كتابات Paul
الفصل 4
ظلم إسرائيل
األخوة والرغبة في قلبي والصالة هلل إلسرائيل ،أنهم يمكن أن ينقذوا .لنضع لهم سجل لديهم الحماس هلل ،ولكن ليس حسب المعرفة .رومية 2-10:1

يريد  Paulبكل قلبه أن له شعب ،شعب "دولة إسرائيل" ،يجب أن يتم حفظ .ثم يعطي  Paulالشهادة أن اليهود حب هللا( ،لديهم الحماس
هلل) ،ولكن أيضا يكشف عن فهمه أن بهم الحماس غير معتمد من قبل المعرفة ،ويعني أنها عبادة في الخطأ.
وأقول هذا الشيء نفسه فيما يتعلق بالمسيحيين اليوم .معظم أتكلم لتكشف عن حبهم هلل ،ولكنها ،مثل اليهود والعبادة في الخطأ .أوامر هللا أن
نعطي العبادة تماما كما قال لنا بأي طريقة أخرى ليست على سبيل هللا ،وذلك هو العبادة دون جدوى.

معارف المتعلمين
هل تفهم ما يقوله Paul؟ طوال جميع الكتابات التي قد تخوض ،ينطبق على موضوع واحد .ال يريد هللا لنا عبادته باإليمان األعمى ،ولكن
نحن عبادة وحب له الخروج من معارف المتعلمين .أكثر ونحن نعلم ،ومعرفة هللا ،أكثر جماال و ،والمزيد من الحب لدينا بالنسبة له.

العبادة كأوامر هللا
على الرغم من أن اليهود يعتقدون أن عبادتهم هلل حقيقية وصحيحة ،كما تفعل النصارى اليوم ،هللا الغاية يصر أن نحن العبادة له تماما كما
أنه األوامر ،ال زيادة أو تقليص أي جانب من كيف يقول لنا لعبادته.
إذا كانت الكنيسة التي تحضر لك يقول لك أنها جزء من العبادة الصحيحة هلل أن يركع أمام تمثال المسيح ،ويعطي الصالة ،ثم سوف نرى
أن كان صحيحاً ،ألن هذا ما يخبرك الخاص بك الكنيسة .إذا من ناحية أخرى دراسة الكتاب المقدس نفسك فسوف تجد أن هللا يقول لنا:

أنت سوف ال تجعل لك أي صورة المتجمدة ،أو أي شبهة أي شيء في السماء أعاله ،أو التي في األرض تحت أو في المياه تحت األرض:
أنت سوف ال تنحني نفسك لهم وال تكون لهم :للرب خاصتك هللا أنا هللا غيور ،يزورون ظلم اآلباء على األطفال حتى الجيل الثالث والرابع من تلك
التي تحض على الكراهية لي؛ والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم لي الحب ،والحفاظ على بلدي الوصايا .خروج 6-20:4

واآلن بعد أن كنت قد قرأت "الوصية الثانية" ،هل تفهم ما هو القائد هللا لك القيام به أو أفضل حتى اآلن ،وما ال ينبغي فعله؟ في بلدي
الجهد لتظهر لك كيفية تثقيف نفسك في دراسة "كلمة هللا" ،قد شجعت التعليم على اإليمان األعمى .تعلم لنفسك من الدراسة والبحث ،وال تعتمد على
اآلخرين ألقول لكم ماذا تعني العبارة في الكتاب المقدس.

الصورة المتجمدة
دعونا نعطي اعتبارا لما هللا يخبرنا في اآليات أعاله من "كتاب هجرة".
ما هو "الصورة المتجمدة"؟ القاموس تعرف بأنها :كائن عبادة ،منحوتة عادة من الخشب أو الحجر ،أو المصنوعة من الصلصال أو
الذهب أو الفضة .منحوتة يد اإلنسان ،وذلك ال من هللا ولكن للرجل تملك الخيال .صورة المتجمدة ويشار إلى هللا صنما أو بعض وجوه أخرى للعبادة
.
جزء من الحاجة معارف المتعلمين من هللا لزيادة فهم ما يقول لنا هذا التعريف .أي كائن الدينية محفور على يد رجل هو صورة المتجمدة.
هو تمثال ،الصورة المشهورة للمسيح ،ولذلك صنما وصورة المتجمدة ،حتى أيضا تماثيل ماري األم ،وأي من كثرة أخرى من التماثيل والرسم
يصور القديسين الديانات المسيحية.
ما هي إذن ال يعني هذا التعريف لكم واإليمان؟ إذا كنت قد أو يشجعها الخاص بك الكنيسة الصالة أو امتالكها ،أي نوع من صورة
المتجمدة التي لها أهمية دينية لك ،ثم أنها صورة المتجمدة ويحظر ذلك "الوصية الثانية" هللا.
أخي وأختي قد تماثيل المالئكة التي وضعوا على ممتلكاتهم ،والتي عندما رآهم حذرت من أن كانت الصور المتجمدة ،وأن يكون لهم
وضعها في معارضة "الوصية الثانية" ،التي تحتاج إليها للتخلص من مثل هذه األمور .وبخ لي ،والقول بأن ال يصلون للتماثيل ،ولذلك فليست
معارضة هلل .ولكن ما يخبرنا هللا أعاله أننا ال يجب أن يكون لديك أي األصنام هذه .ال يهم إذا كنت ال يصلون إليها؛ فقط وجود لهم خطيئة.

تنحني خاصتك المتمتعة بالحكم الذاتي
أنت سوف ال تنحني نفسك لهم ،وال تكون لهم :تنحني تقترح إعطاء عبادة لهم ،ولكن إذا كنت ارتداء صليب حول عنقه الخاص بك يحتوي
على صورة يسوع المشهورة عليه ،ثم هذا هو نفس ساجدين وإعطاء العبادة .حتى وجود صورة واحدة قيل لك هو يسوع خطيئة كما تحدث هللا في
"الوصية الثانية".

صورة يسوع
يعرف

هذا :والكنائس للديانات المسيحية تقول لنا هو صورة يسوع كذب .ال أحد يعرف ما يشبه يسوع ،والصورة المشهورة ألن

يسوع غش ،تم إنشاؤها بواسطة الحرفيين في الوصية لكنيسة روما خالل "العصور المظلمة".
إذا كان المقصود هللا أنه ينبغي أن نعرف ما يشبه يسوع ،كانت هناك العديد من الحرفيين خالل سنوات أن يسوع مشى على األرض التي
يمكن أن تكون منحوتة تمثال أو بعض الصور األخرى له .ولكن هللا يقول لنا ،بأننا ال يضطر أي صور المتجمدة ألغراض دينية .أنشأت كنيسة
روما هذه الكذبة ،ألنها ليست كنيسة هللا ،ولكن كما يوضح الكتاب  ،Danielهو مكافحة المسيح .على هذا النحو ،كنيسة روما يريد أن نعطي تبجيل
للتصوير ،ألن القيام بذلك في المعارضة المباشرة إلى "وصايا هللا".

تأخذ ية جيدة ولذلك االهتمام بمعزل أنفسكم؛ يي رأيت ال طريقة المشابهة في اليوم الذي كلم الرب لكم في حرب من خضم الحريق :خشية
أن يي الفاسدة أنفسكم ،وجعل لكم صورة المتجمدة ،المشابهة ألي شخصية ،والشبه من ذكر أو أنثى ،الشبه من أي وحش موجود على األرض،

والشبه أي مجنح الطيور التي فليث في الهواء  ،الشبه ألي شيء أن كريبيث على أرض الواقع ،الشبه من أي سمكة في مياه تحت األرض :ولئال
أنت تكون مدفوعة الحياة حتى ملكك عيون منعزلة أنفاسها ،وعندما أنت سيست الشمس ،والقمر ،والنجوم ،حتى جميع المضيف من السماء،
شولديست لعبادة لهم ،وخدمة لهم ،والتي خلت يقسم الرب خاصتك هللا منعزلة كل األمم تحت السماء كله 19-04:15 .من سفر التثنية

عندما تكلم هللا لشعب إسرائيل من الجبل ،وكل ما رأوه كان سحابة من النيران على جانب الجبل .ما هو يأمر  Mosesأعاله ،أن هللا لم
يكشف عن نفسه في أي نوع من المشابهة ،ولذلك ينبغي أن تحاول الناس ال لجعل أي صورة المتجمدة أو المشابهة هلل.
إذا لم تكن تريد هللا لك ولي إعطاء صورة لما يبدو "من خلق هللا" مثل العبادة ،لماذا قال تريد أن نعطي تقديس لصورة الرجل اللحم والدم،
يسوع؟
تذكر :يسوع هو هللا في جسد رجل ،ولكن هيئة يسوع ليست هيئة هللا .هللا لم تظهر لنا صورته الحقيقية؛ نظراً ألنه ال يريد أن نعطي
العبادة إلى كائن جماد ،وكل ما هو تمثال .هللا يريد أن علينا عبادته ،وهللا روح دون نموذج الدنيوية .لتعرف ما يبدو هللا مثلك فقط بحاجة إلى النظر
في الروح الخاصة بك .هللا جعل الرجل روح حية ،وهي الروح التي جزء من هللا ،وليس الهيئة .أنها الروح التي تجعل الرجل في صورة هللا.

رحمه Shewing
ورحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن تحبني ،والحفاظ على بلدي الوصايا .ما هو هللا أقول لك ولي في هذه الكلمات؟ في هذه
الكلمات هللا يجعل من الواضح ،أنه إذا كنت تحب هللا ،ثم قمت يجب أن تطيع وصاياه ،سوف تظهر كل عشرة منهم ،ومقابل هذا عرض من حبك
هلل ،ثم هللا رحمه عليكم.
كما أن العكس الصحيح .إذا لم تظهر لك هللا أن كنت أحبه بتجاهل وصايا هللا ،أو االنخراط في األمور التي قد أمر هللا بأننا ال ،ثم ما هو
السبب هللا يجب أن يكون رحيم لك؟

التقاليد في خطأ
ويكشف يسوع في "تعاليم يسوع" ،أن قادة معبد أقامت على مدى أجيال عديدة العادات والتقاليد التي تجعل لغير الغرض "وصايا هللا"،
ويعني أنها مكان عبادتهم في االحتفاظ بهذه التقاليد على حفظ وصايا هللا .شريعة هللا هو السلطة النهائية في هذا الكون ،ولذلك أي قانون أو تقليد
الرجل يمكن أن تحل محل "شريعة هللا" ،ألن القيام بذلك إزالة أولئك الذين يحافظون التقاليد من إعطاء العبادة الصحيحة والحقيقية هلل ،وهو نفس
الشيء فيما يتعلق بأن تكون معارضة إلرادة هللا .كيف يمكنك أن تقول لكم أن عبادة هللا ،عندما كنت معارضة له ،برفضها له كلمة صالح التقاليد
الخاصة بك؟
يسوع وكشف هذا عن التقاليد في المثال التالي.

ولكن اإلجابة عليها (يسوع) وقال لهم" ،لماذا أنتم أيضا التعدي وصية هللا حسب التقاليد الخاصة بك؟ ألمر هللا ،قائال :تكريم خاصتك األب
واألم :وأنه شتم األب أو األم ،دعه يموت الموت .ولكن يقول يي ،يعاقب القول لوالده أو والدته ،أنها هدية ،من أي نوع أنت مايتيست تكون استفادت
من قبلي؛ والشرف ليس والده أو والدته ،وقال أنه يجب أن تكون حرة .وهكذا جعلت يي وصية هللا بال تأثير التقاليد الخاصة بكMatthew " .
15:3-6

يسوع هو إشارة إلى "الوصية الخامسة" كما هو مبين في خروج  .20:12في ذلك كجزء من منح شرف للوالدين ،ومن الواجب ،تحت هذه
الوصية في وقتك اآلباء المستوصف أو كبر السن ،عندما تكون غير قادر على االعتناء بهم المالية يحتاج ،أن أبناء وبنات ،ويجب أن تساعد في
توفير لهم.
شيوخ المعبد على مر األجيال أنشأ تقليدا ،بدالً من ذلك أن إعطاء المال أو الدعم للوالدين ،وأنه إذا كان المال أعطيت إلى المعبد بدالً من
ذلك ،وأن األطفال لن يكون مذنبا كونه معارضا "الوصية الخامسة هلل".
يسوع ،في المثال أعاله ،مما يجعل من الواضح ،أن هذا التقليد حاليا معارضة "وصية هللا" كذب ،وأن أبناء وبنات في الواقع في العصيان
"الوصية الخامسة من هللا" ،الذي يقول ،أن في إعطاء أموالهم إلى المعبد فشلوا في تقديم العبادة هلل كما أمر هللا.

الجهل هو "طريقة الشيطان"
كل هذه الفوارق يمكن أن ترجع إلى الجهل .إذا كنت اعتبر نفسك على الدراسة والبحث ومعرفة الكتاب المقدس ،وفي العملية الصالة إلى
هللا لإلرشاد والتوجيه ،ثم يمكنك استبدال الجهل بمعارف المتعلمين .ليست الحياة األبدية تستحق الجهد اإلضافي؟
واسمحوا لي أن هذا واضح ،إذا كنت قرأت الكتاب المقدس دون طرح األسئلة وثم البحث عن إجابات نفسك ،فإنك لن تجد الحقيقة هللا.
يجب عليك إعطاء المعني للعبارة التي كان المقصود أصالً عند األنبياء وكتب تلك الكلمات إلى أسفل ،ال ما اآلخرين قلت لكم أنها تعني.

تفسيرات خاطئة
على مر القرون ،ترجمت الكلمات العبرية واليونانية األصلية إلى لغات أكثر حداثة .هذا أمر جيد أن لم يكن لديك ليكون أحد علماء اللغات
القديمة لتكون قادراً على قراءة "كلمة هللا" ،ولكن عند إجراء الترجمات ،المعني الكامل لما قال الكلمة األصلية ،كثيرا جداً ما يضيع في الترجمة.
وهذا ال يعني أن "كلمة هللا" ليست في الكتاب المقدس ،ألنها ال تزال هناك ،ليس فقط الواضح كما هي أكاذيب الشيطان ،إذا قمت بالدراسة والبحث،
وسوف تجد "كلمة هللا" .وهذا السبب في هللا يقول لنا:
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي تسعى لي مبكرا( ،جد) ،سنجد لي .األمثال 08:17

عندما رأي هللا أن كان جادا في معرفة الحقيقة ،وأنه بسبب أن شخص ما كنت أعرف ،أن تعطيني "الفهرس األبجدي الكتاب المقدس".
هذا مثل قاموس التي يمكنك استخدامها للبحث عن الكلمة اإلنكليزية ،وأنه يعطي لك الكلمة العبرية أو اليونانية األصلية بمعنى أو تعريف عقد تلك
الكلمات القديمة .مع "التوافق الكتاب المقدس" ،وأنا قادرة على العثور عليها ،من خالل الدراسة ،ما هللا المقصود أصالً بايات من الكتاب المقدس
ليعني .أنا هذه الطريقة المتعلمين نفسي في "كلمة هللا" ،وأنا لم يعد يعتمد على اآلخرين لشرح ما يعنيه الكتاب المقدس.

في بداية
إذا كنت قد قرأت أي من الدروس المدرجة في هذه الصفحة ويب سوف رأيتم حيث جعلت المقارنات العديد من الكلمات لتكشف عن
المعني الحقيقي المفقودة أو المخفية .تم العثور على واحد من أهم أخطاء الترجمة في اآليات األول والثاني من "سفر التكوين" .أنه أمر مهم ألنه
يغير فهمنا الكامل لما هو شرح هللا لنا ،وعلى هذا النحو ،يتيح لنا فهم كاذبة لخلق هللا وكيف هللا أنها جلبت إلى حيز الوجود.

في البداية خلق هللا السماء واألرض .وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ وكان الظالم على وجه العميقة .و روح هللا تحرك على وجه
المياه .سفر التكوين 2-1:1

في البداية ،يشير إلى بداية الخلق .عند هللا بسبب شرارة من إنشاء إلشعال ،وما يسميه العلماء االنفجار الكبير .
خلق هللا السماء واألرض يشير إلى بيان الحقيقة .هذا هو هللا الذي هو قول هذه األشياء إلى  Mosesالنبي .هو قول هللا " ,Mosesأنا
فعلت هذا .كل ما ،وكل ذلك سوف يكون من أي وقت مضى فعلت ذلك ،النا الخالق" .

وكان األرض دون النموذج .أن نفكر بما يقوله لكم هذه الكلمات .كيف يمكن لكوكب يكون دون النموذج؟ بواسطة تعريف "كوكب
األرض" كتلة من الصخور والغازات التي عقدت معا عن طريق الجاذبية ،مدارات حول شمس أو نجمة .معرفة هذا التعريف ،فكيف يمكن أن
"األرض" التي تحدث في هذه اآليات اثنين يكون كوكب؟
أقول أنه ليس من كوكب األرض التي تشير إلى هللا في اآليات المذكورة أعاله ،ولكن مكان أو فراغ من العدم ،حيث يسبب هللا ثم الخلق
إلى حدوث االنفجار .ويرد هذا الدعم بالتالي عدة كلمات في اآلية.
"والفراغ"؛ وظالم كان على وجه العميق .يعرف بأنه "الفراغ" :تفتقر تماما في الجوهر ،وجود أي محتوى ،شاغرا ،لم تحتل ،على
مساحة فارغة كبيرة أو منطقة -بغية جعل هذا واضحا" ،الفضاء" حسب ما خارج الغالف الجوي لألرض ،وليس من فراغ ،وفراغ ،ولكن ال يزال
لديه مادة ،فراغا ً قد ال مضمون.

األرض ،كوكب؟
إذا كان هللا تتحدث عن كوكب األرض ،ثم كيف يمكن أنه أشير إلى أنها فراغ؟ واقترح أن ما يتحدث عن هللا مكان الفراغ ،شاغرا ودون
شكل .وهذا ليس كوكب األرض ،ولكن منطقة التي كانت موجودة قبل فرض هللا خلق .هذا الفراغ ال يزال موجوداً ،ولكن خارج هذا الكون .داخل
هذا المكان من الفراغ ،تسبب هللا الكون الذي نحن موجودون في ،حيز الوجود .التفكير في هذا الكون كفقاعة واقع داخل مكاناً أكبر بكثير من العدم.
وفي العقود األخيرة ،العلماء كانت تقول لنا أن الكون أخذ في التوسع ،أن مسافراً المجرات سرعات عالية جداً وبعيدا عن بعضها البعض.
وأنا اسأل السؤال ،فما هو إذن الكون التوسع والتحول إلى؟ واقترح أنه من هذا المكان من العدم ،أو باطلة ،الذي يتحدث من هللا في اآليات أعاله.

فهم انفجار
عندما يسبب لك شيئا لتنفجر ،يلقي االنفجار خارج الحطام في جميع االتجاهات من نقطة المركز لالنفجار .على األرض ،ومع الغالف
الجوي والجاذبية للتدخل ،الحطام في نهاية المطاف يعود إلى األرض .في فراغ العدم ،حيث يوجد ال الغالف الجوي ،وال الجاذبية ،االنفجار لن
تتوقف لكن متابعة إلى أجل غير مسمى .ولهذا الوصف تعطي عالم الكون التوسع خارج يتسق مع ما هللا يقول لنا ،أن يكون أشعلت "شرارة خلقه"
في فراغ العدم .واقترح أن هذا الكون الذي خلقه هللا فقاعة للواقع ،داخل منطقة أبدية من العدم.

األرض ،مكانا ً ال كوكب
أرى هذه الكلمات أن هللا يعطي وصفا ً للمكان الذي يسميه األرض ،حيث أنه بسبب شرارة من إنشاء تنفجر في.

"الظالم ،و" كان على وجه العميق .كلمة "الظالم" يعرف بأنه :عدم وجود أو عدم وجود ضوء.

غبار النجوم
إذا كان أخذ هللا حول كوكب األرض ،ثم ما قال أنه سوف يكون القول أن األرض كانت موجودة قبل الشمس .أنها الشمس التي تعطي
الضوء إلى األرض ،وإذا كان هناك "الظالم "،ثم منطقيا ً يجب أن يكون هناك ال الشمس.
في طرق هذا الكون ،مما خلق هللا ،تتشكل الكواكب من األنقاض التي تهب من نجم أن يذهب "سوبر نوفا" .الصخور والمياه والغازات
التي تشكل األرض ،ونشأت في وسط نجمة ،ومن ثم مصطلح غبار النجوم .
واقترح أن ما هللا هو إعطاء تفسير أيضا ،أسود ،داكن ،باطلة في مساحة من العدم ،حيث هللا بسبب شرارة من إنشاء إلشعال ،وأنه
نتيجة لهذا االشتعال هو خلق الذي هللا يشير إلى "العميق" الذي كان الوجه في الظالم في شكلها األصلي.
لمزيد من الدعم اقتراحي ،هذا هو اليوم األول إلنشاء ،وكوكب األرض هو لم تحدث حتى اليوم الثالث من إنشاء .واقترح هذا معنى تعطي
مزيدا من الدعم في الكلمات التالية التي يتحدث بها هللا.
وانتقلت روح هللا على وجه المياه .يوجد اثنين من الكلمات اإلنجليزية التي ليس لها معنى كامل كتلك التي يقصد بها أصالً في الكلمات
العبرية المستخدمة في هذه الجملة ،وهي" ،روح هللا ،أو مجرد روح "،وكلمة "منقول".

مياه
قبل أن نأخذ الوقت الكافي لفهم المعني الحقيقي لهذه الكلمات ،أشعر أنه من المهم أن نفهم ما هو إشارة إلى هللا "المياه".
في الجملة األولى من اآلية  ،2يشير هللا إلى خلقه بأنه "العميق "،اآلن في هذه الجملة الثانية وهو يشير إلى نفس الكائن بأنه ''المياه " .في
هذا إعادة صياغة نفس الشيء ،يريد هللا أن لدينا فهما أكبر لمجرد ما خلقه كان يتألف من.
على كوكب األرض ،عبارة "أعماق المحيط "،يشير إلى المياه ،أو محيطات األرض التي تتكون من المياه .ولذلك أرى خلق هللا كهذا
"العميق" الذي هو خلق هللا كما كانت موجودة ميلي ثانية بعد هللا بسبب أنها تنفجر في "الفراغ األسود الداكن" ،أن هللا يسمى األرض .هو األعماق
المياه؛ ولذلك الماء هو النموذج الذي كان الكون على الفور بعد أن انفجرت في الفراغ األسود .تساؤل ،هو هللا فعال تقول لنا أن الكون يتألف من
 H2Oفي حالته األصلية؟
طوال حياتي ،لقد كان من الفضول أو االهتمام بأشياء كثيرة ،التاريخ ،والرياضيات والعلوم ،وفي اآلونة األخيرة ،كلمة هللا الحقيقية ،كما
يرد في الكتاب المقدس .حتى اآلن لقد وجدت أن الكتاب المقدس يتحدث عن ثالثة أشياء.
 -1هللا وعالقته مع رجل،
 -2الرجل وعالقته مع اآلخرين للرجل ،الذي يتعلق "تاريخ رجل".
 -3الشيطان المحاوالت المستمرة لرجل أعمى عن الحقيقة هللا وبالتالي سحب الرجل بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي والصحيح.

فهم هذه

الحقيقة؛ أن هللا خلق الكون ،وأنشأ هللا في الكون على مجموعة من القواعد التي استدعاء الداالت الكون ،العلماء هذه

القواعد "قوانين الفيزياء" وتتحكم هذه القواعد بأي شكل من األشكال بالمجرات ،والنجوم ،والكواكب تتفاعل مع بعضها البعض.
كما أنشأ هللا خلق "قوانين الفيزياء" ،هللا أيضا الوصايا العشر ،وبالتالي إقامة رجل واحد كيف من للتفاعل مع رجل آخر ،وكيف أن الرجل
التفاعل مع هللا.
وهناك مجموعة من العلماء الذين قد افترض نظرية ،أن بالمللي ثانية األولى بعد االنفجار الكبير ،يتألف الكون من السوائل الساخنة فائقة،
ذلك التفسير الذي يشبه هذا التفسير المعطى من قبل هللا ،أن قبلت النظريات كما يجري الصحيح على مدى العقود العديدة الماضية.
هذا السائل ويقولون تتألف من اثنين من ذرات الهيدروجين أجزاء وجزء واحد من ذرات أكسجين أو  ،H2Oالمياه .وأذكر أيضا أنها
نظرية أن المياه كانت حوالي  4,000درجة كالفن ،مما يجعل من أكثر سخونة من مركز الشمس .وأنا أرى هذا التفسير الذي قدمه العلماء أنها قريبة
جداً ألن هللا الذي يتكلم من ،وأن هذا التفسير المنطقي من آيات سفر التكوين  1و  ،2أن قد تبنت هذا كحقيقة .عندما تظهر لك المعني الحقيقي لعبارة
"روح ،ونقل "،أعتقد أن سوف ترى أيضا أن هذا يناسب ما يتحدث عن هللا دون التباس.

كلمة نقلها
ونقل روح هللا على وجه المياه -سفر التكوين 1:2

ترجمة كلمة "منقول "،من الكلمة العبرية" ،راتشاف "،مما يعني :إلى الحضنة ،رفرفة ،واهتز.
كلمة "أمهات" كذلك يعني أن التفكير أو التفكير الجاد في.
وسوف اراهن أن كنت تعتقد أن الكلمة نقلها كما هي مستخدمة في اآلية أعاله ،اقترح أن "روح هللا" كانت تتحرك عبر وجه المياه ،أو أن
كان هناك نوع من الحركة التي تقوم بها هللا .كما ترون ،تشير كلمة "نقل" ،ال إلى "روح هللا" يجري في الحركة ،إال أن أنه يعطي تركيز التفكير أو
النظر إلى المياه .المياه هي التي خلق هللا فيها في حالته األصلية.
كما يدل على ذلك التعريف ،هناك تهز يحدث كذلك ،ولكن ليس من "روح هللا" التي تهز ،ولكن "روح هللا" هو الذي يسبب في المياه
اهتزاز.
تعليلي لكلمة هللا هو أن هللا أحدثت "شرارة خلق" ،الذي كان  H2Oفي شكله األصلي ،أو المياه" ،روح هللا" ،ثم ألقي النظر والتأمل من
المياه ،حيث عليها ثم بدأ للتخلص منه ،أو يؤدي إلى تذبذب وزبد .واقترح أن من هذا االهتزاز "المياه" التي تنشأ فيها حركة دوامات المجرات من.
ويعطي هللا النظر في المياه ،ألن هللا وحدة يعلم ما يريد خلقه جديدة لتبدو وكأنها في حالته النهائية ،حيث يعطي هللا النظر للمياه ،بغية
تحديد الطريق الصحيح للمضي قدما ،لتحقيق هذه الدولة نهاية.
أعتقد أن هذا مثل فنان الذي يعمل مع الطين .في البداية ،قد قبله على الفنان أجمة كبيرة من الطين ،ال شكل من األشكال ،بخالف ذلك من
كتلة كبيرة أو الكرة .ا لفنان يريد إنشاء تمثال مع له الكرة الطين ،حيث أنه يأخذ ثانية لتحديد كيفية البدء ،وأين تذهب مرة واحدة من هذا المشروع
هو بدأ.

وهذا ما يفعله هللا في اآلية المذكورة أعاله؛ تفكر هللا خلقه لتحديد أفضل طريقة للمضي قدما.

روح هللا
الترجمة اإلنكليزية ل "روح هللا" هو جوهر هللا ،بال معنى األخرى ذات الصلة .وبعبارة أخرى ،أنه ليس لديه المعني الكامل للكلمة
العبرية األصلية ،وبالتالي إزالة من معنى االمتالء لما يحاول  wordاألصلي تضفي على أولئك الذين قراءتها.
عبارة "روح هللا" كما هي مستخدمة في اللغة العبرية األصلي الذي يستخدم كلمة "رواش "،يمكن أن يكون لها عدة معان مختلفة اعتماداً
على كيفية استخدامها في جملة والتي تحدثت في هذا الموضوع.
كما استخدمت في السياق أعاله هللا الكلمة "رواش" ،يعني،
 -1رياح ،أو زفير عنيف،
 -2ضربة ،كما هو الحال في التنفس ،انفجار أو الهواء ،أو العواصف،
 -3للمس ،أو رائحة أو تصور،
 -4لجعل التفاهم السريع،
 -5الحياة ،ولكن فقط للرشيد يجري" ،جوهر هللا".
كما ترون ،فإن معنى "جوهر هللا ،كما يجري الرشيد" لكنه يعني أكثر من ذلك بكثير أن مفقود من تعريف اللغة اإلنجليزية .فلذلك ،إدخال
معنى حقيقي وكامل إلى ما يحاول هللا أن يشرح لنا في اآلية  2أعاله.

إنشاء المنشأة
وقد خلق هللا هذا كرة ضخمة من "المياه" التي هي ساخنة للغاية ،وقد اتخذت ثانية للنظر في ذلك .ثم يبدأ هللا الكوخ المياه التي تهب عليها
في زفير عنيفة ،في انفجار من الهواء الذي يخلق عاصفة ،أو اشتعال حرب األقوياء داخل المياه.
كما ترون ،إعطاء هذا التفسير لهذه اآليات فهم حية والرسوم البيانية لما يفعله هللا ،فضال عن هدفه الذي هو المفهوم كذلك في بقية هللا
شرحاً للستة أيام استغرق منه لخلق الكون كما نعرفها اليوم.
عند قراءة هذه اآليات هما أصالً ،ربما رأيت في عقلك عين ،روح هللا تتحرك فوق سطح هذا المحيط الكبير من المياه .مشكلتي مع هذا أن
قدم لي أي معلومات إضافية.
وهذا سبب لي لطرح السؤال" ،ما كان هللا به كما أنه انتقل عبر المياه ،وما هو الغرض؟" بعد كل شيء ،هذه اآليات في "سفر التكوين"
هي محاولة هلل أن يعطينا الفهم فيما يتعلق بعملية هللا المستخدمة إلحداث الكون الذي نعيش فيه وكوكب األرض ،الذي هو بيتنا.

بلدي مجموعة العقل
بالنسبة لي ،كان التفسير غير كاف ،وتفتقر إلى ذلك .كنت أرغب في معرفة الحقيقة ،كل الحقيقة ،عن كيف يمكن أن يأتي إلى معرفة هللا،
ومما يعطي حبي هلل ،إال إذا كنت أعرف أنه كان والسبب أنه حتى عناء لخلق هذا الكون ،ويمكن أن ال نرى كيف يمكن أن أعطيه حبي حتى عرفت
الحقيقة.

على سبيل

المثال :لك ،وقد يجتمع في الشارع ،وقد جئت إلى مثلك ،ولكن حتى احصل على لمعرفة هل حقاً حسنا ،أعتقد فقط منكم

كصديق أو أحد معارفه ،ال شخص ما أن كنت أحب.
إلى هذه النقطة بدأت هذا البحث الجاد عن "كلمة" هللا الحقيقية ،وكان هللا لكن غريبا بالنسبة لي ،وال حتى أي شخص يمكن بصراحة أدعو
صديق.

الغرض هللا
في بلدي الشباب والقساوسة والكهنة ،جميع وبخ لي الستمرار طرح األسئلة ،قالوا لي دائما ً أن الرب يتحرك بطرق غامضة أن تقبل ،وأن
نؤمن ،بدون شك .وكان هذا المفهوم مثيرة للسخرية بالنسبة لي .لماذا هللا يعطينا الكتاب المقدس لم يكن إلى الكشف عن هدفه بالنسبة لنا؟
منذ بداية دراستي للكتاب المقدس والتاريخ وكشف فيه ،لقد جئت إلى استنتاج مفاده أن هللا ليس غامض ،أنه لغرض ،وهو ذلك الذي يراه
مناسبا ً في الجهود التي يبذلها لتحقيق هدفه .حتى الغرض هللا ليس لغزا بالنسبة لي بعد اآلن؛ هللا يريد أن يعود رجل من العمى الناجم عن الكذب
والخداع ،في الحقيقة هللا الشيطان.
مع هذا االهتمام المتجدد في العثور على الحقيقة هلل ،والتي بدأت في شباط/فبراير  ،2007كان عمري  56سنة ،واإلحباط من االفتقار إلى
المعلومات التي يبدو أنها هذه الكلمات اإلنجليزية ،توقفت عن دراستي في  2009اإلحباط أنه على الرغم من جهودي أفضل لفهم ،حقا ً ليس لدى
فكرة الحقيقة هللا.
ولهذا السبب ،انتهت محاولة لفهم بلدي الشخصي ،وقدم صالة هلل .سألت هللا إظهار حقيقته ،وأن تعطيني التفاهم ،حتى أنه عندما رأيت
الحقيقة ،سوف يرون أنها الحقيقة .وأنا أقر جميع الشر الذي قد يتم من خالل حياتي ،وطلب من هللا أن يغفر لي.
في مايو من عام  ،2009بضعة أسابيع بعد بلدي الصالة ،أجاب هللا ،وفي القيام بذلك ،أظهر لي هذا أعاله شرح لآليات  1و  2من الفصل
األول من "سفر التكوين" .هذه ليست المرة األولى التي تحدث هللا بالنسبة لي ،ولكن هي النقطة المحورية التي أعطتني الحافز والحماس لمواصلة
الدراسة والبحث في الكتاب المقدس واألحداث التاريخية التي تحدث في الكتاب المقدس والنبوءات أن يحدث في بلدي في المستقبل.
كما أنني جئت لمعرفة وحب هللا ،حتى أيضا يمكن لك ،ببساطة تكون على استعداد لوضع في الوقت والجهد لدراسة "كلمة هللا" ،ال مجرد
قراءته ،وجعل الجهد المبذول لفهم ما هو أن هللا يقول لكم.

الجهل هو الموت ،والمعرفة هي الحياة
األخوة والرغبة في قلبي والصالة هلل إلسرائيل ،أنهم يمكن أن ينقذوا .لنضع لهم سجل لديهم الحماس هلل ،ولكن ليس حسب المعرفة .رومية 2-10:1

وتفهم  Paulهذا االفتقار إلى المعرفة وعواقبه وخيمة .اآليات التالية مكتوبة على يد الملك سليمان ،ابن الملك  ,Davidأيضا تقديم الدعم
لهذه الحاجة للمعرفة والفهم.
تذكر :هذه الكلمات كانت مكتوبة على يد الملك سليمان ،ولكن العبارة أعطيت له من هللا.

ابني ،إذا أنت الذبول تلقي كلماتي ،وإخفاء بلدي الوصايا مع إليك؛ وحيث أن أنت انحدر ذين اإلذن منعزلة الحكمة ،وتطبيق ملكك القلب
للتفاهم؛ نعم ،إذا أنت كريست بعد المعرفة ،وليفتيست حتى صوت خاصتك للتفاهم؛ إذا أنت سيكيست لها كالفضة ،وسيرتشيست لها أما بالنسبة
الكنوز hid؛ ثم سوف أنت فهم خوف الرب ،وتجد معرفة هللا .األمثال 5-2:1

الخوف من كلمة
أريدك أن تفهم أن كلمة "الخوف" كما هو مستخدم في إشارة إلى هللا ال يعني أن يكون خائفا من ،تعني الكلمة "الخوف" باحترام عال،
وإيالء المراعاة لشخص آخر.
كما ترون ,Paul ،الذي هو نبي العهد الجديد ،بكلماته الخاصة ،تفيد بأن الذي كتبها أكثر من  1600سنة وفي وقت سابق الملك سليمان
كمعيّن له باهلل.

الذي يحدد األخالق؟
ألنهم يجهلون بر هللا ،وتسير نحو أن يؤسسوا الخاصة ،لم تقدم نفسها منعزلة بر هللا .رومية 10:3

لقد قيل مرات عديدة من الناس ،أنها ال تحتاج إلى األخالق آلهة ،ألن لديهم األخالق الخاصة بهم .هللا هو الخالق ،ولكن هلل منحنا الحياة،
يمكنك أن ابدأ قد ولد .فمن ذلك كثيرا أن هللا ثم يطلب منكم أن كنت تعيش حياتك في األخالق أن هللا قد وردت في الوصايا العشر وتعاليم يسوع؟
التفكير في األمر ،إذا أولئك الذين ترجمة اللغة العبرية إلى اإلنجليزية فعال تعرف المعني الكامل للعبارة العبرية ،لماذا ثم أنها تترك الحقيقة؟

الشيطان له تأثير
الشيطان له تأثير في هذا العالم ،من خالل سلطته مكافحة المسيح ،وفي اآلونة األخيرة من خالل قوة "النبي الكاذب" .عند أولئك الذين
تترجم هذه الكلمات فعلت ذلك ،كان الشيطان النفوذ والسيطرة عليها .ولذلك فالشيطان الذي أزال الحقيقة هللا ،بغية إخفاء ذلك من الرجل.
لهذا السبب أن هللا يريد أن تعلم بمحض إرادتنا ،وال تأخذ شرح آخرون أنها الحقيقة .الشيطان يكمن ،حتى صديق الحبيب يسوع ،يهوذا،
خيانة يسوع ،نظراً ألنه قد تأثر بالشيطان.
في هذه اآلية  Paulهو تقديم الدعم لكل ما قلته توا .بر يشير إلى حقيقة أن "قوانين هللا" الصحيح والمناسب .وألولئك الذين يحبون هللا
وتريد عبادة هللا يجب أن تفعل ذلك وفقا لكيفية هللا يقول لنا أن العبادة له ،ليس كبعض التقاليد أو ما يمليه العرف ،وما يعني  Paulعندما يقول:

"يؤسسوا الخاصة".
تلك اآليات األولى والثانية من "سفر التكوين" ،كان معنى الصحيح حتى الرجل ،بالتأثير الشيطان ،وتغيير معنى لتناسب ما يريده الرجل
عبارة تعني ،بدالً من كاهلل يقصد بها أنها تعني.

المسيح يفي القوانين واألنبياء
المسيح هو نهاية القانون لبر أنه يؤمن بأن لكل فرد .رومية 10:4

لماذا  Paulيخبرنا أن المسيح هو نهاية القانون لبر؟ كل هذا يشير مرة أخرى إلى ما قاله يسوع.
ال أعتقد أن أنا جئت لتدمير القانون أو األنبياء :أنا جئت ال لتدمير ،بل الوفاءMatthew 05:17 :

كما ترون ،يأتي كتابة يسوع ويخبرنا بأن أنه لم تدخل إلى تدمير القانون أو األنبياء.
حق ًا أقول لكم ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو الذرة واحد يجوز في ال من الحكمة المرور "من القانون ،حتى يمكن الوفاء بجميع.
Matthew 05:18
دعونا نعطي اعتبارا لما يقول لنا يسوع .ال أعتقد أن أنا جئت لتدمير القانون أو األنبياء .هناك اثنين من األشياء التي يخبرنا يسوع ،فإنه ال تأتي
بتدمير-

قانون
لفهم ،يقول يسوع أنه ال يأتي إلى تدمير القانون .حتى أنا اضطررت لطرح السؤال" ،كيف يمكنك تدمير قانون؟" حقيقة أن يسوع يقول
أنه قد حان ال لتدمير القانون ،يوحي بأن من الممكن ،لتدمير القانون ،وذلك من أجل فهم ما يقوله يسوع ،نحن بحاجة إلى أن نفهم فقط كيف يذهب
المرء عن تدمير قانون.
وتحدد القوانين البشرية حكومية دستور مكتوب ،وهو دليل أو توجيه أن جميع يجب أن تتبع قوانين أقل من أمة وال يبطل .وتحدد القوانين
البشرية األخرى والية تشريعية بعد فترة من الحوار والنقاش .ال تزال تنشأ القوانين البشرية األخرى من خالل مرور الزمن في شكل العادات
والتقاليد المدنية .هكذا فكيف سوف نذهب عن تدمير أحد هذه القوانين؟ عند تغيير أو حذف من قانون ،يمكنك فعليا ً تدميره.
في الواليات المتحدة ،قانون دستوري يفترض إال تغيير (المدمرة) بإجراء تعديل الصياغة للدستور نفسه.
يمكن تغيير قانونا تشريعيا سن (المدمرة) تعديالً للصيغة القانون بمرة أخرى ،أو بإلغاء القانون جميعا معا.
النظر في "قوانين حظر" ،سن الكونغرس وثم إلى القانون الذي وقعه الرئيس ،في عام  .1920عندما أدرك الناس ضررا فقط كيف كانت
هذه القوانين أنها دمرت لهم أو إلغاء لهم.
القوانين التي وضعتها األجيال العادات والتقاليد كثيرا أكثر صعوبة لتغيير ،أنها تتطلب تغييرا في التفكير واألخالق للمجتمع ككل،
وعموما بحاجة إلى عدة سنوات وحتى األجيال أحداث أي تغيير حقيقي.

وباختصار عليك أن تدمر قانون أما تغيير الصياغة أو إلغاء .معرفة هذا ثم أطلب مرة أخرى السؤال" ،كيف يمكن تغيير (تدمير) قانون
هللا ?

شريعة هللا ال يتم إنشاؤها أو تشريع قبل الرجل ،بل تمليه على الخالق للرجل .هللا كائنا ً أخالقيا ،والذي يريد أوالده أن األخالقية ،وكذلك.
مقدمة عن األخالق ،تصر هللا أيضا أن نعطي العبادة له وأي شيء آخر .تحقيقا لهذه الغاية ،أعطانا هللا قائمة بالقواعد التي يجب أن نعيش حياتنا.
ستة من هذه القواعد تتعلق بالحرف األدبية الحد األدنى الذي يجب علينا إذا كان لدينا أي رغبة للحياة األبدية:
 -1منح شرف لألب واألم،
 -2ال تقتل،
 -3ال يرتكب الزنا،
 -4ال تسرق،
 -5ال تعطي شهادة الزور (كذب) ،و
 -6ال تطمع التي تنتمي إلى لك.
على رأس هذه الضرورات األخالقية ،يعطي هللا أيضا قائمة كيف أنه يطالب بأن نعطي العبادة له:
 -1تعطي العبادة إلى أخرى ال بل "من خلق هللا"،
 -2قد ال توجد صور المتجمدة أو إعطاء العبادة لهم،
 -3ال تأخذ باسم هللا عبثا،
 -4تذكر "يوم السبت" ،أن يبقيه المقدسة.
أطلب منكم مرة أخرى" ،كيف تدمر (تغيير) قوانين هللا؟ الشيطان المساعي لتدمير قوانين هللا التي تسبب رجل لتجاهلها ،أو لتغيير معنى
أن هللا يقصد باستخدام ترجمة الكلمات التي مماثل ولكن ليس تماما تصحيح معنى العبارة األصلية التي يتحدث بها هللا.

لدى "ال تأتي" لتدمر
الشيء الوحيد الذي كنت بحاجة إلى أن نضع في اعتبارنا ،يسوع يقول أن لديه ال تأتي بتدمير (التغيير) القوانين .إذا كان الشيطان يريد
تغيير قوانين هللا ،ويسوع يقول أنه ليس قد حان لتغيير القوانين ،ثم لماذا القيام بالعديد من المسيحيين يعتقدون أن "قوانين هللا" لم تعد تنطبق عليهم؟
إذا كنت تحب هللا ويسوع ،لن يكون من الصحيح على التزامك بتلك التي كانت القيادة؟

ما هو نبي؟
والشيء الثاني أن يسوع يتحدث عن أنه قد ال تأتي بتدمير األنبياء .كيف أي شخص يدمر نبي على أية حال؟
مرة أخرى نحن بحاجة إلى فهم ما يتحدث عن يسوع ،ولذلك يجب أن يكون السؤال" ،ما هو نبي؟" فقط معرفة ما يمكن أن نبي جئت لفهم
كيفية تدميره.
إذا قمت بالبحث عن كلمة "النبي" في القاموس من يعرف :أحد الذين يتحدث عن هللا .وبقدر ما أشعر بالقلق أن هذا التعريف يبدو قليالً
مثل التجديف بالنسبة لي .إذا كان لديك أي شخص يعتنق أن نبي هللا ،ثم يقول لك األشياء التي يقول تتصل بأفكار هللا ،ثم ليس هو وضع الكلمات في
فم هللا؟ كيف يمكننا أن نعرف إذا ما يخبرنا بهذا الشخص هو في الواقع "كلمة هللا" وليس هذا الرجل تملك الكلمات المنطوقة ألغراضه الخاصة؟

إذا كان اإلله الذي يتحدث عن هذا النبي لتمثال أو بعض الصور المتجمدة األخرى ،التي قد ال حياة ،وذلك ليس العقل أو األفكار ،ثم نعم
هللا هذا يحتاج شخص ما للتحدث عنها ،ألنها غير قادرة على التحدث عن نفسها ،ولذلك ينطبق هذا التعريف.

نبي هللا
التعريف الصحيح من "نصرة هللا" واحد من خالل منهم يتحدث هللا .هل فهمت الفرق؟ هللا خلق الحياة ،ولكن سيكون له إعطاء الحياة
على األرض ،أنا وأنت ال تملك الحياة .ال حاجة هللا ال أنه يعطي اإلذن ألي شخص أن يتكلم عنه .يستخدم هللا األنبياء بإعطائهم التعليمات ومن ثم
عن طريق النبي نشر كلمات قدمها هللا للنبي ،مما يسمح لجميع ما تبقى من الرجل لألجيال القادمة ،وأن يتمكنوا من قراءة ومعرفة "كلمة هللا".
أن "نبي هللا" ليس أكثر من قناة من فم هللا لعيون وآذان للرجل.

مرة

أخرى :المسألة قد يطلب منه" ،كيف تدمر نبياً؟" من شرحي أعاله يمكنك أن ترى أن نبي رجل ،وكما يحدث أنبياء الكتاب

المقدس ،كلها مات ودفن .فكيف يمكن أن تدمر تلك التي مرت على الفعل؟
حتى مجرد أكثر نحن بحاجة إلى إعطاء االعتبار لما يسوع يتحدث عن .إذا كان يتم ال يشير يسوع إلى الناس أنفسهم ،ولكن لهذه الكتب أن
ما كتب ونشر ،ثم كيف يمكنك تدميرها؟ يتمثل أحد السبل لتمرير القوانين التي تجعل امتالك نسخة من الكتاب المقدس أو أي جانب من الكتابات
وجدت فيه ،جريمة مع العقوبة المعينة التي تثني الناس عن امتالك الكتاب المقدس.
صدر هذا القانون بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية خالل "العصور المظلمة" 300( ،م إلى  1798ميالدي) ،كجزء من مكافحة المسيح في
محاولة لتدمير قانون هللا وأنبياء هللا .كحدث تاريخي يمكن التحقق منها ،وهذا هو ثم آخر من المعرفات الخاصة بمكافحة المسيح ،التي تقدم الدعم
إلى روما للكنيسة كمكافحة المسيح حذر في الكتب  Danielوالوحي.
تذكر :يسوع يقول أن لديه ال تأتي لتدمر ،ولجميع هذه المناقشة المتعلقة بكيفية تغيير أو تدمير القوانين واألنبياء تتصل بالشيطان ،ال
بقصد يسوع .حتى مع كل هذا الفهم أطلب منكم ،إذا كان يسوع ال ال نية لتدمير أو تغيير ،ثم لماذا هل تعتقد أن الوصايا العشر لم يعد لها معنى
للمسيحيين ،والذين يعتقدون أن على نحو ما أنهم فوق القانون؟ أليس من المنطقي أكثر أن هذا االعتقاد نتيجة الكاذيب الشيطان ،وأن كنت التي
خدعت؟
هذه الكلمات ونحن اآلن في القراءة هو الفصل الرابع من كتابات  ,Paulحيث يمكنك الفعل أظهرت أن  Paulتدحض هذا االعتقاد
الخاطئ بمجرد فهم المعني الحقيقي للكلمات التي كتبت .Paul

تفي بتعريف
النظر في

هذا :ماذا تعني كلمة تعني "استكمال"؟ بعد كل شيء ،هو أنه ليس الكلمة التي محورية في هذه المسألة برمتها؟ يسوع يقول

لنا في اآليات أعاله ،أنه قد حان للوفاء بالقوانين واألنبياء ،لذا ليس من المهم أن نفهم تماما ما هو يقول يسوع؟
كلمة "استكمال" يعرف بأنه :إلكمال ،أو استكمال .بطريقة ما يفعله هذا نقترح التعريف أن يجعل شيء عفا عليها الزمن؟ اسمحوا لي أن
أقدم لكم مثاالً غير توراتية ،المثل إذا كنت سوف توضح المعني المقصود لماذا يقول لنا يسوع.

حكاية رمزية للجدول
أنت نجار ،أنت عملية بناء جدول ،ولديك أعلى جميع معا ،وقد حصل ثالثة من أربعة أرجل ،ولكن كنت تسمى بعيداً عن العمل الخاص
بك .الجدول غير مكتملة ،وإذا كان يمكنك الوقوف عليه في مراحلها الثالث سيكون غير مستقر ،وأنها لم تنته بعد .فإنه يمكن ال يزال استدعاء
جدول في ذلك قد معظم االحتياجات من يجري جدول ،ولكن مهمتها ال تزال غير مكتملة.
على الرغم من أن هذا العمل إال له ثالثة أرجل ،يمكن أنه ال يزال يعتبر جدول؟ أقول نعم ،فإنه ال يزال يمكن أن تعمل بطريقة أن
المقصود هو جدول العمل ،ليس فقط أن جيدا.
عند كنجار العودة إلى العمل الخاص بك يمكنك ثم إرفاق المحطة الرابعة واألخيرة ،وتطبيق وصمة عار ،مما يجعل الجدول الكامل ،كنت
قد الوفاء بالمهمة الخاصة بك .هل يمكنك اآلن أخذ الجدول والتخلص منه؟ ال ،يمكنك وضع الجدول المراد استخدامه ،لآلن أنها ستفي بوظيفتها كما
كان القصد منه طوال الوقت.
هذا هو نفس الشيء مع أن "اإلنجيل هللا" كما يقال في كتب العهد القديم .أنها تروي قصة لعالقة اإلنسان مع هللا ،ولكن القصة لم تكتمل.
حتى الوصايا العشر ،أو ينبغي أن تكون أكثر تحديداً مقتضيات األخالق الستة الواردة في الوصايا العشر ال وصف كامل لألخالق الكاملة هلل.

يسوع ينجز األنبياء
عن طريق "تعاليم يسوع" ،يتجلى اإلنجيل الكامل هلل ،ويوجه الجانب كاملة من األخالق هللا فهمنا .وبهذه الطريقة يسوع قد أنجز القوانين
واألنبياء ،كما قال أن هدفه كان القادمة .كما مع الجدول ،تتحقق مرة واحدة ،كنت ال رميها بعيداً أو توقف االستفادة من ذلك ،يمكنك اآلن وضع
قانون تعمل بكامل طاقتها واإلنجيل لمعرفة وفهم.
يسوع ينجز األنبياء بتقديم األنبياء الجديد الذي هم الذين كتبوا هذه الكتب في العهد الجديد .شريعة هللا الوفاء بها من خالل "تعاليم يسوع"
كما كلماته مكتوبة من مؤلفي الكتب في العهد الجديد.
في كل شيء وقد درسنا من كتابات  Paulإلى هذه النقطة ،عبادة هللا أن اليهود الدخول في غير مكتملة ،فإنه ليس حتى تقوم بإضافة إلى
قاعدة للعبادة اليهودية تلك األشياء التي تدرس من قبل السيد المسيح ،هل ثم الحصول على الحقيقية وتصحيح (الوفاء) عبادة هللا.

يعاقب فواصل حتى واحد
ثم يعطي يسوع الدعم إلى التأكيد أعاله في اآلية التالية.

ولذلك يعاقب كسر واحدة من هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن يعاقب يتعين القيام
به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:19 .

ويعزز يسوع تعليقاتي أعاله عندما يقول لنا أننا ال لكسر حتى أقل الوصايا .بالنسبة لي هذا يعني أن كل عشرة من الوصايا العشر
المطلوبة ،وكذلك كتلك األشياء التي يدرسها لنا يسوع .لتجاهل أو تغيير حتى أن أحد هذه القوانين وضع لك معارضة إرادة هللا .إذا كنت في
المعارضة ،ثم كيف يمكن لك أن اعتناق تعطي العبادة إلى هللا؟

الشيطان تغيرت قوانين هللا عن طريق الكذب والخداع؛ ولذلك فإنه من الحكمة أن نسعى للحفاظ على "شريعة هللا" كاألمر كلمة هللا ،ال
سيما وأن نعلم أن الشيطان تبذل كل ما في وسعه إلخفاء الحقيقة هللا منا.

السبت األحد
هذا ثم يعود بنا إلى األحد االحتفال بيوم السبت .واتحدى الجميع البحث في صفحات الكتاب المقدس ،وحيث أن هللا أو يسوع يعطي األوامر
أو التعليمات أنه قد نقل االحتفال بيوم السبت من "المقدسة اليوم السابع" من األسبوع إلى اليوم األول من األسبوع .وأنا أعلم أنك لن تجد ،ألن هللا لم
تحدث ذلك ،ولكن الشيطان يتكلم عليه ،قد كشفت عن أن كنت في الدروس.
حفظ الصحيح السبت اليوم السابع هو أوضح هللا في اآليات التالية.
تذكر "يوم السبت" ،أن يبقيه المقدسة .سفر الخروج 20:8

عندما قرأت ألول مرة هذه اآلية بقصد إعطاء العبادة هلل ،وأنه أجبر على أن نطرح هذا السؤال ،ما هي أيام األسبوع هللا يخبرنا هو "يوم
السبت"؟ في اآلية أعاله وهذا ليس واضحا.
ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :خروج 20:9

مرة أخرى ،يجب أن نسأل" ،أي ستة أيام؟" مرة أخرى ،ال تضع هذه اآليات هما ما يكفي إلعطاء بعض المعرفة بقصد هللا.

اليوم السابع
ولكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا  :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل ،وأنت ،ال خاصتك االبن ،ال خاصتك ابنه ،خادم
خاصتك ،وال أنها أمة ،أو أنهم الماشية ،وال خاصتك غريب داخل البوابات خاصتك .خروج 20:10

وأخيراً ،في هذه اآلية ،هللا يعطينا يوم محدد ،فضال عن قائمة محددة من منظمة الصحة العالمية هو أن تكون طاعة هذه الوصية.
يخبرنا هللا بكلماته الخاصة ،أن "اليوم السابع" هو يوم السبت للرب .كيف يمكن أن تحصل على أي أكثر وضوحاً فيما يتعلق بما "يوم
السبت" هللا؟ اليوم السابع هو يوم السبت للرب .لماذا ثم القيام بالمسيحيين معظم األحيان االحتفال بيوم السبت اليوم األول من األسبوع؟
إذا كان هللا قد قال ال لبس فيه أن أن "يوم السبت" هو "اليوم السابع" ،ولكن المسيحيين االحتفال باليوم األول ،أليس ذلك المنطقي أن
نفترض أن الشيطان قد صرح بالكذب ،وقبلت الكنائس للديانات المسيحية التي تقع ،وقد مرت عليه إلى أتباعهم؟
تقديم الدعم لليوم األول بأنه كذب الشيطان ،قال هللا أننا يجب أن "تذكر يوم السبت إلبقائه المقدسة ".واآلن بعد أن نعلم أن اليوم الذي هو
قول هللا أنت وأنا أن نتذكر "اليوم السابع" ثم تم هللا قال لنا أنه قدم "اليوم السابع" المقدسة؟ هللا فقط يمكن جعل شيئا المقدسة ،حيث ما لم يخبرنا هللا
أنه أوضح "اليوم السابع" المقدسة ،ال يمكن أن تكون مقدسة.
أن يكون صرح أن نتذكر شيئا يوحي بأنه قيل لنا حول هذا الموضوع قبل اليد .ولذلك ،نظرت إلى بداية الكتاب المقدس ألي إشارة إلى أن
هللا جعل يوم من األسبوع المقدس.

يوم مقدس
وبالتالي تم االنتهاء من السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .وعلى "هللا اليوم السابع" انتهى عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح
في "اليوم السابع" من جميع عمله الذي أدلى به .وهللا المباركة في "اليوم السابع" ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به
من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين 3-2:1

كما ترون ،هللا جعل يوم من األسبوع المقدس .ومرة أخرى ،يجري هللا محددة جداً .هللا يخرج الحق ويخبرنا أنه من "اليوم السابع" الذي
استراح أنه ،ونظرا ألنه استراح ،أنه "المباركة وقدس" اليوم السابع.
عند هللا "بليسيس" شيئا ،فهذا يعني أن جعلت هذا الذي قال أنه قد أنعم هللا "المقدسة ".إذا كنت تشك في هذا ،يشمل هللا أنه "سانكتيفيد"
"اليوم السابع" أيضا .كلمة "بجل" يعرف بأنه :إعطاء مركز شيء مقدس ،خالية من الخطيئة .ولذلك قد جعل هللا المقدسة "اليوم السابع".
مع كل هذه المعلومات من مختلف الكتب من الكتاب المقدس ،فإنه يترك أي شك على اإلطالق في رأيي أن هللا جعل "اليوم السابع"
المقدسة ،وأنه نظراً ألن هللا استراح في "اليوم السابع" ،وقد أمر هللا أن يهدأ لنا ،أطفاله ،كما في "اليوم السابع".
ولذلك أطلب منكم الذين يدعون أنفسكم المسيحيين ،لماذا أنت ال تعطي االحتفال "اليوم السابع" من األسبوع "يوم مقدس مجلس اللوردات
من يوم السبت".

بر القانون
ثم يستطرد  Paulمع شرحه "كلمة هللا".

 Mosesديسكريبيث بر والقانون" ،أن الرجل الذي دويث تلك األشياء يحيا بها ".ولكن بر واإليمان سبيكيث على هذه الحكمة" ،قل ال في ملكك القلب،
الذين سوف تصعد إلى السماء؟ (وهذا إلسقاط المسيح من أعاله) .أو ،الذين سوف تنحدر إلى األعماق؟ (أن يتم ،إلحضار المسيح مرة أخرى من بين األموات).
رومية 7-10:5

ويعيش بشريعة هللا
 Mosesديسكريبيث بر والقانون" ،أن الرجل الذي دويث تلك األشياء يحيا بها ".وهذا إشارة إلى ما يلي كتبها  Moses 1,500سنة قبل
المسيح.
واآلن ،إسرائيل ،ما  dothالرب خاصتك هللا تتطلب من إليك ،ولكن خوف الرب خاصتك هللا ،المشي في كل طرقه ،والحب له ،وتخدم الرب خاصتك
هللا مع الجميع أنهم في القلب وجميع خاصتك الروح ،للحفاظ على وصايا الرب ،وله النظم األساسية ،التي أنا األمر إليك هذا اليوم لحسن خاصتك؟ سفر التثنية
13-10:12

ما الذي تطلبه هللا؟
هللا يتطلب منا أن االحتفاظ بوصايا الرب ،وله قوانين .

الكلمة "" ،يعرف بأنه  :جعل شيء شرطا مسبقا ً ضروريا ،للمطالبة بشيء ما لشخص ما.
أحد األسباب التي يطلق عليها الوصايا العشر ،ألن هللا يطالب ،أو التي تتطلب أن نطيع لهم .هللا ال يطلب منا ،جميلة الرجاء ،فهو يقول ،يجب عليك أو
آخر .فيما يلي تكمل تلك الكلمات من  Mosesوكتبه الملك سليمان ابن الملك .David

تعريف ،أو آخر
أنه يدرس لي أيضا ،وقال لي" ،السماح للقلب ملكك االحتفاظ بكلماتي :الحفاظ على بلدي الوصايا ،ويعيش .األمثال 4:4

حقيقة أن  Paulالرسول نقال عن وإعطاء إشارة إلى الكتاب المقدس للعهد القديم تقديم الدعم لما تحاول أن تبين لنا ،يقول لي أن يكون
مسيحياً ،الذي يترجم إلى كونه تابعا "تعاليم المسيح" ،يجب عليك أن االحتفاظ "وصايا هللا" ،وسوف يعلم الذين تبقى لهم الحياة األبدية .وهذا يعني
أيضا أن أولئك الذين ال تحتفظ بالوصايا العشر ،أو الذين فقط إبقاء عدد قليل منها ،ولن يكون للحياة لكن سيعرف بسبب العصيان بهم إلى "كلمة هللا"
فقط من الموت األبدي.
ألن  Paulالرسول ،الذين قد اختار يسوع أن يكون رسول هللا ،يعطي إشارة إلى هذه اآلية الكريمة من "كتاب األمثال" ،كمرجع داعمة
لما يحاول  Paulإلى إصدار تعليمات ،ثم ال يمكنك كمسيحي ،تنظر فيه الحكمة أن يكون لديك  Paulأقول لك أن تفعل ،و "الحفاظ على وصايا
هللا؟"

القانون واإليمان
ولكن ما  saithأنه؟ الكلمة قريب إليك ،حتى في الفم خاصتك وخاصتك القلب :هي كلمة اإليمان ،الذي نبشر؛ إذا أنت سوف اعترف مع خاصتك الفم
الرب يسوع ،وسوف نرى في القلب ملكك أن هللا قد خلت أثيرت معه من بين األموات ،وأنت سوف يتم حفظها .رومية 9-10:8

 Paulيسأل سؤاالً في اآليتين أعاله .يسأل" ،ماذا يعني عندما يقال لنا أنه يجب أن نعترف بأن يسوع المسيح ،وأنه ارتفع من القتلى،
وأنه إذا نرى هذا كحقيقة ،ثم نحن يجب أن ننقذ؟"
 Paulيريد إقناع لنا  Mosesتبين أن القانون غير الصالحين وجيدة ولذلك نحن الحفاظ على القانون ،ولكن القانون بحد ذاته ال يكفي( ،ال
حفظته بأعمالك وحدها ) .النية عند إضافة إلى أعمال حفظ القانون يجلب وفاء لعبادة حقيقية وصحيحة هلل .مرة أخرى ،أنها بسبب "تعاليم يسوع" أنه
قد تم الوفاء بهذا .كما يقول  ،Paulهو "كلمة اإليمان ،الذي نبشر "،الوفاء بانجيل هللا .لفهم ما هو يقول  Paulتحتاج أوالً أن نتذكر جميعا أن
 Paulأظهرت حتى اآلن بالنسبة لنا.

ما  Paulبشر لنا؟
القانون جيد وصحيحة وأن تكون خالية من الخطيئة ونحن يجب أن نعرف والحفاظ على القانون .ولذلك ،أعتقد أن يقول  Paulفي ما ورد أعاله
أن علينا فقط أن تعلن يسوع ابن هللا ومخلصنا ليس في كل ما يخبرنا  .Paulعليك وضع في سياق جميع أن  Paulأظهرت لنا وليس فقط هذه اآليات
اثنين الدائمة وحدها في معناها.

يخبرنا  Paulكذلك ،أنه إذا كنا االعتقاد في القلب ملكك أن هللا قد خلت أثيرت معه من بين األموات ،وأنت سوف يتم حفظها " .ولكن أنا
على اقتناع بأن ال يتوقف فقط على االعتقاد بأن هللا رفع يسوع من بين األموات ،بل أن علينا أن نؤمن بكل تعاليم يسوع ونعيش حياتنا في األخالق
التي كان يدرس لنا ،والذي بالنسبة لي يترجم كما يلي.

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

المعتقد دون معرفة
مع القلب رجل يؤمن منعزلة بر؛ ومع الفم اعتراف منعزلة الخالص .للكتاب المقدس " ،saithكان يؤمن له ال يجوز الخجل ".ألن هناك ال فرق بين
اليهودي واليوناني :للرب نفسه على كل غنية منعزلة كل ما ندعو إليه .ألي شخص يقوم حفظ يدعو اسم الرب .رومية 13-10:10
أجد أن أولئك الذين يطلقون على أنفسهم المسيحي أعتقد أن هذه العبارة تشير إلى أن الرجل يسوع ،ولكن يسوع أكثر من مجرد رجل ،وهو كل ما قد
تحدث وتدريسها .االعتقاد في يسوع هو قبول والعيش حسب ما علم يسوع ،ليس إال مجرد رجل اللحم والدم.

االستماع إلى كلمة يسوع
فكيف أنها الكلمة له منهم يعتقدون أن ال؟ وكيف يجوز أنهم يؤمنون به منهم أنهم لم يسمعوا؟ وكيف يجوز يسمعون دون واعظ؟ رومية 10:14

كما ترون Paul ،هو أيضا إشارة إلى "االستماع إلى كلمات يسوع "،ليس للرجل فقط Paul .يمضي السال" ،كيف ما يسمعون دون
واعظ؟" يسوع وقد توفي الرجل ،ثم ارتفع من القتلى ،لكن بعد ذلك أنه غادر هذا العالم الصعود إلى السماء ،لذلك ،أنه لم يعد متاح التحدث معنا.
ولذلك نحن بحاجة إلى واعظ ليقول لنا الكلمات التي يتحدث بها يسوع.
وقت  ,Paulكتب العهد الجديد لم تكون مكتوبة ،ذلك السبيل الوحيد لسماع الكلمات التي يتحدث بها يسوع لشخص ما مثل  Paulالتبشير
بها إليكم .اليوم ،ومع ذلك ،الكتاب المقدس متاحة للعالم بأسره تقريبا ،على هذا النحو ،يمكن معرفة ما علم يسوع ببساطة بقراءة تلك الكلمات من
الكتاب المقدس.

فهم اآلية 10:14
 Paulيسأل السؤال" ،كيف ثم سأعطي الكلمة له منهم يعتقدون أن ال؟" إذا كنت ال أعتقد( ،لديهم اإليمان) ،في وعود هللا ،فضال عن
قيامه يسوع ،ثم  Paulتسأل" ،كيف يمكن لك الكلمة التي كنت ال أعتقد؟"
ما زالت  Paulقبل طرح السؤال" ،كيف يجوز أنهم يؤمنون به منهم أنهم لم يسمعوا؟" هل حقاً تصدق في شيء أن لم تسمع حتى من؟
إذا كنت ال تعرف ما يدرس يسوع ،ثم كيف يمكن أن أقول لكم أن كنت تعتقد؟ فقط في تعلم الكلمات التي يتحدث بها يسوع ،يمكنك ثم معرفة ما
علمتنا يسوع.
على صفحة ويب هذه وقد كتبت كمية كبيرة من التفسيرات لما هللا قد أظهرت لي أن يكون "كلمة" هللا الحقيقية ،ولكن إذا كنت قد اتخذت
ابدأ الوقت لقراءة هذا الذي هو مكتوب ،ثم كيف يمكن أن نؤمن أو ال نؤمن بما قد كتبت.
كيف ما يسمعون دون واعظ؟ هل حقا ً تصدق في أي شيء ،إذا كنت لم تكن قد اتخذت الوقت للدراسة والبحث في المقدس بنفسك؟ كيف
يمكنك أن تعرف إذا كنت لم يسمعوا كلمة هللا الحقيقية؟ كيف يمكنك أن تعرف إذا ما كان لديك بشر لكم ،هي في الواقع التي تحدث يسوع ،أو تشويه
لكلماته؟

تسعى هللا جد
إذا كنت تعتمد على فقط أن الذي قال لكم قبل اآلخرين ،ما إذا كان لديهم أنها خاطئة ألن مثلك أنهم فقط سمعت أنه من اآلخرين الذين لم
تكن قد اتخذت أيضا الوقت أو الطاقة للتعرف بأنفسهم؟
إذا كان األشخاص الذين يمكنك االعتماد على للتبشير باإلنجيل لك ،عندما تكون في عملية أصبحت واعظ ،كانوا يلقنون في "اإلنجيل
كاذبة" الشيطان ،ثم كيف يمكنك أن تتوقع أن الخاص بك واعظ ربما يمكن التبشير كلمة هللا الحقيقية لك؟ إذا كان يمكنك جعل استخدام من الحقيقة
البديهية هللا ،التي ذكرتها أنت أعاله ،سوف تكون قادرة على المقارنة بين ما يقال لكم ،مع الكلمات الفعلية التي يتحدث بها هللا ويسوع كما هو
مكتوب في الكتاب المقدس.

إال أنها ترسل
وكيف يجوز يدعون ،إال أنها ترسل؟ كما هو مكتوب" ،كيف جميلة أقدام لهم أن نبشر بانجيل السالم ،وجلب األخبار السارة من األشياء الجيدة! رومية
10:15

إذا كنت تعطي الفكر إلى اآلية أعاله ،الذين كان أن كان المدرسون "دولة إسرائيل"؟ كان "أنبياء هللا" .نعم هناك ربيع ،وبعض الحقيقية
تكلم ،ولكن المعلمين الحقيقية كانت األنبياء .معظم األحيان أن اليهود عبادة هللا خاطئة ينبغي أن يكون كافيا ً للكشف عن الخطأ في ربيع العديد من
الذين كان أيضا خاطئة .في حين أن تلك التي وجدت في الحقيقة ،أخذت الوقت والجهد لدراسة كتب األنبياء.
وأعطى مثال Daniel؛ يقول لنا نفسه أنه يفهم من دراسته لكتابات إرميا أن  70عاما ً المنفى وقد قاربت على االنتهاء .وهذا يقول لي ،أن
 Danielال تعتمد على اآلخرين ألقول له "كلمة هللا" ،ولكن أخذت الوقت والجهد لدراسة من أجل معرفة معينة عن طريق التعليم ما هللا قال
األنبياء.

حتى  Paulيسأل السؤال" ،كيف ما يدعون ،إال أنها ترسل؟" وأرسلت األنبياء باهلل ،ال يوجد شيء في الكتاب المقدس أن يقنع لي التي تم
إرسالها ربيع باهلل .وبهذا الفهم ،ال ترى االرتباط بين اليهود القديمة والمسيحيين اليوم؟ على حد سواء تعتمد على بهم الدعاة لنقول لهم "كلمة هللا
المقدسة" ،ألن كالهما مشغول جداً أو البطيئة الدراسات والبحوث ألنفسهم في أكثر األحيان لديهم أنها خاطئة ألنه قيل لهم بطريق الخطأ.
بل أنهم قد ليس كل إطاعة اإلنجيل ،أسياس " ،saithالرب ،الذين خلت يعتقد أن تقريرنا؟" رومية 10:16

كما ترون Paul ،هو تقديم الدعم لما قاله فقط .إذا كان عليك طاعة اإلنجيل يجب عليك أوالً أن تعرف كلمة هللا ،كيف يمكن لك طاعة الذي
أنت جاهلة؟ إساياس نبي هللا ،ومن خالله تكلم هللا لدولة إسرائيل ،ليس فقط في الوقت نفسه لكن لألجيال ،حتى بمعزل اليوم ،ولكن اليهود لم يستمع
إليه ،وأطلب منكم للقارئ ،هل أخذت الوقت الكافي لدراسة ومعرفة تلك األشياء أن هللا تدريسها من خالل إساياس ،ناهيك عن جميع األنبياء
اآلخرين؟ إذا كنت تعتمد فقط على ما يخبرك الخاص بك واعظ ،فكيف يمكنك أن تكون معينة أن الخاص بك واعظ له الحق؟
ثم حتى يأتي اإليمان بالسمع ،والسمع بكلمة هللا ،ولكن أنا أقول" ،أنهم لم نسمع؟" نعم حق ًا ،ذهب صوتها إلى كل األرض ،وكلماتهم حتى ينتهي العالم.
رومية 18-10:17

ما  Paulهو قوله هو أن الكلمات المكتوبة في كتب األنبياء متاحة لجميع دول العالم ،أنت فقط تحتاج إلى التقاط الكتاب المقدس ودراسة.
ولكن أقول" ،إسرائيل ال تعلم؟"  Mosesاألول " ،saithسوف تثير لك بالغيرة من لهم أنه يوجد أشخاص ،و بأمه حمقاء سوف الغضب لك" .رومية
10:19

هذه نبوءة التي يتحدث بها  ،Mosesالتنبأ صعود المسيحيين ،وكيف اليهود ،الذين يجري المتعجرفة في اعتقادهم بأنهم شعب هللا المختار
سيقدمون إلى الغيرة هللا فيما يتعلق بالمسيحيين ،وترك اليهود بسبب فشلهم في عبادة هللا كما أنه أوامر.
ولكن أسياس جريء جد ًا ،و " ،saithوقد وجدت منهم أن سعى لي ال؛ وقد أدليت به المجاهرة بمعزل لهم أن طلب ال بعد لي " .ولكن إلسرائيل أنه
" ،saithطوال اليوم أنا قد امتدت المنصوص عليها يدي منعزلة العصاة والقول الناس ".رومية 21-10:20

وقد وجدت منهم أن سعى لي ال؛ ويشير إلى الوثنيين ،الذين لم يسع إلى "هللا خلق" ،المحتوى في آلهتهم الزائفة والوثنية ،ودون االستفادة
من كتب األنبياء ،ولكن في الوقت احتضان الوثنيين حقيقة يسوع .ولكن الناس التي هي على "دولة إسرائيل" ،الذين كان القانون وكتابات األنبياء
طوال حياتهم ،وال أعتقد على الرغم من وجود كتب األنبياء للدراسة.
الكلمة "جينسايينج" تشير إلى األشخاص الذين دحض كلمة اآلخرين .عندما تكلم األنبياء على الكلمات التي منحها لهم هللا ،اليهود رفض
لهم وحتى وضع بعض هؤالء األنبياء باإلعدام ،على الكلمات أن تحدثوا جميعا في كثير من األحيان ال تتفق مع ما يريدون االستماع .وهذا يعطي
مرة أخرى العالقة لليهود القديمة والمسيحيين اليوم.

وقد تخلى عن هللا له الناس؟
ثم ،وأقول "هاث هللا إقصاء شعبة؟" ال سمح هللا ،ألنني أشعر أيضا اإلسرائيلية ،من بذرة إبراهيم ،من قبيلة بنيامين .هللا قد خلت عدم إقصاء شعبة الذي
قال أنه فوريكنيو .سوالف أنتم ال ما  saithالكتاب المقدس من إلياس؟ كيف أنه ماكيث الشفاعة هلل ضد إسرائيل ،قائال" :يا رب ،وقد قتلوا خاصتك األنبياء،
وديجيد أسفل ملكك المذابح؛ وأنا تركت وحدها ،وأنها تسعى في حياتي .رومية 3-11:1

كلمة "سوالف "،يعرف بأنه :الفطنة العقلية أو االستخبارات أو المنطق السلطة ،أعتقد-

اإلسرائيلية
ال أعتقد أن هللا قد تخلى عن اليهود كما يشرح  .Paulبالطبع ال ،هللا قد وعد أنه أوضح إلبراهيم أن البذور امتالك أرض الميعاد .ولكن
كان وعد هللا "البذور أبراهام" ،ال إلى "دولة إسرائيل".
فهم الذين "البذور" إبراهيم يأخذ أكثر من بضع كلمات ،ولكن قد كتبت فيما يتعلق بهذا الفعل.
كما يحيط علما بأن  Paulيشير إلى نفسه بوصفه اإلسرائيلية بدالً من مجرد استدعاء نفسه يهودي .وأنا أرى هذا دليل آخر أن هللا ينوي
أن نفهم الفرق بين يهودي ويجري اإلسرائيلية ،كما حاولت أن اشرح في وقت سابق من هذه الدراسة.

اآللهة الوثنية
ولكن ما  saithجواب هللا له؟ "أنا قد احتفظت لنفسي سبعة آالف الرجال ،الذين قد ال انحنى الركبة بصورة البعل .رومية 11:4
 Paulهو إشارة إلى "هللا باغان" " ،بعل " ،التي أصبحت شعبية في إسرائيل أن العبادة ،في وقت  Paulفي الحياة واألجيال قبل .أن إحدى الشكاوى
الرئيسية التي كان هللا مع اليهود ،وبدالً من ذلك إعطاء العبادة هلل خلق هللا  ،Mosesويعقوب وإبراهيم ،بدالً من ذلك أعطوا العبادة للمعبود ،الذي ال آلة إال هو-

ما تبقى من نعمة
بل حتى ذلك الحين في هذا الوقت الحاضر أيضا هناك من بقايا وفقا النتخاب نعمة .وإذا بالنعمة ،ثم أنها ال أكثر من األعمال :إال نعمة ال نعمة أكثر.
ولكن إذا كان يكون األشغال ،ثم أنه ليس نعمة أكثر :خالف ذلك العمل عمل ال أكثر .رومية 6-11:5
عندما أسقطت هللا األمة من إسرائيل ،والبابليين ،لتدمير األمة وهدم المعبد ،هللا االحتفاظ ببقايا ،الذي عقد سريع للعبادة الحقيقية هلل .من بقايا هذا إعادة
هللا على "دولة إسرائيل" ،إال أن يكون توابعه مرة أخرى تقع بعيداً عن الحقيقة.
في اآليتين أعاله Paul ،هي تقول لنا أن هللا قد تسبب في "سبعة آالف من الرجال" مرة أخرى معرفة "كلمة" هللا الحقيقية ،وأنهم هم الذين هم بقايا أن
هللا سوف تستخدم مرة أخرى إعادة بناء .هذه المرة ومع ذلك ،ليس في "دولة إسرائيل" التي سيتم بناؤها ،ولكن أمة جديدة ،حيث تتم كتابة "قوانين هللا" على
قلوب الناس ،وليس فقط في جدولين من الحجر كقوانين ألن تطاع.

نسيت ابني ،ال قانون بلدي؛ ولكن اسمحوا القلب ملكك يبقى بلدي الوصايا؛ لمدة أيام ،وحياة طويلة ،والسالم ،أنها تضيف إليك .اسمحوا ال رحمه
وهجر إليك الحقيقة :ربط منهم عن أنهم الرقبة؛ يكتب لهم بناء على جدول ملكك القلب :حتى سوف أنت تجد مؤيدا وفهم جيد في مرأى من هللا ومان األمثال -3:1
4
كما ترون ،هللا يريد أن شريعة هللا والوصايا العشر وتعاليم يسوع ،ال مجرد كلمات أو قوانين مكتوب على جداول الحجر ،ولكن يمكنك كتابتها على
قلبك ،وجعل له القوانين جزءا منها أنت شخصيتك والطابع األخالقي الخاص بك.

"ها ،تأتي أيام 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؛ التي بلدي العهد الفرامل ،كان زوج لهم saith" ،الرب ":ولكن هذا يكون العهد ،وسوف أقوم ببيت إسرائيل؛ وبعد تلك
األيام " saith ،الرب"،وسوف يضع قانون بلدي في األجزاء إلى الداخل ،واكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:31 " .إرميا-
33

فمن هؤالء الناس ،وهي أن "القديسين هللا" ،الذي سيتم إعادة إنشاء هللا إلى أمة جديدة .أن "قوانين هللا" لن تكون الكلمات المكتوبة على جداول الحجر،
كشيء يجب أن تظل ،بقوانين هللا وسوف تكون مكتوبة على قلوب الرجال ،ويكون جزءا من هم ،شخصيتهم والطابع األخالقي.

المنتخب يرثون األرض
ماذا بعد؟ إسرائيل قد خلت لم يحصل هذا الذي قال أنه يستغفر؛ لكن االنتخابات خلت الحصول عليه ،وكانت بقية أعمى .تبع ًا كما هو مكتوب ،هللا قد
خلت لهم روح سبات والعيون أنها ينبغي أن ال ترى وآذان التي ينبغي أن ال يسمعون؛ حتى هذا اليوم .رومية 8-11:7
إذا قمت بقراءة الكتاب المقدس هللا لكن ال تأخذ من الوقت لفهم معنى العبارة ،ثم لديك العيون التي ال ترى .إذا كنت تسمع كلمة هللا المنطوقة ولكن
دحض ذلك ألن "كلمة هللا" ال تتفق مع ما كنت تعتقد ،ثم لديك آذان ال تسمع .شهدت هذه السبات نفسي في أسرتي ،مما يحزنني عميق.

و " ،David saithالسماح الجدول فخ ،وفخ ،ويشكل حجر عثرة ،ومن ريكومبينسي لهم :فألن أظلمت عيونهم ال ترى ،وتنحني ظهورهم دائم ًا".
رومية 10-11:9

ما هذا تقول لي ،هو أن تنوي هللا أن الكثيرين لم يكن أكثر من إرادة الرجل ال تسمع ولن ترى ولن يفهم سر هللا ،ولكن أن يقوم فهم عدد
قليل منهم اختار .،وهذا يقول لي ،أنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة الحصول على عائلتي لمعرفة "كلمة" هللا الحقيقية ،جهودي سدى.
وسوف اختار هللا أولئك الذين سوف اختار ،وأولئك الذين ال اختار ،يتم فقدان.

نصر الوثنيين
ثم ،وأقول "أنها تعثرت أنها ينبغي أن تقع؟" ال سمح هللا :ولكن بد ًال من ذلك من خالل الخريف يأتي الخالص منعزلة الوثنيين ،الستفزاز لهم (اليهود)
بالغيرة .رومية 11:11
عند تلك المعبد رفض يسوع ومن ثم تقوم باالضطهاد والقتل ألولئك الذين يتبع "تعاليم يسوع" ،فعلوا ذلك من الغيرة .وكانوا هم المختار ،أبناء هللا ،ثم
هذه الوثنيين الذين اليهود كان دائما ً ينظر إليها بازدراء ،بدأت يعلنون أنهم قد تم تحويلها إلى "طريقة هللا" ،وأنهم لذلك "أوالد هللا" .تعذر على غطرسة اليهود
قبول هذا كاحتمال حيث أنها تسعى إلى تدمير تلك التي اتبعت "تعاليم يسوع".
اآلن إذا كان سقوط لهم أن ثروات العالم ،وتقليص هذه ثروات الوثنيين؛ كم أكثر على االمتالء؟ رومية 11:12

التحدث إليكم الوثنيين ،قدر ما أنا رسول الوثنيين ،أنا تضخيم مكتب األلغام :إذا بأي وسيلة أنا قد يدفعهم إلى مضاهاة جسدي ،وقد حفظ بعض منهم .إذا
يمكن صب بعيد ًا منها التوفيق بين العالم وما تلقي منهم يكون ،لكن الحياة من بين األموات؟ رومية 15-11:13

يريد  Paulالوثنيين نعرف أن في جلب آالف الوثنيين إلى اإليمان بيسوع ،أنه يتم الوفاء النبوءة هللا ،التي يتسبب اليهود لتصبح الغيرة من
العالقة بين الوثنيين وهللا أن اليهود قد التوبة الخاطئة عاداتها وتقاليدها ،واحتضان يسوع كما تفعل الوثنيين.

حكاية رمزية لشجرة الزيتون
تذكر :هو المثل وتحكي قصة مفهومة بسهولة ،تفسيراً رمزيا لغرض ديني-

إذا كانت الثمرة األولى المقدسة ،المقطوع هو أيضا المقدسة :وإذا كان الجذر المقدسة ،فهي الفروع .وإذا كانت بعض الفروع تكون مكسورة قبالة،
وأنت ،أن شجرة زيتون البري ،ويرت المطعمة في فيما بينها ،ومعهم األديب الجذر والسمنة من شجرة الزيتون؛ تتباهى ليس ضد الفروع ،لكن إذا أنت تباهى،
أنت أدنى ال الجذر ،ولكن الجذر إليك .رومية 18-11:16

الثمرة األولى :كانت تلك األجيال التي تلت تلك التي خرجت من مصر مع  ،Mosesالثمرة األولى ،وجعلوا المقدسة بكتابات Moses

التي أعطيت له من قبل هللا .وكانوا المقدسة ألنها تبقى واطاعة القوانين كما أنها منحت لهم قبل  .Mosesفمن هم الذين هم المقطوع والجذرية
للعبادة الحقيقية هلل ،وهم بنو إسرائيل الحقيقية.
الفروع :من هذا الجذر ،نمت العديد من الفروع ،وكما الجذر كانت المقدسة حيث جد ًا هي الفروع" ،فروع" يجري اثني عشر من قبائل
إسرائيل .
المزيد في المرة األولى ،زيادة اليهود انزلق بعيداً عن العبادة الحقيقية ،تتعرض للتلوث من الوثنيين التي تحيط بها وذلك قد قطعت تلك
الفروع من العبادة الحقيقية .وهذا يمكن أن تظهر في هذا في التاريخ ،وأن دولة إسرائيل ككل تحولت بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي ،وتركت فقط
أرض يهودا ومدينة القدس .في الوقت المناسب ومع ذلك ،حتى أنهم انزلق بعيداً عن اإليمان الحقيقي.

حزقيال وخطايا بيت إسرائيل
وقت حزقيال 595( ،قبل الميالد) ،أن "دولة إسرائيل" قد توقف إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل سنوات ثالث مائة وتسعين ،كما أنه
قال في اآلية التالية.

على قد وضعت عليها إليك سنوات بهم ظلم ،وفقا لعدد األيام ،ثالث مائة وتسعين يوما :حيث أنت سوف تتحمل الظلم بيت إسرائيل.
حزقيال 4:5

في ما سبق ،هو إعطاء هللا حزقيال لدفع التكفير عن الذنب لسنوات  390أن إسرائيل قد أخطأ بزرع على جانبه األيسر لمدة  390يوما،
وبالتالي تعطي حزقيال واحد يوميا لمدة سنة واحدة.

حزقيال وخطايا بيت يهوذا
ومتى أنت يمتلك إنجاز لهم 390( ،يوما) ،كذب مرة أخرى على الجانب األيمن خاصتك ،وأنت سوف تتحمل الجور في بيت يهوذا
أربعين يوما :قد عينت إليك كل يوم لمدة سنة -حزقيال 4:6

كما ترون ،هذه هي اثنين من فروع العبادة الحقيقية هلل التي تعثرت في عبادتهم هلل وقد قطعت .أن دولة إسرائيل ككل توقف إعطاء العبادة
الحقيقية والصحيحة هلل لسنوات  390وأولئك يهودا قد توقفت لمدة أربعين عاماً.
ذلك سوف نعرف أنه بسبب هذه اآلثام أن هللا سبب أن دولة إسرائيل والمدينة والمعبد في القدس أن دمرها البابليين.

التطعيم من الوثنيين
مع التطعيم إلى اإليمان الحقيقي من الوثنيين Paul ،يحذر" ،ال تتباهى بك بر ضد اليهود ،ألنه هو ال الفروع التي تقدم الدعم للجذور
ولكن الجذور التي تعطي الدعم إلى الفروع".
ما يعنيه هذا أن اإليمان المسيحي بتأسيسها ،التي أنشئت في تلك األجيال األولى من  .Mosesأنه ليس عقيدة جديدة مع ال روابط إلى
القديم ،وإذا كمسيحي لك تتباهى المفضل لديك مع هللا ثم كنت تتباهى بالغرور ،الجديد هو المطعمة في األول وليست ديانة مستقلة في عبادة هللا.
لقد تحدثت مع العديد من المسيحيين الذين تقول لي أن هذا الذي أمر هللا لليهود ودولة إسرائيل ،ال ينطبق على المسيحيين ،ألن أشياء مثل
الوصايا العشر كانت لكن ترتيبا مؤقتاً بين هللا واليهود.
ما ورد أعاله كتبها  Paulيقول لي أن هذا كذبة Paul .يجعل من الواضح جداً ،أن العبادة أنشأتها  Mosesوتلك األجيال القليلة بعد
 Mosesهو جذر قاعدة العقيدة المسيحية تماما كما أنه هو الجذر األساسي للدين اليهودي .الذين تعتقد ,Paul ،النبي يسوع إلى الوثنيين أو ما
شخص آخر قد قال لك؟ والسؤال ،هل تقبل "كلمة هللا" بأنه األعلى على كل آخر؟

بسبب الحاد
أنت الذبول القول ،ثم "الفروع وقطعت أنا (المسيحيين) قد يكون المطعمة في ".حسنا؛ بسبب الحاد توقفت عندها ،وأنت ستانديست باإليمان .ال تكون
السامية ،لكن الخوف :ألن إذا كان هللا لم يدخر ال الفروع الطبيعية ،تأخذ تصغي لئال أنه أيضا قطع الغيار ال إليك .رومية 21-11:19

وهذا تحذيراً قويا للمسيحيين ،الذين تابعوا المسار الخطأ الذي أعقب اليهود ،ومثل اليهود قبلهم ،المسيحية قد فقدت مكانتها مع هللا.

تحذير ضد المسيحيين
ها ذا الخير وشدة هللا :عليها التي سقطت ،الخطورة؛ ولكن باتجاه إليك ،الخير ،إذا أنت ال تزال في بلده الخير :خالف ذلك أنت أيضا سوف يتم قطع.
رومية 11:22
كما ترون من اآلية أعاله ،ال أعتقد أن نفسك كمسيحي خالية من خوف هللا ،إذا كنت يتعثر في إعطاء العبادة هلل كما علمنا يسوع للقيام ،ثم يمكنك أيضا
سوف تكون تباعدت .سواء كنت تعيش في "سبل هللا" ويمكن أن يسمى ذلك "األطفال هللا" ،أو الوقوع في الجور ،وأن يسمى الشيطان ،عدو هللا .يمكنك أما حب
هللا أو كنت "أكره هللا" ،هناك ال أرضية.

اليهود المستصلحة
وهم أيضا ،إذا لم تلتزم بما زالت في الحاد ،يقوم المطعمة في :هلل قادرة على  graftلهم في مرة أخرى .رومية 11:23

هذا نداء من  Paulموجها إلى اليهود ،ليس فقط من له اليوم لكن اليوم كذلك .إذا كان اليهود التوبة وتأتي إلى االعتقاد في وعود هللا،
وتحديداً بأن يسوع هو ابن هللا وكان منبعث من الموتى باهلل للمغفرة ذنوبهم ،ثم أنها أيضا سوف يكون المطعمة يعيدوه الشجرة التي ترمز إلى عبادة
هللا الحقيقي.

إذا أنت ويرت قطع من شجرة الزيتون البرية بطبيعتها ،وويرت المطعمة خالفا للطبيعة في شجرة زيتون جيدا :كم أكثر ما هذه ،التي تكون الفروع
الطبيعية ،تكون المطعمة إلى شجرة الزيتون الخاصة بهم؟ رومية 11:24

عمي اليهود
الود أن ال ،األخوة ،أن يي ينبغي أن تكون جاهلة بهذا الغموض ،خشية أن يي ينبغي أن يكون من الحكمة في كونسيتس الخاصة بك؛ أن العمى جزئيا
هو حدث إلسرائيل ،حتى االمتالء الوثنيين يمكن تلبيتها ،يأتي رومية 11:25

 Paulهو إعالم الجميع أن اليهود كان سقوط من نعمة الالزمة حتى الوثنيين مصنوعة آمنة في العبادة الحقيقية ،ولكن بمجرد االنتهاء ،ثم
اليهود مرة أخرى ستعرض استعادة مكانها أمام هللا.
وهذا نبوءة  Paulالمتعلقة "نهاية األيام" ،كما كشف في ما يلي.

ونفس الساعة كان هناك حدوث زلزال كبير ،والجزء العاشر من سقطت المدينة ،وفي الزلزال ذبحت الرجال سبعة آالف :وكانت بقايا
أفرايتيد ،وأعطى المجد هلل السماء .الوحي 11:13

وهذا قول أحداث تحدث بعد وقت قصير من الثانية وظهور المسيح ونشوة لجميع "القديسين هللا" في الغيوم مع يسوع .المدينة التي تحدثت
هنا هو القدس ،وأنه سوف يكون معطوبا ً لدرجة أن عشر من أنها ستسقط ،مع سبعة آالف القتلى.
هذه اآلية مهم ،ألنه حتى هذا الحدث ،اليهود ستبقى راغبة في رؤية يسوع كان المسيح ،وذلك تتم إزالة من يجري "القديسين هلل".
باالختطاف ،وارتفاع الخروج من قبورهم كل ميتة "القديسين من هللا" ،ومن ثم كل منهم ،وتلك التي ال تزال على قيد الحياة ،يجري حتى
في الغيوم ،وعلى مرأى ومسمع من كل العالم ،واليهود في مدينة القدس وأخيراً معرفة الحقيقة ،والتوبة رفضهم يسوع .عند القيام بذلك ،أنها تفي
بهذه النبوءة أن اليهود مرة أخرى سوف يكون المطعمة على الشجرة للعبادة الحقيقية هلل.
وهكذا يخلص جميع إسرائيل :كما هو مكتوب" ،يجوز الخروج من صهيون المخلص ،وانتقل بعيد ًا من عدم التقوى من يعقوب :هذا هو بلدي العهد
لهم ،عندما يقوم يسلب خطاياهم ".رومية 27-11:26

نظراً ألن هذه المحادثات اآلية "عدم التقوى جاكوب" ،وال إسرائيل ،أن أبلغ بأن يشير مباشرة إلى الدم نسل يعقوب .هذا مثال آخر لماذا
يهودي ليس نفس الشيء كاإلسرائيلية ،وأن تكون يهوديا ً ال يجعل لك واإلسرائيلية ،وأن تكون اإلسرائيلية ،ال يعني أنه يجب أن تكون أيضا يهودي.

تأخذ

مالحظة Paul :يشير إلى عدم التقوى من يعقوب .أنا متأكد من أنكم تدركون أن يعقوب كان فقط أشرار حتى أنه تغلب على

ذنوبه و لهذا السبب كان تسمية إسرائيل باهلل .ولذلك ،ليس للرجل يعقوب  Paulهو إشارة ،ولكن لليهود بدالً من اإلسرائيليين ،كما تذكرون من قبل
في هذه الدراسة ،حيث شرحت ،هناك فرق بين االثنين.

من أجل اآلباء
كما تتعلق باإلنجيل ،هم أعداء ألجلكم الخاص بك :ولكن كلمس في االنتخابات ،فالحبيبة ألجلكم اآلباء ،للهدايا والدعوة إلى هللا دون التوبة .رومية
29-11:28

ويمضي  Paulلشرح ،اليهود هم أعداء لكلمة هللا ،من أجل الوثنيين ،التي يمكن إحضارها الوثنيين إلى جماعة اإلخوان المسلمين لإليمان
باهلل الحقيقي .ولكن اليهود ال تحسب من االنتخابات تماما ،ولكن من أجل اآلباء من اليهود( ،إبراهيم ويعقوب ،و  ،)Mosesمكانها ال يزال هو عقد
لهم ،عندما كانت التوبة واإليمان بوعود هللا ويسوع.

في الماضي مرات
لما يي في العصور الماضية قد ال يعتقد أن هللا ،بعد اآلن حصلوا على الرحمة من خالل الحاد :حتى هذه أيضا اآلن ال تعتقد من خالل الخاص بك
رحمه أنهم أيضا قد يحصلوا على الرحمة .رومية 31-11:30

كما كان أن تلقي الوثنيين رحمه من هللا بسبب الحاد لليهود ،اليهود وبالمثل ستعطى رحمه هللا بسبب الرحمة التي أبداها هللا للوثنيين.
هلل وخلت اختتمت لهم جميعا في الحاد ،أنه قد يكون للرحمة إلى جميع .رومية 11:32

ما هذا هو يقول لي ،أن كان هللا بسبب أن اليهود لن نؤمن أن يسوع المسيح ،ونظرا ألنهم حتى يعتقد ثم يسوع والرسل أن لم يكن لديها
سبب للبدء في الوعظ للوثنيين .ولكن عندما رفض اليهود شهادة يسوع قدمها الرسل ،مجموعة المسرح إلدراج الوثنيين في عبادة هللا الحقيقي.

سر هللا
 Oعمق ثروات كل من الحكمة والمعرفة باهلل! أونسيارتشابل كيف يتم له األحكام ،وطرقه في الماضي معرفة! رومية 11:33
ضع نفسك في حالة هللا .إذا كنت قد أنشأت مجموعة من القواعد التي أطفالك ملزمون بطاعة ،بل أنها تدحض القواعد الخاصة بك ،وإنشاء القواعد
الخاصة بها التي تتعارض معظمها مع لك ،سيكون لديك هذا النوع من الحب الذي يكشف هللا لليهود ،أو أن يتبرأ أطفالك ونتطلع إلى اعتماد اآلخرين؟
وأنشأ هللا القوانين األخالقية التي أصر على أن أوالده يعيشون ب .جيال بعد جيل اليهود تعطي الشفة خدمة ليجري اإلسرائيليون ،ولكن باستثناء عدد
قليل ،رفض األخالق هللا ،وكيف أنه يحظى بأن قال أن تعبد ،وتنشئ عاداتها وتقاليدها؛ ومع ذلك ،يظهر هللا حبة بإعطاء األمل أن المتحدرين من هؤالء الناس ال
يزال يمكن استبدال.

للذين قد خلت يعرف عقل الرب؟ أو الذين قد خلت كان له مستشار؟ أو الذين قد خلت أعطيت له أو ًال ،وأنه يجوز أن يرغم له مرة أخرى؟ ليتم له،
ومن خالله ،وله ،كل شيء :منهم يكون مجد إلى األبد .أمين .رومية 36-11:34

الحياة المعيشية في أخالق هللا
أننا ننتمي إلى هللا
أنا يوفقنا لك ذلك ،األخوة ،برحمة هللا ،أنتم أقدم الهيئات الخاصة بك العيش التضحية ،المقدسة ،ومقبول من هللا ،وهي الخدمة معقولة .رومية 12:1

والسبب  Paulيشير إلى إعطاء نفسك كما تضحية معيشة كخدمة معقولة ألن هللا جعل لك ،الجسم لديك هو السفينة التي تحمل روحك،
وبالتالي إعطاء نفسك طرق هللا بدالً من الطرق من الحيوان ،وهو توقع معقول باهلل.

ارتفاع الروح لك أعاله حيوانات األرض ،فمن المعقول أن تتوقع هللا أن كنت تريد أن تكون أفضل من الحيوانات ،ويمكن أن يتحقق ذلك
الكمال عندما كنت تسعى إلى العيش مع عقلك نحو الروحية وليس مع جسمك لحيواني.
تذكر :الشيطان يكره الرجل وله رجل ليس أكثر من حيوان وذلك أنه يكمن ويخفي علينا من الحقيقة هللا ،وبالتالي العمى لنا لبلوغ هدفنا،
فظل هللا .هل تريد أن ال يكون أكثر من حيوان ،أو أن كنت بدالً من ذلك ترتفع لتكون أشبه "من خلق هللا"؟

أن لم تتفق
وال تكون مطابقة لهذا العالم :ولكن تتحول يي بتجديد عقلك ،أن يي قد يثبت ما على ما يرام ،ومقبولة ،والكمال ،إرادة هللا .رومية 12:2

ويقول  ،Paulال تكون مطابقة لكونها ليست أفضل من حيوان ،لكن التحويل نفسك عن طريق العقل بتثقيف نفسك األخالق وطرق أخرى
هلل ،عند القيام بذلك يمكنك سوف تجعل نفسك مثالية ومقبولة في نظر هللا.
يدخل أي حيوان من أي وقت مضى إلى السماء؛ مكانها هنا على األرض ، .كإنسان ،لديك إمكانية الدخول إلى السماء ،ومع ذلك .ما إذا
كنت تفعل أو ال هو تماما متروك لكم ،واستعدادكم الدراسة ،والتعلم من خالل التعليم وكل ما هو هللا.

أجزاء من الجامع
ألقول ،من خالل النعمة الممنوحة لي ،لكل رجل بينكم ،ال أن يفكر في نفسه أكثر شدة مما كان يتعين التفكير؛ لكن أعتقد أن ترو ،استناد ًا كما خلت
التعامل هللا إلى كل رجل قدر اإليمان .نحن أعضاء كثيرة في جسد واحد ،وجميع أعضاء لديهم ال نفس المكتب :حيث يجري كثيرة ،نحن جسد واحد في المسيح،
وكل واحد أعضاء في واحدة من آخر .رومية 4-12:3

لفهم ما يقوله  ،Paulتحتاج معرفة صغيرة لعلم األحياء .جثة رجل تتكون من أجزاء ،الرأس ،واألسلحة ،والساقين ،فضال عن مختلف
األجهزة .كل من هذه األجزاء على لفة معينة في الصحة وعمل الهيئة؛ هذا هو  Paulيشير إلى رمزيا كأعضاء الجسم كله هو اإليمان "المسيح".

كل منا بطريقته الخاصة
بعد ثم الهدايا المختلفة وفقا للنعمة التي تعطي لنا ،سواء كانت النبوءة ،تنبأ وفقا للنسبة اإليمان؛ أو وزارة ،اسمحوا لنا االنتظار على موقعنا يسعف :أو
أنه تيتشيث ،في التدريس؛ أو أنه اكسهورتيث ،في موعظة :أنه جيفيث ،السماح له بالقيام بذلك ببساطة؛ أنه روليث ،مع الحرص؛ أضاف أن الرحمة شويته ،مع
البهجة .رومية 8-12:5

ونحن جسد واحد في المسيح في ذلك نحن الذين نؤمن بالوعود وهكذا اإليمان ،جزء من كنيسة المسيح .كل منا يأتي إلى العقيدة بطريقتنا
الخاصة ،ومع قدراتنا الخاصة التي تعطي خدمة للجامعة .وهناك أولئك الذين سوف تعطي تنبأ أولئك الذين سوف يوعز إلى اآلخرين وهلم جرا.
بغض النظر عن ما هو الغرض الشخصي لدينا ،نساهم في الجامع.

 Paulيعلم األخالق
اسمحوا يكون الحب دون التستر .نمقت ما شر؛ تنشق لما جيد .أن تتكرم أفيكتيونيد إلى آخر مع الحب األخوي؛ في شرف تفضيل بعضها البعض؛ ال
سلوثفول في مجال األعمال التجارية؛ وطيد في الروح؛ خدمة الرب؛ ابتهاج في األمل؛ المريض في المحنة؛ المتابعة الفورية في الصالة؛ توزيع لضرورة
القديسين؛ ونظرا لحسن الضيافة .رومية 13-12:9

بغض النظر عن ما هي وظيفة الخاص بك ،أداء الخدمة الخاصة بك إلى هللا طريق هللا الذي كشف في الوصايا العشر ،فضال عن "تعاليم
يسوع" .في كل مرة ترى نفسك ليس الغرور أو الغطرسة ،ولكن يجب أن نكون متواضعين إعطاء المجد والعبادة هلل.

تمجيد هللا
التفكير في األمر مثل هذا ،وسوف ال يكون لديك مواهب التي لديك ولكن أن هللا جعل لكم أنتم ،وقدم لك أنت ألنه عمل يحتاج لك إلنجاز
له .فمن حق لك إنجاز العمل الخاص بك وفي قيامها بذلك تمجيد هو الذي جعلك.
يبارك لهم والتي تضطهد لك :بارك ،وليس لعنة .نفرح معهم أن يفرح ،ويبكي معهم أن أبكي .رومية 15-12:14

إذا كنت تواجه أولئك الذين ال يؤمنون ،وهي بالتالي دون نية ،وأنها تتمتع بسلطة الضطهاد أو أذى لك ،ال أكره لهم ،ليس لعنة لهم ،لكن
تذكر أن التي تضطهد لك يكشف هللا تباين عبادة حقيقية وصحيحة ،لطرقهم الكاذبة .من خاللكم والمحن الخاصة بك ،ثم يعطي هللا المجد لك .وفي
هذا لك تألق نورك إلى هللا من اإلجراءات الخاصة بك تحت المحنة سوف تظهر اآلخرين لم مختومة من هللا ،على النقيض من اإليمان ووجودها
جوفاء .لهذا الشرف ال نبتهج ينبغي لك ،لكن أبكي آخرين مثلك ،الذين يساء كما يساء لك.
يكون العقل نفس واحدة تجاه اآلخر .العقل أشياء ليست عالية ،ولكن كونديسسيند للرجال للعقارات منخفضة .ال تكون الحكمة في كونسيتس الخاصة
بك .رومية 12:16

أولئك الذين لديهم الغرور في قدراتهم ومكان في الحياة ،والسير على الطريق إلى الحكم .أولئك الذين تعامل اآلخرين مساوية لنفسها في
جميع معامالتها الدنيوية والمحطة أمام هللا ،السير على الطريق الصواب.

أن الشر ال للشر
التعويض لال رجل الشر للشر .تقديم أشياء صادقة في على مرأى من جميع الرجال .رومية 12:17

إذا كان شخص ما يعامل لك سيئة ،ال التفكير في االنتقام منهم .فقط تذكر أن هللا هو يراقبهم ويعرف الشر ،ال تجعل نفسك الشر التي
يجري كما كانت عليه .االنتقام هو اختصاص الرب ،وذلك ليس شيئا يجب أن تعطي يعتقد أن.
إذا كان من الممكن ،قدر الليث في كنت ،يعيشون مسالمين مع جميع الرجال .رومية 12:18
إذا كان لديك أحد الجيران الذين هو متهور وغير المنضبط ،أو الذي يخرج من طريقهم كسب العيش بالقرب منهم غير السارة ،ال تفعل لهم كما يفعلون
لك .غيرها من الوسائل القانونية ،في محاولة للعيش في سالم معهم .تذكر مرة أخرى ،ويعلم هللا؛ وجارك وطرقه الشريرة وأنها سوف تتلقى لهم مكافآت عادلة.

االنتقام منجم سايث الرب
غاليا الحبيب ،االنتقام ال أنفسكم وإنما إلعطاء مكان معزل غضب :ألنها مكتوبة ،االنتقام من األلغام؛ أنا سوف يسدد saith ،الرب .رومية 12:19

ولذلك إذا كان الجوع ملكك العدو وتغذية له؛ إذا كان العطش ،يعطيه الشراب :لذلك أنت سوف كومة الفحم من إطالق النار على رأسه .ال يمكن التغلب
على الشر ،ولكن التغلب على الشر بالخير .رومية 21-12:20

إذا كنت تعيش داخل المعلمات المنصوص عليها الوصايا العشر ،وتعاليم يسوع ،وتعطي هلل عبادة حقيقية وصحيحة ،ثم مكانك في السماء
ثابتة ،مع هذه المعرفة ،يمكن أن تأخذ ما هو قلق الدنيوية ممكن سابقة أكثر من أنت؟

إعطاء الطاعة لقوانين األمة الخاصة بك
واسمحوا كل الروح يخضع منعزلة سلطات أعلى .ال توجد سلطة ولكن هللا :السلطات رسامة من هللا .ولذلك يعاقب ريسيستيث السلطة ،ريسيستيث
األمر هللا :وهي التي تقاوم يتقاضى بأنفسهم اإلدانة .رومية 2-13:1

المراسيم هلل هي كلمة وقوانين هللا .لمقاومة هللا حب الموت .ال يفهم شيء الشيطان .قال أنه يعتقد أنه يمكن أن يفوز ضد هللا ،وهذا هو خداع
الذين يعتقد أنهم يمكن أن الكراك فتح جرأة مع رؤوسهم العارية.
أنا أمريكي ،وعلى هذا النحو قد عشت تحت الدستور الذي ال يسمح لي أن أتكلم ضد الحكومة عندما أرى أن يكون خطأ في ،ولكن ما
يشجعني هو القيام بذلك ضمن القيود القانونية التي يفرضها الدستور .لهذا السبب ،وأنا على خالف مع ما قد كتب  Paulفقط .في عالم حيث الملوك
أقوى ،وأنه قال للسكان أنها تستمد سلطتها من هللا ،ثم إذا كان هذا ما كنت تعتقد ،ثم بكل الوسائل تكون مطيعة لما يمليه.

الدستور األميركي
كل ما تعلمته من دراستي للكتاب المقدس ،وبلدي القادمة لمعرفة وفهم هللا وشخصيته ،هو أن هللا يخبرنا بأننا كل الخاصة والفريدة والثمينة
لذلك في عينية .فكيف يمكن للمرء أن يكون أكبر من اآلخر ،أن المؤجر قد ال صوت لهم في تقديم شكوى عند اآلخر خطأ؟
وبسبب هذا الخالف مع هذه الكلمات التي كتبها  ،Paulأخذت الوقت والجهد لدراسة دستور الواليات المتحدة ،فضال عن المنطق الذي
كان اآلباء المؤسسون لتخليص أنفسهم من السلطة "ملك إنكلترا" ،كما أنها أعطت صوت لهذا في "إعالن االستقالل".
ما وجدته كان غير متوقع .اكتشفت أن هللا كان له يد في إنشاء الواليات المتحدة األمريكية ،ومن خالل "األخالق هللا" أن القوانين المبينة
في الدستور قد سلطتهم .نعترف بأن اآلباء المؤسسين ،السلطة العليا هلل ،وأن قوانين الرجل خاضعة لهذه السلطة .فمن ما اكتشفت في هذا البحث أن
يعطيني تشير إلى أن في هذا على األقل Paul ،في الخطأ.
إذا كانت حكومتكم الملك أو منتخبة تسن القوانين التي تتعارض مع "شريعة هللا" ،ثم يتم عن طريق الخطأ ،ويتم ذلك تحت تأثير أو
سيطرة الشيطان .على هذا النحو ،يجب عليك "سانت هللا من" عدم التقيد بالقانون لبالدكم ولكن تبقى سريعة "شريعة هللا".

إذا هي  peekedفضولك بهذا ،يمكنك أن تجد المقال على صفحة ويب هذه ،كما أنه يحمل عنوان ،اآليات الليبرالية "الدستور
األميركي" .

المساطر
للحكام ليست إرهابية بأعمال جيدة ،ولكن للشر .أنت الذبول ثم ال تخافوا من السلطة؟ القيام بذلك هو أمر جيد ،وأنت سوف يكون الثناء على نفسه :فهو
وزير حسن هللا إليك .ولكن إذا أنت تفعل ما الشر ،تخافوا؛ ألنه بيرث ال السيف سدى :فهو وزير هللا ،منتقم لتنفيذ غضب عليه ذلك الشر دويث .رومية 4-13:3

اآليات أعاله تفترض أن الذين يشغلون مراكز السلطة على الشعب جيدة وعادلة ومنصفة في سفينتهم المسطرة .بسبب تأثير الشيطان،
لدى حتى اآلن لمعرفة أي دولة في كل من تاريخ الرجل ،حيثما يكون ذلك صحيحا ً باستثناء ربما الملك سليمان .عند إرجاع يسوع وينشئ مملكته
على األرض ،ثم سوف يكون هذا صحيحا ً للحكام ،ولكن حتى ذلك الحين ،أنها مجرد خيال غريب األطوار.

شرح
الحكام هم الذين تفرض القوانين على مواطني الدول التي تتحكم فيها .إذا قمت بوضع نفسك خارج قوانين البلد الخاص بك ،ثم يمكنك
القيام بالشر في نظر حكامكم ،كنت خارجة على القانون .لتلك الموجودة في السلطة لديهم القدرة للقبض عليك ،أو التخاذ إجراءات ضد األنشطة
غير المشروعة الخاصة بك ،يجب أن تكون في الخوف منهم .إذا من ناحية أخرى ،كنت تعيش ضمن قوانين البلد الخاص بك ،ثم يمكنك أيضا ،في
ذلك كنت مواطنا االلتزام بقانون ،ولديك شيء للخوف من المساطر.
في كتاب  ،Danielأنشأ هللا دون شك أن أولئك الذين لديهم سلطة على مدى يمكنك القيام بذلك في متعة هللا ،وذلك تحتاج إلى إطاعة
قوانينها تماما كما كنت يطيع قوانين هللا .قد يكون هذا صحيحا ً في ثقافة المواطنين األفراد ليس فيها أي لجوء ضد الحكام ،الذين هم في الخطأ ،أو
الذي سن قوانين غير عادلة أو شرير.
اختلف مع  Paulعلى هذا ومع ذلك ،إذا كانت القوانين المقدمة من بالدكم ،مخالفة "قوانين هللا" ،وعلى نحو ما تمنعك من إعطاء عبادة هللا
الحقيقي والصحيح ،ثم لمقاومة يبقيك وفيا هلل ،الذي له األسبقية على القوانين لرجل.

اإلجهاض
وأعطى مثاالً على القوانين التي تسمح باإلجهاض لألطفال الذين لم يولدوا بعد .هذا القانون غير أخالقي وفي المعارضة المباشرة إلى
السادس والسابع الوصايا ،وجميع الذين هم "خوفا ً من هللا" ويعيشون حياتهم في أخالق هللا ،ينبغي أن تعارض هذه القوانين.
كمواطن أمريكي أنا أعطيت الحقوق والحريات كما وردت في دستور الواليات المتحدة .وحتى مع ذلك ،تشارك الحكومات االتحادية
والدولة في تمرير القوانين التي تتعارض مع تلك الواردة في الدستور .وقد الدستور كقاعدة أو األساسية قبول أن "شريعة هللا" العليا ،وأن تلك
الحقوق المعطاة بموجب الدستور تتفق مع "شريعة هللا" .عند ذلك تنشئ الحكومة القوانين الجديدة التي تحاول أن تلغي تلك التي تعطي في الدستور،
هذه القوانين أيضا معارضة "شريعة هللا" ،وعلى هذا النحو تنظر باطلة ،وال القوانين أن أنا يجب أن تطيع .هذا يعرف باسم المقاومة السلبية ،وهو
ما يريد هللا منا أن نفعل بالنظر إلى المخطط التفصيلي باآليات التالية من .Paul
ولهذا السبب ية يجب أن يحتاج ال يخضع ،ليس فقط للغضب ،ولكن أيضا ألجل الضمير .لهذا السبب أن يي أشيد أيضا :هم وزراء هللا ،الذين يحضرون
باستمرار على هذا الشيء جد ًا .تقديم ذلك إلى جميع مستحقاتها :تحية إليهم تحية من المقرر؛ مخصصة لهم المخصصة؛ الخوف خوف ًا منهم؛ يتشرف الشرف
منهم .رومية 7-13:5

في كل هذا Paul ،يفترض أن الحكام هي مجرد وهم أنفسهم األشخاص يخشون هللا .في حالة أن يكون األمر كذلك ،ثم ال أرى فيها سوف
تجد أي وقت مضى خطأ مع قوانينها .ولكن عند الحكام الشر ،ودمى الشيطان ،ثم أنها صحيحة ،في رأيي ،لتقديم اعتراض على تلك القوانين
والمساطر ،طالما لديك اعتراضات البقاء ضمن المعلمات كمجموعة إلى أسفل "شريعة هللا".

 Paulيعظ الوصايا العشر
ندين أي رجل بأي شيء ،لكن حب أحد آخر :ألنه عادل آخر قد خلت تف بالقانون .رومية 13:8

القانون التي قد تفكر في أن يتحدث  Paulهنا هو ،يسوع "الوصية الثانية" ،ومع ذلك ،إذا كنت أذكر بأن يسوع ثانيا يبدأ بهذه العبارة،" ،
والثاني مثل منعزلة ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك ".وقد سلط الضوء على الكلمات" ،مثل منعزلة "،أن اضغط  homeأهميتها.
وقد الوصية الثانية يسوع في نفس السياق له "الوصية األولى" ،أن يجري ذلك ما يسوع تدريسها لنا" ،حب هللا" مع كل ما تبذلونه من
القلب ،والروح والعقل ،علينا أيضا أن نفعل إذا أردنا الوفاء "الوصية الثانية" له .وباختصار ،إلظهار حبنا لجيراننا عن طريق تعليمهم كيفية إعطاء
حبهم هلل ،تماما كما يسوع علمنا.
معظم المسيحيين لقد تحدثت إلى االعتقاد بأن يسوع يقول أنه يجب علينا مشاعر طيبة تجاه بعضهم البعض كما نريد لهم مشاعر طيبة تجاه
الواليات المتحدة ،ولكن هذا جزء فقط من ما يريده منا يسوع.
يسوع يريد أن نستمر في العمل أن بدأ ،وأنه يريد أن نصبح كل اإلنجيليين ،الوعظ ملكوت هللا والوعظ كيف أوامر هللا الذي ألن تعبد .ال
يكفي أن تظهر الشفقة تجاه اآلخرين ،ولكن كجزء من ذلك اللطف يمكنك تعليمهم كيفية إظهار العطف نحو اآلخرين بالتبشير تعاليم المسيح ووصايا
هللا .يمكن أن تظهر لك ما اللطف أكبر إلى آخر ،مما يؤدي إلى الحياة األبدية؟

 Paulيعطي قائمة باألخالق
إذا كنت ال تتفق معي بشأن  Paulالتدريس "وصايا هللا" ،يحيط علما بما يكتب  Paulالتالية.
لهذا ،أنت سوف ال يرتكب الزنا،
أنت سوف ال تقتل،
أنت سوف ال تسرق،
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور،
أنت سوف ال تطمع؛
وإذا كانت توجد أي وصية أخرى ،هو استوعب بإيجاز في هذا القول ،هي:
أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك .الحب  workethال سوء للجارة :ذلك هو الحب الوفاء بالقانون .رومية 10-13:9

أنا متأكد من أن تتعرف على الخمسة األولى من هذه القائمة كخمسة من "الواجبات األخالقية الستة" الواردة في الوصايا العشر .في هذه
القائمة Paul ،تكشف أن جانبا من "الخطوط الجوية التركية حب الجار" يشمل تعليم جيرانكم بشأن الوصايا العشر.
هذا النوع من الحب أن يسوع يريد أن تظهر تجاه جارك هو نفس النوع من الحب أن يسوع أظهر لنا .ماذا يسوع يعلمنا عن؟ علم يسوع
كيف أننا إلظهار حبنا هلل ،وكما بينت في مناسبات عدة من قبل ،أن تترجم إلى حفظ وطاعة الوصايا العشر.

مستيقظا من النوم الخاصة بك
وأن معرفة الوقت ،اآلن حان الوقت مستيقظا من النوم :اآلن هو خالصنا أقرب مما عندما كنا نعتقد .أمضى الليل هو اآلن ،واليوم في متناول اليد:
فلذلك تخلصت من يعمل الظالم ،ودعونا نضع على المدرعات الخفيفة .رومية 12-13:11

كلمة "استيقظ" هي إشارة إلى رومية  11:8حيث يتحدث  Paulهللا إعطاء اليهود روح سبات .وهكذا تشجع  Paulيهود يومه يستيقظ من
سبات تلك .وما زالت  Paulبكشف له االعتقاد بأن الوقت قد حان في متناول اليد لليهود ،خالل تلك األيام نفسها التي  Paulهو التبشير "كلمة هللا"
أعطيت له من قبل السيد المسيح .ألفي سنة في وقت الحق وال يزال اليهود النوم ،لكن وأنا اكتب هذه الكلمات ،أنا مقتنع اآلن أن الوقت في الواقع
لليهود توقظ من النوم .كما يهودي تحويل جزء كبير من منظمة الصحة العالمية  144,000مختومة "عالمة هللا" ،وأن عددا كبيرا من أولئك الذين
قاموا بزيارة صفحة ويب من "دولة إسرائيل" ،وسوف يعلن عن أنها في الواقع االستيقاظ من النوم كما أنا اكتب هذه الكلمات.
دعونا المشي بصراحة ،كما هو الحال اليوم :ليس في أعمال الشغب ،والسكر ،وليس في الفسوق وهمجية ،ال في الصراع والحسد .ولكن وضع يي في
الرب يسوع المسيح ،وال ينص على الجسد ،لتحقيق الشهوات منها .رومية 14-13:13

كل تلك األشياء التي  Paulيقول لنا ال االنخراط في خطايا ضد الوصايا العشر ،التي هي طريقة أخرى أن  Paulيعطي الدعم لحقيقة أنه
يعتبر االحتفاظ بالوصايا العشر الضرورة ومتكاملة جزء من أي عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
العبارة" ،ولكن وضع يي في الرب يسوع المسيح "،يشير إلى اعتناق "تعاليم يسوع" ،أنه قد سيرا على األقدام في حذائه ،وتكون أخوه
ليسوع ومما أصبح ابن هللا.

