة روما من تجميع لألساقفة ،مبكرا في تاريخها .مثل
كل شيء آخر أن مكافحة المسيح قد أثبتت أنها كاذبة وال من هللا.
لقد قدمت شرحا ً في الدروس المستفادة فيما يتعلق بما األشباح المقدسة ،ولكن باختصار هو كلمة هللا الحية .عندما كنت مليئة باالشباح
المقدسة جميع المعارف التي يمكنك الحصول عليها من خالل الدراسة والبحوث يأتي الوضوح الكامل فيما يتعلق بمعناها وفهم منه .أفضل يمكن أن
تفسر هذا من خالل تجربتي الخاصة.
وبدأت في شباط/فبراير  2007دراسة الكتاب المقدس مع مصاريف كبيرة من الوقت والجهد .ذهبت إلى هذه الدراسة ال للبحث عن هللا
ولكن إلرهار عمي ،الذي يشغل منصب وزير رسامة ،له خطأ في فهمه للكتاب المقدس .ولو ال الدراسة للبحث عن هللا ،ومن خالل دراستي
الدؤوب من الكتاب المقدس وتلك األحداث التاريخية التي تحدث في النبوءة ،أنني حققت قدرا كبيرا من المعرفة .تلقي المعرفة ليس من الحكمة .كان
البيانات ،ولكن لم تفهم ،وال أنا أعتقد كما شرط لإليمان .لم يكن حتى أخذ هللا شفقة على لي بعد أن جعلت الصالة عليه بسبب احباطي من عدم فهم
أن هللا تطرق لي.
في صلواتي سأل هللا للمغفرة في خطايا قد ارتكبت منذ شبابي ومن ثم تاب من هذه اآلثام ،مرة واحدة وقد جئت لندرك أن الذي يعرف بأنه
خطيئة .عندما تطرق هللا لي ،أن البيانات قد تم الحصول عليها من خالل الدراسة ،جاء إلى الوضوح ،والتفاهم وجاء لي في فيض من القوة العاطفية
والمادية والروحية .وأنا على اقتناع بأن أنا ال كان يجلس إلى أسفل ،أنا متأكد من أن لقد سقطت إلى أسفل؛ وهذه هي قوة قد تأثرت باهلل.
وهذا كما كان معي عندما تلقيت األشباح المقدسة .على الرغم من أن هذا قد ال يكون كما معك ،تكون عمومية واحدة أن يتم منحك فهم كل
ما تعرفه وفيما يتعلق بالكتاب المقدس .أنا ال أقول أن الكتاب المقدس بأكملها سيعرف فجأة لك ،إال أن الكتاب المقدس الذي قدمتموه شخصيا
دراسات لسوف تصبح مفهومة لك .ومع ذلك ،كما يمكنك االستمرار في دراسة الكتاب المقدس ،بعد أن كنت قد تأثرت باالشباح المقدسة ،سوف
نفهم كما قمت بدراسة ،سيكون هناك القليل إذا أي عدم اليقين بشأن معنى .أثناء هذه العملية ،ال تزال تحتاج إلى النظر إلى هللا لقيادته .إذا كنت تتبع
حيث يوجه هللا ،وليس فيها اخترت الذهاب ،سوف يحدث الفهم الحقيقي.
فكرة واحدة التي سوف أقول لكم إذا كان في الواقع لقد تلقيت األشباح المقدسة إذا كنت قد جئت لندرك أن "الوصية الرابعة" كما تنوي هللا
االلتزام "عطلة السبت المقدسة" له ،أو إذا كنت ال تزال لمعرفة أي مشكلة في االحتفال بيوم السبت اليوم األول من األسبوع .لنتذكر أن تبقى "يوم
السبت" المقدس هو "الوصية الرابعة" ،نظراً ألهميته في عبادة هللا الحقيقي والصحيح .إذا كنت ال تزال ال تقبل هذا كالحقيقة ،ثم أنني أشك أن كنت
قد تأثرت باالشباح المقدسة.

صديق يسوع
وقد قال يسوع أن كنت صديق له إذا كنت تطيع أمره ،والوصايا العشر جزء من كيف نحن إلرهار حبنا هلل" ،الوصية الرابعة" كونها
واحدة من تلك العشرة .ولذلك ،إذا كنت ال تفعل كأوامر هللا والحفار على الوصايا العشر ،كل عشرة منهم ،ثم يمكنك ال صديق له ،وإذا كنت ال
صديق له ثم لن تتلقى األشباح المقدسة ،وال يمكنك معرفة الحياة األبدية.

 Paulويوم السبت أول
إذا كان يمكنك تفنيد ما أقول فيما يتعلق "يوم السبت اليوم السابع" ،يعطي  Paulالمناقشة في اآليات التالية.
ونحن أبحرت بعيد ًا عن فيليبي بعد أيام الفطير ،وجاء لهم إلى ترواس في خمسة أيام؛ حيث أننا اإلقامة سبعة أيام .أعمال 20:6

أيام الفطير يشير إلى عيد الفصح؛ هذا ثم يقول لنا أن هذه األحداث تجري في شهر آذار/مارس.

عيد الفصح
أود أن أبلغكم أن يحيط علما أن  Paulيعطي إشارة إلى عيد الفصح ولكن ليس لعيد الفصح .المسيحيين األوائل ،وشملت  ،Paulلم يعقد
االحتفال بموت وقيامه يسوع كأي نوع من عطلة أو المراقبة الدينية السنوية .لم يكن حتى إنشاء كنيسة روما في  12:00م عندما أمر اإلمبراطور
قسطنطين االحتفال ،فضال عن االحتفال بالميالد.
اإلمبراطور قسطنطين فعلت هذا ،ليس بسبب أي شيء في الكتاب المقدس حيث يعطي هللا التعليمات أو األوامر ،ولكن ألن تقع تلك
األحداث اثنين خالل االعتدال الربيعي ،فضال عن االنقالب الشتوي ،سواء التي كانت جانبا من عبادة وثنية آلة الشمس ،وال عالقة لها مع "تعاليم
يسوع" ،أو العبادة "من خلق هللا" .اإلمبراطور قسطنطين مصلين وطيد اللة الشمس ،ولم يكن ابدأ مسيحيا ً كما حددها أولئك الذين الحفاظ على
وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح.
وبعد اليوم األول من األسبوع (األحد) ،عندما جاء التوابع معا لكسر الخبز Paul ،بشر لهم ،وعلى استعداد للرحيل في الغد؛ وواصل كلمته حتى
منتصف الليل .أعمال 20:7

العديد قد أشار لي إلى هذه اآلية عند إعطاء مثال ذلك  Paulالحظ "أول يوم السبت" .للوهلة األولى يمكن أن أرى كيف كنت قد تعتقد أن
هذا؛ ولكن عندما كنت تأخذ من الوقت إلدراك ما يجري قال سوف ترى أنه ليس من االحتفال يوم السبت أن  Paulالمشاركة في أو التحدث عن.

كسر الخبز
هذه اآلية بالتأكيد يتحدث اليوم األول (األحد) ،ولكن عليك أن تسأل والسؤال "ما  Paulبه في مثل هذا اليوم األول من األسبوع؟" هذا
الشعر يخبرنا ،وجاء التوابع معا لكسر الخبز .ما يعني أن كسر الخبز؟ لقد جاءوا معا تناول وجبة ،ووقت العشاء .ال يوجد شيء لتشير إلى أن هذا

االجتماع في أي حال من األحوال بمالحظة يوم السبت ،لقد جاءوا معا في المساء لتناول العشاء .اآلية ثم يمضي ليقول لنا Paul" ،بشر لهم".
ومن هذه الكلمات أن أولئك الذين قد تحدثت إلى اإلصرار على أن هذا يعكس احتفال بيوم السبت ،ألن يعظ  Paulتلك اليوم األول من األسبوع.

المفتاح لفهم لماذا هذا ليس احتفال يوم السبت في الكلمات التالية ولكن" .على استعداد للرحيل في الغد "،يكشف عن الغرض الحقيقي
لماذا يعظ  Paulللحاضرين .سوف يغادر  Paulفي الصباح ،حيث أن الشعب يريد وتحتاج أن  Paulنعطيهم التعليمات المتعلقة "إنجيل هللا" ،لمن
يعرف عندما أو إذا كان  Paulسيمر من أي وقت مضى طريقهم مرة أخرى .وهذا ليس احتفال بيوم السبت ولكن اجتماع مرتجلة للشعب للحصول
على قدر المعرفة من أحد مثل  Paulأنها يمكن قبل أن يغادر .الكلمات" ،وواصل خطابه حتى منتصف الليل "،هو أول جانب من السبب في هذه
القصة مكتوبة في الكتاب المقدس ،مع فهم كامل جلب التالية لهذا الغرض.
قد تسأل ،ثم "لماذا هللا تسببت في أن هذا يكون مكتوب في الكتاب المقدس أن لم يكن اإليعاز إلى أن عبادة هللا اليوم األول من األسبوع
مسموح به هلل؟" اآليات التالية تعطي الغرض أو سياق لماذا يقال هذه القصة في الكتاب المقدس.
وكانت هناك إشارات كثيرة في مجلس الشيوخ ،حيث جمعت معا .وهناك جلس في نافذة معينة رجل شاب اسمه استشهاد افتيخوس ،التي سقطت في
نوم عميق :وكما كان  Paulطويلة الوعظ ،غرقت إلى أسفل مع النوم ،وسقطت من دور علوي الثالث ،واتخذ الميت .و  Paulذهب إلى أسفل ،وسقطت عليه،
وتبني عليه وقال "مشكلة ال أنفسكم؛ حياته بالنسبة له " .عندما ولذلك كان يأتي مرة أخرى ،وقد كسر الخبز ،ويؤكل ،وتحدث فترة طويلة من الوقت ،بل وحتى
كسر اليوم ،حيث غادر .أعمال 11-20:8

كما ترون الغرض إرهار أن طفل سقط ثالثة مستويات ،وأعلن ميتا ،ولكن عندما جاء  Paulله ،حياته عاد إليه .وهذا هو الغرض من
قول هذه القصة وال عالقة له بأي أول يوم السبت هو.

شيء واحد أريد أن أوجه انتباهكم ،مما يعطي دليالً على أن هذا ليس هو السبت جمع بالنسبة لي .ثم واصل  Paulوتحدث فترة طويلة من
الوقت ،بل وحتى كسر اليوم .

تذكر :هذا االجتماع والوعظ ويبدأ عندما كانت تجلس في وقت العشاء اليوم األول من األسبوع ،وثم استمر طوال الليل حتى نهاية
الشوط األول اليوم ،مما سيجعل من العشاء مساء اليوم األحد ،من خالل الليل للصباح أو الشروق صباح اليوم االثنين.

تذكر

أيضا :هللا يحدد يوم جديد كبداية في "الشمس أسفل" ،ولذلك اليوم الذي تحدث عنه ليس يوم السبت" ،اليوم السابع" ،لكن هو في

الواقع أول يوم من األسبوع أو يوم األحد .حتى أنهم نجلس لتناول العشاء ،مساء يوم األحد ،ثم كما هو اآلن يحدث في وقت قرب أو بعد غروب
الشمس ،أو في المساء من هذا اليوم ،وهو يعني ،مساء اليوم األحد .ما هو هذا أن تقول لي هو أنه في نهاية اليوم األول في مساء اليوم األول ،أنها
الجلوس لتناول العشاء .يمكن أن يحدث هذا النهاية لوجبة اليوم قبل فترة وجيزة من أنهم جلسوا لتناول العشاء ،تبعاً لما هو الوقت من السنة ،واستمر
خالل الليل عندما يسقط الطفل .وهذا خالل ساعات اليوم الثاني من األسبوع كما يقول هللا الوقت .ونحن نعلم ما هو الوقت من السنة أن هذا يأخذ
مكان من ،بعد أيام الفطير ،أعمال  -20:6هذه العبارة هي إشارة إلى عيد الفصح ،الذي يصادف في شهر آذار/مارس ،مما يعني أن هذه الوجبة أن
حدثت في بداية المساء في حوالي  1600ساعة ،أو  04:00م اليوم األحد ،وقبل أنهم جلسوا لتناول العشاء.
ولذلك ،هذه القصة بأكملها يقال من األحداث التي تحدث من اإلعداد للشمس اليوم األول من األسبوع ،من خالل الليل لالستراحة اليوم
اليوم الثاني من األسبوع ،وهو ليس اليوم األول من األسبوع ،يوم األحد ،ولكن في اليوم الثاني من األسبوع يوم االثنين .وفي شروق الشمس ،اليوم
الثاني من األسبوع (االثنين) ،أن  Paulثم غادرت.
واآلن بعد أن اتخذنا الوقت لدراسة وفهم هذه اآليات ،ال أرى كيف أي شخص يمكن أن تفسر هذه القصة كما يجري تعليمة لالحتفال يوم
السبت في "اليوم األول" من األسبوع .وكان كل من الوعظ الذي قام به  Paulبعد غروب الشمس في مساء اليوم األول من خالل الليل إلى صباح
اليوم الثاني .أيا من الوعظ في  Paulيحدث خالل ساعات اليوم الوقت من "اليوم األول" ،وجميعها حدثت خالل ساعات عند معظم الناس ،لوال

نائماً ،وأن هللا يعطي لنا أن نكون اليوم الجديد أو في اليوم الثاني من األسبوع .إذا كان قبول أولئك الذين يعتقدون أن هذه اآليات تعطي دليالً على
حفظ يوم السبت في أول يوم من األسبوع من قبل هللا ،ثم ال اتبع هذه اآليات نفسها ينبغي أن تعطي دليالً على أننا يجب أن نالحظ يوم السبت اليوم
الثاني من األسبوع ،يوم االثنين ،وكذلك؟ وبطبيعة الحال لم يكن كذلك ،يوم السبت هو االسم الذي أعطى هللا "اليوم السابع" من األسبوع ،يوم
األسبوع الذي هللا المقدسة وقدس ثم فقط .تماما كما أننا ندعو اليوم السابع السبت ،هللا األولى أعطاه اسم يوم السبت.

 Paulيعطي النبوءة
واآلن ،ها ،وأنا أعرف أنتم جميعا ،وبينهم أنا قد ذهب الوعظ ملكوت هللا ،سنشهد وجهي ال أكثر .ولهذا السبب أغتنم لك لتسجيل هذا اليوم أنني نقية من
الدم من جميع الرجال .ليكون ليس في عدم التعامل معها أن تعلن لكم جميع محامي الدفاع من هللا .أعمال 27-20:25
يأخذوا حذرهم ولذلك منعزلة أنفسكم ،ولجميع القطيع ،التي األشباح المقدسة خلت جعلك المشرفون ،لتغذية كنيسة هللا ،التي خلت اشتراها بدمه .أعمال
20:28

هذه رسالة إلى القادة أو الحكماء من الكنائس .أنها لهؤالء الناس أن يقول  Paulكنائس المسيح أن تصغي على أنفسهم ،فضال عن
التجمعات .أن الكنيسة في أيديهم لإلشراف على ورعايتها .أن الكنيسة تم شراؤها "دم المسيح" على الصليب ،وذلك أنه ال بد أن يبقى هؤالء الشيوخ
للعبادة الحقيقية هلل كما ورد في "تعاليم يسوع" ،التي تشمل الوصايا العشر.
سؤال الذي ينبغي طرحه :لماذا هؤالء الشيوخ تحذيره من أن تصغي ل؟ ما هي الطريقة هم لتغذية الكنيسة؟

إلحاق الذئاب
ألنني أعرف هذا ،أنه بعد مغادرة بلدي يجوز إلحاق الذئاب أدخل بينكم ،ال تألو القطيع .من األنفس الخاصة بك يقوم الرجال تنشأ أيضا ،تحدث األمور
المنحرفة ،رسم بعيد ًا من التوابع بعد لهم .ولذلك يشاهد ،وتذكر ،أن الفضاء ثالث سنوات تعد لم يحذر الجميع ليال ونهارا بالدموع .أعمال 31-20:28

في اآليات أعاله هو إعطاء  Paulتحذير األليمة للكنائس ألنه ساعد في إنشاء .هو تحذير األبرشيات ،أدخل الذئاب المؤلمة في بينكم ،ال
تألو القطيع ،الذي يتعلق بأولئك الذين سوف يبشر اإلنجيل كاذبة والتأثير على الناس من الحقيقة هللا وإلى عبادة هللا كاذبة.
 Paulيذهب إلى تحذير ،من األنفس الخاصة بك يقوم الرجال تنشأ ،تحدث األمور المنحرفة ،رسم بعيداً من التوابع بعدهم .حتى أولئك
الذين هم من المصلين ،الذين يبدو أنها قد حولت بتعاليم يسوع للعبادة الحقيقية هلل ،سوف منحرف "اإلنجيل المقدس" إلى أكاذيب الشيطان ،مما
يصيب الجماعة في إعطاء العبادة الكاذبة.
أنا تظهر لك حدث تاريخيا كيف واحد مثل هذا الشذوذ ومما تظهر لك أي نوع من الشيء أن تصغي لفي عبادة هللا الشخصية الخاصة بك.

الدكتور أ .ت .هيسكوكس
وبطبيعة الحال تماما أعرف أن يوم األحد يدخل حيز االستخدام في التاريخ المسيحي المبكر كيوم دينية ،كما أننا نتعلم من "آباء المسيحية"
وغيرها من المصادر .لكن ما هو مؤسف أن األمر وصفت مع عالمة الوثنية ،ومعمد باسم آلة الشمس ،-ثم اعتمدت ويقدس بالردة البابا يوحنا بولس
الثاني ،وتركها كتراث مقدس البروتستانتية" .
وهذا اقتباس من زعيم المعمدانية ،مؤلف كتاب "دليل المعمدان" ،حوالي عام  1880إلى عام .1898

االقتباس أعاله يستند إلى فهم أن المسيحيين األوائل أعطى االحتفال بيوم السبت اليوم األول من األسبوع ،وذلك ليجيتيماتيزيد "يوم السبت
األحد" .ولكن كما حذر النبوءة  Paulألنه من الممارسات ،إلحاق ذئاب ،مثل هذه التي ستسحب أبرشيات المبكر بعيداً عن العبادة الحقيقية هلل.

ومن الواضح أن الدكتور هيسكو ابدأ درس كتابات  ،Paulولذلك لم يكن على علم أن التحذيرات النبوية من الذئاب المؤلمة التي ستدخل
في بينكم .أو هل أن الدكتور هيسكو واحد من هؤالء ذئاب أن  Paulتحذر؟ الوصية الرابعة محددة للغاية بشأن اليوم األسبوع الذي يوم السبت التي
يتعين مراعاتها .يمكنك أما أن تطيع كلمة هللا أو لم يكن ،أنت صديق يسوع أو لم تكن.
واآلن ،األخوة ،وأثنى عليكم هلل ولكلمة نعمته ،وقادرة على بناء لك ،وتعطيك ميراث بين كل منها والتي قدس .أعمال 20:32

التبشير  Paulعدم مراقبة يوم السبت اليوم األول من األسبوع .هذا  Paulوهو النبي يسوع من "العهد الثالث" ،وعلى هذا النحو يتم
اختياره من هللا إلعطاء التعليمات بشأن كيفية تلك التي سوف عبادة هللا كما علم يسوع أن يستمع إلى .ولذلك ،إذا كنت تريد أن تكون جزءا من
ميراث بين كل منهم التي كرست تحتاج إلى عبادة هللا ككلمة هللا يرشد وليس كما هو مناسب لك .صديق يسوع ليست واحدة الذي يعطي التشدق بأنه
مسيحي ،ولكن أحد الذين يطيع كلماته ،في جميع القلب والروح والعقل .
اسمحوا لي أن أكرر شيئا لقد قلت على الدوام من خالل هذه الكتابة أن هللا قد تسبب لي بذلك منذ يونيو من عام  .2009إذا كنت ال عبادة
هللا كما أنه أوامر ثم ال عبادة هللا في جميع .ويرد هذا الدعم في اآليات التالية.
اآلن لذلك يستجيب" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أن يي قد يعيش ،وتذهب وامتالك
األرض التي الرب اآلباء الخاص بك جيفيث لك .يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال ية تقلل من أي من ذلك ،أن كنتم قد تبقى وصايا
الرب إلهك التي أنا أمر عليك .سفر التثنية 2-4:1

كيف أنه هللا هللا علمتنا ،عن طريق رسول هللا  ،Mosesفضال عن جميع األنبياء اآلخرين ،أوامر أن نعطي العبادة له .ويرد كل ما درس
لنا في الوصايا العشر .في أن هذا هو "كالم هللا" ،ويتحدث إلينا باهلل عن طريق األنبياء ،ونحن الذين يحبون هللا ،والذين يرغبون في إرهار حبنا هلل
بطريقة هللا سيري حبنا ،تحتاج إلى الحفار على تعاليم يسوع تماما كما يسوع علمنا ،ال إضافة أي شيء إلى كلماته ،أو إزالة أي شيء من كلماته.
وباخت صار ال وضع الكلمات في فم هللا ،وال إزالة أو تجاهل هذا الذي تكلم هللا .للقيام بذلك يزيل يمكنك من إعطاء العبادة "من خلق هللا" ألن إعطاء
العبادة هلل لالختراع الخاصة بك .إال "هللا خلق" عروض المكافآت الخاصة بك الطاعة ،ما يفعله هللا لك اختراع نقدم لكم؟
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