كتابات Paul
الفصل 2
كيف "أوامر هللا" نحن العبادة له
هذا الفصل بعنوان كتابات  ,Paulولكن قبل أن نستكشف ما كتب  ،Paulأشعر أنه من الضروري اإلشارة إلى اإلرشادات األساسية التي
يقدمها هللا فيما يتعلق بكيفية إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة له.

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 ،يي قد
تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر التثنية 2-4:1

الجزء من اآليتي ن أعاله التي أبرزت ،وأكدت هي في صميم فهم كيف أوامر هللا أن نعطي العبادة له .ويقول ما هذه العبارة أن هللا قد الفعل
أخبرنا كيف أن تعطي للعبادة ،وكيفية تحقيق بر.
ما قاله هللا هو الكمال ،وال يحتاج إلى تغييرات أو تعديالت .هللا يخرج الحق ويقول لنا" :لقد أعطيت لك كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية
األمر أنا كنت تعيش حياتك وتعطي العبادة بالنسبة لي .هذا ويوجد في الوصايا العشر ،وفي تعاليم يسوع المسيح .ال تزيد على أي شيء أنا منحك أو
استقطاع من ،أجل إذا ما أعطيت لك لم تكن مثالية فعال ،وأن ال قد أعطيت لكم " .وهذا ليس اقتباسا الفعلي من هللا ولكن له يضيء القصد من خالل
نفسه فقط.
وقد قال هللا" ،في ستة أيام أنا خلقت السماء واألرض ،ثم أنا استراح في اليوم السابع .ألن أنا استراح في اليوم السابع ،يتقدس اليوم السابع،
وقدس اليوم السابع(" ،سفر التكوين  ،)3-2:2ولذلك" نتذكر اليوم السابع للحفاظ على القدس .في ستة أيام يجب القيام بكل العمل الخاص بك ،ولكن
السابعة اليوم "هو يوم السبت للخاص بك الرب" ،في أنه يمكنك تقوم بأي عمل( " .خروج )11-20:10
في االقتباس أعاله من كتب سفر التكوين وسفر الخروج ،من الواضح جداً أن هللا قد أخبرنا أن اليوم السابع هو في الواقع له يوم راحة.
عندما يكون لديك شخص ما( ،مكافحة المسيح) ،ثم يأتي على طول وأقول لكم أن "اليوم مجلس اللوردات من الباقي" هو "اليوم األول" من
األسبوع ،ويمكنك بسهولة مشاهدة بالكذب .ما قامت به مكافحة المسيح هو تجاهل ما قال هللا واالستعاضة عن ذلك لما الشيطان يريد منك أن تقبل،
ونعتقد .بهذه الطريقة أن الشيطان قد تغير أو تعديل أو تبديل "كلمة هللا".
مع وضع هذا في االعتبار ،أشعر أن الوقت قد حان اآلن لتوضيح األمور األساسية التي ال غنى عنها لعبادة هللا الحقيقي والصحيح.
يسوع يقول لنا أن ما يلي هو "وصية أعظم" من كل منهم.
"حب هللا" مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل .لقد أعطيت مناقشة مستفيضة بشأن ماذا يعني هذا ،ويتطلب منكم في الدروس.
اقترح عليك العودة وإعادة قراءة إذا لم تكن متأكداً .وباختصار أن يسوع هو نقال عن شيء كتبه  Mosesفي "كتاب سفر التثنية" التي يمكن
تلخيصها في اآليات التالية.

طريق اللورد
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب إليك ،ولكن الخوف من الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،وأحبه ،وتخدم
الرب خاصتك هللا مع جميع خاصتك القلب ،وبكل الروح خاصتك ،للحفاظ على وصايا الرب ،وتماثيل له ،والتي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن
خاصتكDeuteronomy10:12-13 .

للخوف من هللا
هلل "الخوف" ،ال يعني أن يكون خائفا من هللا ،ولكن أن تبين له أقصى درجات االحترام والمراعاة .هللا والدك جيدة ،والذي يظهر لك شيء
لكن حبة ،كل ما يطلب في المقابل أن تظهر حبك له .وهذا يتجلى بطاعة وصاياه الخاصة بك.

السير على طريق هللا
ماذا يعني أن يمشي في جميع طرق له؟ "طرق هللا "،له عالقة بشخصيته وميثاق الشرف ،وشخصيته المعنوية .وتعرف هذه في "الوصية
عشر" وتلك الواجبات األخالقية التي يدرسها لنا يسوع .هللا يخبرنا أن يكون كما ،األخالقية والصالحين في كل األمور.

ما يتطلب منا هللا
ما يقوله  Mosesفي اآليات أعاله؟ "إذا كنت ترغب في تقديم العبادة هلل ثم هذه هي األشياء التي كان يتطلب منا ".فهو ال يقول أن هللا
تتوقع هذه األشياء لنا ،أو أن هللا تأمل هذه األشياء لنا ،ولكن ذلك كان يتطلب هذه األمور جميعا.
كلمة "يتطلب" يعرف بأنه :أن يكون شيئا كشرط مسبق ضروري ،أو اإلصرار على أن نفعل شيئا .فما هو إذن "شيئا" أن هللا تتطلب ذلك
لك ولي؟ شيء هو أن التي توضح هللا قد سبق لنا في الوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح.
مع أخذ ذلك في االعتبار ،ربما يمكنك وبالتالي فهم لماذا ما هللا يتطلب منا أن الذي تدعو له "الوصايا ".ولعل اآلن يمكنك أن ترى ما أعنيه
عندما أقول أنه يجب إعطاء العبادة إلى هللا تماما كما األوامر ،وأنه ليس كما متعتك.
فما هو أن شيئا أن هللا قد المنصوص عليها؟ أردنا الحفاظ على وصايا الرب ،وتماثيل له .وصايا الرب الوصايا العشر ،ومع هذه يجري
الوفاء بها أو يرفعها يسوع لإلنجاز ،وهي تشمل الواجبات األخالقية التي تدرس يسوع كذلك.

إلحاق الذئاب
هل تذكرون كيف حذر " Paulالذئاب الخطيرة" التي ستدخل في بينكم؟ اآليات التالية سوف تعطي أداة التي يمكن أن نستخدم جميع
االعتراف وذلك درء هذه الذئاب.
يي ال يجوز إضافة معزل كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال يي تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك .سفر
التثنية 4:2

واآلن بعد أن كنت تعرف كيف أوامر هللا أنه يكون يعبد ،عليك فقط القيام به كما أنه يحظى والحياة األبدية لك؛ ال تقبل نظرية كاذبة في
شكل تقاليد وأعراف .كلمة هللا هي الحقيقة ،وإذا ما كنت تعتقد أو الممارسات والعادات التي تبقى غير مدعومة "كلمة هللا" ،ثم أنها كاذبة ،ويجب
رفض منهم ،آخر سقوط من نعمة والعبادة الخاصة بك ستكون بدون جدوى.

كيف يصلي
تذكر :هللا يقول لنا وضع ال هللا أخرى أمامه ،نصلي له فقط و ال يعطي للصالة أو العبادة لألصنام التي صور المتجمدة مثل التماثيل،
والطالء ،والمنحوتات ،ولكن هذا يشمل أيضا إعطاء الصالة إلى القديسين المفترض كما عرضت كنيسة روما وغيرها .الصالة فقط ألن هللا خلق،
آخر أنك تعطي العبادة لآللهة األخرى.

يسوع يعطي تعليمات
ولكن أنت ،عندما أنت بريست ،الدخول في خزانة خاصتك ،وعندما يمتلك أنت تغلق الباب خاصتك ،نصلي إلى خاصتك األب الذي في
سرية؛ وأجزى خاصتك األب الذي [سث سر ًا إليك علناMatthew 6:6 .
في اآلية أعاله ،يسوع ال يقول لنا عندما كنا تغلق الباب في خزانة ثم قم بتشغيل الضوء ،ال ،هو يقول لنا بالدخول في مكان مظلم حيث
يمكنك مشاهدة أي شيء ،وثم يصلي هلل .في ما الطريقة ثم سوف وجود صورة المتجمدة تساعد في صالتكم إذا أنها مظلمة للغاية لرؤية لهم؟ القيام
بأوامر هللا ،ال كالتقاليد أو العرف يقول لك هذه هي السبل التي يخدع الشيطان لنا.
من خلق هللا قد أعطى األمر بكيف أنه من المتوقع أن يكون يعبد .لكنت للعبادة بأي طريقة أخرى ،يزيل لك من عبادة "هللا خلق" لعبادة هللا
الخاصة بك إنشاء هللا كاذبة وأن العبادة سدى .وقد سوى "هللا إلنشاء" مكافآت ألولئك الذين يحبونه ،للعبادة زورا ،هو إزالة يمكنك من تلقي تلك
المكافآت.

 Paulفي رحلة إلى القدس
وفي اليوم التالي أننا  Paulفي الشركة قد غادر ،وجاءت منعزلة قيسارية :ودخلنا في منزل فيليب اإلنجيلي ،الذي كان واحد ًا من السبعة؛
واإلقامة معه .وكان الرجل نفسه أربع بنات ،العذارى ،وتنبأ .أعمال 9-21:8

من الصيغة أعاله ،يقترح بالنسبة لي أن هذه الصفحات ،في "كتاب األفعال" ،لم تكن مكتوبة  ،Paulولكن شخص آخر لم تحدد .الحصول
على مثل هذه المعرفة الحميمة أنشطة  Paulيجب أن يكون المطلوب أن صاحب البالغ من هذه الكلمات كان عضوا في الفريق الذي سافر مع
 Paulوبرنابا.

أغابوس النبي
وكما أ ننا تريد هناك العديد من األيام ،جاء هناك من يهودا نبي معين ،اسمه أغابوس .وعندما قال أنه كان يأتي معزل لنا ،أنه أخذ حزام
 ،Paul'sوربط يديه وقدميه ،وقال" ،هكذا  saithاألشباح المقدسة "،حتى يقوم اليهود في القدس تلزم الرجل الذي أوونيث هذا حزام ،ويسلم له في
أيدي الوثنيين " .وعندما سمعنا هذه األمور ،نحن ،وأنهم لذلك المكان ،بيسوت له ( )Paulعدم الذهاب إلى ما يصل إلى القدس -أعمال 12-21:10

ومن الواضح أن هذا النبي ،أغابوس ،تلقت تحذيراً من هللا أنه كان لثني  Paulمن مواصلة رحلته إلى القدس .حيث سوف تعرف
"الوثنيين" التي يجري تحدث هنا هم غير أولئك الذين تم تحويلها إلى السيد المسيح لكن هم الرومان أن القاعدة في األراضي اإلسرائيلية .أنها
منعزلة الرومان أغابوس يحذر أن اليهود سيسلم  .Paulأفهم أن السلطة الرومانية فقط قانونا حكما باإلعدام .وهذا السبب في يسوع تم تسليمه
للرومان إلعدامه ،عندما يكون لدى أي شك ،في أن شيوخ معبد كانت أكثر من سعداء للقيام بالفعل بأنفسهم .كان صحيحاً؛ بيد أن العديد من تم رجم
حتى الموت بمعبد القضاة ،دون األولى منحهم للرومان Stephen ،يجري تنفيذ مثل هذا واحد .على الرغم من أن ذلك غير قانوني ،والمسؤولين
يمكن أن تواجه عقوبات من جانب السلطات الرومانية ،أنا متأكد من أن العديد من مسؤولي الرومانية بدأ بطريقة أخرى بدالً من إثارة المواطنين
ضد روما أي أكثر مما كان عليه مسبقاً.

 Paulثم أجاب" ،ماذا يعني يي للبكاء وكسر األلغام القلب ،ألني مستعد ليس أن تكون ملزمة فقط ،بل أيضا للموت في القدس باسم الرب
يسوع ".وعندما أنه أن لم تقتنع ،توقفنا ،قائال" ،أن ذلك إرادة الرب" .وبعد تلك األيام أخذنا يصل بنا العربات ،وذهبت إلى القدس -أعمال 15-21:13

كما ترون Paul ،تتجاهل التحذير من هللا .وهذه بالنسبة لي مشكلة .عندما يتكلم هللا من الصالحين أن نطيع كلماته .أن يتجاهل  Paulنبي
هللا وتحذيره ،يكشف لي أن  Paulقادر على الخطأ ،وسيكون لإلجابة عن خطيئته في بعض نقطة.

جمهور  Paulفي الثانية مع شيوخ
وعندما تم نأتي إلى القدس ،األشقاء تلقي منا كل سرور .واليوم التالي  Paulواستانفنا لنا منعزلة James؛ وحضر جميع المشايخ .وعندما
كان حيا منهم ،وأعلن خاصة ما هي األشياء قد أنزل هللا بين الوثنيين وزارة له ( -)Paulأعمال 19-21:17

مرة أخرى هذا تجميع من الشيوخ مع  Jamesيجلس كشيوخ كبار .مرة أخرى  Paulوصفا ً لألنشطة التي قام بها في رحالته بين
الوثنيين.

وعندما سمعوا ذلك ،أنهم يمجدون الرب ،وقال له" ،أنت سيست ،أخي ،كم من اآلالف من اليهود هناك هي التي نعتقد؛ وهم جميعا
متحمس للقانون " :أعمال 21:20

بعد أن أعطت  Paulحسابه ،الحاضرين إعطاء المجد هلل .هذا يفعلون نظراً ألنها ليست  Paulله بأي سلطة لبلده المحولة التي تم تحويلها،
ولكن أن هللا برحمته سمح القلوب أولئك حتى تحويلها إلى معرفة الحقيقة هللا في الكلمات التي يتحدث بها .Paul

وتعطي  Paulتحذير
وبعد هذا  Jamesوالشيوخ إعطاء تحذير " .Paulأنت سيست ،أخي ،كم من اآلالف من اليهود هناك مما نعتقد؛ وهم جميعا متحمس
للقانون"-

وهم على علم إليك ،أنت تيتشيست جميع اليهود التي هي من بين الوثنيين هجر  ،Mosesقائلة أن عليهم أن ال سيركومسيسي أطفالهم ،ال
على المشي بعد الجمارك .ما هو ذلك؟ تعدد يجب أن يحتاج معا :ألنها تستمع أنت الفن تأتي .أعمال 22-21:21

التحذير من هذا؛ يعظ  Paulللوثنيين أن حاجة ليس لديهم فوريسكينس عن الختان ،كما يفعل اليهود ،من أجل الدخول في جماعة اإلخوان
المسلمين المسيح .وهذا بالطبع خالفا للعهد بين هللا وأبراهام ،وعن طريق إبراهيم إلى إسحاق ،جاكوب  ،Mosesوأن هؤالء اليهود هم متحمس
التمسك بهذا الجانب من القانون.

ومن الواضح أن  Paulهو الوعظ أيضا بالعادات والتقاليد التي يتبناها شيوخ معبد في الخطأ أيضا ،الذي يظهر في العبارة :ال على المشي
بعد الجمارك.
اليهود على علم بأن  Paulبشر أن الوثنيين ال يلزم سيرا على األقدام بعد الجمارك المعبد ،كما كان أيضا بشر يسوع James .والشيوخ
إعطاء تحذير كذلك أن أولئك في القدس قد أبلغت تجديف  ،Paul'sولو أنه يظهر نفسه في القدس أنه سيتعرض لخطر غضب اليهود ،حتى تلك التي
لم يتم تحويلها إلى المسيح ،ولكن الذين على وشك يتم تحويلها .هؤالء اليهود لم يفهم أن "كلمة هللا" العليا على عادات وتقاليد المعبد ،وحتى ال تزال
متحمس للجمارك العصر القديم.

القيام به وبالتالي هذا أن نقول إليك :لدينا أربعة رجال الذي قد نذر عليها؛ منهم ،وتنقية نفسك معهم ،ويكون في رسوم معهم ،وأنهم قد حلق
رؤوسهم :وقد نعلم جميعا أن تلك األشياء ،وأبلغوا إثبات ًا لما تقدم بشأن إليك ،ال شيء؛ ولكن أن أنت نفسك أيضا والكيست على نحو منظم ،وكيبيست
القانون .أعمال 24-21:23

كذلك ينصح  Paul Jamesوشيوخ أخرى أنه ينبغي أن يحلق رأسه والذهاب من خالل عملية تنقية ،تأمل في أن عندما يرى الناس هذا
تكون أقل احتماالً للتنفيس عن غضبهم عليه ،حيث شارك في هذه العملية تواضع كاشفة له القبول الضمني للعادات والتقاليد.

الوعظ ضد الجمارك كاذبة
كلمس الوثنيين الذي نعتقد ،ونحن قد كتب وخلص إلى أن الحظوا ال شيء من هذا القبيل ،حفظ إال أنها تبقى نفسها من األمور التي
عرضت لألصنام ،ومن الدم ،ومن خنق ،ومن الفسوق .أعمال 21:25

وافترض أنها  Jamesالذي يتحدث عن الشيوخ عندما يروي كذلك " ,Paulبشأن الوثنيين الذين يعتقدون "،أو أولئك الذين تم تحويلها،
 Jamesيعطي اإلقرار بأنهم في الواقع وقال أن من عادات وتقاليد المعبد التمسك فقط من هذه األربعة كجزء من كنيسة المسيح؛
ال تآكل أي شيء قد عرضت لألصنام كتضحية .ويتصل هذا "الوصية الثانية"-
ال تشرب دم أي حيوان .وهذا أعطى هللا عندما قدم قائمة بتلك الحيوانات التي سمح تؤكل وتلك التي منعت.
ال يأكلون لحوم الوحش الذي كان خنقاً .وهذا أعطيت أيضا عندما أعطى هللا قائمة الحيوانات.
ال تشارك في الزنا .وهذا جزء من الوصية السابعة كجانب زنا .هذه المحظورات ال تزال سارية المفعول اليوم لجميع الذين سوف عبادة
هللا كما أنه أوامر.
شيوخ كنيسة المسيح كما يتم التغاضي  Paulفي الوعظ ال يلزم تحويل للمسيح فوريسكينس عملية الختان.

تنقية Paul
 Paulثم أحاط الرجال ،وفي اليوم التالي تنقية نفسه معهم دخلوا إلى المعبد ،للداللة على إنجاز األيام لتنقية ،حتى أن قربانا ينبغي أن يقدم
لكل واحد منهم -أعمال 21:26

ومن الواضح أن يقبل  Paulمشورة  Jamesوالشيوخ وجنبا إلى جنب مع أربعة رجال آخرين يضع نفسه من خالل عملية التنقية.

وعندما كانت انتهت تقريبا السبعة أيام ،اليهود التي كانت آسيا ،عندما رأوه في المعبد ،حفيظة جميع الناس ،ووضع يديه عليه ،ويصرخ،
"الرجال إلسرائيل" ،مساعدة :هذا هو الرجل ،الذي تيتشيث جميع الرجال في كل مكان ضد الشعب ،والقانون ،وهذا المكان :وكذلك أحضر
اإلغريق أيضا إلى المعبد  ،وقد خلت تلوث هذا المكان المقدس ،ألنهم شاهدوا قبل معه في المدينة تروفيموس أفسس ،الذين كانوا من المفترض أن
 Paulقد جلبت إلى المعبد .أعمال 29-21:27

كما ترون ،كانت عملية تنقية أي تأثير على كم أراد اليهود أن يكون االنتقام عند  .Paulقد شهدت بعض اليهود  Paulفي شركة اليونانيين
الذي لم يكن يهودياً ،ويفترض أن  Paulقد احضروهم إلى المعبد معه ،على الرغم من أن ليس هناك ما يدل أنه كان.

تأخذ

مالحظة :شيء ما قد ترغب في النظر ،في هذا الوقت ،اليهود الذي كان قد تحول إلى المسيح ال يزال محتجزاً أن المعبد كان

مكانهم الكريم كما فعل اليهود غير تحويلها .وفي ذلك تم بناء المعبد غرض ظهور المسيح ،والذي لديه فعال عرش للجلوس عليها .مع هذا في
االعتبار ،نعم المعبد تمثل مكانا ً مقدسا .ومع ذلك ،تمت إزالة مع رفض اليهود يسوع ،غرض المعبد في كنيسة المسيح .في هذا الوقت ولكن "اليهود
يهودي مسيحي" ال يزال يعقد المعبد كمكان مقدس .واقترح أن المعبد قد تصبح ملوثة حتى باإلنجيل كاذبة الشيطان ،من خالل احتضان المعابد من
هللا لمكافحة العادات والتقاليد أن قداسة ال ترك في ذلك في نظر هللا ولهذا السبب لهم معبد له أي أهمية المقدسة لليوم الحالي المسيحيين.

 Paulيواجه اليهود
وتم نقل كل المدينة ،وركض الناس معا :وأخذوا  ،Paulووجه له الخروج من المعبد :وفورا أغلقت األبواب .وكما ذهبوا بقتله ،جاء
بشري منعزلة الكابتن قائد الفرقة ،وأن كل القدس في ضجة .منظمة الصحة العالمية فورا اتخذ الجنود وسينتوريونس ،والدهس لهم :وعندما رأوا
قائد كبير والجنود ،وغادروا ضرب  .Paulأعمال 32-21:30

في ما سبق Paul ،يتم سحبها من المعبد بحشد غاضب ،ومرة واحدة خارج جدران المعبد ،أنه يتم الضرب على أيدي الغوغاء.
ثم القبطان رئيس جاء القرب ،وأخذوه ،وأمره بااللتزام مع سالسل اثنين؛ وطالبت منظمة الصحة العالمية أنه كان ،وما قام به -أعمال
21:33

كان القبطان رئيس الحرس الروماني  Paulتوضع في سالسل ثم تساءل الناس عما كان عليه أن  Paulقامت التسبب في أعمال شغب
هذه إلى حدوث.

وبعض بكى شيء واحد ،وبعض آخر ،بين تعدد :وعندما ال يمكن أن يعلم اليقين لالضطرابات ،أمر له ( )Paulالتي ستجري في القلعة.
وعندما جاء بناء على الدرج ،لذا كان أنه كان يؤخذ من الجنود لعنف الشعب .للعديد الناس بعد ،البكاء" ،بعيد ًا معه ".أعمال 36-21:34

مع كل ما يصرخ ويصرخ الشعب ،كان القبطان رئيس قادر على تحديد الجريمة التي ارتكبت  .Paulولذلك كان  Paulداخل القلعة.
وكان سبب  Paulقد تعرضوا للضرب بشدة أنه كان غير قادر على المشي حتى الخطوات المؤدية إلى القلعة ،الذي السبب في أنه كان يحملها
الجنود .كل هذا الوقت يواصل الشعب يصيح  Paulللموت.

وكما كان  Paulتكون أدت إلى القلعة ،وقال منعزلة القبطان رئيس" ،قد أتحدث لك؟" وقال" ،كانست أنت تتحدث اليونانية؟" الفن ال أنت
أن المصري ،الذي قبل هذه األيام  madestضجة ،وليديست الخروج إلى البرية أربعة آالف الرجال الذين كانوا القتلة؟ أعمال 38-21:37

ومن الواضح أن كان هناك فورة عامة سابقة ،وقائد كبير من المفترض أن  Paulمسؤولة عن هذا الحادث ،وكذلك .وكشفت أيضا أن
الكابتن فوجئت أن  Paulتكلموا اليونانية ،أن نرى أنه يفترض أنه الذين تسببوا الضجة التي أثيرت قبل كان المصري.

 Paulلكنه قال "أنا رجل يهودي طرسوس ،مدينة في كيليكيا ،ومواطن من ال مدينة يعني ،:ويوفقنا إليك ،وتعاني لي بالتكلم بمعزل
الناس .أعمال 21:39

 Paulالعائدات لشرح القبطان منظمة الصحة العالمية وما عليه ،وثم يطلب اإلذن بالكالم إلى الناس .أستطيع إال أن نفترض أن أنه قد تم
السماح عند من الغوغاء بسر عة حتى أنه لم تمنح الوقت الكافي للتحدث أمام .مع سالمة القبطان وجنوده ،عندئذ قادرة على جعل قضيته إلى الشعب،
وإذا كانت سوف لكن االستماع .Paul

تيستيفيس  Paulالعتناقه للمسيح
في الماضي قدمت شكوى الفصل واآلية ترقيم النظام المستخدم في األناجيل الحديثة تتدخل وفي عدة مناسبات فضت فكر واحد أو رهنا
بشكل غير الئق ،وهذا ثم هي واحدة من تلك الحوادث .كما ترون ،ينتهي الفصل  21على الرغم من أن الموضوع الذي يتم الحديث عنها ليست في
حد .هذا يعطي دليالً على أن عند دراسة الكتاب المقدس للمحتوى ،ال تولي اهتماما لترقيم اآليات ،كما لم أفعل.
شيئا من االهتمام قد تحتاج أن نضع في اعتبارنا أن هذه اآليات تظهر من خالل Paul .يتحدث اللغة أكثر من واحد فقط ،الذي يخبرنا أنه
تعليمة أكثر بكثير من الشخص العادي أثناء هذه المرحلة من التاريخ .وهذا إلظهار لماذا كتبها  Paulالكثير من الكتب في العهد الجديد.

وعندما قال أنه أعطاه الترخيص Paul ،وقفت على الدرج ،وسنحت باليد منعزلة الناس .وعندما كان أدلى هناك بصمت كبير ،كلم قال
لهم باللغة العبرية ،قائال أن -أعمال 21:40
"الرجال ،واألشقاء ،واآلباء ،وسماع يي الدفاع عن بلدي الذي أقدم اآلن لكم ".أعمال 22:1

وعندما سمعوا ذلك أنه تكلم باللغة العبرية لهم ،الصمت أكثر :وأنه " ،saithأنا حق ًا رجل يهودي ،ولد في طرسوس ،مدينة في قليقيا ،بعد
ترعرعت في هذه المدينة تحت أقدام جماالئيل ،وتدرس وفقا للطريقة المثالية للقانون لآلباء وأنا  ،وكان متحمس تجاه هللا ،كما أنكم كل هذا اليوم.
واالضطهاد بهذه الطريقة حتى الموت ،ملزمة وتسليمها إلى السجون الرجال والنساء على حد سواء .كما أيضا الكاهن تحمل لي الشاهد ،وجميع
العقارات من الشيوخ :من منهم أيضا أنا تلقي رسائل منعزلة األشقاء ،وذهب إلى دمشق ،لتقديمهم الذي هناك بد منعزلة القدس ،ألن يعاقب .أعمال
5-22:2

ويعطي  Paulسيرة ذاتية موجزة لحياته ،أوالً كموظف من شيوخ المعبد وتعرضه لالضطهاد من اتباع المسيح.

وأنه جاء لتمرير ،التي ،كما قام برحلة بلدي ،وكان يأتي ناي منعزلة دمشق حوالي الظهر ،فجأة هناك شون من السماء نورا عظيما جولة
عني .وسقطت منعزلة على األرض ،وسمعت صوت يقول لي" ،شاول ،شاول ،لماذا بيرسيكوتيست أنت لي؟" وأجاب" ،الذين الفن أنت ،يا رب؟"
وقال لي ،أنا يسوع الناصرة ،منهم أنت بيرسيكوتيست .وهي التي كانت معي شهد في الواقع الضوء ،وكانوا يخشون؛ ولكن سمعوا صوت ليس له
أن كلم بالنسبة لي .وقال" ،ماذا على أن أفعل ،الرب؟" وقال الرب لي" ،تنشأ ،والذهاب إلى دمشق؛ وهناك يجوز أن يقال إليك من كل األشياء التي
يعينون الليك للقيام " أعمال 10-22:6

وعندما لم أتمكن من رؤية لمجد وعلى ضوء ذلك ،التي يقودها اليد منها التي كانت معي ،جئت إلى دمشق .وحنانيا واحد ،رجل متدين
وفقا للقانون ،وبعد تقرير جيد لجميع اليهود الذي يسكن هناك ،وجاء لي ،ووقفت ،وقال لي" ،األخ شاول ،تتلقى خاصتك البصر" .ونفس الساعة
نظرت عليه .أعمال 13-22:11

وقال "آلة آبائنا قد خلت اختار إليك ،أن أنت تعرف شولديست له ،ونرى أن مجرد واحد ،وشولديست سماع الصوت فمه ،أنت سوف
يكون ل ه شاهد منعزلة جميع الرجال لماذا أنت قد رأيت وسمعت .واآلن لماذا تريست أنت؟ تنشأ ،وأن تعمد ،ويغسل اآلثام خاصتك ،داعيا اسم
الرب " .أعمال 16-22:14

وأنه جاء لتمرير ،أنه عندما كان جئت مرة أخرى إلى القدس ،حتى حين صليت في المعبد ،وكان في نشوة؛ وشهد له يقول لي" ،جعل
التسرع ،والخروج إليك بسرعة القدس :ألنها لن تتلقى شهادة خاصتك بخصوص لي ".وقال" ،يا رب ،أنهم يعرفون أن يسجن والفوز في كل كنيس
لهم أنه يعتقد في إليك :وعندما كان سفك دماء الشهيد خاصتك  ،Stephenأنا أيضا كانت دائمة بها ،والموافقة حتى وفاته ،وأبقى يتباهى منها أن
عدد كبير له .أعمال 20-22:17

وقال لي" ،إدارة :لترسل إليك اآلن وبالتالي منعزلة الوثنيين ".وقدم له جمهور حتى هذه الكلمة ،وثم رفع أصواتهم ،وقال" ،بعيد ًا مع
زميل من على وجه األرض :ألنه ال يصلح أن أنه ينبغي العيش .أعمال 22-22:21

أنا متأكد من أن  Paulمرارا هذا قول من تجاربه الخاصة في كل مدينة وكل جماعة أن كان واقفاً في .ألنه كان  Paulحتى اآلن كانت
ناجحة جداً في التحويل إلى المسيح من اليهود والوثنيين ،ومرة أخرى قال قصته .على الرغم من أن تقول ربما كان لها تأثير على قلوب الحضور
في عدد قليل ،كانت عدم الرضوخ للغالبية العظمى من الحاضرين.

وكما صرخ ،وتخلصت من مالبسهم ،وألقوا الغبار في الهواء ،الكابتن رئيس أمره يتم إحضارها إلى القلعة ،والمحتشدة أن أنه ينبغي أن
تنظر في سكورجينج؛ وقد أعلم أنه ولهذا السبب أن صرخوا ذلك ضده .أعمال 24-22:23

 Paulهو "مواطن من روما"
وكما أنها ملزمة له مع سيور ،قال  Paulسنتوريون التي وقفت إلى جانب "هو أنها مشروعة آلفة رجل الرومانية ،وأونكونديمنيد؟"
عندما سمع الروماني ،ذهب وقال قائد كبير ،قائال" :أن تستجيب لما أنت صانع :لهذا الرجل هو الروماني ".ثم جاء قائد كبير ،وقال له" ،قل لي،
وأنت الفن الروماني؟" ( )Paulأنه قال" ،نعم ".أعمال 27-22:25

في تاريخ الرومان ،قد بذلت معينة لجميع الذين لم تكن الروماني الذي كان مواطنا من مواطني روما فوق القانون من جميع األمم األخرى
حفظ قانون روما .أن االنتقام أي مواطن في روما الذي كان التعامل مع الرجل بشخص آخر عند من روما إلى درجة أنه قد تم تدمير مجتمعات
بأكملها لهذه جريمة ضد مواطن روماني واحد حتى.

هذا مع العلم ،أن تتفهموا وبالتالي أهمية لماذا موقف سنتوريون والنقيب رئيس تغير ذلك فجأة تجاه  Paulعندما قال لهم أنه كان المواطن
الروماني.

وأجاب القبطان رئيس" ،بمبلغ كبير حصل أنا هذه الحرية ".وقال " ،Paulلكني لم أكن ولدت حرة ".ثم حا ًال أنهم غادروا له التي قد
ينبغي النظر إليه :والقبطان رئيس كما كان يخشى ،بعد أن كان يعلم أنه كان الروماني ،ونظرا ألنه كان ملتزما له .أعمال 29-22:28

في هذه اآليات يعترف القبطان أنه أيضا مواطن روماني ،لكن فقط ألنه اشترى هذا االمتياز بسعر رائع .من ناحية أخرى يبلغ Paul
القبطان أنه مواطن ولدت حرة من روما ،وعلى هذا النحو  Paulفي المرتبة في المجتمع الروماني أعاله أن أحد الذين مشتريات جنسيته .إطار
القانون الروماني ال يمكن أ ن يكون مواطنا من مواطني روما التعذيب دون الواجبة للقانون .لهذا السبب ترك أولئك الذين أدوا أن التعذيب على
 Paulلم يعد الحصول على وظيفة القيام به.

 Paulتقف أمام مجلس الشيوخ معبد
غداة ،نظر ًا ألنه (القبطان) سوف يكون على علم اليقين عاديون ( )Paulقد اتهم اليهود( ،القبطان) أطلق عليه ( )Paulمن بلده
العصابات ،وتحت قيادة رئيس كهنة (المعبد) وكل مجلس الظهور ،وأحضر  ،Paulوتحدد له قبلهم .أعمال 22:30

وقال  Paulو ،الديان إخالص المجلس" ،الرجل واألخوة ،لقد عشت في ضمير كل أمام هللا حتى هذا اليوم ".وقاد رئيس الكهنة حنانيا لهم
التي وقفت إلى جانب إليه أن اضرب له في الفم .ثم قال  Paulله" ،هللا ،اضرب إليك ،وأنت المبيض الجدار :سيتيست أنت القاضي لي بعد القانون،
وكومانديست لي أن يكون مغرم يتعارض مع القانون؟" أعمال 3-23:1

اإلحاطة

علما :أن حنانيا هذا تحدثت عن كاهن معبد وال نفس حنانيا أن  Paulجاء قبل في دمشق .ومن الواضح أن ليس لديه حتى

كاهن معبد السلطة بموجب قوانين  ،Mosesمغرم أو خالف ذلك أساء رجل التهمة الموجهة إليه ،حتى الرجل الذي كانت لديه فرصة إلعطاء
الدفاع فيما يتعلق بالتكاليف المفروضة ضده .اعترف أنا لم تتخذ ذلك على نفسي لمعرفة القوانين  Mosesفي العمق ،ألن العهد الجديد أن دولة
إسرائيل لم يعد لها مكان .العهد هللا الجديد بينه وبين كأفراد ال كأمة.
 ،وهي التي وقفت بها قال" :ريفيليست أنت الكهنة هللا؟" أعمال 23:4

كما ترون ،فوجئ الحاضرين الجتماع المجلس واإلهانة أن  Paulسوف الكالم حتى صراحة إلى كاهن معبد .وهذا يتصل بغطرسة شيوخ
المعبد ،والقرون من التقاليد التي تمنع أي شخص أن يشكك في أعمال كاهن.
ثم قال " ,Paulأنا وسط ال ،األخوة ،أنه كان الكاهن :ألنها مكتوبة "،أنت سوف ال يتكلم شر حاكم خاصتك الناس " .أعمال 23:5

لست متأكداً ،القيام به لبلدي الجهل بالقوانين  ،Mosesإذا أنشئت هذه القاعدة فقط قد نقلت  Paulباهلل أو كجزء من شريحة للمعبد من هللا
"اإلنجيل المقدس" في التقاليد الزائفة .ولكن لقد عشت حياتي في أمريكا ،حيث أنها ممارسة شائعة وحتى شيء جيد أن نأتي المواطنين مهمة قادتنا.
الحق في القيام بذلك هو مكتوب في دستورنا .بالنسبة لي هذا ممارسة صحية للعملية الديمقراطية .إذا كان هللا قد قال أنه من الخطأ أن ينتقد قادتنا ،ثم
هللا سوف يتحقق ،ولو كأميركي ،قد أجد هذا يمثل مشكلة بالنسبة لي ،ربما لذلك فإنه أمر جيد أن أنا جاهلة بقوانين .Moses

ولكن عندما ينظر إلى  Paulأن  ،Sadduceesوالفريسيين األخرى هي جزء واحد ،أنه صرخ في المجلس" ،الرجل واألخوة ،أنا
الفريسي ،ابن الفريسي :األمل وإحياء الموتى وأنا دعوت في السؤال ".أعمال 23:6

وقد استخدمت المعبد وبعد ولذلك كان حاضرا في اجتماعات مثل هذا في الماضي Paul ،يعرفون أن كل الطوائف سيكون حاضرا،
بسبب هذه المعرفة  Paulتسعى إلى تقسيم انتباههم بين بعضها البعض ،ومن ثم أخذ عقولهم الخروج منه على األقل ،أو إذا كان يمكن محاذاة
الفريسي للدفاع عن نفسه.

وعندما قال ذلك ،نشأت شقاق بين الفريسيين و  :Sadduceesوقسمت العديدة .ل  Sadduceesأقول أنه ال يوجد أي القيامة وال مالك
وال روح :ولكن الفريسيين اعترف كالهما .أعمال 8-23:7

ونشأت هناك صرخة كبيرة :والكتبة التي كانت الجزء الفريسيين نشأ ،وسعى ،قائال" :أننا نجد الشر في هذا الرجل :لكن إذا خلت يتحدث
بروح أو مالكا له ،فلعدم محاربة هللا .أعمال 23:9

وعندما نشأت هناك انشقاق عظيم ،الكابتن رئيس ،خوف ًا من خشية أن تم انتشال  Paulفي قطعة منها ،تحت قيادة الجنود للذهاب إلى
أسفل ،وتأخذه بالقوة من بينها ،وجلب معه إلى القلعة .أعمال 23:10

عقوبة لتجاهل هللا
والليل عقب الرب وقفت إلى جانب له ،وقال" :يكون من البهجة :Paul ،كما أنت يمتلك يشهد لي في القدس ،حيث يجب أنت تتحمل
الشاهد أيضا في روما ".أعمال 23:11

ال أرى هذا كعقاب حقيقي  Paulعدم إعطاء االهتمام لتحذير هللا بعدم الدخول إلى القدس ،ولكن عندما كنت ترى أن حتى هذه النقطة
 Paulكانت مج انية السفر حيث أنه اختار ومع أحدهم أنه اختار ،يمكن النظر انتقادات خفيفة من هللا .مع هذا األمر من هللا Paul ،مطلوب اآلن
للسفر إلى روما كسجين وليس له الميول.

مؤامرة لقتل
وعندما كان اليوم ،بعض اليهود تجمعت معا ،وربط أنفسهم تحت لعنة ،قائلة أنها لن تآكل وال تشرب حتى أنها قتلت  .Paulوكانت أكثر
من أربعين التي جعلت هذه المؤامرة .أعمال 13-23:12

وأنها جاءت إلى رئيس الكهنة والشيوخ ،وقال" ،أننا قد ملزمين أنفسنا تحت لعنة كبيرة ،ونحن سوف يأكل أي شيء حتى أننا قد ذبح
 .Paulاآلن ولذلك يي مع المجلس تعني القبطان رئيس باحضاره إلى أسفل حتى يمكنك أن-مورو ،كما لو كنتم سيحقق شيئا أكثر تماما بشأن إليه:
ونحن ،أو من أي وقت مضى أنه يأتي بالقرب ،ومستعدون لقتله -أعمال 15-23:14

وهذا ليس مجرد مؤامرة بين اليهود أربعين ،ولكن لديهم آثار وتلقى المساعدة من بعض شيوخ المعبد والكهنة ،جعلها المؤامرة ،وكذلك.
وهذا دليل من مجرد كيفية بعيدة كل البعد عن عبادة هللا التي انخفضت التسلسل الهرمي لمعبد حقيقية وصحيحة .كان هؤالء الرجال نذر واقسموا
يمين الذي يربط لهم ثم القيام بعملية القتل هذه إلى نهايتها .أنهم مذنبون جميعا ولكونها معارضة الوصية" ،أنت سوف ال تقتل" ،وأيضا" ،أنت
سوف ال تعطي شهادة زور ".يتم أخذ هذه اليمين في المعارضة لإلرادة هللا كما يسوع تناول هذا في اآليات التالية.

مرة أخرى ،أنتم سمعت فقد خلت قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف تتنكر نفسك ،ولكن سوف تؤدي منعزلة الرب ملكك اإليمان":
ولكن أقول لكم" ،أقسم ليس على اإلطالق؛ ال بالسماء؛ فهي عرش هللا :وال باألرض؛ ألنها موطئ له :ال بالقدس؛ ألنها مدينة الملك العظيم .ال سوف

أنت أقسم رئيس خاصتك ،ألن كانست أنت ال تجعل الشعر واحد أسود أو أبيض .ولكن اسمحوا االتصال الخاصة بك ،نعم ،نعم؛ ناي ،وناي :لعلى
اإلطالق هو أكثر من هذه جاء الشرMatthew 05:33-37 " .
هذا هو يسوع حديثة ،ولكن ال تفترض أنها يسوع أن هذه السمات األخالقية ال تنطبق على اليهود؛ وقد قال يسوع أن تعليقاته تستند وصية
من "الزمن القديم" ،وإشارة إلى "الوصية التاسعة" وعدم إعطاء شهادة كاذبة .كما يحذر يسوع هؤالء الرجال األربعين أسفرت عن الشر بينهما
ألنها اتخذت هذه يمين.
تذكر :الكلمات المستخدمة في القائمة التي نسميها الوصايا العشر اختصار لفهم أكبر بكثير ،على الرغم من "الوصية التاسعة" تتحدث
عن عدم إعطاء شهادة الزور ،هو ولكن اختصار لزيادة فهم أن كنت ال تجعل الوعود أو اليمين القانونية التي قد أو قد ال تكون قادرة على الحفاظ
على.
كما تذكرون من الدروس ،عندما تقوم بوعد قطعة لك ثم ال تبقى ،وقد كذب ،وأعطت الصفة إهانة هلل .لجعل وعد غرض مما أسفر عن
مصرع شخص ،ومعارضة "الوصية السادسة" ،لك ثم باقتراف الذنوب متعددة ضد هللا .بهذا الفهم التي تظهر مدى إزالته من هللا أن المعبد العادات
والتقاليد من قوانين هللا .هذه المؤامرة من بدايته كانت ملفوفة في الشر.

وتعطي  Paulتحذير
وعندما سمع ابن األخت  Paulعلى الكذب في االنتظار ،ذهب ودخلت في القلعة ،وصرح  .Paulثم  Paulيسمى واحدة من
سينتوريونس له ،وقال" :جلب هذا الشاب منعزلة القبطان رئيس :ألنه قد خلت من بعض شيء أن أقول له .أعمال 17-23:16

وهذه هي المرة الوحيدة المذكورة هذا ابن شقيق  ،Paulولكن هل نفهم أهمية اإلجراءات هذا الشاب؟ وكان  Paulعضو محترم المجتمع
في القدس؛ وقد استخدمت بالمعبد ،والذي من شأنه أن يعزز مكانته .ثم تحولت  Paulدون سابق إنذار ،ظهره في المعبد وتقاليدها .ذهب  Paulمن
اضطهاد اتباع المسيح بكونه رسوال ليسوع .أن شقيقته وابنها ال يزال عقد االحترام والوالء إلى  Paulفي جميع العار التي يجب أن أتت لهم ،يظهر
مدى قوة رباط الدم حتى على الدين .هذا وقد مثل هذا يعني بالنسبة لي نظراً ألنني متأكد أن إذا أنا وضعت في حالة مماثلة  ,Paulأي من أفراد
عائلتي رفع يد بالنسبة لي ،إذا كان أي شيء وأنا متأكد من أنها سوف تعقد الحجارة جنبا إلى جنب مع اآلخرين في الغوغاء.

ذلك أنه اتخذ له ،ونقله إلى القبطان رئيس ،وقال Paul" ،السجين دعا لي له ،وصلى لي إحضار هذا الشاب لك ،الذين قد خلت أن أقول
لك شيئا .ثم القبطان رئيس أخذوه من الجهة ،وذهب معه جانبا من القطاع الخاص ،وطلب منه" ،ما هو أن يمتلك أنت أن تقول لي؟" أعمال -23:18
19

وقال (ابن شقيق  )Paul'sأن "اليهود قد وافقت على رغبة إليك أن أنت وولديست إسقاط  Paulغدا إلى المجلس ،كما لو أنهم سيحقق
نوعا من له أكثر تماما .لكن ال أنت تعطي لهم :ألنها تكمن في االنتظار له منها أكثر من أربعين من الرجال ،مما قد ربط أنفسهم مع يمين ،فسوف ال
تآكل ال تشرب حتى أنهم قتلوا له :واآلن جاهزة ،ابحث عن وعد من إليك .أعمال 21-23:20

 Paulرحالت إلى روما
حيث القبطان رئيس فللشاب الرحيل ،ووجهت إليه" ،انظر أنت قل أي رجل أنت يمتلك ضياؤه هذه األشياء بالنسبة لي ".ودعا له
سينتوريونس اثنين ،قائال" :أن الجنود مائتي مستعدة للذهاب إلى قيسارية ،والفرسان  03:20ص ،وعشرة  spearmenمائتي ،في الساعة الثالثة
من الليل؛ وتوفر لهم البهائم ،أنهم قد أضرمت  ،Paulوتجلب له آمنة منعزلة فيلكس الحاكم .أعمال 24-23:22

وكتب رسالة بعد هذه الطريقة" :كلوديوس ليسياس منعزلة الحاكم األكثر ممتازة فيليكس سينديث تحية .هذا الرجل قد اتخذ من اليهود،
وينبغي أن يكون قتل منهم :ثم جاء أنا مع جيش ،وانقاذه ،وقد فهمت أنه كان الروماني .وعندما سيكون قد عرفت السبب عاديون واتهموه ،أحضرت
له المنصوص عليها في المجلس :منهم أنا ينظر إلى أن المتهمين بسؤال عن القانون ،ولكن أن يكون شيئا وضعت له تهمة جديرة بالموت أو
بسندات .وعندما كان قال لي كيف أن اليهود أرسى تنتظر الرجل ،بعثت حا ًال إليك ،وأعطى الوصية إلى متهميه أيضا أن أقول قبل إليك ما كان
ضده .الوداع -أعمال 30-23:25

ثم الجنود ،كما أنه كان تحت قيادة لهم ،أخذت  ،Paulوجلبت له ليال إلى أنتيباتريس .غداة أنهم تركوا الفرسان للذهاب معه ،وعادوا إلى
القلعة :منظمة الصحة العالمية ،عندما جاء إلى قيسارية ،وتسليم رسالة بولس الرسول إلى الحاكم ،قدم  Paulأيضا أمامه .وعندما كان الحاكم بقراءة
الرسالة ،وتساءل ما هي مقاطعة ( )Paulكان .وعندما قال أنه يفهم أنه من الصغرى؛ "وسوف يستمع إليك "،قال أنه "عندما ملكك المتهمين هي
تأتي أيضا ".وأنه أمره بأن يوضع في قاعة حكم هيرود .أعمال 35-23:34

كما فعلت من قبل ،سوف اترك لكم القارئ االستمرار في "كتاب أفعال" إذا اخترت القيام بذلك .أنا مع ذلك سوف تخطي تلك اآليات التي
ال تسهم في أن القصد من ذلك الذي أرغب في جعل معروف لكم.

وعندما تقرر أننا ينبغي أن تبحر في إيطاليا ،أنها سلمت  Paulوبعض السجناء اآلخرين منعزلة يوليوس مسمى واحد ،قائد الفرقة
أوغسطس .والدخول في سفينة أدراميتيوم ،بدأنا بمعنى اإلبحار بتكاليف آسيا؛ ارسطرخس واحد" ،المقدونية تسالونيكي" ،يجري معنا .وفي اليوم
التالي أننا نلمس في صيدا .ورجت  Paulيوليوس كياسة ،وأعطاه الحرية للذهاب حتى أصدقائه لتحديث نفسه .أعمال 3-27 :1

كما ترون بالصياغة ،هي كتابة هذه اآليات بشخص آخر غير  ،Paulالذي يسافر مع  ,Paulحتى إلى روما .ثم هذا يجعلني أتساءل عما
إذا كان الكتب األخرى نظرت إلى وقد كتب قبل  ,Paulكما كتبها هذا الكاتب نفسه.

فهم اإليمان
ألنني لست يخجل من إنجيل المسيح :ألنها قوة هللا منعزلة الخالص للجميع أن يؤمن؛ يهودي ًا أو ًال ،وأيضا إلى اليونانية .ليتم فيه بر هللا
يكشف من نية إلى نية" :كما هو مكتوب ،فقط يحيا باإليمان ".الرومان 17-01:16

يعتبر معظم "إنجيل المسيح" أن كل ما هو مكتوب في العهد الجديد ،ولكن المسيح هو "جوهر هللا" ،وليعلم جميع أن المسيح يتضمن كال
العهد القديم والعهد الجديد .وهذا يدعم حقيقة أن يسوع الغفور األوقات المشار إليها كتب العهد القديم وآيات إلعطاء التفهم والدعم لما كان يحاول أن
يعلمنا.

إذا كنت تذكر ،من الدروس ،هو مثال محدد واحد ليسوع استخدام عبارة كتبها  Mosesإلعطاء السياق إلى بلده "الوصية األولى"" ،حب
هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل "،وجهة نظري ذلك الذي يشمل "إنجيل المسيح" بأكملها هللا "اإلنجيل المقدس" ،وعلى هذا النحو
يجب أن تؤخذ بأكملها هللا "اإلنجيل المقدس" في السياق في فهم "تعاليم يسوع" تماما.
تقبل معظم منهم مناقشة الكتاب المقدس مع أن اإليمان أن نؤمن بدون علم ،أو االعتقاد ،كما هو الحال في "اإليمان األعمى" .

 Paulيبين لنا في هذه اآليات اثنين أعاله أن هذا األمر ال يمثل في الواقع ما هو اإليمان باهلل Paul .يستخدم العبارة "ليتم فيه بر هللا
يكشف من نية إلى نية :كما هو مكتوب ".بهذه الكلمات ،مدخالت  Paulمؤهل كوسيلة إلعطاء تعريف لما هو اإليمان باهلل واإليمان بيسوع يعني
حقاً" .كما هو مكتوب "،تبين لنا أن  Paulال تدعو إلى اإليمان األعمى ،ولكن اإليمان أحدثت من التعليم .إذا يجب أن تقرأ أن الذي هو مكتوب من
أجل الحصول على اإليمان ،ثم اإليمان يرتكز على الجهود التي تبذلونها للدراسة والبحث ،من أجل قراءة تعلم ،تعلم الحصول على المعرفة،
المعرفة يعطيك الفهم الذكي ،وبناء على هذا يمكنك إنشاء الخاصة بك اإليمان.
مع أن في عقل لك ثم لديهم فهم أكثر مثالية ل" ،يحيا فقط باإليمان" .إذا كان اإليمان يستند إلى المعرفة المكتسبة ،واحتضان تلك
المعارف ،ونعتقد ،ثم يقوم العيش كواحدة من فقط.
إذا ،من ناحية أخرى ،يستند ايمانكم عمياء قبول الذي هو قال لكم دون الخاص بك أوالً التحقق من أن ما يقولونه هو إعطاء الدعم من
الكتب من الكتاب المقدس ،ثم اإليمان األعمى ،واإليمان محفوف بإمكانية وجود في ذلك يكمن الشيطان.

قبول األكاذيب على الحقيقة هلل
لكشف غضب هللا من السماء ضد كل من عدم التقوى واثم من الرجال ،الذين يحملون الحقيقة في إثم؛ ألن هذا الذي قد يكون معروفا هلل
يتجلى فيها؛ هلل قد خلت ضياؤه فلهم .الرومان 19-01:18

هل لك القارئ تصور ما يقوله  Paulفي هذه اآليتين؟ المفتاح لفهم في العبارة" ،الذي عقد في معرفة الحقيقة في إثم" .إذا كانت الكلمة
"ابرار" يعني أن يكون صحيحا ً ،ثم أن تكون "أونرايتيوس" يعني أن تكون غير صحيحة .
الحقيقة كما هي مستخدمة في هذه الكلمات تشير إلى حقيقة هللا ،حيث يقول  Paulأولئك الذين يحملون الحقيقة هللا غير صحيحة وسوف
تعرف غضب هللا .الدروس قد أظهرت كيف اتخذت الشيطان الكلمات التي يتحدث بها هللا وحولتها إلى األكاذيب بإضافة كلمة أو تغيير معنى
الكلمة ،مع أخذ ما ذكر هللا من كونها من هللا ألنها ليست من هللا .وهذا هو نفس الشيء الذي  Paulيظهر لك هنا .ألن الناس ينخدعون بأكاذيب
الشيطان ،أنهم سوف يعقد يكمن الشيطان أن يكون صحيحا ً و "كلمة هللا" لتكون غير صحيحة.

إيمان المتعلمين
"ألن هذا الذي قد يكون معروفا هلل يتجلى فيها؛ هلل قد خلت ضياؤه فلهم " .إذا كنت تسعى له الحق وهللا جد ،من خالل الدراسة والبحث،
فإنك سوف تجد الحقيقة هللا ،وسوف تفشل محاولة الشيطان من خالل األكاذيب لخداع لك .هللا قد يعبر هذا لك من خالل الكتاب المقدس ،وكذلك كما
هو الحال في الكون الذي خلقه ،ولكن نظراً ألن كنت تفعل عدم دأب دراسة كلمات الكتاب المقدس ،ووضع معناها الحقيقي والمقصود بالعبارة ،من
خالل الجهود الخاصة بك لتثقيف نفسك ،ولكن بدالً من ذلك قبول كالحقيقة ،تفسيرات اآلخرين ،لك هي هكذا أعمى عن الحقيقة.

أظهر هللا الحقيقة لكم ،في الكتاب المقدس ،والذي اخترت أن يكون كسول وال تأخذ من الوقت والجهد في معرفة الحقيقة من خالل تثقيف
نفسك في ذلك .ولذلك فعند راسك لك العبادة دون جدوى ألن العبادة الخاص بك يقوم اإلنجيل الشيطان كاذبة ،وليس على هللا "اإلنجيل المقدس".
لقراءة الكتاب المقدس كما كنت اقرأ رواية ال يتمثل في دراسة كلمة هللا .للبحث عن "كلمة" هللا الحقيقية تحتاج إلى كسر اآليات كما ترون
أن أفعل ،حيث أنه سوف تشاهد المعني الحقيقي لما يقوله هللا .عندما تقرأ الكتاب المقدس مثلك أن رواية ،سترى فقط معنى أن الشيطان قد أعطى
للكلمات وبالتالي ال البحث عن الحقيقة هللا ،ولكن يكون أعمى من جانب يكمن الشيطان.

الحقيقة هللا هو "يرى بوضوح"
لألشياء غير مرئية له من خلق العالم ،يرى بوضوح ،مفهوما باألشياء التي يتم إجراؤها ،حتى أن السلطة األبدية وألوهية؛ بحيث تكون
دون عذر :نظر ًا ألن ،عندما كانوا يعرفون هللا ،أنهم يمجدون له ال كاهلل ،أيا كانت شاكرين؛ لكن أصبح عبثا في خيال بهم ،وقد أظلمت قلوبهم
الحماقة .الرومان 21-01:20

لعلكم تذكرون من الدروس ،أنا مجرد وصف هللا "الغيب والمنبوذين" ولكن ما يقوله  Paulفي هذه اآلية أن هذا ليس صحيحاً تماما .ما
 Paulيقول" ،وضوح ينظر لألشياء غير مرئية له من خلق العالم "،أن وجود ووجود هللا وضوح ينظر ويرى في جميع أنحاء العالم الطبيعي.
 Paulيشير إلى" ،مفهوما باألشياء التي تصنع" كتلك األشياء في الطبيعة ويتضح فيها يد هللا ،مثل مجيء الحياة المنصوص عليها في
فصل الربيع ،أو عودة إلى سبات في الخريف ،أو دورات المنطقي والمنهجي من السماء في كونها قادرة على إعطاء المنصوص عليها تقويم
اليوم ،ليلة  ،أشهر والموسم ،وسنة .كل هذا نتيجة لالستخبارات الحالية ويمكن تحقيق أي شكل من األشكال بالصدفة العشوائية ،كما اقترح العلماء
أحمق .هذه األمور كلها تجلت في وجود ال تنتهي ابدأ وحتى األبدية لكل ما قدم" ،حتى أن السلطة األبدية وألوهية؛" هو كشف ألولئك الذين سوف
نرى مع عيونهم ونسمع بآذانهم.
عالمة دراسة وفحص العالم الطبيعي ينبغي أن يكون األول من يرى أن وجود أجهزة االستخبارات في جميع هذه الدراسة ،ولكن معظم
دحض فكرة وجود هللا الخالق .هذا لماذا ذلك؟
واقترح أن له عالقة مع الشيطان مما تسبب في الكتاب المقدس لذلك تكون ملوثة بأكاذيبه تصرح تلك اإليمان بأن أكثر ما يفهم في العلم
يتعارض مع "كلمة هللا".
يعرف العلماء الذين يمكن أن نرى كيف يتم إثباتها العلم المرة بعد المرة من خالل الدراسة والمالحظة أن هذه هي البراهين أن العلم
الصحيح ،ولذلك الكتاب المقدس ،كما أنه يتم تفسيرها بشكل غير صحيح ،يجب أن تكون غير صحيحة.
نظراً ألن كال من اإليمان وأولئك العلماء قبول العبارة من الكتاب المقدس كما أنها هي يساء فهمها بسبب أكاذيب الشيطان ،وكالهما نرى
أن الكتاب المقدس والعلوم تمشية .وهذا ما يريد الشيطان.
تذكر :هللا هو الخالق ،حتى لو الشيطان يمكن أن يسبب كل إنسان ال يرى أن كلمة هللا تعطي أصالً في كتب الكتاب المقدس في الواقع
مجاملة ويعطي الدعم للعلوم ،مما يعطي شهادة المضافة إلى مجد هللا ،ثم نجح الشيطان في العمى بنا إلى "كلمة" هللا الحقيقية .إذا كنت اذهب إلى

صفحة ويب وسهم ألسفل إلى الفصل بعنوان "خلق

هللا" ،سوف تشاهد فقط ما يعني فيما يتعلق بوحدة هذين الجانبين من الحقيقة هللا.

ونظرا ألن هللا قد كشف كل شيء بالنسبة لنا" ،بحيث تكون دون عذر ":أولئك الذين ينكرون إثبات كل شيء حولهم بأي عذر لجهلهم .إذا
فشلت في دراسة الكتاب ا لمقدس ودراسة التاريخ حيث النبوءات قد تحققت ،فإنك سوف تكون جاهلة "كلمة هللا الحقيقية" ،وأنه بسبب هذا الفشل لك
أنك سوف تكون جاهلة "كلمة" هللا الحقيقية.
في البداية رجل يعرف هللا وكل ما كان ،وهو من هللا ،ولكن بدالً من إعطاء المجد هلل مما يعطي العبادة للخالق ،الرجال لم تكن شاكرين
للخالق ،ولكن يتصور اآللهة الكاذبة ،إلعطاء تفسير للعالم من حولهم ،وبالتالي إزالة أنفسهم من إنقاذ هللا للممارسات والطقوس من الظالم واإلدانة.
هل هذا الرجل ألن الشيطان قد أخبرهم أنهم بالتأكيد ال يموت .وسيكون الشيطان الرجل يعتقد أن روح رجل يعيش إلى األبد ،وعلى الرغم
من أن يموت الجسم الروح ال يزال على الوعي الضمير من المناطق المحيطة بها .هذا كذب ،هللا يخبرنا أنه عندما بشر الجسم يموت الروح كذلك،
ضمير جميع من ذهب .فقط عند القيامة يرجع الحياة للجسد والروح .ولم يعط هللا رجل روح حية ،هللا قدم رجل روح حية .الجسم جانبا من "العالم
الطبيعي" ،والروح جانبا من "العالم السماوي" ،وهما واحد .الجسم يمكن أن توجد بدون الروح ،ما هو السبيل للحيوانات ،ولكن ال يمكن أن توجد
الروح دون الجسم ،وما السبيل للرجل.

يعتنقون أنفسهم الحكمة ،أصبحت كذبة ،وتغيير مجد هللا غير قابل للفساد في صورة بذل مثل لرجل فساد ًا ،والطيور ،والحيوانات
فورفوتيد ،واألشياء الزاحف .الرومان 23-01:22

كما اخترع رجل علوم الفلك والفيزياء ،ورأوا أنفسهم يكون من الحكمة ،ومع الغطرسة أنها أصبحت كذبة ،التخلي عن الحياة األبدية
بريديفولنيس .وبدالً من إعطاء العبادة "من خلق هللا" غير قابل للفساد ،رجل أصنام صور لرجل فساداً ،والطيور ،والحيوانات فورفوتيد واألشياء
الزاحف .في هذا  Paulتعطي درسا في تاريخ من الشريحة لرجل من خلق هللا الكريم قاتمة وملعون.

"هللا ولهذا السبب" أيضا قدم لهم حتى البرص عن طريق شهوة قلوبهم ،العار بهم الهيئات فيما بينها :الذين تغيرت حقيقة هللا إلى كذب،
ويعبد ويخدم المخلوق أكثر من الخالق ،الذي هو المباركة إلى األبد .أمين .الرومان 01:25

"شهوة قلوبهم الخاصة "،إشارة إلى الزنا والفجور ،وخطايا ضد هللا ،وفي أن الرجل ،قد اتخذت متع الجسد في العصيان المباشر إلرادة
هللا ،ولذلك أنهم العار بهم الهيئات فيما بينها :
الرجل في هذه الغطرسة اختار لعبادة المخلوق أكثر من الخالق ،الذي يشير إلى حيواني وتحث الجنسي الشهوات (الزنا ،الزنا واللواط)
بدالً من قداسة الخالق .ألن الحقيقة هللا التوبيخ مثل هذا السلوك ،تغيير الرجل حقيقة هللا من خالل أكاذيب الشيطان ،إلى الكذب ،والكذب في الحقيقة،
التي هي أساس "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.
لهذا السبب هللا تخلى لهم منعزلة المحبة الخسيس :للمرأة حتى تغيير استخدام الطبيعية إلى ما ضد الطبيعة :الرومان 01:26

 Paulهو إشارة هنا إلى الشذوذ الجنسي ،الذي يشير إلى المحبة الخسيس .ثم يمضي لتكشف عن أن حتى المرأة معرضة ألطروحات
الشهوات ،مرة أخرى تصف  Paulأنها ضد الطبيعة .

وكذلك أيضا الرجال ،ترك االستخدام الطبيعي للمرأة ،أحرق في شهوة واحدة تجاه آخر؛ والرجل مع الرجل العامل ما غير الئق ،وتلقى
في حد ذاتها أن التعويض عن الخطأ الذي كان يجتمع .الرومان 01:27

كما هو الحال مع النساء االنغماس في الفجور من نفس الجنس ،يدعو هللا فيها فحش ،والرجال انتقل كذلك إلى أفعال غير طبيعية من فسق.
يمكن فهم العبارة" ،تلقي في حد ذاتها أن التعويض عن الخطأ "،بالنظر في كلمة خطأ كما هو مستخدم هنا مرادف للخطيئة ،و التعويض هو إشارة
إلى اإلدانة التي هي نتيجة لمثل هذه اآلثام ،و الذي كان يجتمع طريقة أخرى للقول بأن اإلدانة كما سوف يلقاها باهلل ،أن أولئك الذين يتورطون في
شري  ،الصالحين وغير متوقعة .أولئك الذين يستحقون الموت األبدي كمكافأة على العصيان "هللا خلق" ليعيش في الشر .فحقيقة هي أن هللا
الصالحين في غضبه .أمين.

وحتى كما أنها ال ترغب االحتفاظ باهلل في معارفهم ،أعطاهم هللا إلى عقل الفاسق( ،العقل ال أخالقية) للقيام بتلك األشياء التي هي غير
مريحة( ،غير سليم أو غير مناسب)؛ ويجري مليئة بكل إثم ،الفجور ،فجور ،طمع ،الخبث؛ مليئة بالحسد ،والقتل ،والمناقشة ،والخداع ،ماليجنيتي؛
ويسبيريرس ،باكبيتيرس ،ويكرهون هللا ،بواستيرس ديسبيتيفول ،فخور ،،والمخترعين من أشياء شريرة  ،العصاة لآلباء واألمهات ،ودون فهم،
كسارات العهد ،دون المودة الطبيعية ،العنيد ،ترحم :الذين يعرفون حكم هللا ،هي التي ترتكب مثل هذه األمور جديرة بالموت ،ليس فقط القيام بذلك،
لكن يسرني أن أن تفعل لهم .الرومان 32-01:28

أصوات اآلية أعاله مثل  Paulهو إعطاء وصف لمعظم أبناء األجيال الماضية اثنين أو ثالثة من وقتي في الحياة.

أطفال شيطان
و حتى كما أنها ال ترغب في االحتفاظ باهلل في معارفهم ،ويشير إلى أبناء آدم وكيف أنها سرعان ما تجاهل وجود هللا صالح بهم اآللهة
الكاذبة .هللا سمح لهم الباطل خطأ ،وفي هذا الرجل وتفككت من يجري "خلق هللا الكريم" إلى أطفال شيطان االنخراط في "الفجور ،فجور ،طمع،
الخبث؛ مليئة بالحسد ،والقتل ،والمناقشة ،والخداع ،ماليجنيتي؛ ويسبيريرس ،باكبيتيرس ،ويكرهون هللا ،بواستيرس ديسبيتيفول ،فخور،،
والمخترعين من أشياء شريرة ،العصاة لآلباء واألمهات ،ودون فهم ،كسارات العهد ،دون المودة الطبيعية ،وأعمال العنيد ،ترحم ،االنغماس الذاتي
والحرمان.
قد ترغب في أن تحيط علما هنا أن العديد من هذه األشياء المذكورة تتعلق بالوصايا العشر ،مما يدل مرة أخرى على أن  Paulبشر بر
الوصايا العشر ،وليس أن الوصايا العشر قد صدر عفا عليها الزمن عن يسوع.

ولذلك أنت الفن ال يغتفر ،يا رجل ،يعاقب أنت الفن أن جودجيست :لفية أنت جودجيست آخر ،أنت كونديمنيست نفسك؛ النت أن
جودجيست صانع األشياء نفسها -رومية 2:1

إذا كنت تفكر نفسك امرأة/رجل هللا ،وتمرير الحكم على اآلخرين لتلك الفوارق ،ولكن نفسك مليئة بالظلم ،حيث يمكنك الدخول في األشياء
التي تتعارض مع القوانين و "كلمة هللا" ،ثم يمكنك سيحكم هللا بنفس الطريقة والخطورة التي تعطي الحكم لآلخرين.
ولكن نحن على يقين من أن حكم هللا هو وفقا للحقيقة ضدهم التي ترتكب مثل هذه األمور .رومية 2:2

إذا نحن كرجل إصدار حكم على الرجال اآلخرين ،وهي بطبيعتها مملوءة بظلم أنفسنا ،فإننا ينبغي أن تمتنع عن أخذ على أنفسنا الحكم
على اآلخرين ،هللا الذي هو الحقيقة (الكمال) غير الصالحين في حكمه منا .طريقة أخرى لطرح هذا ،إذا كنت تعيش في بيت من زجاج ،ال عن
طريق الحجارة.

وثينكيست أنت وهذا" ،يا رجل" ،التي جودجيست منها القيام بمثل هذه األمور ،وصانع نفسه ،أنت سوف هربا من حكم هللا؟ أو تحتقر أنت
ثروات له الخير والصبر وأحرضكم؛ ال يعرفون أن الخير هللا يهدي إليك بالتوبة؟ رومية 4-2:3

ال أعتقد أن كنت يجري هللا سوف تعفي من حكم هللا ،إذا كنت تشارك في نفس األفعال من الخطيئة التي يمكنك الحكم على اآلخرين .إذا
قمت بإهمال أو تجاهل الخير والصبر وأحرضكم هلل ،ومن الذي يجهل أن الخير ،وكيف أنه يؤدي إلى التوبة ،ألنه في الغطرسة الخاص بك ترى
نفسك بريئ ،ثم سيتم إعطاء حكمكم في غضب هللا ،وال حبة.

ولكن بعد خاصتك صالبة وقلب إيمبينيتينت( ،وجود أي شعور بالندم للذنب أو سوء السلوك) ،تريسوريست حد نفسك الغضب ضد يوم
الغضب والكشف عن الحكم المستقيم هلل؛ الذي سيقدم لكل رجل طبق ًا ألفعاله :لهم يسعون باستمرار المريض في تفعل جيدا للشرف والمجد والخلود،
الحياة األبدية :ولكن لهم التي هي موضع خالف ،وال طاعة للحقيقة ،ولكن إطاعة إثم والسخط والغضب والمحنة والكرب ،عند كل روح رجل ذلك
الشر دويث ،اليهودي أو ًال ،وأيضا لمشرك؛ لكن المجد ،والشرف ،والسالم ،لكل رجل أن  workethجيدة ،لليهودي أو ًال ،وأيضا لمشرك :ألنه لم
يكن هناك أي احترام لألشخاص مع هللا .رومية 11-2:5

العبارة" ،ولكن بعد خاصتك صالبة" يشير إلى الصالبة من القلب ،أو الثابت الصالبة ،أو ويلفولنيس ،في إعطاء ال االلتفات إلى الحقيقة
هللا كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،وال نسعى إلى التوبة بسبب الخاص بك الجهل أحمق بحق هللا ،سيتم تخزين من خالل الجهل والظلم ،حتى
غضب هللا أو الغضب ضدك ،ليوم القيامة ،عند هللا سوف التنفيس عن غضبه على كل أثيم.
هللا أن "تقديم لكل رجل حسب أفعاله" .سوف يجعل هللا لهم يسعون باستمرار المريض في تفعل جيدا للشرف والمجد والخلود ،الحياة
األبدية.
لتلك "التي هي مثيرة للجدل ،وال طاعة للحقيقة "،ولكن بد ًال من ذلك طاعة "إثم والسخط والغضب "،سيجعل هللا "المحنة والكرب ،على
روح كل رجل أن الشر دويث".

ويجري الحكم عليها باهلل
للعديد من ما قد أخطأ دون القانون أيضا يهلك دون القانون؛ وكما كثيرة كما قد أخطأ في القانون يجوز أن يحكم بالقانون؛ ال السامعون
القانون فقط أمام هللا ،بل تبرر منفذيها القانون -الرومان 13-02:12

اآليتين أعاله يكشف لي الحقيقة التي ال تعقد  Paulإلى الكذبة التي تم تقديمها "وصايا هللا" عفا عليها الزمن عندما مات يسوع على
ا لصليب .إذا أنت ،كما كانت الوثنيين ،دون القانون ،الحكم الذي يعني إذا كانت ال ترعرعت كيهودي أو مسيحي ،ثم كنت على األرجح ال تعرف
شريعة هللا ،وثم االنخراط في اآلثم ،ال وفقا للقانون ولكن وفقا الثام الشخصية الخاصة بك.

 Paulيبشر القانون
إذا كنت ،كيهودي أو مسيحي ،و قد تربوا في المعرفة بالقانون ،وقد غير مذنب ،ثم قمت سوف يحكم وفقا لكلمة القانون .إذا كان يسوع قد
الوصايا العشر فات أوانه ،ثم كيف يتم ذلك هو الوعظ  Paulذوي المعرفة بالقانون سيحكم وفقا للقانون في يوم القيامة؟
أنها ليست بمعرفة القانون الذي يعطي لك مبرر للخالص ،ولكن الحفاظ على القانون وتعيش حياتك دون الخطيئة التي سوف تعطي مبررا
للخالص مما.

طريقة أخرى لطرح هذا إذا كنت تعرف ،بسبب القانون ،أن مزاولة الزنا خطيئة ،لكن يمكنك القيام بذلك فقط نفس ،ثم كنت سيحكم عليه
بكلمة القانون.
إذا كنت ال تعرف أن هو من الذنوب االنخراط في الزنا ،والقيام ،ثم حكمكم سيستند حياتك المجموع وما هو في قلبك .ومع ذلك ،في كلتا
الحالتين ،أنها خطيئة االنخراط في الزنا ،سواء كنت تعرف أنه من الخطأ أم ال.
فمن رأيي الشخصي أن هؤالء يجهلون القانون ستواجه حكما رحيما أكثر من تلك الذين يعرفون خطيئة ال يزال القانون .هذا ليس أن يقول
أنا أؤيد عدم تثقيف نفسك في "شريعة هللا" ،أجل إذا كنت تعرف القانون والعيش بالقانون ،وإعطاء عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،وبعد ذلك لن
تضطر إلى مواجهة الحكم ،ولكن بدالً من ذلك تكون واحدة من تلك رابتوريد تصل إلى الغيوم مع يسوع عند عودته.

إيمان
اليهود فشل فشالً ذريعا والسبب ألنهم لم نعتقد أن القانون أعطى لهم "من خلق هللا" .معظم األحيان أنهم يعتقدون أن القانون أعطى لهم
الرجل اللحم والدم .Moses ،هذا الفشل إلى االعتقاد هو السبب في أنهم فشلوا فشالً ذريعا في الخضوع للقانون .القيام به كما يقول القانون ،الذي
هو ليس أكثر من رجل قد قال لهم القيام به ،ال تحمل نفس القدر من األهمية فيما يتعلق بالخضوع للقانون ألنه أمر من قبل "لخلق هللا".

قانون بحد ذاتها
لعند الوثنيين ،التي قد ال القانون ،ال بطبيعة األشياء الواردة في القانون ،هذه ،ال في القانون ،وقد تكون قانونا بحد ذاتها :أي شو عمل
قانون مكتوب في قلوبهم ،ضمائرهم أيضا مع الشهود ،وأفكارهم يعني بينما تتهم أو آخر إعفاء بعضها البعض؛ في اليوم عند هللا سوف يحكم أسرار
الرجال بيسوع المسيح وفقا لبلدي اإلنجيل .الرومان 16-02:14

هللا تتفهم وتعترف بأن من طبيعة الرجل لمقاومة القوانين له .أو ألنه طريقة أخرى ،غير طبيعي لرجل أن يعيش حياة في القيود الواردة
"قانون هللا" .ولكن هللا قد أدلى رجل روح حية ومما أعطى له القدرة على اختيار عدم الخطيئة ،فمن المتوقع باهلل أن الرجل يعيش في البر ،وليس
كالحيوانات التي ال تملك مثل هذه القيود المفروضة عليهم.
فمن الشيطان الذي يريد رجل للمشاركة في األعمال الشريرة ،ألن في القيام بذلك فإنه خفض لنا إلى ال أكثر من الحيوانات ،وكيف ترى
الشيطان رجل وحيوان وال تليق بالحياة األبدية .معرفة هذا أصلي ،بلدي شرح ومناقشة للكتاب المقدس سوف تساعدك على محاربة كل خطيئة،
ومما يعطي المقاومة للحرب التي تخوض الشيطان ضد الرجل.

روح المشابهة
عند كأحد الذين ال تربى في القانون ،القيام بطبيعة األشياء الواردة في القانون ،قانون بمعزل نفسك .وهو يعني ،أنه حتى لو كان في
الجهل بالقانون ،هو اختيارك الشخصي يعيشوا حياة الثبات األخالقي ،فأنت الظاهر القانون ليس في الحجر ولكن بدالً من ذلك كتب في قلبك .وهذا
يجعل لك روح المشابهة هلل ،تماما كما كان أبراهام.
ما  Paulهو الحصول على هو أنه ليس حفظ القانون ألنه هو قانون الذي يجب أن يبقى هذا أمر مهم ،ولكن للحفاظ القانون ألنها جزء ال
يتجزأ من شخصيتك من الذين كنت ،مكتوب على قلبك ،فأنت فوق القانون ،ألنه ليس لك قانون الذي يجب أن يبقى  ،ولكن وسيلة لتعيش حياتك

كشخص جيد .عندما كنت تعيش كهذا ،وليس لديهم المعرفة القانون ،ثم أنت قانون بمعزل نفسك .عندما كنت تعيش كهذا ولديهم معرفة بالقانون
فأنت على الطريق لتصبح "سانت من هللا".

ها ،أنت تسمى يهودي ًا ،وريستيست في القانون ،وماكيست خاصتك تباهى هللا ،وكنوويست إرادته ،ويوافق على األشياء التي أكثر من
ممتازة ،تلقي تعليمات من القانون؛ وثقة بأن الفن أنت نفسك دليل للمكفوفين ،وعلى ضوء منها التي في الظالم ،ومدرب للحماقة ،وهو مدرس فاتنة
الفن  ،الذي يمتلك شكل المعرفة والحقيقة في القانون -الرومان 20-02:17

كما أعطيت تعريف قبل ،يهودي كما يتم استخدام الكلمة في هذه اآليات ،ال يعني مواطنا "دولة إسرائيل" ،ولكن تشير أيضا إلى تلك التي
كانت تعرف باسم المسيحيين .في وقت كتابة هذه الكلمات أسفل المصطلح المسيحي  ,Paulلم يكون يسك.
ما يقوم به  Paulهنا هو عرض القواسم المشتركة بين أولئك الذين كانوا "بني إسرائيل" ،وهؤالء الوثنيين أن تحويل "تعاليم يسوع
المسيح" .هذا األخير سوف يستخدم كلمة مسيحي بدالً من كلمة يهودي.

إدانة اإلجراءات الخاصة بك أنت
أنت لذلك الذي تياتشيست آخر ،تياتشيست أنت ال تحب نفسك؟ أنت الذي يبشر به رجل ينبغي أن ال تسرق ،وأنت سرقة؟ أنت الذي
ساييست رجل ينبغي أن ال يرتكب الزنا ،وأنت دوست ارتكاب الزنا؟ أنت أبهورريست األصنام ،دوست أنت ارتكاب تدنيس؟ دوست أنت ماكيست
خاصتك تباهى القانون ،ومن خالل كسر القانون ديشونوريست أنت هللا؟ السم هللا (عند ممارسة ال ما كنت الوعظ) هو َك َفرُوا بين الوثنيين من
خاللكم ،كما هو مكتوب .الرومان 24-02:21

أنت تعلم إذا كنت كمدرس لهؤالء المكفوفين من هللا ،وفي اإلجراءات الخاصة بك من اآلثم ،التعليمات الخاصة بك تصبح غير مربحة في
تلك .يسوع تدرس مع كلماته ،وأفعاله ال ينبغي عليك أيضا أن تضع في اعتبارها كيفية عرض اإلجراءات الخاصة بك من قبل تلك جاهلة بقوانين
هللا؟
وفي هذا يقول  Paulأن كالمعلمين اآلخرين يجب أن تكون مثاالً للكمال .إذا كنت أقول قد حصلت على فهم الكتاب المقدس "الكتاب
المقدس" ،وفي نفس الوقت القيام باألشياء التي تخالف شريعة هللا ،ثم ماذا سوف أقول أن أولئك الذين محاولة تعليم "طرق هللا"؟

على سبيل

المثال :واعظ مشهور لسنوات عديدة ،تبين أن أمي الصبية الصغار ،وأنها شاركت في الزنا مع هؤالء األوالد ،أظهر

نفسه ليكون منافق ،لكن ما هو نوع من الدرس سوف يكون لهؤالء األوالد الذين وضعوا ثقتهم به.

"تأخذ

مالحظة" :أن  Paulيشير مرة أخرى إلى القانون" ،كما هو مكتوب "،كما أوضحت يشير إلى الحاجة إلى فهم القانون من

خالل التعليم وتراكم المعارف ،وليس "اإليمان األعمى".

ختان
للختان حق ًا بروفيتيث ،إذا أنت تحتفظ القانون :ولكن إذا أنت تكون الكسارة القانون ،خاصتك الختان الذي أونسيركومسيسيون -الرومان
02:25

المستخدمة بواسطة  Paulختان  wordيشير إلى "العهد األول" ،وأن المطلوبة من جميع الذكور "دولة إسرائيل" وسليال أبراهام ،أن
القلفة على الختان ،والكيفية التي يعمل بها رمزي لقبول المكان الخاص بك كجزء من "العهد القديم" ،ولذلك ،إذا كنت الختان من القلفة وإعطاء
التعليمات في "قانون هللا"  ،وثم طاعة هذه القوانين ،ثم القانون والختان "مربح" لكم في حكم هللا لك.
إذا من ناحية أخرى ،هي عملية الختان ،وعدم االنصياع لهذه القوانين ،ثم إلى ما هو الغرض هو الخاص بك يجري عملية الختان ،وهو
السبب  Paulيقول أن الختان قد عفا عليها الزمن تماما كما لو كنت قد ال تم ختانهن.
تذكر :وكان الغرض من وجود جميع الذكور المختونين لمنحهم تذكرة مستمرة والمادية كرمزية حفظ وطاعة "شريعة هللا" .إذا قمت
عملية الختان بعد تجاهل ذلك التذكير ،بعدم الحفاظ القانون ،ثم إلى ما هو الغرض من الختان؟

هذه ليست عملية الختان
ولذلك إذا تبقى أونسيركومسيسيون بر للقانون ،ال أن أونسيركومسيسيون تحسب للختان؟ وال أونسيركومسيسيون التي بطبيعتها ،إذا أنها
تفي بالقانون ،القاضي إليك ،من التعدي على القانون بصانع الرسالة والختان؟ الرومان 27-02:26

ما ورد أعاله قد تكون أسهل للفهم إذا قمت استبدال العبارة" ،سيركومسيسيد وأونسيركومسيسيد" مع "الصالحين وأونرايتيوس".
ولذلك إذا كان قد تم ختانهن ابدأ ولم يقدموا في القانون ،ولكن ال يزال يعيش ببر لألخالق كما هو مكتوب في القانون ،ثم ليست لك نفس
أولئك الذين كانوا سيركومسيسي واطاعة القانون؟

آيات يهودي اإلسرائيلية
في ما ورد أعاله وفي غيرها من كتابات  Paul ،Paul'sيستخدم كلمة يهودي لإلشارة إلى أولئك الذين يحتفظون "وصايا هللا" .مشكلة
لدى مع هذا هو يهودي أيضا أولئك الذين اضطهاد اتباع المسيح .لقد وجدت أنها أقل مربكا ً إذا نحن نفرق بين يهودي واإلسرائيلية.
كما بينت في الدروس ،اإلسرائيلية هو أحد الذين يحتفظ "وصايا هللا" ،بينما يهودي ال .إذا كان أحد الذين يمكن أن يطلق عليه يهودي
يحتفظ أيضا "وصايا هللا" ،أنه هو أيضا اإلسرائيلية .وهذا التفاوت تعطي الدعم يسوع في ما يلي.

ناتانايل
يسوع شهد ناتانايل القادمة له ،و  saithله" ،ها اإلسرائيلية الواقع ،منهم هو ال المكر!" ناتانايل  saithله" ،من أين كنوويست أنت لي؟"
أجاب يسوع وقال له" ،قبل أن فيليب دعا إليك ،عندما أنت تضيع تحت شجرة التين ،رأيت إليك .أجاب ناتانايل و  saithله" ،الحاخام ،أنت الفن ابن
هللا؛ أنت الفن "ملك إسرائيل" " .جون 49-01:47

في اآليات أعاله ،عدم النظر إلى أن يسوع في أي حال يعرف ناتانايل ،إال أنه يشير إليه ك" ،اإلسرائيلية الفعل ".قد تحصل من أي وقت
مضى الفكر لماذا هذا هو مكتوب في الكتاب المقدس ،وما مختلف عن ناتانايل أن يسوع ينبغي أن يفرد له كاإلسرائيلية ،وليس فقط اإلسرائيلية لكن
اإلسرائيلية قوال ?

العبارة "في الفعل" يشير إلى االنخراط في شيء في اإلجراءات ،وليس مجرد إعطاء التشدق بها .على سبيل المثال ،شخص يعيش
"األخالق هللا" ،كجزء معقدة من شخصيتهم ،يفعل ذلك بالفعل أو العمل .ولذلك يكون اإلسرائيلية قوال العيش ضمن تعريف ما اإلسرائيلية ،في
اإلجراءات وليس مجرد الكلمات.
من استفراد ناتانايل اإلسرائيلية قوال ،يكشف يسوع التمييز بين يهودي ويجري المؤمنين الملتزمين "قوانين هللا" .أنها لهذا السبب أن أحدد
يهودي كشيء أكثر من مواطن دولة إسرائيل ،بينما اإلسرائيلية أحد الذين يحتفظ "وصايا هللا" .منذ يسوع ،يتم توسيع هذا التعريف أقول أيضا،
قاألحد الذين يحتفظ وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح.

فهو ليس يهودي ًا( ،اإلسرائيلية) الذي أحد ظاهري ًا؛ ال هو أن الختان ،الذي إلى الخارج في الجسد :بل هو يهودي( ،اإلسرائيلية) ،واحد في
الداخل؛ والختان بأن من القلب ،وروح ،وليس في الرسالة؛ والمديح الذي هو ليس من الرجال ،ولكن هللا -الرومان 29-02:28

ومن هذه الطريقة التي يجادل  ,Paulفإن اإليمان "تعاليم يسوع" والوعد بالحياة األبدية ،أن شخص هو الخالص ،ال في القانون من وجود
القلفة الخاص بك عملية الختان .هللا ليس لديها مصلحة في جسم اإلنسان؛ هللا لديه مصلحة في روح الرجل .ولذلك ،يجري الختان هو بادرة رمزية
للجسم الذي يشير إلى ختان حقيقي من القلب ،والتي هي حيث يمكن الشعور بالروح.
هذا هو الذي يفصل بين تلك النية من تلك التي تعيش فقط بالقانون .تحتاج سواء في الخاص بك عبادة هللا ،آخر العبادة الخاصة بك بدون
جدوى.

وضع القانون
ما ميزة ثم خلت اليهودي؟ أو ما هو الربح هناك ختان؟ رومية 3:1

في ما سبق Paul ،يسأل لك ولي سؤاالن؛
"ال يجري يهودي (مسيحية) وقد تربوا في المعرفة بالقانون ،تعطينا ميزة االسترداد على شخص ال تربى في علم القانون"؟
"الخاص بك قد تم ختانهن في القانون" العهد القديم "يعطي لك ميزة في الخالص على شخص ما وقد ال تم ختانهن؟"

إلى االعتقاد
ثم يمضي  Paulلإلجابة على هذه األسئلة في اآليات التالية.
كثير من كل شيء :ارتكبت أساسا ،ألن لهم كانوا مهتفو الوحي هللا .لماذا لو البعض ال يعتقد؟ يدلي الحاد اإليمان باهلل دون تأثير؟ رومية
3-3:2

كلمة "طريقة" كما هو مستخدم في هذا السياق تشير إلى نية أو بالطريقة التي تعطي هلل عبادة .حتى ما  Paulيقوله هو أن اليهود في
طريقهم لعبادة هللا ،وقد أعطيت مهتفو الوحي هللا( ،الوصايا العشر التي اختصار "إنجيل هللا" أسرة) ،قد يبدو أنهم يتمتعون بميزة في يوم القيامة
على الوثنيين الذين ال يعرفون "شريعة هللا".

ثم  Paulيذهب إلى أن ما إذا كان بعض اليهود ال يعتقد؟ إذا تم إعطاء كافة القانون ،ومع ذلك ال يزال هناك أولئك الذين ال يؤمنون ،أو ال
يمارسون عبادتهم الرسالة كلمة هللا ،أن هذا التقديم ثم إيمان اليهود دون تأثير؟ أو لوضعها بطريقة أخرى ،إذا كان ،كما هو الحال ،بعض اليهود لم
نؤمن "كلمة هللا" أنها الحقيقة ومما لم يحتفظ "شريعة هللا" ،هل ثم يعني أن جميع اليهود هم اللعينة وعبادتهم هلل ومن ثم يرصد عبثا؟ ثم يعطي Paul
الجواب على ذلك بالنسبة لنا.

كل رجل كاذب
ال سمح هللا :نعم ،اسمحوا هللا يكون صحيح ،ولكن كل رجل كاذب؛ كما هو مكتوب" ،أن أنت مايتيست يمكن تبريره في خاصتك المأثورة،
والتغلب عليها عند أنت الفن يحكم مايتيست ".رومية 3:4

هو اإلجابة  Paulعلى السؤال أعاله" ،فوربيد هللا ".التي أفسر يعني" ،ال" ،فشل البعض إلى االعتقاد ال يسبب عبادة أولئك الذين يعتقدون
أن تضيع هباء Paul .ويمضي ليشرح؛ "السماح لجميع الرجال متساوون من حيث أن جميع الكذابين ،وأولئك الذين هم تحت القانون وأولئك
الذين هم دون القانون ".نحن جميعا متساوون ،ولذلك نحن جميعا في إمكانات الخالص ،بعضها بسبب معرفتهم بالقانون ،والبعض اآلخر من
اإليمان التي أحدثت بسبب "تعاليم يسوع".
هو كل الغرض من هذه المناقشة من قبل  Paulإلظهار جميع الذين نؤمن ويؤمن بالتالي يسوع ،على الرغم من أنهم يجهلون القانون،
ت صبح مساوية ألولئك الذين عاشوا طوال حياتهم ،وبموجب القانون بسبب ذلك اإليمان في االعتقاد "تعاليم يسوع" .ال مجرد االعتقاد أن يسوع
الرجل الذي هو ابن هللا ،بل أن ما يدرس يسوع هو الحقيقة.

سلطة هللا
ولكن إذا كان لدينا إثم نشيد (التوصية تستحق) البر هللا ،ماذا نقول؟ هو هللا أثيم الذي  takethاالنتقام؟ (أنا أتكلم كرجل) .ال سمح هللا :لذلك
الحين كيف سوف هللا يحكم العالم؟ رومية 6-3:5

 Paulالسؤال ،مرة أخرى" ،إذا كان أولئك الذين أثيم ،نشيد ،أو إنشاء كما تستحق بر ،فكيف أن يعكس حول من هللا وله سلطة الحكم على
الرجل؟
أول شيء يجب أن نأخذ في االعتبار هو أن هللا هو الخالق ،وعلى هذا النحو هو الحقيقة؛ ولذلك هو "قانون هللا" الحقيقة .جميع المسائل
األخرى المتعلقة ببر للرجال ولذلك يجب أن تنبع من تلك الحقيقة .فمن هذه الحقيقة لماذا  Paulيخبرنا بأن جميع الرجال يكذبون ،هلل فقط بالحقيقة،
وإال يصبح رجل الصالحين من خالل الحقيقة هللا .ال يمكن أن يكون الرجل الصالح بقدراته الخاصة ،ولكن فقط عن طريق الطاعة "كلمة هللا".
تذكر :هللا هو الخالق ،ومن قواعد له أنه يحظى أن الرجل يجب أن يعيش .هللا هو الذي أعطى تعريف لما هو حق وصحيح ،وما هو
خاطئ والش ر .للرجال في محاولة إلنشاء الخاصة بهم تعيين أماكن القواعد األخالقية لهم في معارضة هللا .كيف يمكنك أن العبادة الذي كنت
معارضة؟

إثم أو سانت؟
إذا كثرت حقيقة هللا خلت أكثر من خالل بلدي كذب منعزلة مجده؛ لماذا أشعر أنا أيضا يحكم إثم؟ وال بد ًال من ذلك ،كما أبلغنا أن
سالنديروسلي ،وكما يؤكد البعض أن نقول" ،دعونا نفعل الشر ،التي قد تأتي جيدة؟ هو الذين اإلدانة فقط؟ " رومية 8-3:7

في هذه اآليتين ،يكشف  Paulهدفه لكتابة كل ما ورد أعاله .وقد تم قذف  Paulاليهود الذين يقولون أنه بالسفيمير؛ ولذلك هو هدفه
إلظهار أنه ليس هو الذي يسب الرب ولكن أولئك الذين التشهير باسم .Paul's
إذا كثرت حقيقة هللا خلت أكثر من خالل بلدي كذب منعزلة مجده Paul .هو طرح السؤال" ،إذا في أكاذيب الرجل ،حقيقة هللا يرد أكمل
وهكذا يعزز مجد هللا ،ثم فلتفعل الشر ،بحيث قد يأتي الخير؟"
إذا كان الرجل الذي هو شر وشرير ،تكشف لنا بالعيش في الخطيئة ،في تناقض صارخ بين شر الرجل والقيام "بر هللا" ،ثم بفعل الشر
نحن ال تكشف مجد هللا .إذا كان في فعل الشر تكشف لنا مجد هللا ،ثم ينبغي ليس دائما ً ننخرط في الشر وليس في معيشة الصالحين؟ في فعل الشر
نحن ال تظهر أن لدينا اإلدانة فقط لذلك؟

تحت آيات القانون دون قانون
ماذا بعد؟ هل نحن أفضل من هم؟ ال ،في ال من الحكمة :أجل لقد أثبتنا من قبل كل من اليهود والوثنيين ،أنهم جميعا تحت الخطيئة؛ كما هو
مكتوب" ،ال يوجد اعتراض من الصالحين ،ال ،ليست واحدة :ال يوجد أن  understandethال يوجد أن  seekethبعد هللا .ولت جميع الخروج من
الطريق ،وهي معا تصبح غير مربحة؛ ال يوجد أن دويث جيدة ،ال ،ليست واحدة " .رومية 12-3:9

مرة أخرى يجيب  Paulالسؤال نفسه .في العيش في الشر ،عدم التمسك بقوانين هللا هي اليهود ثم أفضل من الوثنيين؟ ال ،في ال من
الحكمة :ألنه ليس هناك أي الصالحين ،لم يكن أحد .إذا كان اليهود أن يكون القانون على رفض القانون والعيش في إثم ،فليست أفضل من الوثنيين
الذين لم يقوموا القانون ،والذين ال يعيشون في بر .ال يوجد فرق واحد من اآلخر .ويعيش على حد سواء على قدم المساواة في إثم.

تسعى لي جد
ويقول  Paulفي اآليات أعاله ،أشعر بأنني مهم ،ويحتاج إلى اإلشارة إلى شيء آخر .ال يوجد أن  understandethال يوجد أن
 seekethبعد هللا .نفهم ما يقوله  ،Paulليس فقط القيام بالوثنيين الذين يعيشون دون معرفة القانون ،وال يسعون إلى هللا .الوثنيين يعتقدون أنه ال
يوجد أحد هللا ،ولكن عدد كبير من اآللهة ،ولذلك أنهم ال تسعى إلى "خلق هللا" ،ألنهم ال يدركون أنه موجود حتى.
تذكر :ما يخبرنا هللا في ما يلي.
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي في وقت مبكر (جد) سنجد لي .األمثال 08:17

أنها شيء واحد أن تكون جاهلة بشريعة هللا ،ولكن الفشل بل البحث عن الحقيقة هللا يسلم لك إلى "الموت السرمدي" ،إذا كنت ال تعرف هللا
ومجده الشخصي وشخصيته وشخصيته المعنوية ،وكيف سوف تتعلم من أي وقت مضى أن نحبه من المشكوك فيه.

وهذا صحيح من الوثنيين ،فضال عن أولئك الذين يطلقون على أنفسهم اليهود والمسيحيين؛ يمكنك قبول تفسير الكتاب المقدس أن شخص
آخر يقول لك يعني دون أخذ الوقت والجهد دراسة وأبحاث لمعرفة الحقيقة بنفسك .تقبلون "اإليمان األعمى" أن ما يقال لك هو الحقيقة ،ولكن
الشيطان يكمن في القيام بذلك ،وأنه يظهر نفسه بطرق عديدة مختلفة ،فقط في معارف المتعلمين يمكن لك من أي وقت مضى إدراك الحقيقة هللا
ومما نرى أكاذيب الشيطان لالكاذيب التي هم.

الهاوية
الحلق هو القيامة مفتوحة؛ مع لغاتهم واستخدمت الخداع؛ سم الصل تحت شفاههم :الرومان 03:13

"القيامة" اسم آخر الخطيرة ،ولذلك  Paulيخبرنا بأن أولئك الذين يجهلون كلمة هللا الحقيقية ،ولم يسبق أن سعى هللا ،يتكلمون األكاذيب
والخداع ،ألنفسهم فضال عن غيرهم ،وقيامها بإرسال أولئك الذين االستماع وقبول تلك األكاذيب والحقيقة إلى قبورهم األبدية .فقط في معرفة
الحقيقة هللا هل هناك إمكانية للخالص ،وعن طريق الخالص "الحياة األبدية".
من المثير بالنسبة لي أن  Paulيستخدم كلمة "القيامة "،في نفس النوع من اإلشارة أن يفعل يسوع في الرؤى له نظراً ليوحنا الرسول في
"سفر الرؤيا" .هناك ،يسوع يشير إلى أولئك الذين يأتون من الهاوية ،رؤيا  ،3-9:1حيث الهاوية مرجع أو الرمزية من فم الشيطان واألكاذيب أن
استمرار بث الواردة منه ،وتلك التي تخرج من الحفرة هي التي خدعت بأكاذيب الشيطان .في ما سبق ،هو استخدام  Paulالقيامة أو خطيرة لها
نفس المعني ،للعيش في االعتقاد يكمن أن الشيطان هي الحقيقة ،ويترك المسار فقط إلى القبر لك.
الذين الفم مليء بشتم والمرارة :أقدامهم سريعة سفك الدماء :الدمار والبؤس في طرقهم :وطريق السالم أنها لم تعرف :الرومان 17-03:13

في ما سبق ،يمكنك أن ترى وصف الذين اعمتهم حتى أكاذيب الشيطان ،أنها تجلب الحرب والبؤس إلى األرض؟

ال خوف من هللا
ليس هناك خوف هللا أمام عيونهم .الرومان 03:18

إذا كنت ال تعرف أن هناك "من خلق هللا" وأن هو المنشئ الخاص بك ،وأنه يحظى بأن لك العبادة له بطريقة محددة جداً ،وأنت جاهل ثم
سوف تقصر في الخالص .كل يهودي عدم التمسك "شريعة هللا" على الرغم من أنهم يعرفون القانون ومشرك ،الذين ال يعرفون القانون ،مليئة
بالظلم ،وال تعرف الطريق للسالم ،وال يخشون غضب هللا ،إذ أن هذا يجري الحقيقية على حد سواء ،مما يجعل من كليهما ،متساوية في األكاذيب
التي تأتي إليها من أفواههم.
إذا كنت تعتقد أن عبادة هللا كما أنه أوامر ،ثم عندما تقوم بحرب على اآلخرين باسم اإليمان ،ثم لديك ال خوف من هللا ،لكنت أعتقد أنه
معك.
تذكر :حسبما أشرت قبل ،والخوف من هللا ال يعني أن يكون خائفا من هللا كالشخص الذي ترغب في أن تحذو لك األذى ،الخوف من
كلمة في هذا السياق تعني باحترام عميق ،وأن تكون في رهبة من هللا وكل مجده .إذا كنت تجهل من الذين هللا هو ،فكيف يمكن لكم ربما يكون في
رهبة منه ومن ثم تعطي له احترام.

اآلن ونحن نعلم أن األمور ما حتى من أي وقت مضى القانون  saith ،saithلهم الذين يخضعون للقانون :أن تكون قد توقفت كل الفم،
وقد أصبح العالم كله مذنب أمام هللا .ولذلك بأعمال القانون هناك الجسد ال تبرر في عينية :للقانون هو معرفة الخطيئة؟ الرومان 20-03:19

القانون( ،الوصايا العشر) ،قائمة "أنت سوف ال في" وعلى هذا النحو ،هي قائمة بتلك التي تشكل خطيئة .بمعرفة القانون تعرف ما هي
الخطيئة ،ومن خالل هذه المعرفة يمكنك أن تعرف لعقد اللسان ،كل الفم تكون قد توقفت ،وال يتكلم الشر .بمعرفة الخطيئة مسبقا ً ثم ال تعرف كيف
ال للخطيئة؟ في معرفة الخطيئة ال أن يعكس أن هللا يرى جميع الرجال كما يجري مليئة بالخطيئة ،أنه فقط قبل أن تقول لنا ما هي الخطية ،عن
طريق الوصايا العشر ،سوف ثم نكون قادرين ال الخطيئة ،الذي هو القول ،بأن هللا يرى كل الرجال بأنه مذنب للخطيئة ،وفقط من خالل بلده تثقيف
لنا الخطيئة يمكننا ثم تجنب الخطيئة.

بيان بر هللا دون قانون
ولكن يجري اآلن يتجلى بر هللا دون القانون( ،من خالل يسوع المسيح) ،وشهد بالقانون واألنبياء؛ الرومان 03:21

 Paulثم يجعل هذا االستنتاج :ولكن اآلن يتجلى بر هللا دون القانون ،من خالل تعاليم يسوع إلى الوثنيين الذين لم يكن للقانون ،وهو بر
هللا بعد تجلى ،حتى بدون معرفة مسبقة القانون .كلمة "مانيفيستيد" يعني :واضحة ،لمعرفة أو فهم ،إلظهار شيء واضح ،ويكشف هذا القول ،هو
إعالم  Paulعلينا بذل "وصايا هللا" ،شريعة هللا ،يتضح من "تعاليم يسوع المسيح" .وقد كل شيء أن يسوع تدرس قاعدته التأسيسية كذلك جميع
الوصايا العشر التي كتبت بها األنبياء القديمة في كتب الكتاب المقدس.
وهناك العديد من المسيحيين لقد تحدثت مع الذين يصرون على أن الوصايا العشر التي هي "شريعة هللا" ،تم الوفاء بها إلى حد جعلها عفا
عليها الزمن ،عندما مات يسوع على الصليب .أن ما تقوله  Paulفي الواقع هو أن شريعة هللا هي في الواقع الظاهر ،أو مفهومة أو واضحة من
"تعاليم يسوع" .يمكننا أن نقبل الحقيقة المعطى من قبل  Paulنبي عيسى أو يمكن ما زلنا نؤمن بأكاذيب الشيطان.
وقد أظهرت في هذين الفصلين صفحة ويب بعنوان" ،تعاليم يسوع المسيح "،أن كل شيء أن يسوع تدرس مرة أخرى ذات صلة إلى وهي
تستند إلى الوصايا العشر .في اآليات أعاله Paul ،يقول لنا هذا الشيء نفسه.

واحد مع هللا
حتى بر هللا الذي باإليمان المسيح منعزلة جميعا وعلى كل منهم أن نعتقد :ألن ليس هناك فرق :الرومان 03:22

تعاليم يسوع يبني على شريعة هللا بإعطاء عدة معنوية أكثر عالوة على تلك المذكورة في آخر ستة من الوصايا العشر .من خالل "تعاليم
يسوع" هو المعرفة بالقانون سلطت الضوء على أولئك الذين كانوا غير المتعلمين في القانون .نالحظ هنا أن  Paulيخبرنا أن ليس هناك فرق بين
وصايا هللا وتعاليم يسوع ،وكالهما يعطينا دليل أخالقي الذي تنوي هللا أن علينا أن نعيش حياتنا ،على حد سواء تكشف عن شخصية والشرف
واألخالق هللا وجميع أولئك الذين يعيشون حياتهم وفق ما تمليه األخالق هللا .في هذه الطريقة التي يمكن أن تصبح واحدة مع هللا.
للجميع وقد أخطأ ،وتأتي أقل من مجد هللا؛ الرومان 03:23

كما  Paulقد قال في وقت سابق ،كل رجل في الخطيئة ،سواء أكانت يهودي أو مسيحي أو وثني.
ويجري تبرير بحرية بنعمته عن طريق الخالص في "يسوع المسيح" :الرومان 03:24

وهناك العديد من الذين يعتقدون أن الكلمة " "Justifiedكما هو مستخدم في هذه اآلية مرادف "محفوظ" ،ولكن ال .كلمة "تبريرها"
يعني :بعد سببا مقبوالً لإلجراءات المتخذة ،أو كونها مقبولة أو معقولة في ظل هذه الظروف .وبعبارة أخرى ،من خالل فهمنا "تعاليم يسوع"،
يمكننا توقع معقول للخالص ،ولكن ال حال من األحوال فإنه يقول لنا أننا يتم حفظها مع اليقين.
كلمة "نعمة" أيضا يساء فهمها ،فهذا يعني :قدرة على تحمل أو استيعاب أو يغفر الناس .ولذلك "نعمة يسوع" يشير إلى قدرته أن يغفر
الخطايا للرجل .لتغفر دائما ً يتبع بعد التوبة.

يطلب الصفح
إذا كنت ال ترى نفسك إثم وبعد أن أدركت خطاياك ثم التوبة أو نأسف الرتكابهم تلك الذنوب ،لكن ال ثم تسأل هللا أن يغفر لك ،ثم هللا-
يسوع ال يمكن أن يغفر لك .إذا لم يطلب الغفران ثم كيف يمكن إعطاء هللا الغفران؟
تذكر :عندما كنت الخطيئة ،أنت يجري يزدري هللا .هللا هو يجري األخالقية ،وأنه يريد أن أولئك الذين خلقه ،تكون المعنوية وكذلك.
عندما كنت تشارك في أعمال شريرة ،كنت تقول هللا أن نختلف مع األخالق له .وبهذه الطريقة فإنك تعطي إهانة هلل .لهذا السبب أن أوالً يجب عليك
أن تسأل هللا أن يغفر لك إلهانة الخاص بك .فقط في السؤال الخاص بك يمكن أن تعطي الغفران.

ما هي الخطيئة؟
كل هذا يعود مرة أخرى إلى ما هو خطيئة .الوصايا العشر قائمة بما يعتبره هللا الذنوب .لالنخراط في أي من هذه األشياء المذكورة أن
يكون شرير ،التي القول أنه إذا كنت جاهلة بالوصايا العشر ،ثم كيف يمكنك معرفة إذا كنت قد أخطأ أم ال؟ الشيطان ال تريد لنا أن نعرف الوصايا
العشر ،الذي هو السبب في أنه كذب علينا من يقولون لنا أن الوصايا العشر قد استوفيت بيسوع إلى حد جعلها عفا عليها الزمن .واآلن بعد أن تعرف
الحقيقة ،ما هو مسار سوف تمشي من اآلن فصاعدا؟

"هللا منهم" خلت تعيين المنصوص عليها ليكون كفارة (للفوز بصالح هللا) من خالل اإليمان بدمه ،يعلن بره لمغفرة اآلثام التي في
الماضي ،عن طريق الصبر هللا؛ الرومان 03:25

تعني كلمة "كفارة" :استرضاء أو التوفيق شخص ما ،إلى العمل مع األطراف بهدف تقديمهم إلى اتفاق أو المصالحة ،للحصول على
شخص ما للدعم أو الصداقة العودة المتعارضة.
أن ما تقوله  Paulهو أن هللا يريد أن تجلب لك ،إثم ،مرة أخرى من الخطيئة على شخص بر والعودة لك مما يجري أحد مع هللا ،بيد لديك
تريد أن كذلك ،وهو الخيار لك.

السير مشيا على األقدام
كلمة "الصبر" وهو يعرف :الصبر ،والتسامح ،أو ضبط النفس .ما  Paulيقوله هو أنه عن طريق إزالة نفسك من الخطيئة واحتضان البر
من األخالق هللا لك ثم من خالل صبر هللا بسبب نعمته ،يغفر ،ومن خالل اإلعفاء سوف يمكن تبريره توقعا للخالص .ولكن كما ترون ،هناك عمل
المطلوب منكم .قبل أن يمكن منح اإلعفاء يجب أوالً التوبة آثامك ،والسعي والعمل من أجل حفظ نفسك خالية من الخطيئة من خالل التعلم وحفظ

"شريعة هللا" .بمجرد إعالن يسوع المخلص الخاص بك من خالل الكلمات ،ال تعطيك الصفح ،ويجب أوالً تحقيق التوبة في الواقع واألفعال ،وليس
فقط في الكلمات.
أن تعلن ،وأنا أقول ،في هذا الوقت بره :أنه قد يكون مجرد ،والمبرر له الذي يؤمن بيسوع -الرومان 03:26

في أن كل رجل قد أخطأ ،أولئك الذين لديهم القانون وتلك جاهلة بالقانون ،وكل قد تأتي أقل من المجد( ،األخالق) وهللا؛ ويجري تبريرها
بحب المسيح ،عن طريق الخالص من "تعاليم يسوع" ،التي هي الوفاء باألخالق هللا" :هللا منهم" قد أعطى على الصليب ،لكي يعلن بر هللا للمغفرة
(التطهير) من اآلثام التي كانت في الماضي في صالح هللا ،من خالل اإليمان بقيامه يسوع ،بسبب الدم  ،من خالل حب هللا.
حيث التفاخر ثم؟ هي مستبعدة .ما هو القانون؟ األشغال؟ ناي :ولكن حسب قانون اإليمان .الرومان 03:27

حيث ثم أي شخص قادراً على التفاخر ،أن يتم حفظها بسبب القانون؟ وحتى في القانون تقصر لك مجد هللا.
كلمة "اإليمان" يعرف بأنه :التفاني ،اإليمان ،أو الثقة في شخص ما أو شيء ما ،ال سيما دون دليل منطقي Paul .ما ذا يقوله هو أنه حتى
أولئك الذين تلقوا تعليمهم ال في "القانون هلل" الذين قد تبنت وتغيرت األخالق الخاصة بهم بعد االستماع إلى "تعاليم يسوع" ،والقيام بذلك ألنهم
يعتقدون أن يسوع هو هللا في جسد رجل ،ومن ثم يجري تعليم تلك األشياء التي يعلم يسوع باهلل ،وال رجل .وبعد "اإليمان" أن يسوع هو هللا وذلك
بسبب قيامته من الموت أن نحن أيضا سوف أحياء للحياة األبدية إذا ما تبني "تعاليم يسوع" وجعل له األخالق لدينا األخالق.

هللا من كل رجل
ولذلك نخلص إلى أن رجل له ما يبرره باإليمان دون أعمال القانون .هو باهلل لليهود فقط؟ ليس أيضا من الوثنيين؟ نعم ،من الوثنيين أيضا:
الرومان 29-03:28

ثم يأتي  Paulإلى استنتاج آخر .ونحن ليس لها ما يبررها بالقانون ،وال باألشغال أو بأعمالكم ،ولكن نحن لها ما يبررها باإليمان "تعاليم
يسوع" .رؤية آلة واحد فقط ،ولكن بالنسبة له هناك أي شيء آخر ،وإال أنه خلق كل ما ،ولذلك فهو آلة اليهود وآله الوثنيين ،ألننا جميعا خلق هللا.
ما يتحدث عن  Paulهو موقف أو غطرسة اليهود بأنهم ،بسبب كونها ترعرعت القانون ،حيث أبناء هللا ،وأن جميع اآلخرين ،والوثنيون،
وعدم وجود القانون ال يمكن تحقيق ذلك أن حالة "أوالد هللا" إال إذا أخذوا أوالً الوقت لتعلم القانون.
ما  Paulيقول أن هذا خداع ،وأنه من خالل "تعاليم يسوع" واحتضان الواجب األخالقي قدمها لنا يسوع ،أننا جميعا يمكن أن تصبح من
"أوالد هللا".

يسوع ينص القانون
رؤية هو آلة واحد ،التي يتعين تبرير الختان باإليمان ،وأونسيركومسيسيون من خالل اإليمان .هل نحن ثم جعل باطال القانون من خالل
اإليمان؟ ال قدر هللا :نعم ننشئ القانون .الرومان 31-03:30

 Paulثم يطرح سؤال آخر .في أن هناك ولكن أحد هللا ،وأنه هو الذي سوف تبرر باإليمان سواء تلك الختان (اليهود) وتلك ال الختان،
(الوثنيين) ،هل ثم نجعل باطلة قانونا عن طريق اإليمان؟ ال سمح هللا :نعم ،نحن باطلة في القانون ولكن وضع القانون .

إال من خالل معرفة القانون الذي نعرفه الخطيئة ،وفقط من خالل معرفة الخطيئة هل نحن ثم قادرة على تجنب الخطيئة ،وهذا السبب في
يسوع تدرس الصفات األخالقية ليس فقط إضافية تتجاوز الضرورات األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر ،ولكن يسوع كما تدرس والتوسع
فيها خمسة من الواجبات األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر.
القانون بحد ذاته سوف ال يضمن الخالص ،لكنهم جنبا إلى جنب مع اإليمان بالوعود وتعاليم يسوع ،فضال عن قيامه يسوع وأدلى ،على
الخالص التي نعيش حياتنا ضمن المعايير المحددة باألخالق تدرس من قبل المسيح.
لمعرفة القانون ،وال يكون اإليمان بيسوع ،يؤدي سوى إلى اإلدانة .أن اإليمان بالمسيح ،ولكن بعد الخطيئة من خالل الجهل بالقانون،
يؤدي إال إلى اإلدانة .فقط في "نية يسوع" وتبني أخالق هللا (قانون) وإعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،سوف يمكنك يمكن تبريره في
الخالص ،التي تدرس لنا في "تعاليم يسوع".
ما يقوله  Paulهنا؟ في وجود اإليمان بيسوع ،نحن ال باطل أو تجعل القانون عفا عليها الزمن ،ولكن يمكننا وضع القانون .إذا كنت تعتقد
بأن يسوع ،في الوفاء بالقانون أصدرته عفا عليها الزمن ،ثم هذه الكلمات من  Paulينبغي ثني من مثل هذا االعتقاد الخاطئ.
يقول  Paulمباشرة أن القانون ليس عفا عليها الزمن بل جلبت لإلنجاز .عندما يمكنك تحقيق شيء إلنجاز لك ال رميها بعيداً ،ولكن يمكنك
ثم وضعه لالستخدام .له ما يبرره في القانون من خالل االعتقاد بأن يسوع انبعث من بين األموات .وكان يسوع ال منبعث ،ثم إلى ما هو الغرض
من القانون .وبهذه الطريقة أن يسوع ينص القانون كاألداة للخالص ،وقبل مجيء المسيح كان فقط األداة لمعرفة الخطيئة.

حكاية رمزية للرئيس
واحدة من أسهل طريقة لتفهم ما المبالغ الهوت مجردة ،يستخدم يسوع األمثال ،إلعطاء تفسير لشيء مفهوم الفعل ،يحتوي المعنوية أو نية
على أساس سيمبوليسمس .لقد فكرت في حكاية رمزية أن يعطي تفسيراً لمفهوم وجود شيء الوفاء بها.
إذا كنت بناء على كرسي ،ولكن توقف العمل الخاص بك قبل أن تقوم بوضع مقر على ذلك ،ثم الرئيس ليس بعد تماما على كرسي ،لهذا
الغرض لم يتم الوفاء .عندما تقوم بوضع المقعد على كرسي ،ثم بعد ذلك يصبح كرسي ويمكن استخدامها في طريقها المقصود.
وهذا كما هو الوصايا العشر ،كما أنها مكتوبة ناقصة ،وذلك ال يستطيعون استخدامها كما الغرض منها ،ولكن مع تعاليم يسوع ،تقديمهم
لإلنجاز ،مما يجعلها تفي بالغرض منها وأن تبين لنا من هللا ،له شرف وشخصية وشخصيته المعنوية.
عندما يقول لك لديك اإليمان بيسوع ،ما يجب فهم أن لديك النية في "تعاليم يسوع" ،ويسوع تدرس امتداداً لألخالق وجدت في الوصايا
العشر ،فضال عن تعزيز للوصايا العشر أنفسهم .عندما يسوع أنجز قوانين هللا ،أنه يفهم ما كانت ناقصة وأحضروهم إلى اإلنجاز .بهذه الطريقة أن
اإليمان بيسوع يجلب إنشاء المعني الكامل للقوانين.

يسوع التي أثيرت مرة أخرى لتبرير أعمالنا
أبراهام والقانون
ماذا نقول بعد ذلك أن أبراهام أبانا ،كما تتصل بالجسد ،خلت وجد؟ إذا كان لها ما يبررها باألشغال أبراهام ،أعرب خلت إثبات ًا لما تقدم إلى
المجد؛ ولكن ليس أمام هللا .لماذا  saithالكتاب المقدس؟ يعتقد إبراهيم هللا ،وكان يعول له لبر .اآلن له أن  workethهو أجر ال يستهان من نعمة،
ولكن الديون؟ رومية 4-4:1

 Paulيسأل السؤال" ،أبراهام النظر والدنا ،كما تتصل بختان الجسد .وكان أبراهام تبرره أعماله؟ إذا كان ،ثم مجده كان من أعماله ،ولكن
ليس أمام هللا ".
يخبرنا الكتاب المقدس ومع ذلك" ،يعتقد إبراهيم وعود هللا" ،وهو أن االعتقاد بأن كان يعول عليه بر ،ال بأعماله في حفظ شريعة هللا،
إلبراهيم عند هللا بالعهد معه ال يعرف القانون ،ولذلك ال يمكن أن يكون بر من أعماله.
أنه من خالل اإليمان باهلل ،والذي جاء طريق اإليمان بوعود هللا ،وأن إبراهيم ويتجلى في بر.

كما يعتقد إبراهيم
ولكن له أن ال  ،workethولكن يؤمن له أن  justifiethشرير ،يحسب إيمانه لبر -رومية 4:5

ولكن لهم الذين هم لم تثر في القانون ،وذلك يجهلون القانون ،بعد يؤمنون بيسوع وتعاليمه ،يحسب إيمانهم لالستقامة ،ولو أنها فعلت ال
يعمل تحت القانون.

كما يعتقد David
كما ديسكريبيث وحتى  Davidالنعيم للرجل ،ومعزل منهم إيمبوتيث هللا بر دون أعمال .قائال" ،المباركة ،هم الذين ظلم تغفر ،واآلثام
التي تغطيها .المباركة هو رجل منهم ال يحسب الرب له خطيئة " .رومية 8-4:6

ثم يجعل  Paulحجة أخرى دعما لما كان هو محاولة لشرح فيزا--عن طريق  Davidالملك .كتب " Davidالمباركة هو رجل معزل
منهم إيمبوتيث هللا بر دون األشغال" .ثم يعطي هذا الدعم على ما هو حجة  .Paulعزو هللا بر ،حتى دون االستفادة المعرفة بالقانون.

تلك صلب مع يسوع
وهناك حجة أخرى التي يمكن أن تعطي فيما يتعلق بهذا الموضوع ،والتي تتعلق باثنين من الرجال الذين كانوا المصلوب جنبا إلى جنب
مع يسوع.

وشجب أحد المجرمين الذي أعدم شنق ًا في له ،قائال" :إذا أنت أن المسيح ،حفظ نفسك ولنا ".ولكن الرد على أخرى وبخه ،قائال" :دوست
ال أنت يخشون هللا ،رؤية أنت الفن في إدانة نفسه؟ ونحن في الواقع عادلة؛ ألننا نتلقى المكافأة المستحقة ألعمالنا :ولكن هذا الرجل قد خلت تفعل
شيئا خاطئا " .وقال يسوع" ،يا رب ،تذكر لي عندما أنت التابعة في المملكة خاصتك ".لوقا 42-23:39

ويكشف هذا واحد يجري المصلوب جنبا إلى جنب مع يسوع في هذه الكلمات عن اعتقاده بأن يسوع هو هللا في جسد رجل ،وطلبت أن
يسوع يتذكر له عندما يدخل يسوع في مملكته.
أوالً ،من الواضح أن في معترفا بذنبه الخاصة تاب من ذنوبه .أن هذا الرجل قد أظهر أيضا اإليمان أن يسوع هو هللا باإلشارة إلى أن يعلم
أن يسوع سوف تدخل في مملكته ،مما يعني أن على الصليب هذا الرجل وجد اإليمان.

فهم "هذا اليوم"
"يسوع و" قال له" .حق ًا أقول لك ،إلى أيام سوف تكون أنت معي في الجنة ".لوقا 23:43

ألن هذا الرجل قد أظهرت اإليمان واإليمان بيسوع ،يسوع ثم يقول له أنه سيكون مع يسوع في ذلك اليوم عندما يتم تأسيس ملكوت هللا
على األرض والتي لن يحدث حتى يعود المسيح.
تقريبا كل منهم وقد تحدثت فيما يتعلق بالعبارة" ،اليوم" أن تقبل أن يسوع هو قول هذا الرجل الذي قال أنه سيكون مع يسوع في اليوم
نفسه جداً ،وهو يوحي بأن ملكوت هللا أن ينشأ هذا اليوم بالذات أن يسوع صلب ،ومع ذلك ،عند استخدام الكلمات اليونانية األصلية المستخدمة في
النص األصلي  ،يظهر المعني الحقيقي من خالل.
في "التوافق شاملة" قوية الكلمة اليونانية المستخدمة هي "سيميرون" التي ترجمت "هذا اليوم ".عند وضع ذلك في سياق ما طلب الرجل
يسوع ،من أن تذكر أنه عندما يدخل يسوع في مملكته ،ثم استجابة يسوع هو إشارة إلى اليوم عندما كان تأسيس ملكوت هللا على األرض .ولذلك ،ما
هو يقول يسوع في "هذا اليوم" أو اليوم أنه ينشئ مملكته ،سينضم هذا الرجل يسوع في الجنة .وما هذا إال طريقة أخرى أن الشيطان قد حاولت
تشجيع التباس بشأن المعني للمقدس هللا.
يأتي هذا التطويب ثم عند الختان فقط ،أو بناء أونسيركومسيسيون أيضا؟ لنقول أن اإليمان كان يحسب حساب إلبراهيم لبر -رومية 4:9

ثم يسألك  Paulاثنين المزيد من األسئلة.
تأتي النعيم وصفته  Davidالملك عليها فقط أولئك الذين لديهم القانون ،أو أنها تأتي إلى كل أولئك الذين لديهم القانون فضال عن أولئك
الذين ال يملكون القانون؟
ثم  Paulيذكرنا بأن إبراهيم يعتبر الصالحين باهلل ،من إيمانه وحدها ،قبل أن يعرفه القانون .إذا كان ذلك أنعم هللا إبراهيم ،أنه أيضا يبارك
جميع تلك التي تأتي إلى هللا من خالل اإليمان كذلك .بهذه الطريقة أن الذين يؤمنون بالمسيح ،ونحن جميع أبناء إبراهيم على الرغم من أن لدينا أية
عالقات الدم له.

له ما يبرره في اإليمان
وأود أن أنبه لك ،وجميع تلك  Paulكتبت إلى هذا النقطة تؤيد هذا ،ولكن لو كنت يمكن تبريرها من خالل اإليمان ،وهو الخطوة األولى
فقط ،وهذا ال يعني أنك تعرف الخالص .متى أصبحت تبرر إبراهيم باهلل ،ثم كان المطلوب من خالل "العهد األول" تقديم العبادة هلل كأوامر هللا ،كان
إنشاء هذا القانون ،الذي تابع أبراهام في مجد هللا.
أبراهام له ما يبرره ،ولكن هذا في حد ذاته وال يضمن الخالص .فقط بعد أبراهام أبقى الرسالة من العهد أنه ثم أعطيت الخالص .إذا كنت
تذكر ،بعد إجراء العهد مع هللا ،أبراهام تم اختبارها من قبل هللا في عدة مناسبات ،األكثر تميزا عند هللا يقول أبراهام للتضحية بابنه الحبيب أكثر .في
هذا نحن تظهر ضخامة أبراهامز حب هللا ،وكان في هذا المعرض من محبة هللا بكل قلبه ،والروح والعقل المؤمن مكان أبراهامز في السماء،
ويكشف أيضا أبراهامز طاعة األوامر من هللا وليس فقط باإليمان بل بأفعاله.

كما يدرس يسوع
أعتقد أنه مثل هذا :عندما يمكنك من خالل اإليمان بوعود يسوع ،يصبح له ما يبرره في إمكانات الخالص ،إال بتبني "تعاليم يسوع"،
ويمر "نهضة" في األخالق ،التي تعيش حياتك ضمن المعلمات من تلك التعاليم ،كنت فعال تعطي الخالص.
وهو مكتوب" ،سيتم اختيار الكثير ،ولكن سيتم اتخاذ عدد قليل" .ويمكن فهم هذا يعني ،أنه على الرغم من أن هللا سوف نرى لك مبررا
لتلقي الخالص ،وبالتالي اختار لك ،سوى عدد قليل من يعتبرون ذلك سيجعل فعال الجهد المطلوب منها أن تمنح الخالص.

أبراهام قبل الختان
كيف كان ذلك ثم يحسب حساب؟ عندما كان في الختان ،أو أونسيركومسيسيون؟ ليس في الختان ،ولكن في أونسيركومسيسيون .الرومان
04:10

هذا الموضوع هو الحصول على بر بابراهام Paul .يسأل" ،عندما ثم أبراهام حصل بر؟ وكان أبراهام الختان عندما قال أنه كان ينعم
باهلل ،أو هل مد هللا بركته قبل قد تم ختانهن أبراهام؟ وهو طريقة أخرى للقول ،أبراهام لديها المعرفة بالقانون قبل هللا تبارك له أو كان أنه المباركة
أوالً وثم تلقي القانون؟
عندما ذهب أبراهام من خالل فعل وجود نفسه الختان الذي كان له قانون أو عمل حفظ "شريعة هللا" .يحدث هذا القانون قبل أو بعد قبول
هللا إيمان إبراهيم لبر؟

وحصل على عالمة الختان ،ختم لبر اإليمان الذي قال أنه لم يجري المختونين :أن أنه قد يكون والد لهم جميعا أن نرى ،على الرغم من
أنها ليست عملية الختان؛ وقد تنسب هذا البر لهم أيضا :واألب للختان لهم الذين ليسوا من الختان فقط ،ولكن منظمة الصحة العالمية أيضا سيرا على
األقدام في الخطوات ألن إيمان آبينا إبراهيم  ،الذي قال أنه يجري بعد المختونين .الرومان 12-04:11

ثم  Paulيجيب عن هذا السؤال .تلقي أبراهام النعمة من هللا ،قبل أن تلقي القانون .عالمة ختان للقلفة كان رمزاً كختم بره والعقد (العهد)
الذي أدلى به مع هللا ،والذي جاء بعد الفعل قد أنعم هللا هللا له.

بذرة أبراهام
هناك شيء آخر أن يقول  Paulهنا الذي يعطي الدعم لشيء لقد قلت طوال الوقت؛ "واألب للختان للذين ليسوا من الختان فقط ".ما تقول
لي هذه الكلمات هو أن يرى  Paulاألب أبراهام لجميع من يؤمنون باهلل-يسوع ،الذي هو طريقة أخرى للقول بأن "بذرة أبراهام" ال يشير إلى دم
أبناء إبراهيم فقط ولكن لكل منهم من خالل اإليمان بوعود هللا ،أيضا من بذرة أبراهام.

على سبيل

المثال :وأعتقد في الوعد بالقيامة معزل الحياة األبدية ،ونظرا ألنني أعتقد أن أنا من البذور إبراهيم ،بينما هناك عدة

اليهود ،) Sadducees( ،الذين هم أحفاد الدم إبراهيم الذي ال يؤمنون بالقيامة ،ولذلك على الرغم من أنهم هم أحفاد الدم ،فليست من بذرة أبراهام،
وفي هذا السياق.
للوعد ،أنه ينبغي أن يكون وريث للعالم ،وال إلبراهيم ،أو للبذور ،من خالل القانون ،بل ببر اإليمان .الرومان 04:13

ولذلك ،جاء وعد هللا إبراهيم كان ليكون وريث للعالم قبل أبراهام الواردة في القانون .وكان اإليمان إبراهيم أن هللا جعله األب للعالم،
وأولئك اليهود وتلك التي مشرك .وكان في بلده القبول وحفظ "شريعة هللا" أن إغالق له في "مجد هللا".

المملكة الكهنة
يجمع هذا المنزل إلى سوء فهم لليهود والغرض منها تحت هللا .قال هللا نسل يعقوب التي كانت لتكون مملكة كهنةو خروج  19:5حتى
اآلن أنها لم تحقق هذه الصفة النبيلة.
ما هو ه ذا كاهن؟ هو ليس كاهنا شخص يعظ باإلنجيل؟ ثم أنه ال يصح أن تكون لكة كاهن أن هللا يقصد به أن كل شعوب األرض بأن هللا
"اإلنجيل المقدس" بشر لهم من اليهود.
بالطبع هذا لم يحدث ،لليهود وقرر في تلك الغطرسة أنهم الشعب الوحيد الذي يمكن أو ينبغي أن يكون أبناء هللا ،حتى يتمكنوا من االحتفاظ
بأنفسهم ولم ينخرط في النهوض بقوانين هللا ألي شعب آخر .إذا كنت ال ولد يهودي أو متزوجة في منزل يهودي ال يمكن تصبح يهودياً .ومن هذه
الغطرسة التي أبقى عليها من الوفاء بدورها المقصود أنها مملكة كهنة.

أي قانون ،وال إثم
إذا هي القانون أن يكونوا ورثة ،يرصد نية باطلة ،والوعد بأي تأثير :نظر ًا ألن القانون  workethغضب :فيها أي قانون ،هناك ال
مخالفة .الرومان 15-04:14

أعتقد أن هذا كما لو كان هللا ابدأ قال" ،أنت سوف ال تسرق ".إذا كان هللا لم يقولوا لنا هذا لسرقة خطيئة ،ثم أنه ال خطيئة ،وسيكون لسرقة
األخالق مقبولة .وفي هذا أعطى هللا نعمة إلبراهيم قبل تلقي القانون ،ثم حتى القيام بتلقي اآلخرين نعمة من خالل اإليمان في اإليمان بالوعد ،وعدم
أعمال القانون .بيد أبراهام أيضا الحاجة إلى االستمرار في إيمانه بإعطاء الطاعة "شريعة هللا" ،حتى تفعل أيضا أولئك الذين يؤمنون "تعاليم
يسوع" ،يجب أن تقبل وإبقاء تلك تهئ تدرس لنا من قبل يسوع.

سماح من خالل اإليمان أيضا
ولذلك من اإليمان ،وأنه قد يكون من نعمة؛ وإلى نهاية الوعد قد يكون من المؤكد أن جميع البذور؛ ال ألنه الوحيد الذي هو القانون ،ولكن
لذلك أيضا وهو من إيمان إبراهيم؛ والذي هو والد لنا جميعا -الرومان 04:16

ثم يجعل  Paulاالستنتاج .أنه بواسطة اإليمان و ليس فقط بالقانون الذي يمكن الحصول على البر في فترة سماح .إيمان إبراهيم هو الثقة
في كلمة هللا بالحقيقة ،وأن عند هللا يجعل وعد ،أنه سيتم الوفاء بهذا الوعد .إال أنها أكثر من مجرد الوعود .وأن إبراهيم قبل "كلمة هللا" الحقيقية
وراء كل شيء .أنت وأنا ،أننا يجب أيضا أن نقبل أن يكون صحيحا ً ما تحدث هللا ولو بعض الشيء اآلخر كتب ليس في "اإلنجيل المقدس" ليس
كلمة هللا ،ويجب أوالً إعطاء الدعم بالكتاب المقدس ،قبل قبول ك .true
إذا كان هللا تكلم عليه ،أنها في الكتاب المقدس ،وإذا كان هللا تكلم ،هذه هي الحقيقة .إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،سوف ال تجد أنه في الكتاب
المقدس ،وإذا كان هللا لم يتكلم ،ثم أنها كذبة.
لتتمكن من قبول أمر ال يتكلمها هللا كما هي الحقيقة لقبول أكاذيب الشيطان والحقيقة ،والنظر في الحقيقة هللا كالكذب .القيام بذلك سيتم إزالة
لكم من بر .الطريقة الوحيدة لتتمكن من معرفة ما إذا كان هو يتحدث بها هللا لك التماس هللا جد ،من خالل الدراسة والبحوث وفي الصالة أن هللا
يعطيك التوجيه والفهم في الدراسة وفي الحياة الخاصة بك.

كم ا هو مكتوب" ،لقد جعلت إليك أبا ألمم كثيرة "،قبله منهم أعرب عن اعتقاده ،بل هللا الذي كويكينيث الموتى ،وكاليث تلك األشياء التي
تكون ال كما لو كانوا .يعتقد الذين ضد األمل في األمل ،أنه قد أصبح األب العديد من األمم ،وفقا لذلك الذي كان يتحدث ،حتى خاصتك البذور تكون.
الرومان 18-04:17

أخبر هللا إبراهيم أنه إذا كنت تؤمن لي ،وتعطي العبادة بالنسبة لي ،كما ترشدك إلى ،ثم سأقدم لكم األب العديد من األمم .جزء من تلك
العبادة هو االعتقاد بأن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،واالعتماد على "كلمة هللا" ،مستقيم .جميع الذين ،في مثل النوع إلى أبراهام ،نؤمن "كلمة هللا" أيضا
سوف يمكن تبريره في بر.

ويجري ليس ضعيفا في اإليمان ،واعتبر ليست الميت اآلن الجسم نفسه ،عندما كان حوالي مئات السنوات القديمة ،ال بعد ديدنيس من رحم
سارة :متداخلة ال على وعد هللا عن طريق الحاد؛ ولكنه كان قويا في اإليمان ،وإعطاء المجد هلل؛ ويجري مقتنع تماما أنه ما كان (هللا) قد وعد ،أنه
(هللا) كان قادر ًا أيضا على تنفيذ .وهناك كان المنسوبة إليه لبر 4:1922 -الرومان
ويعتقد إبراهيم هللا عند هللا قال له أنه سيكون عن طريق سارة ابنا .حتى ولو كان إبراهيم  100وكانت سارة  90عندما ولد إسحاق ،يعتقد
إبراهيم كالم هللا ،وفي هذا االعتقاد أنه أصبح مبررا من خالل اإليمان.

اآلن فإنه لم يكتب ألجله وحدها ،أن أنه كان المنسوبة إليه؛ ولكن بالنسبة لنا أيضا ،لبعضهم أنه يجوز أن تنسب ،إذا كنا نعتقد أن عليه أن
أقام يسوع ربنا من بين األموات؛ الذين تم تسليمها للجرائم لدينا ،وقد أثيرت مرة أخرى لتبرير أعمالنا 25-04:23 .الرومان

كما يبرره أبراهام في إيمانه "كلمة هللا" ،ونحن أيضا لها ما يبررها في الحقيقة أن يسوع المسيح ،وأنه ابن هللا هو هللا في جسد رجل .من
خالل هذا اإليمان ،سوف يمكن تبريره في بر.

هما مكونان للخالص
كما حاولت أن أوضح قبل ومع ذلك ،على الرغم من أن قد اخترت بسبب ايمانك بيسوع ،يجري تبرير ال يعني تلقائياً لك سيتم استبدال .بر
يأتي من اإليمان ،ولكن الخالص يأتي من الطاعة إلى  Wordوشريعة هللا.
أن تكون جاهلة بما يلزم لتكون في الخطيئة ،ومن ثم يمكنك ارتكاب الخطيئة ،سوف تتخذ لكم من طريق بر والسير على طريق الحكم.
أولئك الذين سوف ال يحكم سيرا على األقدام في بر .أولئك الذين تثار حتى في السحب مع يسوع أثناء االختطاف لن تعرف الحكم ،الال أولئك الذين
سوف الفعل الخالص المستقيم في اإليمان وخالية من آثامهم بحياتهم الخاصة .ما أنا في محاولة لجعل واضحا أن هناك عنصرين للخالص ،و
اإليمان بيسوع في ايمانكم أن هو هللا في جسد رجل و قبول "تعاليم يسوع" واألخالق صنع هللا بك األخالق .
وفي هذا الفصل ،أشعر بأن قد جعلت من الواضح من كتابات  ،Paulوأن يكون هذا صحيحاً .وقد جادل  ،Paulبطريقته الخاصة ،هذا
الشيء نفسه .وآمل أن تعليلي لما كتب  Paulمفهومة لك ،ويجلب لك المعرفة والحقيقة هذا.
تحتاج إلى تلقي الخالص اإليمان إيمانا منها بكلمة هللا أنها الحقيقة ،فضال عن قانون حفظ ويعيشون باألخالق (القانون) من هللا.

