كتابات Paul
الفصل 5
الحكم على اآلخرين ال
له أنه ضعيف في اإليمان تلقي ية ،ولكن ديسبوتيشنز ال إلى المشكوك فيه .رومية 14:1

كلمة "ديسبوتيشنز" وهو يعرف :الحجج أو الخالف .وكما هو مستخدم في اآلية أعاله صلته بعبادة هللا ،وجود اختالف في الرأي في
ممارسة واحدة من اإليمان وممارسة مختلفة أخرى من اإليمان .
أن ما تقوله  Paulهو أنه ينبغي لنا أن نقبل اآلخرين إلى االنضمام إلينا حتى الذين أيضا لها ما يبررها في السيد المسيح ،على الرغم من أن
الممارسات واو معتقدات تختلف عن بلدنا.

لحوم حيوانات كغذاء
ألحد يؤمن أنه قد يأكل كل شيء :آخر ،هو ضعف ،إيتيث األعشاب .عدم السماح له أن إيتيث يحتقر له أن إيتيث ال؛ واسمحوا ليس له الذي إيتيث
القاضي ليس له أن إيتيث :هلل قد خلت تلقي له .رومية 3-14:2

أرى هذه المناقشة المتعلقة بأولئك الذين يعتقدون أنه من الخطأ أو الشر لقتل الحيوانات وأكل اللحم منها ،وأولئك الذين يأكلون لحوم الحيوانات.
في هذه المناقشة هو افتراض  Paulأن كال الجانبين مسألة يتم حفظها في المسيح أو أقل تقدير بالقديسين هللا.
في هذا الوقت أن أعيش هناك ديانة مسيحية التي تعتقد أننا يجب أن تفعل إلعطاء حقيقية وصحيحة العبادة هلل كما كان في  Edenللحديقة ،حيث آدم
وحواء أكلت فقط من النباتات في الحديقة وال الحيوانات وقتل وذبح للحم.
يمكن أن تحمل فقط من الكلمات التي يتم استخدام  ،Paulوجود مثل هذا اعتقاد في يومه كذلك.

الذين أنت الفن أن جودجيست خادمة لرجل آخر؟ إلى بلده سيد ستانديث ،أو فاليث .نعم ،يجوز هولدن تصل :هلل هو التحريض إلجباره
على الوقوف .رومية 14:4

 Paulيسأل السؤال" ،أنت السؤال معتقدات أولئك الذين يتمتعون بروح هللا ،كما أنت" .وسيحكم هللا إذا كان هذا الدين صحيحا ً أم ال .ليس
لك أو لي إصدار حكم من هذا القبيل.

هللا يعطي قائمة بالحيوانات
ما لم يتم تضمين في هذه المناقشة هو حقيقة أن هللا قد أعطى الرجل قائمة بالحيوانات التي كنا قد قتل وأكل ،ودعا هللا وهذا جيد .أولئك
الذين يدعون أنها سيئة أو شريرة لقتل الحيوانات من أجل الغذاء ،ولذلك تعارض "كلمة هللا".

عندما تم طرد آدم وحواء من  Edenللحديقة ،أنه نظراً ألنهم قد أخطأ .لعقابهم أنهم أزيلت من مصدر رحمه هللا وهكذا يلزم للحصول على
القوت ألنفسهم.

عقاب الرجل
لدينا لتناول الطعام كما تفعل الحيوانات األخرى من األرض ،جسد اآلخرين ،وثمة جانب آخر للعقوبة .في اآلثم ،خفضت آدم وحواء
أنفسهم مرة أخرى إلى المكان للحيوانات التي كانت أثيرت هللا لهم حتى من أصل .بإلزام رجل أكل لحم الحيوانات األخرى مرة أخرى ،كان طريقة
هللا للكشف عن استيائه مع الرجل .إذا اخترنا أن يتصرف مثل الحيوانات ثم هللا سوف يعاملوننا مثل الحيوانات .فقط أولئك الذين الترفع واحتضان
أخالق هللا وتعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل سوف تستعيد "نعمة هللا".

إلى كل ذلك بلده تملك العقل
استيميث رجل واحد يوم واحد فوق آخر :آخر استيميث كل يوم على حد سواء .السماح لكل رجل تقتنع تماما في رأيه الخاص .رومية 14:5

تذكر Paul :يفهم أن هللا قد أعطى الرجل هذا قائمة بالحيوانات ،وذلك أنه يعلم أن أكل لحوم الحيوانات ليست خطيئة ،وال خطيئة ال
يأكلون لحوم الحيوانات .أما مقبول لدى هللا.
مع هذا في االعتبار Paul ،يسأل السؤال ،لماذا واحد الذي له ما يبرره في المسيح ،السؤال وندين هذا الذي آخر الذي له ما يبرره في
المسيح؟
ثم يشرح " :Paulالسماح لكل رجل تقتنع تماما في رأيه الخاص" .إذا كنت تعتقد بأن من الخطأ أن أكل لحوم الحيوانات ،ثم واألمر متروك لك أن
تعيش في هذا االعتقاد .إذا كنت ثم المشاركة في اللحوم ،ثم كنت قد أخطأ ،لكم فهي خطيئة .بينما ،إذا كنت تعرف أنه من المقبول باهلل أكل لحوم
الحيوانات ،ثم بالنسبة لي للقيام بذلك ليست خطيئة ،ألنها كما أعتقد .أنها فقط في نطاق اختصاص هللا القاضي البر من المعتقدات الخاصة بك ،وليس
لي أو أي شخص آخر لتمرير ذلك الحكم عليها ال أنت وال كنت على عاتقي.

ونحن كل "ما يبرره هللا"
أنه ريجارديث اليوم ريجارديث أنها منعزلة الرب؛ وقال أن ريجارديث ليس اليوم ،للرب أنه ال نعتبر ذلك .أنه إيتيث إيتيث للرب ،ألنه جيفيث
بفضل هللا؛ وقال أنه أن لم إيتيث ،وجيفيث بفضل هللا .ألحد منا حي بنفسه وال رجل دييث لنفسه .رومية 7-14:6

ما هو القول في اآليتين أعاله  Paulأننا الذين هم "القديسون هللا" على جميع ما يبرره في هللا ،ولذلك نحن من هللا وتنتمي إلى هللا في أن
هللا هو خالق لنا جميعا .على هذا النحو ،المعتقدات التي لدينا ،والممارسات نبقى ليس لدينا الخاصة بها ،بل من هللا ،أن لم يكن من هللا ثم هللا سيحكم،
فليس لنا الحكم على بعضها البعض.

أننا ننتمي إلى هللا
لما إذا كنا نعيش ،نعيش منعزلة الرب؛ وما إذا كان نموت ،نموت منعزلة الرب :هل نحن نعيش لذلك ،أو يموت ،نحن الرب .رومية 14:8

لهذه الغاية المسيح كالهما توفي ،وارتفعت ،وإحياء ،أنه قد يكون من الرب كل من الموتى والمعيشة .رومية 14:9

ولهذا السبب ،اثنين من اإليمان بعد مختلف المعتقدات والعادات ،لماذا أرسل هللا يسوع .من خالل "تعاليم يسوع" سوف نعرف إرادة هللا،
وأنت وأنا لتتوافق مع ممارساتنا تتالءم مع وصايا هللا.
إذا لم تعط هللا قائمة بتلك الحيوانات التي يمكن أن تآكل رجل للغذاء ،ثم قتل وأكل الحيوانات سيكون خطيئة .ولكن هللا تعطينا القائمة ،ولذلك فسواء
كنا نأكل أو ال يأكلون ،هو يصل إلى الشخصية نعتقد كما لدينا تفسير تعاليم يسوع والوصايا العشر.

نحن جميعا في مواجهة حكم هللا
ولكن لماذا أنت القاضي خاصتك األخ؟ أو لماذا أنت تعيين في هباء خاصتك األخ؟ ألننا جميعا ساريا أمام مقر الحكم للمسيح ،ألنه مكتوب" ،وأنا
أعيش" saith ،الرب" ،يجوز الرضوخ كل الركبة بالنسبة لي ،وكل لسان يقوم االعتراف هلل ،لذا كل واحد منا يولي االعتبار لنفسه هلل .رومية
12-14:10

ضع ال حجر عثرة
ولذلك ال نحكم بعضنا البعض بعد اآلن :ولكن القاضي هذا بد ً
ال من ذلك ،أن أي رجل وضع عثرة أو مناسبة لتقع في الطريق لشقيقه .رومية 14:13
 Paulيشير إلى حجرة عثرة رمزية للوعظ كاذبة من الكتاب المقدس الذي يسبب اآلخرين أن تقصر "كلمة" هللا الحقيقية ،ومما منعهم من
معرفة الحياة األبدية.
أنا أعرف ،وأنا مقتنع من الرب يسوع ،أنه ال يوجد شيء غير نظيفة لنفسها :ولكن له أن استيميث أي شيء ليكون قذر ،له من قذر .رومية 14:14

 Paulهو االعتراف بأن قال أنه يدرك أن أكل لحوم ليست غير نظيفة أو ال خطيئة ،لكن إذا كان ذلك هو ايمانكم في تفسيركم "كلمة هللا"
أن هو من الذنوب ،ثم لكم أنها خطيئة.

ولكن في حال الحزن مع اللحوم خاصتك خاصتك األخ ،اآلن والكيست أنت ال اإلحسان .تدمير ليس له مع خاصتك اللحوم ،مات المسيح بالنسبة
لهم .رومية 14:15

إذا كان آخر يعتقد أنه خطيئة أكل اللحوم ،ويتم ضم االثنين من أنت ،ويقول  ،Paulوالمباهاة ال كنت أكل اللحوم أمامه أو محاولة إقناعه
بأكل اللحوم ،ولكن بدالً من أن تكون خيرية ،وتظل صامتة في الخاص بك الخالف إليمانه.
تذكر :له أنها خطيئة أكل اللحوم ،حتى إذا كان على نحو ما يمكنك إقناعه بالمشاركة في قطعة من اللحم ،قد تسببت له بالخطيئة ،ونظرا
ألن الذي تسبب له بالخطيئة ،ذلك أيضا كنت قد أخطأ.

اسمحوا ليس ثم الخاص بك حسن أن الشر تحدث عن :لملكوت هللا ليس اللحوم والشراب؛ ولكن بر ،والسالم والفرح في األشباح المقدسة.
رومية 17-14:16

تذكر :يسوع يقول لنا أنها ال ما نأكله أن يدنس أجسادنا ،ولكن ما يأتي عليها من افواهنا .في المثال أعاله من  ،Paulالذي يمتنع عن أكل
اللحوم هو عدم تدنيس جسده ،و لكن إذا أنت الذي ال أعتقد أنه خطيئة ،يقنع له الذي يعتقد أنه خطيئة ،أكل اللحوم ،من خالل الكلمات التي تقنع له
بأكل اللحوم ،الذي يسبب له بدنس جسده ،بسبب معتقداته.
هو ليس ما نأكله أن هللا القضاة بنا عن طريق ،ولكن ما هو في قلوبنا .إذا كنت قد كتبت عليها قلبك وفي عقلك بطرق ووصايا هللا ،ثم يمكن
أن يكون هناك ال الشر في لك .وهذا صحيح أيضا ألولئك الذين قد أعطى هللا األشباح المقدسة ،ولكن يكون مخصصة مختلفة أو الممارسة مما لديك.

مقبولة هلل
فإن سيرفيث المسيح في هذه األمور هو مقبول إلى هللا ،وتمت الموافقة عليها من الرجال -رومية 14:18
فلذلك اتبع بعد األشياء التي تجعل للسالم ،واألشياء داخلنا واحد قد أنشأ آخر .رومية 14:19

أن ما تقوله  Paulأنت وأنا عدم القيام بجريمة أو االستثناء مع اآلخرين الذين يعلنون أن "القديسين هللا" ،فقط ألن ما يعتقد تختلف عن بلدنا ،ولكن
بدالً من ذلك ،ننظر إلى إيجاد أرضية مشتركة ولذلك نحن على حد سواء يمكن أن يعيش في سالم مع بعضها البعض.
للحم تدمير ال عمل هللا .كل األمور في الواقع محض؛ لكن هذا الشر لهذا الرجل الذي إيتيث بارتكاب جريمة .رومية 14:20

تناول الطعام مع الجرم ،يعني إلى االعتقاد بشيء هو معصية ،لكن ثم الذهاب والقيام بذلك وأنت تعلم بأنه خطيئة .وهذا هو السبيل
للشيطان ،ألنه يعلم الوصايا وطريقة هللا ،لكن الشيطان اختار عدم إطاعة .بهذه الطريقة أن الشيطان الشر في نظر هللا .إذا كان يمكنك أيضا القيام
بذلك وأنت تعلم بأنه مذنب ،فأنت الشر كذلك.
أنه ألمر جيد ال أكل اللحم ،وال على شرب الخمر ،وال أي شيء حيث خاصتك األخ ستومبليث ،أو اإلهانة ،أو يرصد ضعيفة .رومية 14:21
يمتلك أنت اإليمان؟ يكون ذلك بنفسك أمام هللا .سعيد أنه  condemnethليس نفسه في ذلك الشيء الذي كان اللوويث .رومية 14:22

إذا كنت تعتقد أن تفعل شيئا خطيئة ،وذلك إزالة نفسك من اإلغراء بارتكاب هذه الخطيئة ،ثم سعيد أنك أنت ال تدين نفسك.
وأن دوبتيث وملعون إذا كان يأكل ،نظر ًا ألنه إيتيث ليس من اإليمان :لعلى اإلطالق ليس من اإليمان خطيئة .رومية 14:23

إذا شك في معرفة الحقيقة عما إذا كان شيء هو مذنب أو ال ،ولكن القيام بذلك بنفس الطريقة ،ثم كنت قد اللعينة نفسك .في معرفة الحقيقة
فقط يمكنك التأكد من أن كنت ال يرتكبون إثما ،والجهل يولد الخطيئة.

ونحن الذين هم قوية
نحن ثم تكون قوية يجب أن تحمل العيوب للضعفاء ،وال إلرضاء أنفسنا .السماح لكل فرد منا الرجاء جاره له جيدة للتنوير .للسيد المسيح ويسر ال
نفسه؛ ولكن ،كما هو مكتوب" ،توبيخات منهم أن اللوم إليك سقطت على لي" رومية 3-15:1

 Paulال يشير إلى الناس الذين هم قوي جسديا ،ولكن قوي في إيمانهم .واألمر متروك "القديسين هللا" ،الذين هم قوية في ذلك اإليمان ،لتوجيه
ومساعدة أولئك الذين يتعلمون فقط "كلمة" هللا الحقيقية.

وقد كتب أشياء
لألمور على اإلطالق كانت مكتوبة أفوريتيمي كانت مكتوبة للتعلم لدينا ،ونأمل من خالل الصبر والراحة من الكتاب المقدس قد يكون .رومية 15:4

في هذا الصدد ،يشير  Paulإلى كتب العهد القديم .هللا بسبب أن سوف تكون مكتوبة حتى يمكن أن تقرأ األجيال القادمة الرجل التي تلت
نشرها ولديهم معرفة "كلمة هللا" .في المعرفة "كلمة هللا" أننا نتلقى األمل القيامة إلى الحياة األبدية ،وفي جميع الوعود األخرى التي للقديسين باهلل.

عقل واحد
اآلن منحة هللا من الصبر وعزاء لك أن تكون  likemindedواحدة تجاه آخر وفقا "يسوع المسيح" :أن قد يي بعقل واحد وفم واحد يمجد هللا ،حتى
األب سيدنا يسوع المسيح -رومية 6-15:5

إذا أننا جميعا تعلمنا ما يدرس يسوع ،ثم ينبغي أن نكون مثل التفكير ،للعبارة أن تكلم يسوع لها نفس المعني بغض النظر عن ما هي اللغة
التي يتم قراءتها في .يسوع قال" ،أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك" .هذا ويمكن أيضا أن يقال ،كما "أحب جارك كما تفضلتم جارك أحبك".
بغض النظر عن اللغة وهذا هو يتحدث في ،فإنه ال يزال لها نفس المعني.
ولهذا السبب تلقي يي أحد آخر ،كما استقبلنا السيد المسيح أيضا لمجد هللا .رومية 15:7

كيفية تلقي يسوع أولئك الذين جاؤوا معه؟ إذا كان خاطئا ،أو جابيا للضرائب ،أو كان نوعا من اإلعاقة الجسدية ،أولئك الذين سوف تجنب اآلخرين
من الناس الطيبين من اليهود ،،يسوع رحب لك بأذرع مفتوحة ،ووعد بأفضل األوقات .إذا كنت مفتوحة لآلخرين ،كما كان يسوع ،فأنت في طريقك
إلى كونها "سانت من هللا".

اآلن وأقول أن يسوع المسيح كان وزيرا للختان للحقيقة هلل ،لتأكيد الوعود منعزلة اآلباء :وأن الوثنيين قد يمجد هللا لرحمته؛ كما هو مكتوب" ،لهذا
السبب سوف اعترف إليك بين الوثنيين ،والغناء منعزلة اسم خاصتك" .رومية 9-15:8

 Paulيستخدم كلمة "الختان" لإلشارة إلى جميع من كانوا تحت األول والثاني من العهد مع هللا .أنها إشارة إلى اشتراط وجود جميع الذكور
المختونين .مقابل الحفاظ على تلك العهود األولى والثانية ،أعطى هللا الوعود لقومه ،الذي نسميه اليهود.
حتى ولو أتى يسوع للسبب األساسي إلنقاذ قومه من أكاذيب الشيطان ،له الوعظ أيضا أعطت األمل للوثنيين التي جاءت إلى اعتناق "تعاليم يسوع
المسيح".

الوثنيين الترحيب
ومرة أخرى أنه " ،saithافرحوا ،أنتم الوثنيين ،مع الشعب ".ومرة أخرى ،الحمد "الرب ،أنتم جميع الوثنيين؛ ونثني عليه ،أنتم جميع الناس "-
رومية 11-15:10

ولكن كما اتضح ،أولئك الذين ليسوا اليهود مدعوون أيضا إلى ملكوت هللا كأخوة لإلسرائيليين.

جذر جيسي
ومرة أخرى saith ،أسياس" ،تكون هناك جذر جيسي ،وقال أنه سوف يرتفع إلى عهد فوق الوثنيين؛ له ثقة الوثنيين .رومية 15:12

جيسي كان والد  Davidوالجذر طريقة أخرى للقول سليل جيسي ،وكان ذلك سليل ،جوزيف األب الحضانة إلى األم يسوع المسيح ،ومريم .،ألن
يسوع كان ابن هللا ،جوزيف لم يكن األب البيولوجي ،حيث أنها بنسب مريم ،أن يسوع سليل من .David
اآلن باهلل األمل ملء لكم مع كل الفرح والسالم في االعتقاد ،أن كنتم قد تكثر في األمل ،ومن خالل قوة األشباح المقدسة .رومية 15:13

األشباح المقدسة هي "كلمة هللا" الحي ،وسلطة األشباح المقدسة في تلقي المعرفة ليس فقط "كلمة هللا" لكن فهم المعني المقصود ما هللا.

الخير والمعرفة
ونفسي أيضا أنا مقتنع لكم ،إخوتي ،يي أيضا مليئة بالخير ،مليئة بجميع المعارف ،قادرة أيضا على توجيه اللوم اآلخر .رومية 15:14

في هذا هو قبول  Paulأن ويدرك أن هؤالء ،الذين كان كتابة هذه المراسالت ،قد تأثرت باالشباح المقدسة ،وذلك ،لديهم المعرفة وفهم
جميع أن يسوع تدريسها.
بعد وهذا يعني المعرفة أن يعرفوا إذا كان واحد من مجموعتهم يسقط من "الكلمة الحقيقية التي" تدرس من قبل المسيح ،وعلى هذا النحو
تكون قادرة على توجيه اللوم إلى العودة إلى المسار الصحيح لبر.

 ,Paulنبي يسوع
على الرغم من ذلك ،األخوة ،قد كتبت أكثر جرأة لكم في نوع ما ،كوضع لكم في االعتبار ،بسبب النعمة التي تعطي لي هللا ،أن أكون وزير يسوع
المسيح إلى الوثنيين ،يسعف إنجيل هللا ،وأن تقدم حتى من الوثنيين قد تكون مقبولة ،يجري يقدس باالشباح المقدسة .رومية 16-15:15

ما  Paulيقوله هنا هو أن  Paulكالوزير هلل للوثنيين ،لديه السلطة إلصدار حكم على بلده األبرشيات ،وتبين لهم الطريق ليسوع كما هو
 Paulللفهم أو التفسير.

لدى ذلك إثبات ًا لما تقدم قد المجد عن طريق يسوع المسيح في تلك األمور التي تتعلق باهلل .النا سوف ال يجرؤ على التحدث عن أي من تلك األشياء
التي ال هاث الذي يحدثه المسيح بالنسبة لي ،جعل الوثنيين طاعة ،بالكلمة والفعل ،من خالل عالمات األقوياء وعجائب ،بقوة "روح هللا"؛ حيث أن
من القدس ،وفي المائدة المستديرة حول منعزلة  ،Illyricumقد وعظت تماما إنجيل المسيح .رومية 19-15:17

مرة أخرى هذه اآليات توحي لي أن  Paulهو ال يزال بسط سلطته على بلده األبرشيات.

الوعظ للجاهل
نعم ،حتى أنا عملت جاهدة للتبشير باإلنجيل ،وليس هنا المسيح كان اسمه ،لئال ينبغي االستفادة من مؤسسة لرجل آخر :ولكن كما هو مكتوب" ،إلى
منهم أنه كان ال تحدث ،سنرى :وأنها أن لم تكن قد سمعت فهم ".رومية 21-15:20

 Paulهو إعالم أولئك الذين يقرأون هذه الكلمات له ،بدالً من التبشير باإلنجيل في القدس وما حولها وقد سافر القاصي والداني ،تجمع
كلمة يسوع وملكوت هللا إلى أولئك الذين لم يسمع سابقا بيسوع.
ألي سبب أيضا أنا قد كثير أعيقت من المجيء إليكم .رومية 15:22

بسبب أسفاره ،لم يتمكنوا من السفر لزيارة هؤالء الناس شخصيا .Paul

ولكن اآلن لها مكان ال أكثر في هذه األجزاء ،ووجود كبير رغبة هذه سنوات عديدة قادمة لكم؛ وعند ذلك من أي وقت مضى وأغتنم
رحلتي إلى إسبانيا ،سوف أتى إليكم :على أمل أن نراكم في رحلتي ،وتوضع في طريقي ثيثيروارد من قبلك ،إذا أو ًال إلى حد ما يمكن ملؤها مع
الشركة الخاصة بك .رومية 24-15:23

ولكن اآلن اذهب منعزلة القدس إلى وزير منعزلة القديسين؛ ألنها خلت يسر لهم من مقدونيا واشعيا على تقديم مساهمة معينة للقديسين الفقراء في
القدس -رومية 26-15:25

قبل  Paulيمكن أن يشق طريقة لرؤيتها ،وأن يجري أوالً إلى القدس ،ووزير للقديسين في تلك المدينة.
قد خلت يسر لهم حق ًا؛ ومدينيها ،إذا كانت قد بذلت الوثنيين المتباهي األمور الروحية ،واجبهم هو أيضا وزير لهم في األمور الجسدية .رومية 15:27

هذه اآلية هي واحدة من تلك األشياء التي وضعت المسيحيين كشعب سخي وإعطاء .يجري "سانت هللا من" أهمية بالنسبة لك في عالم
الروحي ،بل الشفقة والسخاء تجاه اآلخرين األقل حظاً ،هو أيضا يسوع تدريسها.

عند ذلك أدوا هذا ،وأغلقت لهم هذه الفاكهة ،سوف أتى من قبلك إلى إسبانيا .أنا متأكد من أنه عندما أتى لكم ،ما جئت في ملء بركة إنجيل المسيح.
رومية 29-15:28

اآلن أنا يوفقنا لكم  ،األخوة ،ألجل الرب يسوع المسيح ،وحب الروح وأن يي جاهدين جنبا إلى جنب مع لي في صالتك هلل بالنسبة لي؛ والتي قد
تكون ألقيت من تلك التي ال نعتقد في يهودا؛ والتي يمكن قبولها خدمتي التي لدى للقدس القديسين؛ التي قد تأتي لكم بفرح بإرادة هللا  ،ومع لك يجوز
منتعشة .اآلن آلة السالم يكون معكم جميعا .أمين .رومية 33-15:30

األنبياء
اآلن أنا يوفقنا لك ،األخوة ،وضع عالمة عليها مما يتسبب في االنقسامات وجرائم مخالفة لمذهب الذي كنتم قد تعلمت؛ وتجنب لهم.
الرومان 16:17

وقد سافر  Paulالقاصي والداني ،إنشاء العديد من الكنائس على طول الطريق Paul .غرست في قلوب أولئك أنه تحويل الحقيقة من
"تعاليم يسوع" ،ولكن حتى مع ذلك ،قد أصبح واضحا في العديد من تلك التجمعات ،الناس الذين تغيرت الكلمات أو تفسيرات لما كانت تظهر قبل
 .Paulمع هؤالء "األنبياء كاذبة" ،وقد شكلت االنقسامات في األبرشيات فيما يتعلق بالحقيقة لما علم يسوع.
 Paulعلم بهذه األمور ،وهو إعطاء تحذير بأن التبشير بخالف الذي قد أوعز  Paulأصالً ،هم الذين ينبغي تجنبها ورفضته في
التجمعات.

المخادعون بينكم
تخدمها التي من هذا القبيل ال سيدنا يسوع المسيح ،لكن بهم البطن؛ والكلمات الطيبة والخطب عادلة خداع قلوب البسيطة .الرومان 16:18

البسيطة تلك التي لم المتعلمين في ملء "كلمة" هللا الحقيقية ،ولذلك عرضه للكذابين واألنبياء.

أن فأعلى "الشر من الحكمة"
ليأتي بك الطاعة الخارج معزل جميع الرجال .أنا سعيد لذلك نيابة عنك :ولكن بعد أن يكون لك الحكمة منعزلة ما جيد ،وبسيطة تتعلق بالشر.
الرومان 16:19

الشر هو الذي يتعارض مع "طرق هللا" ،وأولئك الذين الوعظ اإلنجيل كاذبة الشر ،حتى ولو كانوا يعتقدون أنها الوعظ الحقيقة .إذا كنت كاملة من
المعارف الخاصة بك وذلك التفكير في الخطأ ،أو تعرف "أن هللا" ،إال التبشير حتى ما هو رأيك هو الحقيقة وأنت الشر وأنت تصيب أولئك الذين
كنت الوعظ فضال عن نفسك.
وهللا السالم كدمة الشيطان تحت قدميك قريبا .نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم .أمين .الرومان 16:20

وهو مكتوب أنه على الرغم من أن الشيطان سوف كدمة الكعب المسيح ،المسيح سوف كدمة رأس الشيطان .كدمة الشيطان هو تنبأ تلحقه المسيح
هو يأتي لتمرير ،عندما كان الشيطان الذين تسببوا في أن يسوع سوف مسمر على الصليب.
كن حذراً ما اآلخرين أقول لكم ،أنه من السهل جداً لك أن يكون كذب .التحقق من ودراسة ما أقول لكم ،بمقارنة أقوالهم "كلمة هللا" كما هو مكتوب
في كتب الكتاب المقدس.

الكشف عن سر
اآلن له هو السلطة إلى ستابليش لك وفقا لبلدي اإلنجيل ،والدعوة إلى يسوع المسيح ،وفقا للكشف عن سر ،الذي أبقى سر ًا منذ بدأ العالم ،ولكن يتم
اآلن إظهار ،والكتاب المقدس لألنبياء ،وفقا لوصية هللا األبدي ،أدلى المعروفة لجميع األمم لطاعة اإليمان  :هلل الحكيم فقط ،يكون المجد عن طريق
يسوع المسيح إلى األبد .أمين .رومية 27-16:25

منذ تم نشر الكتب من الكتاب المقدس أوالً في شكل مكتوب قبل  ،Mosesكانت معظمها الغموض ،ومن الصعب فهم .سفر الرؤيا ال معنى له على
اإلطالق لمعظم الناس أن محاولة لقراءته.
مع "نهاية أيام" علينا ،هللا قد أعطى إلى مالكه في السماء للبدء للتبشير "اإلنجيل األبدية" هلل ألننا في األرض التي تم اختيارها باهلل لتلقي
"كلمة هللا الحقيقية".

ورايت مالك آخر يطير في خضم السماء ،بعد اإلنجيل األبدي للتبشير لهم أن أركز على األرض ،وإلى كل أمة ،وأهالي ،واللسان،
والشعب ،قائال بصوت عال" ،هللا الخوف ،وإعطاء المجد له؛ ليأتي مدار حكمه :وعبادته التي جعلت السماء ،واألرض ،والبحار ،وينابيع المياه.
رؤيا 7-14:6

وهذا يعني أن "المعني الحقيقي" للكتاب المقدس سوف يتم المجاهرة بتلك التي اختارت طريق هللا ،ومنها عظة لجميع الذين سيتم االستماع .هذه
الكتابات على صفحة ويب هذه ،هو أحد هذه المحاولة باهلل جعل معرفته "كلمة" هللا الحقيقية .حقيقة أن كنت تقرأ هذه الكلمات دليل على أن هم على
استعداد لسماع "كلمة" هللا الحقيقية ،بالتالي على طريق الصواب ،األمر الذي يؤدي إلى الخالص.

روح الرب
وجئت ،نحن األشقاء ،عندما جئت إليكم ،ال مع سعادة من الكالم أو من الحكمة ،يعلن لكم الشهادة هلل 1 .كورنثوس 2:1

أن ما تقوله  Paulهو أنه أيضا قد أعطيت "كلمة" هللا الحقيقية ،ومن خالل إليه وكتاباته جلبت ذلك لجميع الذين سيتم االستماع.
قرر ال أعرف شيئا بينكم ،احفظ يسوع المسيح ،وله المصلوب .كورنثوس 2:2

 Paulليس كل معرفة ،ما عدا في فهمه للكتاب المقدس و "تعاليم يسوع".

مظاهرة لروح
وكان معك في ضعف ،وفي الخوف وفي كثير يرتجف .وخطابي والوعظ بلدي لم يكن بكلمات تحريضية من الحكمة للرجل ،ولكن في
مظاهرة للروح والطاقة .كورنثوس 4-2:3

 Paulعضو كاهن معبد ،وعلى هذا النحو كان تعليما جيدا لوقته في التاريخ .ومع ذلك ،فهو يقول أنه لم يستخدم عبارة أن رجل المتعلمين
قد تستخدم ،ولكن بدالً من ذلك استخدام الكلمات التي لها قوة "روح هللا" ،حتى أن أولئك الذين تم تعليمهم ال يستطيع أن يفهم.
هذا قد أو قد ال يكون كما يتحدث اإلنجيل إلى الناس ،ولكن الكلمات التي قال أنه يستخدم في هذه الكلمات التي تمت كتابتها إلى أسفل ،وهي
كلمات رجل المتعلمين ،مما يجعل فهم المقصود له معنى صعبة إال أنها تدرس جد.
أن اإليمان ال ينبغي أن تقف في حكمه الرجال ،ولكن بقوة هللا .كورنثوس 2:5

وكان القصد  Paulألن اإليمان حققه أولئك الذين استمع له التبشير سوف المكتسبة من سلطة هللا وليس من الحكمة من الكلمات المنطوقة
جيدا للرجل .واسمحوا خاتم هللا الحقيقة من خالل ،ال كلمات أنيقة للرجال.

هذه الحكمة للرجال
هووبيت نحن نتكلم الحكمة فيما بينها التي مثالية :بعد عدم الحكمة من هذا العالم ،وال لألمراء من هذا العالم ،وأن تأتي بشيء :ولكن نحن نتكلم في
حكمه هللا لغزا ،بل الحكمة المخفية ،هللا رسامة أمام العالم منعزلة لدينا المجد :لم يعرف أي أحد من األمراء من هذا العالم :ألنها عرفت أنه  ،سوف
ال يكون صلب "رب المجد" .كورنثوس 8-2:6

إذا كنت بالفعل الحكيمة في معرفتك بالعالم ،ثم الغطرسة الخاص بك أن هذه سوف تجد أنه من الصعب لالستماع "حكمه هللا".
ولكن كما هو مكتوب" ،قد خلت ال ينظر إلى العين ،كما سمع اإلذن ،أي دخلت في قلب الرجل ،واألشياء التي قد خلت أعد هللا لهم أن الحب له"1 .
كورنثوس 2:9

كونه رجل الحكمة ،لديك العيون التي ال ترى ،وآذان ال تسمع ،لحكمة هللا ولم يرد الدخول إلى قلبك .فقط تلك التي أحب هللا ،والتماس
حكمته ،سيتم فتح قلوبهم للسماح بالغموض ،والحقيقة من "كلمة هللا".

يعلم هللا
"هللا ولكن" قد خلت أنزل لهم منا بروحه :للروح سيرتشيث كل األشياء ،نعم ،األشياء العميقة هلل .كورنثوس 02:10

وسيكشف هللا حقيقته ألولئك الذين تثبت حبهم هلل .ألن هللا يرى في روحك ،وهللا سوف تعرف إذا كنت حقاً أحبه أم ال.
لما الرجل كنوويث أشياء الرجل ،حفظ روح الرجل الذي له؟ ومع ذلك كنوويث أشياء هللا أي رجل ،ولكن "روح هللا" .كورنثوس 02:11

األمور الروحية
اآلن وقد تلقينا ،ال روح العالم ،بل الروح التي من هللا؛ وإننا قد نعرف األشياء بحرية المعطاة لنا من هللا ،األمور التي أيضا نحن نتكلم ،ال
في كلمات الحكمة الرجل الذي تيتشيث ،ولكن الذي تيتشيث األشباح المقدسة؛ مقارنة األمور الروحية مع الروحية .كورنثوس 13-02:12
ولكن الرجل الطبيعي ريسيفيث ال األشياء من "روح هللا" :بل هي الحماقة له :ال يمكن أنه تعرف عليها ،نظر ًا ألنها هي تلمس روحيا .كورنثوس
02:14

"الرجل الطبيعي" هو الشخص الذي يتم تعليمة بالطرق في العالم ،ويمكن بسهولة تمييز حقائق العالم .ولكن هذا الرجل نفسه ال يمكن فهم
األمور الروحية من هللا له أنها حمقاء لها أي دعم في المنطق.

هللا أعاله الحكم
ولكن أنه الروحي جودجيث كل شيء ،ومع ذلك هو نفسه هو الحكم من أي رجل .للذين قد خلت يعرف عقل الرب ،وأن كان قد إمرته؟ ولكن لدينا
العقل للمسيح .كورنثوس 16-02:15

الحكمة والمعرفة باهلل كبير حتى أن الرجل ال يمكن فهمها .ولذلك ،أي رجل يمكن إعطاء التعليمات هلل ،ألنه معرفة جميع.

فاتنة باهلل
و ،األخوة ،يمكن أن ال أتكلم معك كمعزل الروحية ،ولكن منعزلة جسدي ،وحتى بمعزل فاتنة في المسيح 1 .كورنثوس 3:1

 Paulهو االعتراف بأنه ال يمكن فهم عقل هللا أي أكثر من أي رجل آخر ،ولذلك Paul ،يعظ في عبارة الجسدية للرجل ،ولكن بطريقة أن
المرء قد يتحدث إلى األطفال ،واستخدام كلمات دقيقة تمكن تلك التي تسمع أو تقرأ كلماته ،لفهم.
أنا قد تعبت لك مع الحليب وال مع اللحم :حتى اآلن أنتم لم تكن قادرة على تحملها ،وال بعد اآلن يي قادرة .كورنثوس 3:2

مثلما فاتنة غير قادر على تناول األطعمة الصلبة Paul ،يبشر بكلمات يسهل فهمها من قبل أولئك الذين يرغبون في أن يأتي إلى هللا.
ألنكم جسدي :لحين يوجد بينكم الحسد ،والحروب واالنقسامات ،أنتم ال جسدي ،وسيرا على األقدام كالرجال؟ كورنثوس 3:3

على أن "الجنسية" أن تكون األرض ،والرجال هم بطبيعة الحال تتعارض مع أخالق هللا ،وهذا السبب الرجل يشارك في األشياء التي في
خاطئين في نظر هللا.

ال من  ,Paulأن يسوع المسيح
لحين أحد " ،saithأنا من Paul؛ وآخر ،وأنا ابلوس؛ "ال ية الجسدية؟ كورنثوس 3:4

إذا كنت قد تبنت الدعوة إلى  Paulوأقول لكم" ،أنا من  ،"Paulأو إذا كنت تبني الدعوة إلى ابلوس ،وأقول لكم" ،أنا من ابلوس "،فقط
تذكر ،ال يدعون ألنفسهم ،يدعون يسوع المسيح ،ولذلك فيسوع ،كما أنت.
الذي هو ثم  ،Paulومن هو ابلوس ،لكن الوزراء الذين يعتقد يي ،حتى كما أعطى الرب لكل رجل؟  1كورنثوس 3:5

كنت ال أعتقد "اإلنجيل يسوع" ألن سمعت يسوع ،كنت تعتقد أن يسوع ألن سمعت أن يسوع تدريسها كبشر لكم  Paulأو واحد من الرسل
اآلخرين .وفي نهاية المطاف ،كان "اإلنجيل يسوع" التي تسبب لك االعتقاد ،ولذلك وضعت المجد في المسيح ال في الواعظ المسيح.

هللا يعطي زيادة
وقد زرعت ،وروت ابلوس؛ ولكن هللا أعطى الزيادة .لذا فهو ال أن بالنتيث أي شيء ،أيا كان واتيريث؛ ولكن هللا الذي جيفيث الزيادة.
كورنثوس 7-3:6

في هذا الصدد ،هو استخدام  Paulقياس زراعية ،للحصول على عبر وجهة نظرة Paul .زارع البذور من المعرفة باهلل ،وهو ابلوس
الذي تسقي والمحافظة التي زرعت ،قد تنمو وتزدهر.

الكنيسة واحدة من العديد
اآلن أنه بالنتيث وأنه واتيريث واحدة :وكل رجل يتقاضى مكافأة بلده وفقا للعمل نفسه .ألننا العمال جنبا إلى جنب مع هللا :يي هي تربية هللا ،أنتم
بناء هللا .كورنثوس 9-3:8

أولئك الذين يدعون إلى تأسيس كنيسة وأولئك الذين العمل لتعزيز ودعم الكنيسة لتنمو ،وجميع تلك التي تنتمي إلى الكنيسة واحدة في
يسوع المسيح.

 Paulهو يبني األساس
وفقا لنعمة هللا التي تعطي لي ،كمنشئ رئيسية حكيمة ،أرست األساس ،وآخر بويلديث في هذا الشأن .ولكن اسمحوا كل رجل يأخذوا حذرهم كيف
أنه بويلديث ألجل ذلك .كورنثوس 03:10
لمؤسسة أخرى يمكن أن إرساء أي رجل من التي وضعت ،وهو السيد المسيح -كورنثوس 03:11

هو األساس لكنيسة المسيح التي كانت تدرس من قبل المسيح ،والرجل ال يمكن أن تضع أساس الذي ليس المسيح ،خشية أن يكون آخر
الكنيسة وليس كنيسة المسيح .إذا ما هو بشر لكم أنها من "تعاليم يسوع المسيح" ،ولكن من خالل دراسة جدية تحديد أنه غير معتمد من قبل ما
يدرس يسوع ،ثم أنها كذبة ،وأولئك الذين بشر يكذبون ،ويجب تجاهلها.
هذا بالطبع يعطي حاجة لك في الواقع دراسة جدية ،وال نقبل ما اآلخرين أقول لكم ،دون التحقق من ذلك مع كلمة هللا وتعاليم يسوع المسيح.

الكنائس الكاذبة
اآلن إذا كان أي رجل البناء على هذا الذهب مؤسسة ،الفضة واألحجار الكريمة ،والخشب ،والقش وقش؛ أعمال كل رجل تصدر البيان :ليعلن اليوم
أنه ،نظر ًا ألنه يتعين الكشف عنها بالنار؛ وسنحاول أن الحريق أعمال كل رجل من أي نوع كان هو كورنثوس 13-03:12
األساس لكنيسة المسيح بنيت على الكلمات التي يتحدث بها يسوع وتلك الكلمات فقط .إذا كان أحد يأتي على طول ،ويضيف إلى ذلك
األساس ،أشياء من األرض ،ثم أن توقف الكنيسة التي كنيسة المسيح ،وفي "نهاية األيام" ،عند هللا سوف يحكم العالم ،ستكون أوجه اإلجحاف في
هذه الكنيسة كاذبة بيان بنيران الجحيم.
أرى هذا التحذير من  Paulكتحذير نبوية ضد كنيسة روما وروعة وأبهة والظرف ،أي التي تتعلق بالكلمات التي يتحدث بها يسوع .أنها ليست
كنوز األرض أن هللا مهتم ،ألنها موجودة ألن هللا خلق لهم .ال ،أنها روحك ومعرفتك باألمور الروحية التي ينظر هللا عندما كان يمر الحكم عليكم.
إذا كان أعمال أي رجل االلتزام التي خلت بني عندئذ ،أنه يتقاضى مكافأة .كورنثوس 03:14

إذا كنت تسعى جاهدة للحصول على المعرفة ،ومع هذا الفهم لسر هللا ،ثم سوف تعرف المكافآت هللا ،ولكن إذا كنت ال تسعى ،ولكن تقبل دون سؤال
اآلخرين ما أقول لك ،ثم خطر ترقى تلك المكافآت .إذا كان الذي يبشر به لك في الخطأ ،ثم علمك سيكون خطأ كذلك.
تذكر :كنيسة ليس الطوب وقذائف هاون بناء؛ أنها جماعة الناس جميعا بنفس اإليمان والغرض .ولذلك ،ما يتحدث  Paulمن هو ليس
مباني الكنيسة أو حزب العمل التي ذهبت إلى بنائها ،ولكن في العمل الذي ذهب إلى أنت تعلم "كلمة" هللا الحقيقية ،وكنيسة اإليمان الذي يمأل قلبك
ثم.
إذا ما أحرق أعمال أي رجل ،أنه سوف يعاني من فقدان :بل أنه هو نفسه يخلص؛ وبعد ذلك ،إطالق النار -كورنثوس 03:15

أنا متأكد من أن معظم يمكنك قراءة هذه اآلية أعاله يعتقدون أن  Paulقائال أنه حتى لو كنت الكنيسة إذا كانت كنيسة كاذبة ،وتعطي
لنيران الجحيم ،سوف ال يزال حفظ شعب الكنيسة .إذا كانت الكنيسة خاطئة ،ثم الناس الذين يشكلون الكنيسة سوف العبادة زورا .أنه ما دام األمر
كذلك ،فكيف يمكن أن  Paulتعلن أنها ستنقذ ما زال؟
ويضيف  Paulمؤهل لما يقوله؛ "بعد ذلك بإطالق النار "،مما يعني أن فقط تلك الكنيسة اإليمان وفهم كلمة هللا الحقيقية ،التي سوف تحمل الحريق،
وهم الذين سيكونون أولئك الذين يتم حفظها ،وليس جميع أعضاء الكنيسة كاذبة.
إذا كنت تنتمي إلى كنيسة أن يبشر به في اليوم األول من األسبوع "يوم السبت" ،وكنت أعتقد أن هذا هو اليوم الحقيقي للرب ،ثم أنت لن يتم حفظ،
ومع ذلك ،إذا كنت تأتي ليكتشف أن يوم الرب الحقيقي هو "اليوم السابع" ،وقمت بتحويل كنيسة المسيح الحقيقية  ،ثم يمكنك سيتم حفظها.

وتبع ذلك مالك آخر ،قائال" :هو سقطت بابل ،وهو يسقط ،تلك المدينة العظيمة ،ألن قالت أنها قدمت جميع األمم شرب لخمر غضب
زناها ".رؤيا 14:8
وسمعت صوت آخر من السماء ،قائال" :الخروج من الناس لها ،بلدي ،أن كنتم ال المتباهي ذنوبها ،وتلقى يي ال من ها أصاب ".رؤيا 18:4

في اآليات أعاله ،هو إعطاء هللا التحذير من غضب وتشجيع إزالة نفسك من الكنائس الكاذبة التي ال تبشر "كلمة هللا" ولكن نسخة مشوهة
منه .فقط في الدراسة الدؤوب والمعارف المكتسبة ،سوف تعرف إذا كان الخاص بك الكنيسة يعظ اإلنجيل كاذبة أو الوعظ في الواقع "كالم هللا" ،أن
الشيء األكثر وضوحا ً التي يعلمك إذا كان الخاص بك الكنيسة كاذبة أم ال ،إذا كان يعظ اليوم األول أو "اليوم السبت".
اليوم السابع (السبت) هو يوم السبت للرب إلهك .خروج 20:10

معبد هلل
تعرف يي عدم أن أنتم هيكل هللا ،وأن "روح هللا" المائتة في لك؟ إذا كان أي رجل دنس هيكل هللا ،يجوز له هللا تدمير؛ هو هيكل هللا المقدس ،المعبد
الذي ية .كورنثوس 17-03:16

دين الشيطان الملحدة الليبرالية ،وهو "نبي كاذب" ،سيكون عليك أن االعتقاد بأن جسم المرأة ينتمي لها وذلك لديها الحق في اختيار ما إذا
كان تحمل طفلها للمصطلح ،أو أنها قد تم إحباط.
ويتناقض مع ما يقوله  Paulأعاله كذب الشيطان .أننا ننتمي إلى هللا ،أنه خلق لنا ،وهللا أعطانا الحياة ،ولكن الحياة ليس فقط ،جعلنا هللا
روح حية .أنها الروح التي جزء من "روح هللا" ،بهذه الطريقة أن هللا يسكن فيكم.
أي شيء تفعله أو السماح ينبغي القيام به لجسمك مخالف "وصايا هللا" بغيض إلى هللا ،وعلى هذا النحو سوف يدمر هللا الجسم عند يوم القيامة .في
أن الروح هو جزء من الجسم ،وال يمكن أن توجد دون الجسم ،ثم إذا كان هللا يدمر الجسم ثم يمكنك أيضا سيتم تدمير.
هللا يقول" ،أنت سوف ال تقتل" ،ولذلك إذا كنت قتل الطفل الذي لم يولد بعد ،أنت دنس جسمك.
يقول هللا" ،قد ال األصنام أو غيرها من الصور المتجمدة" ،ولذلك إذا كان لديك الوشم على الجلد الخاص بك ،ثم يمكنك دنس جسمك.
هللا يقول" ،أنت سوف ال تعطي شهادة الزور" ،ولذلك إذا كنت أتكلم الشر لآلخرين ،ثم يمكنك دنس جسمك.

واسمحوا رجل ال يخدع نفسه .إذا كان أي رجل بينكم سميث أن يكون حكيما في هذا العالم ،دعه تصبح كذبة ،أنه قد يكون من الحكمة( ،في هللا).
كورنثوس 03:18

للحكمة في هذا العالم هو الحماقة مع هللا .ألنه مكتوب" ،أنه  takethالحكماء في المكر بهم ".ومرة أخرى" ،اللورد كنوويث األفكار للحكمة ،وأن
تكون عقيمة ".كورنثوس 20-03:19

واسمحوا ولذلك ال المجد رجل في الرجال .لكل األشياء هي لك؛ ما إذا كان الحالية  ,Paulأو ابلوس أو خالد ،أو العالم ،أو الحياة ،أو الموت ،أو
األشياء أو األمور في المستقبل؛ كلها لك؛ وأنتم من المسيح؛ والمسيح هو هللا .كورنثوس 23-03:21

الحكم على أولئك الذين يدعون
اسمحوا رجل حساب ذلك منا ،حتى وزراء المسيح ،ووكالء السرار هللا 1 .كورنثوس 4:1

عندما تسمع شخص ما ،بغض النظر عن المشاهير ،أنت يجب أن القاضي ما تبشر به ،والتحقق من ذلك مع ما يقوله الكتاب المقدس .إذا
كان الخطيب يتحدث زورا ثم رفض كلماته ،إذا كان الخطيب يتحدث عن الحقيقة ،ثم تبني وزارته.
 Paulيستخدم كلمة "الحكام" كوصف أولئك الذين يعظون" .مضيفة" :عامل ،وفي هذه الحالة إشارة إلى "وكيل هللا" ،أو نصرة هللا.
عالوة على ذلك ،فإنه مطلوب في السباق ،العثور على رجل المؤمنين .كورنثوس 4:2

ألن "المؤمنين" إعطاء محاسبة حقيقية من تلك التي كنت وكيالً ل .إذا كنت وقال هللا" ،ولكن اليوم السابع هو يوم السبت للرب إلهك،
وهناك في ذلك أنتم يجوز القيام بأي عمل" ،ثم أنه هو نبي المخلص الذي يبشر به هذا للمصلين ،لكن إذا كان يبشر بأن اليوم األول هو يوم السبت
للرب ،ثم أنه يجري غير مخلص لتوجيه االتهام له ستيوارد من "اإلنجيل المقدس هلل".
األمر متروك لكم ،كباحث الدؤوب عن كلمة هللا الحقيقية ،القاضي عبارة بشر به الخاص بك واعظ.
ولكن مع لي أنها شيء صغير جد ًا وأنا ينبغي أن يحكم لك ،أو لحكم الرجل :نعم ،أنا القاضي ال األلغام تملك النفس .كورنثوس 4:3

 Paulترى أنها شيء صغير أن نحكم عليه ،ألنه ثقة ،وقد تأثرت باالشباح المقدسة ،أن ما كان يبشر به ال يمكن دحض ،نظراً ألنه يقوم
على "كلمة هللا".

هللا هو القاضي Paul 's
ألنني أعرف شيئا بنفسي؛ أنا أنا هنا ال تبرر بعد :ولكن أن جودجيث لي هو الرب 1 .كورنثوس 4:4

 Paulيخبرنا بأن لديه أي علم ،إال أن الذي أعطيت له باهلل ،ذلك أن المعرفة قد  Paulمحض دون اإلجحاف.
الثقة في  Paulمستمد من المعرفة أن هللا القضاة  ،Paulوطالما أن هللا يقبل  ,Paulثم أي حكم أصدره الرجل عند  ,Paulهو من القليل
من االهتمام إلى .Paul
تذكر Paul :كان بقوة باضطهاد اليهود والرومان على حد سواء ،جميعا الرغبة في وضع له حتى الموت .وحتى مع ذلك Paul ،قد ال
رعاية هذا االضطهاد ،ألنه يعرف أنه وفيا "كلمة هللا" وذلك سوف يكافأ بغض النظر عن ما فعله رجال آخرين آللية.

ولذلك القاضي أي شيء قبل الوقت ،حتى يأتي الرب ،الذين على حد سواء سيتم تسليط الضوء على األشياء المخفية من الظالم ،وسيجعل
المجاهرة بمحامين للقلوب :ومن ثم يقوم كل رجل يكون الحمد هلل 1 .كورنثوس 4:5

فهمي لما يقوله  Paulفي هذه اآلية هو أن شعب بلده األبرشيات ال ينبغي الحكم عليه ،فإن اختصاص هللا إصدار حكم بشأن  Paulفقط.

في هذا الصدد ،ال أوافق .كأولئك الذين قد قرأت التعليقات بلدي من "الكتاب المقدس الكتاب المقدس" ،وال سيما من تلك األشياء التي كتبها
 ،Paulلدى كثيرا مرات المتخذة في ظل ما يقال ،وقد بذلت جهدا لتظهر في أماكن أخرى في الكتاب المقدس ما تنوي هللا في الواقع.
هذا هو واحد مثل هذا المكان حيث اختلف مرة أخرى .إذا كنت ال تأخذ من الوقت والجهد لهمة البحث عن "كلمة" هللا الحقيقية ،ولكن بدالً
من ذلك أن الحقيقة أن يخبرك بأي شخص آخر ،حتى وأن كان مثل  ,Paulثم يمكنك قبول في "اإليمان األعمى" ما أقول لكم أن هللا تنوي.
تذكر :ما قاله هللا ،قالأنا أحب أولئك الذين يحبون لي ،وأولئك الذين يسعون لي جد سنجد لي.

تذكر

أيضا :الشيطان يكمن ،وإحدى الطرق التي يقول الشيطان يكذب بإعطاء تفسيرات خاطئة فيما يتعلق بالمعنى ما مكتوبة في

الكتاب المقدس ،ولذلك ،فإنه من الحكمة أن نتحقق من التفسير بالمعنى العبارة ،لتحديد الحقيقة.

وهذه األمور ،واألشقاء ،يكون في هذا رقم نقلي إلى نفسي وإلى ابلوس ألجلكم الخاص بك؛ وأن كنتم قد تعلم فينا ال للتفكير في الرجال
أعلى مما هو مكتوب ،ال أحد منكم أن ينفخ ألحد ضد آخر .كورنثوس 4:6

أفسر هذا  Paulأقول لك لي وال القاضي أن كلماته التي تتم كتابتها إلى أسفل ،ولكن القبول بها ،ألنها منه ،وذلك صحيح.
ربما ،أن الذي يكتب  Paulصحيحا ً في ذهنه ،ولكن كما أظهرت ،ما يكتب  Paulأنها الحقيقة ،ليس دائما ً االتفاق مع ما تنوي هللا ،كما
أظهرت من وقت آلخر.
مرة أخرى ،يجب أن نشدد على ضرورة عدم اتخاذ ما هو قال لكم قبل اآلخرين بالقيمة االسمية ،ولكن السؤال كل شيء ،ومما كسب
المعرفة والفهم بالجهود الخاصة بك .ال تقبل عمياء يخبرك ما هي األخرى.

إعطاء المجد هلل-يسوع
للذين ماكيث إليك تختلف عن األخرى؟ وما يمتلك أنت أن أنت ال تتلقى؟ اآلن إذا أنت تحصل عليه ،لماذا أنت المجد ،كما لو أنت هادست
لم تتلقاها؟ كورنثوس 4:7

إذا كان اإليمان يقوم على "تعاليم المسيح" ،وجميع اآلخرين الذين هم "القديسين هلل" ،قد إيمانهم تستند إلى "تعاليم يسوع" ،فكل ما يجب
أن يكون نفس ،يمكن أن يكون هناك أي فرق في اإليمان ،لتكلم يسوع إنجيل واحد فقط.
إذا تلقيت ايمانكم من "اإلنجيل يسوع" ،ثم الخاص بك اإليمان في هذا اإلنجيل ،كما كل شخص اإليمان بيسوع.
إذا كنت تتحدث كما لو كان ايمانك لم يكن من ذلك الذي يدرس يسوع ،ثم محاولة لتمجيد نفسك ،عندما يكون هلل-يسوع أنه يجب إعطاء
المجد.

الغنية في الرب
اآلن يي ا لكامل ،اآلن أنتم غنية ،يي قد سادت كالملوك دون لنا :وأود أن هللا ية يسود ،وأن كنا أيضا قد عهد معك .كورنثوس 4:8

ألنني أعتقد أن هللا قد خلت الواردة لنا الرسل آخر ،كما لو كان عين للموت :ألننا تصنع مشهد (على سبيل المثال) حتى في العالم ،وأن
المالئكة ،وللرجال 1 -كورنثوس 4:9

نحن الحمقى ألجل المسيح ،ولكن يي الحكمة في المسيح؛ ونحن ضعفاء ،أنتم أقوياء؛ ويي مشرفة لكن نحن االحتقار .حتى هذه الساعة
الحالية بمعزل ونحن سواء الجوع ،والعطش ،وغير عارية ،وهي بوفيتيد ،وال مسكن معينة؛ والعمل ،والعمل بأيدينا؛ نحن يبارك يجري يلعن،؛
يتعرضون لالضطهاد ،فإننا نعاني من :يجري التشهير ،ونحن سعيدين :نحن مصنوعة كقذارة العالم ،وأوفسكورينج من كل شيء حتى هذا اليوم.
كورنثوس 13-04:10

كما مع يسوع ،الرسل واألنبياء يسوع هي معاملة سيئة من قبل جميع الذين يرفضون ويعارضون لهم ،ولكن في الوقت نفسه ،أولئك الذين
تحقيق اإليمان بسبب المعاناة للرسول ،تجعل تلك المعاناة مقبولة .أنها التضحية بأنفسهم بأننا قد بذل كله في رحمه هللا.

اكتب هذه األشياء ال العار لك ،ولكن كأبناء بلدي الحبيب تحذير لكم .ألن على الرغم من أن يي عشرة آالف المعلمين في المسيح ،تملك
يي بعد ال الكثير من اآلباء :لفي "يسوع المسيح" التي قد أنجب لك من خالل اإلنجيل .ولهذا السبب أنا يوفقنا لك ،ينبغي اتباع لي يي .كورنثوس
16-04:14

أول مرة قرأت هذا ،كان المتضرر أن  Paulيقول لك ولي متابعة الوعظ  ،Paulوال في تعاليم يسوع ،ولكن بعد بعض مزيدا من الدراسة
والمراجعة لكلماته ،أدرك اآلن ،وليس ما يقول .Paul
ما  Paulيقول ،أن احذر جميع اآلخرين الذين يعلنون أن التبشير "اإلنجيل للسيد المسيح" ،قد تكون خاطئة من األنبياء ،ولذلك ،يتبعون
هذا الذي بشر  ،Paulعلى ما بشر  Paulيمكنكم أن تتأكدوا من أن تكون كما تنوي هللا والكلمات ليست مزورة .هذا يوضع في االعتبار ،ثم يبدأ
 Paulللتبشير في مسائل محددة ،بدالً من التعميم.

 Paulعلى الزنا والفجور
يقال عادة أن هناك الفجور بينكم ،ومثل هذا الفجور كما ال يدعى قدر ما بين الوثنيين ،أن واحدة ينبغي أن تكون زوجة أبيه .وأنتم هم ينفخ،
وقد ال بل نعي ،قال أنه هاث القيام بهذا الفعل قد تؤخذ بعيد ًا من بينكم .كورنثوس 2-5:1
هذا يجعل  Paulمعروف أنه على علم بأن الجماعة ،التي يتم إرسال هذه الرسالة إليه ،وقد في صفوفها ،زناة.
تذكر Paul :ذاهبا إلى األراضي التي لم يسمع السيد المسيح وال من أي وقت مضى لقد قيل ما كان هللا أمر خاطئ ،والصحيح (الوصايا
العشر) ،ولذلك عند تحويل هذه نفس الوثنيين السابقين "تعاليم يسوع" ،أنها ال تزال عقد مع العديد من الممارسات الوثنية التي لم تكن خطايا تحت
تلك األديان القديمة.
ثم يعطي  Paulخطيئة معينة أن يتم عن طريق تهذيب ضد وابن االنخراط في الزنا مع زوجة أبيه .وافترض أن هذا هو عدم اإلشارة إلى
األم لإلبن ولكن المرأة أخرى أن والده قد تزوج ،وآخر سيكون الخطيئة سفاح المحارم وال الفجور.
ومن الواضح أن الجماعة ككل لم تر أنه الشر وأسبابها قد ال إزالة هذا الشخص من مجموعتهم .تتطلب  Paulأنهم يجب أن تطرد هذا
الشخص؛ آخر أنهم جميعا أنه سيتم مذنبين بسبب تقاعسهم عن.

ألنني حق ًا ،كما غائبة في الجسم ،بل يقدم في الروح ،قد يحكم بالفعل ،كما لو كانت موجودة ،بشأن له أن أبعث حتى تفعل هذا الفعل ،باسم
سيدنا يسوع المسيح ،عندما كنتم نجتمع معا ،روح بلدي ،مع القوة من سيدنا يسوع المسيح ،لتسليم أحد معزل الشيطان لتدمير الجسد  ،التي قد يتم
حفظ الروح في يوم الرب يسوع .كورنثوس 5-5:3

وهذا يسير جنبا إلى جنب ما  Paulوقد تحدث في وقت سابق أن كنبي هللا-يسوع Paul ،لديه السلطة للدعوة إلزالة هذا الزاني من
الجماعة ،على الرغم من أنه لم يكن حاضرا في الجسد لتمرير ألسفل هذا الحكم.

ملوث المجد ال مجد
تمجيد الخاصة بك ليست جيدة .تعرف ية ال أن الخميرة قلي ً
ال ليفينيث المقطوع كله؟ كورنثوس 5:6
ثم يستخدم  Paulقياسا لصنع الخبز .الخميرة ما نسميه اليوم "الخميرة" ،وإذا قمت بإضافة الخميرة قليالً حتى إلى كرة معين من العجين،
فإنه سوف يسبب كل مصنوع من ذلك العجين في االرتفاع .بهذه الطريقة نفسها ،إذا كان أحد التجمعات هو االنخراط في أعمال شريرة ،ثم هذه
الخطيئة وينتشر من خالل الجماعة كاملة مثل الخميرة في العجين.
وأنا اتفق مع كل ما يقول  Paulإال أنه يمكن إزالة هذا اآلثم من المصلين .هؤالء الناس  Paulالكتابة إلى هم الوثنيين السابقة مع كل من
زخارف الشر من الوثنيين .في ذلك أنهم قد تاب وتحولت إلى "تعاليم يسوع" يحتاج إلى التشجيع .بدالً من مجرد طرد شخص ما أن ال تدرس علم
تا م بجميع أن يسوع ليكون شرير ،أنها مسؤولية ما تبقى الجماعة التي تعرف الفجور أن يكون خطيئة ،لشرح وتعليم هذا الشخص له سبل الشر.
أنا كل نوعا العقاب البدني ،مثل جلد الجمهور ،ولكن ببساطة طرد ،ثم ما قد تعلموه ،ما عدا االستياء من "طرق هللا" .نحن الذين
"القديسين هللا" يكون على أنها مسؤوليتنا المتعلمين اآلخرين في "كلمة" هللا الحقيقية ،ومن الصعب القيام بذلك إذا قمت بإزالة من وجودكم جميعا أن
تقصر األخالق هللا.

المسيح هو "الفصح الجديد"
التصريف بالتالي الخميرة القديمة ،كنتم قد تكون كتلة جديدة ،كما أنكم الخميرة .للمسيح بل هو التضحية لدينا عيد الفصح بالنسبة لنا:
ولذلك فلنحافظ العيد ،وليس مع الخميرة القديمة ،ال مع الخميرة من حقد وشر؛ ولكن مع الفطير من الصدق والحقيقة .كورنثوس 8-5:7

في اآليتين أعاله  Paulهو اإلدالء ببيان أنه في البداية كان السؤال الحقيقة من ذلك .ما هو يقول  Paulهو أن يسوع هو عيد الفصح إلى
"القديسين هللا" الذين هم من العهد الثالث أو الجديدة مع هللا.
تذكر :عندما أحضر  Mosesاإلسرائيليون المبكر خارج مصر ،أمر هللا أن كانوا يريدون االحتفاظ احتفال سنوي لعيد الفصح ،تبقى في
ذاكرتهم لجميع األجيال ،ما فعلته هللا بغية جعل فرعون للسماح لهم بمغادرة مصر.
في عيد الفصح األول هذا ،وجبة تؤكل أن المطلوب التضحية الحيوانية (األغنام أو الماعز).

ما فهم  Paulيكون هو القول أن ألن يسوع أخذ آثام الرجل على نفسه ،الذي لم يعد هو هناك حاجة التضحية الحيوانية ،التي أنا قد فسرت
طويلة كأحد الذين بد أن "العهد الجديد" ،أنني لست المطلوبة لالحتفال عيد الفصح األصلي ،بحيث أنه في عالقة مباشرة "دولة إسرائيل"  ،حيث
"العهد الجديد" له عالقة بقصد هللا أن كل منا لها عالقة شخصية وحميمة مع خالقنا ،واحد لواحد ،كونها لم تعد جزءا من مجموعة أو أمة.
أن ما تقوله  Paulهو أنه ال يوجد "الفصح الجديد" ،وأنها في يسوع المسيح .ولذلك ،كما يسوع كسر الخبز ويشرب الخمر منحهم
سيمبوليسمس من جسده ودمه ،ثم ذلك أيضا يجب أن نالحظ عيد الفصح ،ولكن ليس مع حيوان التضحية ،ولكن في  reenactingكسر الخبز
وشرب الخمر.

 Paulالحقيقي هو استخدام سيمبوليسمس عندما يقول :فلنحافظ العيد ،وليس مع الخميرة القديمة ،ال مع الخميرة من الخبث والشر؛
ولكن مع الفطير من الصدق والحقيقة ,ولكن ما هي أفضل طريقة لتذكر معنى كامل لماذا يسوع كسر الخبز وشرب النبيذ ،من لنا أن تحذو حذوها
في حين نحتفل بالفصح  ،كما أننا نتذكر أيضا ما أنجز هللا في جلب قومه ،اإلسرائيليون ،من طرق الوثنية.

كتبت لكم في رسالة بولس الرسول ليس للشركة مع زناة :ولكن ليس تماما زناة هذا العالم ،أو طامع ،أو الخاطفين ،أو مع المشركين؛
ولذلك يجب أن يي يحتاج إلى الخروج من العالم 1 .كورنثوس 10-5:9

ولكن اآلن وقد كتبت منعزلة يمكنك ال للحفاظ على الشركة ،وإذا كان أي رجل يسمى شقيق تكون الزاني ،أو طامع ،أو إيدوالتير ،أو
رايلير ،أو سكير أو الخاطفين؛ ومع هذا واحد ال عدم أكل .كورنثوس 05:11

يكتب  Paulاألولى لهذه الجماعة أن أنهم ينبغي أن تطرد أي زناة من بينها ،ولكن مع هذه الرسالة ،أوامر  Paulللجماعة ،أن ال رابطة
الخارجي مع زناة أما.
لما أنا القيام به للقاضي لهم أيضا أن يتم دون؟ ال يي نحكم عليها ضمن؟ كورنثوس 05:12
لكن لهم أنه بدون جودجيث هللا .ولذلك وضعت بعيد ًا عن بين أنفسكم هذا الشخص شرير .كورنثوس 05:13

إذا كان أخوك األخوة الزاني ،وطردته الكنيسة ،وكنت عضوا من هذه الكنيسة ،ثم  Paulيقول أن كنت ال لربط نفسك مع أخيك ،حتى
خارج الكنيسة.
أنا اختلف مع هذا بطريقتين.
األولى :إذا كان شخص ما الخطايا ،ثم أنها الخاص بك واجب ومسؤولية "القديس من هللا" ،إلظهار هذا الشخص الحقيقة في "طريقة
هللا" ،من خالل التعليمات والتوجيهات .كيف يمكن القيام بذلك إذا كان طرد منها ومن ثم يكون أي شيء آخر للقيام بها مرة أخرى؟
الثاني :لم أكن إقران يسوع المذنبين والزناة ،وجميع أنواع من هؤالء الناس أن اليهود تحول ظهورهم على؟ فقط من خالل المثال
والتعليمات الخاصة بك يمكن معرفة خطاه شر بهم السبل .فقط عن طريق اكتساب هذه المعرفة يمكن من أي وقت مضى يأملون في التوبة آثامهم.

القاضي بين أنفسكم
يجرؤ أي منكم ،بعد مسألة ضد آخر ،انتقل إلى القانون أمام الظالم ،وال القديسين؟ أنتم ال يعرفون أن القديسين سوف يحكم العالم؟ وإذا ما
يحكم العالم من قبلك ،يي ال تليق بالحكم على األمور أصغر؟ كورنثوس 2-6:1

يجب أن نفترض أن  Paulيتحدث عن الحكم على تلك الجماعة التي تنتهك "قوانين هللا" ،وليس أولئك الذين قد يكون لديك مشكلة مالية أو
قانونية مع.
ليس للسلطات المدنية ،أو أولئك الذين ال يحول إلى اإليمان وعبادة هللا ،إلصدار حكم بشأن الجماعة في المسائل التي تتعلق باإليمان.

تعرف ية ال يجوز أن نحكم على المالئكة؟ كم أكثر شيء التي تتعلق بهذه الحياة؟ ثم إذا كان يي قد األحكام من األمور المتصلة بهذه
الحياة ،مجموعة منهم للقاضي الذين هم األقل المحترم في الكنيسة .كورنثوس 4-6:3

ولسوء الحظ ،يبدو لي ،أن  Paulيقول أن "القديسين هللا" ينبغي في جميع األوقات وعلى جميع األسباب ،والقاضي بعضها البعض وال
تأخذ خالفاتنا أمام محكمة القانون المدني.
مرة أخرى ،يجب أن نختلف هنا مع  .Paulالوصية الخامسة ،تكريما لألب واألم الخاصة بك ،ويعني أيضا أن من مسؤولية اآلباء في
تعليم أبنائهم إلعطاء االحترام ال لمجرد "شريعة هللا" ،ولكن أيضا لقوانين البلد الذي تعيش فيه.
كيف يتم إعطاء االحترام لبالدكم إذا كنت تأخذ على أنفسكم تحاكم وتدين شخصا خارج نطاق سلطة قوانين بلدكم؟
قصة رجم  Stevenال تبين لنا أن أولئك الذين يقومون الرجم ،وأن كانت النخبة من شيوخ المعبد ،أظهرت باهلل أن المجرمين وغوغاء من
قتله ،لعدم رفع  Stevenأمام قاض في روما أوالً؟
عند "الثانية وظهور المسيح" وإقامة مملكة هللا على األرض ،ثم سيكون وقت القديسين القاضي ،وليس قبل.
هذا الخالف لدى مع  Paulفي هذه المسألة هو رأيي ،وعلى هذا النحو ال تملك سلطة أكثر من أنت .ولكن بينت كيف أنها تتعارض مع
تلك األشياء قد أمر هللا لنا ،ولذلك يعتقد رأيي لديه السلطة للكتاب المقدس ،بينما ما يقول  ,Paulقد سوى رأيه.

أنا أتكلم للعار الخاص بك .هل هو بذلك ،أنه ال يوجد رجل حكيم بين لك؟ ال ،ال أحد أن يكون قادر ًا على الحكم بين إخوته؟ ولكن األخ
 goethللقانون مع شقيقة وأنه قبل المتشككين .كورنثوس 6-6:5

أفهم القلق  ،Paulولكن حيث ينطبق األمر على أمور ليست جزءا من اإليمان ،ينبغي كإرشاد هللا ،يكون اختصاص المحاكم المدنية .ولكن
إذا كان هذا األمر ينطبق على شيء من اإليمان ،ثم هذا بكل الوسائل ينبغي أن يحكم بها الجماعة وليس الكافرين.

لذلك هناك اآلن تماما خطأ بينكم ،ألن يي الذهاب إلى قانون واحد مع آخر .لماذا ال ية ال بل تأخذ خاطئة؟ لماذا أنتم ال بل تألم أنفسكم أن
االحتيال؟ ناي ،أنتم على خطأ ،واالحتيال ،وأن إخوانكم .كورنثوس 8-6:7

هنا هو الشيء الذي أشعر به هو في مركز  Paulما تحاول أن تقول .إذا كانت الجماعة من المؤمنين باهلل ،ثم لماذا هناك حاجة لوجود أي
الخطاب بين األعضاء الذين هم بحاجة إلى إشراك كل منهما األخرى في المحاكم؟

إذا كان "القديسين هللا" علينا جميعا االلتزام "تعاليم يسوع المسيح" ،ثم كيف يمكن أحد منا أن االستثناء مع آخر إلى النقطة التي هناك
حاجة إلى دعوى؟

أنتم ال يعلمون أن أثيم ال يرثون ملكوت هللا؟ ال يخدع :ال زناة ،وال المشركين ،ال الزناة ،وال مخنث وال متعاطي ألنفسهم مع الجنس
البشري ،وال اللصوص ،وال طامع ،وال السكارى ،وال  revilersوال االبتزازيون ،يرثون ملكوت هللا .كورنثوس 10-6:9

وهذا يعطي ثم الدعم لبلدي إدراك أن الكرب  Paulالحقيقي هو أن إذا أردنا جميع القديسين ،ينبغي لنا كل ما ال تتصرف كالقديسين،
والقيام بخالف ذلك ،حيث تتسبب في قانون تناسب ،ثم كنت ال حقاً مؤمن "تعاليم يسوع" ،ولكن يجب أن يكون محتال في الجماعة.

تأخذ

مالحظة :في ما سبق ،يعطي  Paulقائمة أولئك الذين لن يدخل في ملكوت هللا:

زناة ،التي تعرف بأنها :أولئك الذين يمارسون الجنس خارج أواصر الزواج .
المشركين ،الذين تم تعريفهم ك :أولئك الذين يستطيعون حيازة أو إعطاء العبادة لألصنام وغيرها من الصور المتجمدة .
الزناة ،التي تعرف بأنها :أولئك الذين يجري متزوج ممارسة الجنس مع شخص آخر من الزوج .
مخنث ،الذي يتم تعريفه بأنه :ينبغي أن يعمل الرجال الذين يعبرون اللباس والتصرف الطريق أكثر من امرأة مما وصفه بأنه رجل .
الليبرالية وسوف أقول لكم أن هؤالء الرجال لم تشارك في اآلثم ،ولكن هنا  ,Paulنبي هللا-يسوع ،يخبرنا عكس ذلك تماما .الذين كنت
تعتقد؟
متعاطي ألنفسهم مع الجنس البشري :وهو طريقة أخرى للقول هومو الجنسي .مرة أخرى ،يعلن هللا مثل هؤالء الناس أن يكون أولئك
الذين لن يدخل في ملكوت هللا.
اللصوص :هذا إذن إشارة إلى "الوصايا الثامنة" ،وأنت سوف ال تسرق.
كوفيتوس ،الذي يعرف بأنه :لديهم رغبة قوية وغير صحية المتالك شيء ينتمي إلى شخص آخر .أن تطمع زوجته لرجل آخر.
السكارى ،الذي يعرف بأنه :الشخص الذي يشرب عادة بالكثير من الكحول .
 ،Revilersالذي يعرف بأنه :لشن هجوم عنيف أو مسيئة على شخص ما أو شيء ما ،إلى استخدام لغة مهينة أو مسيئة.
الخاطفين ،الذي يعرف بأنه :الحصول على شيء من خالل القوة والتهديد والتخويف .
كما يمكنك مشاهدة سرد بعض هذه المحظورات التي  ،Paulتتعلق بالوصايا العشر ،ولكن عندما نفكر في لهم ،أنهم جميعا قدرا من
الرابطة مع معنى موسع للوصايا العشر.
إذا كنت مذنبا في أي من هذه األفعال الشريرة ،ثم تأخذ هذا كتحذير ،التوبة الخاصة بك سبل الشر والسعي للحصول على الغفران من هللا،
حيث أنه قد ال تزال حتى تعرف الخالص.

له ما يبرره في األمل
وكان البعض منكم :ولكن أنتم يتم غسلها ،لكن هي قدس ية يي لها ما يبررها باسم الرب يسوع ،وبروح الهنا .كورنثوس 06:11

"تأخذ

مالحظة" :أن يستخدم  Paulالمؤهل" ،كانت" في وصف بعض األشخاص الذين هم من المصلين .نحن جميع المذنبين

خالل حياتنا ،ولكن عندما ترد علينا شر طرقنا ،أولئك منا الذين الترفع عن طرقنا القديمة وتأخذ على رف يسوع ،لها ما يبررها في األمل في
الخالص.

له ما يبرره في كل األمور
جميع األمور المشروعة لي ،ولكن كل األمور ليست وسيلة :كل األشياء تحل لي ،ولكن سوف ال يكون أحضرت تحت سلطة أي.
كورنثوس 06:12

أن "سانت هلل" ،أوالً يجب تم منحك األشباح المقدسة باهلل" .القديس من هللا" ،تغفر لذلك الفعل باهلل ،وأكد بالتالي الخالص .بسبب هذا
الضمان ،ال يمكنك أن تكون إدانة ألي شيء ،وهذا السبب في جميع األمور المشروعة "القديسين هللا".
ويمضي  Paulليقول لنا ولكن على الرغم من كل شيء مشروعة له ،أنهم غير المالئم .كلمة "المناسب" يعرف بأنه :المناسبة أو
المستحسن  .إذا كان لديك "وصايا هللا" مكتوب على قلبك ،ثم أنه سيكون من المستحيل القيام بشيء شرير ،على الرغم من أنه قد يكون القانونية
لتتمكن من القيام بذلك" .القديس من هللا" يجب أن تكون مثاالً لآلخرين الذين لديهم بعد الحصول على اإليمان ،ولذلك سيكون غير مناسب أو
طبيعتي لك القيام بأشياء غير مشروعة ألولئك الذين ليسوا "القديسين هلل".

إذا كنت تنتمي إلى هللا
اللحوم للبطن ،والبطن للحوم :ولكن هللا يجب تدمير كل ذلك ولهم .اآلن الهيئة ال الفجور ولكن للرب؛ والرب للجسم .وهللا خلت سواء أقام
الرب ،وسوف تثير أيضا تصل إلينا بسلطته الخاصة .كورنثوس 14-06:13
أنتم ال يعلمون أن اجسادكم هي أعضاء المسيح؟  ،ثم أخذ أعضاء المسيح ،وجعلهم أعضاء العاهرة؟ ال سمح هللا .كورنثوس 06:15

عندما تحصل على مركز "سانت هلل" ،يمكنك إعطاء نفسك للمسيح ،وعلى هذا النحو تصبح عضوا في كنيسة المسيح .على هذا النحو
كنت ملزمة بأن يظل وفيا "تعاليم يسوع المسيح" ،وعقد كنيسة المسيح النقية والنظيفة.
إذا كنت تشارك في أعمال شريرة ،حتى ولو كانت كل األمور المشروعة لكم ،يمكنك جعل عضو المسيح قذر .إذا كنت تحب هللا-يسوع،
ثم هذا ليس شيئا ما يمكن أن تفعله من أي وقت مضى .إذا من ناحية أخرى كنت قد فعلت شيء شر ،فأنت محتال ،وليس عضوا حقيقية للمسيح.

ما؟ أنتم ال يعلمون أنه الذي انضم إلى عاهرة هيئة واحدة؟ لمدة سنتين saith ،أنه ،تكون جسد ًا واحد ًا .ولكن أن انضم منعزلة الرب روح
واحدة .كورنثوس 17-06:16

الفرار من الزنا
الفجور الفرار .كل خطيئة أن دويث رجل دون الجسم .ولكنه قال أن كوميتيث الزنا سينيث ضد جسده .كورنثوس 06:18

ما؟ أنتم ال يعلمون أن جسمك هو معبد األشباح المقدسة الذي أنت ،التي أنتم من هللا ،وأنتم ال الخاصة بك؟ يي يتم شراؤها بسعر :ولتمجيد
هللا في جسمك ،وفي روحك ،التي هي هللا .كورنثوس 20-06:19

مرة أخرى  Paulيجعل من الواضح أن جسمك ال ينتمي إليكم ،أنه هو هيكل هللا ،وهو على هذا النحو المقدسة .لتتمكن من المشاركة في أعمال
شريرة من دنس هيكل هللا.

العزوبة للرجل والمرأة جيد
اآلن بشأن األشياء إثبات ًا يي كتب لي :أنه ألمر جيد لرجل ال للمس امرأة .ومع ذلك ،لتجنب الزنا ،السماح لكل رجل زوجته ،والسماح لكل امرأة يكون
زوجها الخاصة .كورنثوس 2-7:1

فمن مالحظتي الشخصية بعد قراءة هذا الفصل بكامله قبل تسعى إلى إعطاء تعليق أو تفسير  Paulللمقصود ،اختارت أن  Paulعقله ،أن
يلزم نفسه في الحياة سيليباتي .ومن هذا الفهم التي أعتقد أنك سوف تفهم أفضل له معنى فيما يتعلق بتعليقات شخصية أنه يجعل.
أول تعليق شخصي أن يمهد الطريق لبقية يذهب كما يلي :أنه ألمر جيد لرجل ال للمس امرأة .ما اعتبره  Paulمعنى هذا أنه من األفضل
لرجل أو امرأة االمتناع عن أي نوع من الجنس ولكن لتكريس كل صفحته/صفحتها الطاقة لدراسة الكتاب المقدس ،وعبادة هللا .وأعتقد سوف تشاهد
هذا الفهم لأللغام الحقيقية لنفسك ،ونحن نواصل الدراسة لهذا الفصل.

وتواصل  Paulإعطاء النقاش ،كما ينطبق على الرجال الذين ال اختيار لالمتناع عن التصويت ،ولذلك فمن الحكمة أن كل رجل له
زوجة ،وكل امرأة لها زوج ،ذلك ألنها يمكن أن ممارسة الجنس دون ارتكاب خطيئة الزنا.

وتتصل كل هذه الوصية

السابعة ،أنت سوف ال يرتكب الزنا .كما بينت من قبل ،هذا النقاش جانبا من الزنا والفجور ،وبين خطايا

اثنين ،هو يخبرنا بأن جميع الجنس

خطيئة ،إال بين زوج وزوجة .أنها ليست خطيئة بين الزوج والزوجة ألن هللا يزيله كخطيئة للزوجين

كهدية زفاف.
في هذا الرجل مأخوذ من تلك الحيوانات التي وضعت على األرض في "اليوم السادس من خلق" ،يحتاج الرجل اإلنجاب كي يواصل على
األرض .إذا كان الرجل الخالد ويعيش إلى األبد ،ثم لن تكون هناك حاجة لإلنجاب ،لذا حتى هللا يعطي الرجل الحياة األبدية ،اإلنجاب ضروري.
بسبب هذه الضرورة ،يسمح هللا أن ال حرج في ممارسة الجنس لإلنجاب طالما أنها من خالل "رباط الزوجية المقدس" ،وليس كالحيوانات األخرى
في الفجور والزنى.

الزواج هو عقد
ترك الزوج تجعل منعزلة الزوجة اإلحسان الواجب :وكذلك أيضا الزوجة منعزلة الزوج .كورنثوس 7:3

إذا كان هو االختيار من رجل أو امرأة ممارسة الجنس ،والقيام بذلك حتى في أواصر الزواج المقدسة ،ثم أنها مطلوبة من الرجل أن الزوج ال حجب
نفسه عن زوجته ،وأن الزوجة لم تمتنع عن زوجها.
عندما تقول زوجة لزوجها" ،ليس اليوم ،لدى صداع ،أنها انتهاكا للعقد لها على زوجها.
إذا كنت متزوجا ،أنها بالعقد أن كنت تصنع رجل وزوجته ،وجزء من هذا العقد هو أن كل حق وعقد اآلخر ،حتى الموت لهم جزء .هذا يعني أنه إذا
كان يرفض زوجها امرأة ،ورفض ممارسة الجنس ،وفي اإلخالل بالعقد ،إذا رفض الرجل زوجته وينطبق الشيء نفسه.
عندما واحد أو ترفض األخرى ،أخرى يترك مع ال اإلفراج عن احتياجاتهم .وهذا سيؤدي إلى اإلحباط وحتى الزنا .ولذلك ،ليس أن كنت في اإلخالل
بالعقد ،ولكن كنت تسببت باإلجراءات الخاصة بك آخر ،زوجك ،يحتمل أن تكون للخطيئة .إذا كان بسبب اإلجراءات أو امتناعه ،الذي يسبب آخر للخطيئة ،ثم
قمت بارتكاب خطيئة نفس نفسك.

الزوجة قد خلت ال طاقة لجسدها ،ولكن الزوج :والمثل كما خلت الزوج ال قوة جسده ،ولكن الزوجة .االحتيال على يي ليست واحدة أخرى ،إال أنها
تكون موافقة لفترة ،أن كنتم قد تعطي أنفسكم إلى الصوم والصالة؛ ومعا مرة أخرى ،أن الشيطان يغري لك ليس إينكونتينينسي الخاصة بك 1 .كورنثوس 5-7:4
عندما يتفق رجل وامرأة على رجل وزوجته ،يذهبون من كونها األفراد ،إلى كونها جسداً واحداً ،مما يعني أن يصبح اثنين ،واحد في وحدة األسرة،
ولم تعد فريدة ومنفصلة عن بعضها البعض.
ثم أن هذه اآليات هما تقديم الدعم لتعليقاتي أعاله .وهو يقول  Paulأيضا أنه في أوقات العبادة فإنه يجب توقع أن المرء قد ال ترغب ممارسة الجنس
وأن اآلخر يفهم ذلك .ولكن ال ينبغي أن يشمل هذه الفواصل الزمنية .العودة إلى واجبات الزوج أو الزوجة مطلوب عند االنتهاء مع العبادة ،بغية درء مغريات
لالثم مع آخر.

الرضا المتبادل
ولكن أنا أتكلم هذا اإلذن ،وال عن الوصية .كورنثوس 7:6
 Paulيخبرنا مستقيم حتى أن كلماته ليس لها وزن هللا وراء ظهورهم ،ولكن أن شخصيا يعطيهم اإلذن الممنوح من الزوج والزوجة ،وليس كأي
وصية هللا .طريقة أخرى للنظر في ذلك هو أن  Paulيجري المنطقية في مناقشته لهذا الموضوع ،إال أن هناك ال الكتاب المقدس من هللا لدعم ما يقترح.
ومع ذلك أعتقد أن هناك الكتاب المقدس الذي يعطي الدعم لما يقوله  ،Paulالتي كشفت في اآليات التالية من "الوصية الرابعة".

لكن اليوم السابع هو السبت الرب خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف عدم القيام بأي عمل ،وأنت ،وال هم االبن ،ال ابنه خاصتك ،خادم خاصتك ،وال أنها
أمة ،وال خاصتك الماشية ،ال خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس :في ستة أيام الرب السماء واألرض ،والبحار ،وكل ذلك في نفوسهم  ،واستراح في "اليوم
السابع" :عاديون الرب المباركة "يوم السبت" والمقدسة فإنه .سفر الخروج 11-20:10
وقد سلط الضوء على الكلمات" ،أنت سوف عدم القيام بأي عمل "،أفعل هذا أن نشير إلى أن هللا ال يشير إال إلى واحد" ،أنت" ،وعلى الرغم من أن
هللا يعطي إشارة لعدة أشخاص آخرين ،لم يعط إشارة إلى الزوجة .هذا ألن الزوجة ال يخضع لهذه الوصية؟ بالطبع ال ،نحن جميع أبناء هللا ،الذكور واإلناث؛
ولذلك نحن جميعا عرضه "شريعة هللا".
ما قامت به هللا إلظهار أن عندما يتزوج رجل والمرأة ،فإنها تصبح جسداً واحداً ،حتى هللا حاجة ال تذكر الزوج والزوجة كل على حدة ،ألنها األسرة
كوحدة واحدة في الزواج .عند هللا ولذلك يشير إلى "أنت" لوحدة األسرة من الزوج والزوجة وليس للرجل فقط.
وهذا ثم يقول لي أنه على الرغم من أن  Paulيقول تعليقاته هي رأيه فقط وال تأسست في "وصايا هللا" ،قد نختلف مرة أخرى مع .Paul

السماح لجميع الرجال أن سيليباتي
وأود أن أن جاءت جميع الرجال حتى وأنا نفسي .ولكن كل رجل خلت هديته السليم هلل ،بعد هذه الطريقة ،وآخر بعد ذلك .وأقول ذلك أعزب واألرامل،
"أنها جيدة بالنسبة لهم إذا كانت تلتزم حتى وأنا .ولكن إذا كانت ال تحتوي على السماح لهم بالزواج :ألنه من األفضل أن تتزوج من حرق 1 " .كورنثوس 9-7:7

ثم يجعل  Paulآخر تعليقاته الشخصية .ألن جميع الرجال حتى وأنا نفسي وأود أن -كما قلت ،قد اختارت  Paulالعزوبة ،وأنه هو مرة
أخرى مشيراً إلى تفضيله أن جميع الرجال اتبع دربه.

ثم  Paulتقر بأن جميع الرجال قد ال  chosesكما لديه .ولكن كل رجل خلت هديته السليم هلل ،بعد هذه الطريقة ،وآخر بعد ذلك.
ثم يذهب  Paulإعطاء مناقشة هذه المسألة في متناول اليد .وأقول ذلك أعزب واألرامل" ،أمر جيد بالنسبة لهم إذا كانت تلتزم حتى
بوصفها أو اال يقول  Paulجميع الذين هم غير متزوجين فضال عن أولئك الذين الزوج قد توفي ،ينبغي النظر في العزوبة لبقية حياتهم.

ثم يعطي  Paulالمشورة لجميع أولئك الذين اختاروا عدم االمتناع عن ممارسة الجنس .ولكن إذا كانت ال تحتوي على السماح لهم
بالزواج :ألنه من األفضل أن تتزوج من حرق " ،وهي بالطبع إشارة إلى الجنس بخطيئة خارج إطار الزواج .واالنخراط في الزنا يؤدي إلى
الحكم ،ويمكن أن يؤدي الحكم إلى نيران الجحيم.
يجب أن أوضح وجود خلل في  Paulفي التفكير بشأن هذه المسألة مع ذلك .ما قاله هو أنه إذا كنت ال يشغلها واجبات زوج أو زوجة،
يمكنك تكريس االهتمام الكامل الخاص بك للدراسة والعبادة هلل.
وقد قد تزوج ما يقرب من  47سنة وأنا اكتب هذه الكلمات ،وفي أي وقت من األوقات قد منعت واجباتي كزوج لي الدراسة والتحويل إلى
اإليمان الحقيقي باهلل .اعترف ،وأنه يجوز أن يكون االستثناء ،لزواجي بالتأكيد استثناء اآلخرين من هذه النقطة في الوقت المناسب ،ولكن إذا كان
يمكنني القيام به على حد سواء ،ذلك ألن اآلخرين إذا كانت لديهم القوة والسلطة للقيام بذلك.

الزواج من أجل الحياة
ومنعزلة متزوج أنا األمر ،حتى اآلن ال أنا ،ولكن الرب" ،السماح لزوجته ال تحيد عن زوجها :ولكن وإذا كانت تغادر ،السماح لها بالبقاء غير
المتزوجين ،أو يكون التوفيق إلى زوجها :واسمحوا ال يبعد الزوج زوجته .كورنثوس 11-07:10

ويتصل هذا "تعاليم يسوع" ،حيث يسوع يجعل من الواضح أن الزواج من أجل الحياة ،وأن المرة الوحيدة التي يمكنك يمكن الطالق
زوجك دون ارتكاب خطيئة عندما لجأ زوجك الزنا أوالً .ولذا يقول  Paulإذا كنت وزوجك منفصلة ،اليا كان السبب ،خالف الزنا ،يحتاجون على
حد سواء لمحاولة المصالحة ،إال أنها تخاطر بالخطيئة.
إذا قررت ترك زوجك ألنها مسيئة أو غير متوافق مع لك ،ثم لكم على حد سواء يجب أن تمتنع عن أي وقت ممارسة الجنس مرة أخرى.
إذا كنت يجب أن تتزوج ثانية ،ثم أنت وزوجتك الجديدة مذنبا بجريمة الزنا .عندما يمكنك الزواج ،أنها للحياة ،وعلى الرغم من أن الحكومة المدنية
قد تسمح للطالق ،هللا ال ،باستثناء حيث كان غير مخلص لألولى األخرى.

الزواج وغير المؤمنين
لكن بقية الكالم أنا ،ال الرب :إذا خلت أي شقيق زوجته أنه ال يؤمن بأن ،وقالت أنها يسرها أن يسكن معه ،دعه ال تضع لها بعيد ًا .والمرأة التي خلت
زوج أنه ال يؤمن بأن ،ولو أنه يكون من دواعي سرور يسكن معها ،والسماح لها لم تترك له .كورنثوس 13-07:12

بمجرد  Paulأكثر يجعل من الواضح أن ما يلي هي آراؤه وال تملك سلطة وصية هللا وراءها Paul .تشير إلى أنه إذا كنت متزوجا من
شخص ليس لديه االعتقاد في اإليمان كما كنت تفعل ،بل أن خالف ذلك كنت تأخذ المتعة في زواجك ،فإنه من المقبول أن تستمر في هذا الزواج .إذا
كنت قد تم تحويلها إلى عبادة هللا الحقيقية ،ولكن زوجك قد ال Paul ،يقول أنه ليس من المطلوب أن يمكنك إزالة نفسك من زوجك على هذا التفاوت
في اإليمان.
مرة أخرى  Paulغير خطأ ،هذا هو الدعم في الكتاب المقدس وذلك ليس فقط الرأي في  .Paulيسوع يقول لنا نحن ،الذين تم تحويلها إلى
اإليمان الحقيقي ،يجب أن نبشر إيماننا لآلخرين بغية مساعدة تبين لهم الطريق "العبادة الحقيقية هلل" .في هذا الصدد ،هو أول شخص يجب عليك
محاولة لتحويل منطقيا ً زوجتك .على الرغم من أنهم يرفضون محاوالت الخاص بك ،إذا كنت ما زلت أحب زوجتك ،فال يلزم أن تترك لهم بسبب
هذا الخالف .ربما مع مرور الوقت ،وعلى سبيل المثال الخاص بك ،زوجك سيكون في نهاية المطاف تحويل ،أن شاء هللا.

من أجل األطفال
أود أن أعطى استثناء لهذا مع ذلك .إذا كنت كتحويل إلى "كلمة هللا الحقيقية" تجد أن زوجتي ليس تحويل ،ولكن أحب زوجتي ،ثم كما
يقول  ,Paulأنا تحت أي شرط للطالق زوجتي .من ناحية أخرى ،إذا زوجتي تدحض بلدي التحويل ،وتسعى إلى فرض دينها كاذبة عند لي أو
أوالدي ،معارضة موافقتي ،ثم فمن الصحيح أن طالق زوجتك ،والحصول على حضانة األطفال ،من أجل األطفال.
ومع ذلك هناك مشكلة مع هذا .يسوع يخبرنا أن المرة الوحيدة التي يتم التغاضي عن الطالق وهللا إذا زوجك يمارس الفجور أو الزنا.
وأعطى يسوع أي مناقشة بشأن الحصول على طالق من زوج الذي قد ال يتم تحويلها "العبادة الحقيقية هلل" .إذا لم يتحدث يسوع هللا عليه ،ثم أنها
كذبة .إذا كانت تريد كتحويل إزالة األطفال من غير مؤمن ،يمكنك يمكن الحصول على الطالق بموجب القانون المدني ،ولكن غير مسموح لك
الزواج أو ممارسة الجنس مع أي شخص آخر ،للقيام بذلك سيضع لك في الخطيئة.

قدس بأخرى
الزوج كافر هو يقدس الزوجة ،وهو يقدس الزوجة مؤمنين بالزوج :آخر كان أطفالك غير نظيفة؛ ولكن اآلن هم المقدسة .كورنثوس 07:14

على الرغم من أن  Paulقال أن هذه الكلمات هي رأيه وال تملك القوة هلل وراء ظهورهم ،لدى أقول لكم ،أنه بعد سبع سنوات دراسة وطيد
من الكتاب المقدس ،أرى اآلية أعاله يجري كما تنوي هللا نفسه .ولذلك ،هذه اآلية على األقل ،تملك سلطة هللا وراء ذلك.
اآلية أعاله تتعلق بحقيقة أن هللا يعترف بالزواج بين مؤمن والمؤمن من ،وأن األطفال في مثل هذا الزواج ولذلك مقدسة في نظر هللا وليس
األوباش ،الذي سيكون إذا كان هناك أي زواج.

حفظ الزوج كافر
ولكن إذا كانت إدارة متشكك ،السماح له بالمغادرة .أخ أو أخت ال يخضع لعبودية في مثل هذه الحاالت :ولكن هللا قد خلت يدعونا إلى السالم .لماذا
كنوويست أنت ،يا زوجة ،إذا أنت سوف حفظ خاصتك الزوج؟ أو كيف كنوويست أنت ،يا رجل ،ما إذا كان أنت سوف حفظ خاصتك الزوجة؟ كورنثوس
16-07:15
ثم يعطي  Paulسبب منطقي لماذا زواج ينبغي أن ال يكون التمزق أكثر اختالف النية .إذا لم يكن لدى زوجك اإليمان الخاص بك ،ثم من خالل الحب
وتعليمه من خالل مسار زواجك ،ربما يتم حفظها .في نفس الوقت بيد إذا الخاص بك  chosesالزوج أن اترك لكم بسبب االختالف في اإليمان ،ثم السماح لهم
بالذهاب ،ألننا ال عبيدا هلل ،بل هي دعوة أن يأتي إلى هللا لمنطقتنا الحرة سوف.
فهناك مسألة  Paulتركت األمم المتحدة أوضح ومع ذلك ،إذا كان يترك الزوج كافر ،وماذا يجب أن أقول فيما يتعلق بالتزامك بوجودكم الزواج
للحياة؟ هي منكم الذين لم يغادروا ،ال تزال ملزمة بعقد الزواج أو العقد وقد ألغى ألنه ال يعبد زوجك كما كنت تفعل؟
فمن رأيي استناداً إلى الزواج الذي يتم للحياة ،وأن تكون أنت وزوجتك على حد سواء االلتزام بالزواج ،والزواج مرة أخرى سيكون خطيئة .ومع ذلك،
إذا كان يترك زوجك لك ثم الزواج آخر ،ثم قد أخطأ الزوج ،ولك عدم وجود أخطأ أوالً تم إصدارها من الزواج ،وهي حرة في الزواج مرة أخرى.

يأتي إلى هللا بقدراتك
يقول يسوع أنه ال طالق ال يسمح باستثناء حدث فيها الزنا أو الفجور .ولذلك ،إذا ترك ،قد ال زوجك وال تشارك في هذه األمور ،وثم يمكنك يجب أن
يظل وفيا للزواج ،وكذلك ،آخر أدخل الخطيئة نفسك .إذا من ناحية أخرى ،الزوج الذي يترك ،في وقت تزوجت ،ثم أن الزوج في الخطيئة ،وكنت ثم تعيين مجانا ً
بالتزوج من جديد كتقدمة يسوع.

كما يعطي هللا تمشي
ولكن كما خلت توزيع هللا لكل رجل ،كما خلت دعا الرب كل واحد ،لذا دعه سيرا على األقدام .وهكذا قضى أنا في جميع الكنائس .كورنثوس 07:17

ويتصل هذا إلى ما  Paulقوله في وقت سابق أن كل نصل إلى هللا بطريقتنا الخاصة ،وأن نكون كما نحن مدعوون .على سبيل المثال ،قد
تم دعوت إلى كتابة هذه التفسيرات للكتاب المقدس ،حيث يتم االتصال بي .في نفس الوقت أنا ال يدعو إلى شفاء المرضى أو رفع الموتى ،وهذا ليس
كما دعا هللا لي أن أفعل .ما هو قول  Paulالبقية منا ،هي أننا قبول بعضها البعض كما نحن وليس محاولة للحكم على اآلخرين بناء على الدعوة
الخاصة بنا.
أنا يمكن أن تتصل هذه ،ألن زوجتي منهم أحب من كل قلبي ،ال يبدو لي لتحويلها إلى كنيسة المسيح .على الرغم من أنها قد سار معي من
خالل ا لكثير من البحث األولى هلل ،ليس لها الحماسة في احتضان لها من "تعاليم يسوع" التي لدى .اآلن بعد قراءة هذه اآليات التي كتبها Paul
أستطيع اآلن فهم االختالفات بيننا ،وفي هذا التفاهم ،أنا لم تعد تشعر بالقلق لروحها ،بسبب حبي لها ،وقد نظرت ابدأ بترك لها لمجرد أنها قد ال
يحصل على الحماس هلل أن لدى.

وصايا هللا كل شيء
ختان القلفة
أي رجل يسمى يجري الختان؟ دعه ال تصبح المختونين .أي أونسيركومسيسيون يسمى؟ السماح له بعدم الختان .الختان ال شيء ،وليس
أونسيركومسيسيون ،بل حفظ وصايا هللا .كورنثوس 19-07:18

بعد أكثر من ذلك Paul ،يخرج مباشرة ويقول لنا ،أنه من المهم أن نبقى "وصايا هللا" ،الذي يترجم إلى حفظ الوصايا العشر ،وطالما أن
نحافظ على شريعة هللا ،ونحن لها ما يبررها.
حيث أن العديد من المسيحيين لقد تحدثت إلى ،نعتقد أن أنها ال تعقد للوصايا العشر ألنها كانت تؤديها يسوع على الصليب ،ذلك أنها هي
التي أنقذت "نعمة الرب يسوع المسيح" ،وبالتالي فهي فوق القانون.
أن ما تقوله  Paulأعاله ،في المعارضة المباشرة لذلك .ولذلك فإنه يأتي إلى الذين يعتقدون؟

الختان ال شيء
أن ما تقوله  Paulهنا هو بغض النظر عن االتصال الخاص بك هناك شيء واحد يجب أن نفعل كل شيء مشترك وهو االحتفاظ "وصايا
هللا" .مرة أخرى  Paulقد ذكر صراحة أن الوصايا العشر ،أو قوانين هللا ،تمثل جانبا أساسيا وضروريا في عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
في أن  Paulأعلن ه ذا مرتين اآلن أن قد قرأت حتى اآلن في دراستي لكتاباته ،هو المحير بالنسبة لي أن تقريبا جميع المسيحيين أن
أتحدث إلى االعتقاد بأن المسيحيين" ،شريعة هللا" على نحو ما لم تعد هامة ،والتي يتم حفظها بواسطة "نعمة يسوع" المسيحيين ،وهي بالتالي أعاله
"قوانين هللا".
إذا كنت تقبل أن  Paulهو "النبي يسوع" ،ثم يجب عليك أيضا قبول ما كان يبشر به ،فيما يتعلق باألمور األخالقية ،أن من هللا .كما
رأيتم ،فمن السهل فصل  Paulلألفكار الشخصية ،من "اإلنجيل من هللا" ،ولذلك ،إذا كان  Paulيقول يجب أن نضع كل الوصايا العشر ،ثم لماذا
نرفض أن العديد من المسيحيين أو ينكر ذلك.
ما أود أن أعرف ،حيث في الكتاب المقدس يقول أن المسيحيين لم تعد خاضعة "شريعة هللا"؟ بالتأكيد لم تكن قد وجدت أنه ،وكما يقول
الحقيقة البديهية هللا ،إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة.

تأتي كما "يدعو هللا" لك
السماح لكل رجل االلتزام في الدعوة إلى نفسه حيث كان يدعى .الفن أنت تسمى يجري خادم ًا؟ الرعاية ال ألنها :لكن إذا أنت األكثر قابلية بذل مجان ًا،
واستخدامها بد ًال من ذلك .لما يسمى بالرب ،يجري خادم ًا ،وهو فريمان اللورد :وبالمثل أيضا أن يسمى ،حرة ،وهو خادم المسيح .أنتم يتم شراؤها بسعر؛ ال
يكون أنتم عبيد للرجال .األخوة ،السماح لكل رجل ،حيث دعا هو ،تلتزم فيه مع هللا .كورنثوس 24-07:20

العذارى وأخرى متزوجة
اآلن بشأن العذارى ليس لدى أي وصية الرب :ولكن أعطى رأيي ،على أنه قد خلت حصلت رحمه الرب أن نكون مخلصين .كورنثوس 07:25

مرة أخرى  Paulهو إعالم لنا أنه ال يوجد أي وصية من هللا فيما يتعلق بالمناقشة التالية ،إال أنه يرغب في إعطاء المناقشة بشأن هذا
الموضوع بنفس الطريقة.
ولذلك افترض أن هذا أمر جيد للمحنة الحالية ،وأقول ،أنه أمر جيد لذلك أن يكون رجل .الفن أنت ملزمة منعزلة زوجة؟ تسعى ال إلى أن أطلق .الفن
أنت أطلق من زوجته؟ تسعى ال زوجة .كورنثوس 07:26

اختيار العزوبة على الزواج
واقترح أن  Paulيستخدم العبارة" ،الضائقة الحالية "،كمرجع للحياة بشري الحالية التي نعيش في هذا العالم .وأعتقد أن مرجع له في ما
يتعلق بالوقت هو حياتنا بشري ،وأنه يعتقد أن عودة يسوع وشيكا وأن ذلك ينبغي تكريس طاقاتنا الحتياجات الروح ورفض تلبية احتياجاتنا من
الجسم أو من األرض.
يتصل هذا أقول أنها العودة إلى  Paulالتي اختارت العزوبة ،وكيف يشعر  Paulأن جميع الذين العبادة هلل يجب أيضا االمتناع عن ملذات
اللحم.
أن ما تقوله  Paulأعاله هو أنه بغض النظر عن ما هي الحالة التي تجد نفسك في الوقت الحاضر ،أنت يجب أن ال ننظر إلى تغيير هذا
الوضع ،ألنه سيأخذ الجهد للقيام بذلك الكثير من الوقت واألفكار الخاصة بك ،أنه من األفضل لتخصيص هذا الوقت لعبادة هللا .عندما كنت ،كرجل،
متابعة زوجة أو طالق من زوجته ،الذي كرس الكثير من الوقت في هذا المسعى الذي كان ينبغي أن أفضل لدراسة "كلمة" هللا الحقيقية.
أوافق على أن كل شخص ينبغي أن االنخراط في "الدراسة هللا الكلمة الحقيقية" ،وال تعطي نفس القدر من االهتمام إلى احتياجات أو
رغبات العالم من حولك ،ولكن أدرك أيضا ،أن عالقة تحتاج أنت إلى بذل جهد من أجل إنجاحه.
ما  Paulيوحي ،إذا كنت غير متزوجين في الوقت الحاضر ،ال تأخذ الوقت والجهد للعثور على زوج .مرة أخرى ،هذا سبب اطمئنان
 Paulللعزوبة لنفسه ،ولكن قد تزوج بعد ما يقرب من  47سنة من اآلن ،أنا ال أستطيع أن أتخيل حتى وحيدا كيف كان حياتي دون زوجتي الرائعة.
إذا كنت متزوجا أصالً ،ثم أنها متأخراً جداً لتغيير الحالة الخاصة بك .الزواج للحياة ،وحالما متزوج ،بغض النظر عن مدى سوء الوضع
الخاص بك ،للحصول على طالق المدني لن يساعدك ،للزواج من جديد سوف يضع لك في الخطيئة .مجرد قضاء بعض الوقت في دراسة كلمة هللا
الحقيقية ،وربما يمكن إقناع زوجك باالنضمام إليكم ،وربما ثم زواجك سوف يصبح كل ما كنت أمل في اليوم الذي كنت تزوجت.

ال حرج في اختيار الزواج
ولكن وفي حالة الزواج ،وأنت ال يمتلك أخطأ أنت؛ وإذا كان الزواج البكر ،وقالت أنها قد خلت أخطأ ال .ومع ذلك هذا يكون مشكلة في الجسد :ولكن
كنت الغيار .كورنثوس 07:27

اآلية أعاله يظهر لي مرة أخرى أن  Paulقد حسن قليالً ليقول عن مؤسسة الزواج .اختار العزوبة ،وهذا أمر جيد بالنسبة له ،ولكن أشعر
أن له سلبية مستمرة فيما يتعلق بالزواج يجب أن يكون العداد متوازنة مع رأيي.
أنا متزوج من الشباب لما يعتبر طبيعيا لعصر بلدي في الوقت المناسب .حتى وقت كتابة هذه الكلمات ،قد تم لحسن الحظ تزوجت منذ ما
يقرب من سبعة وأربعون سنة .زوجتي أكثر من زوجة بالنسبة لي ،أنها أفضل صديق لي ،ورفيق ،وأنها ظلت موجودة إلعطاء الشاهد على حياتي
كما كانت هناك إلعطاء الشاهد على راتبها.
من خالل األوقات الجيدة واألوقات السيئة لدينا بعضها البعض أن تنشق إلى ،وأن قوة من .التقيت زوجتي عندما كان ال يزال عمره 15
عاماً ،وقالت أنها كانت مركز حياتي منذ ذلك الحين .لم أكن أدرك أنه في الوقت ،ولكن نظراً ألنني وجدت هللا ،لقد جئت لندرك أنها كانت هدية لي
من هللا ،وأنا هدية لها .وحتى اآلن ،وهي أعظم هدية أن هللا قد أعطى من أي وقت مضى بالنسبة لي ،وأنا أشكره من كل قلبي.

ستة أيام للعمل
ما أحاول قوله هو ،العزوبة له مزاياه ،وإذا كنت ال يصرف من زوج ،ثم يمكن أن تنفق وقتك في عبادة هللا حصرا ،لكن قد قال هللا أن
حصلنا ستة أيام للقيام بعملنا ،فإننا تعطي ستة أيام العناية باحتياجات الجسم  ،وأن نحن في اليوم السابع لتنحية شواغل الجسم ،ونكرس أنفسنا
الحتياجات أرواحنا.
وهذا يقول لي ،أن القصد  Paulلتكريس سبعة أيام في األسبوع في الدراسة والتأمل له العبادة هلل ليس كاهلل يعتزم .وجود حياة كما أنها
لعبت بها لكم خالل الستة أيام أخرى من األسبوع يوم واحد في األسبوع هللا خصصت للعبادة له ،ولذلك ،مقبولة لدى هللا .إذا كان جزء من تلك
الحياة التي اخترت أن تتخذ في الملذات ومسؤوليات الزواج ،فإن ذلك مقبول هلل كذلك.

الحياة قصيرة ،وإعداد روحك
لكن هذا القول ،األخوة ،الوقت القصير ،remaineth :أن كال فإن الزوجة تكون كما لو أنها قد ال شيء؛ وهم الذين يبكون ،كما لو أنهم بكى ال؛ وأن
نفرح ،كما لو أنهم ابتهجوا ال؛ وهي التي تشتري ،كما لو أنها تمتلك ال؛ وهي التي تستخدم هذا العالم ،كعدم استغالل أنه :لألزياء من هذا العالم يقوينا بعيد ًا.
كورنثوس 31-07:28

ولكن سيتعين عليك دون يتحلى .أنه غير المتزوجين كارث لألشياء التي تنتمي إلى الرب ،وكيف أنه يمكن إرضاء الرب :بل أنه متزوج كارث لألشياء
التي العالم ،وكيف أنه يمكن إرضاء زوجته .كورنثوس 33-07:32

مع هذه اآليات المذكورة أعاله ،وأعتقد أنكم ستوافقون مع تقييمي  Paulوتفضيله للعزوبة .في هذه اآلية األخيرة أنه يضع نفس التفسير
الذي قد اقترح أن يكون متزوجا الكثير من الهاء من العبادة الخاصة بك من هللا .كما حاولت أن أشير إلى ذلك ،أعاق ال الهاء مثل بلدي البحث
الدؤوب عن الحقيقة هللا.
وهناك فرق أيضا بين زوجة وعذراء .كارث امرأة متزوجة ألشياء الرب ،وأنها قد تكون مقدسة في الجسم والروح :ولكنها قالت أنها متزوجة كارث
ألشياء العالم ،وكيف أنها قد إرضاء زوجها .كورنثوس 07:34
في هذه اآلية أعاله أرى أن  Paulمن السذاجة .أنا لم اجتمع بعد بامرأة لم في وقت واحد أو آخر في حياتها لم يعط الفكر لكونها مع رجل في الزواج.
أن  Paulيعتقد أن جميع العذارى ،سواء كانت ذكرا أو أنثى ،يتم في كل الوقت في عبادة هللا ،ومن السذاجة.

وهذا أنا أتكلم عن الخاصة بك الربح؛ غير أن أنا قد يلقي فخ عليكم ،ولكن ألنه هو وسيم ،وأن يي أن تحضر عند الرب دون الهاء .كورنثوس 07:35

ولكن إذا كان أي رجل أعتقد أنه قال أنه بيهافيث نفسه أونكوميلي تجاه بلده العذراء ،إذا تمرير زهرة عمرها ،وحاجة تقتضي ذلك ،والسماح له بالقيام
بما أنه سوف ،سينيث ال :السماح لهم بالزواج .كورنثوس 07:36

العذراء التي تحدثت لها هو الهيئة الشخصية الخاصة بك وكونها العذراء لالحتياجات للجنس .إذا وجدت أن لديك حاجة للزوج ،ثم يقول  Paulالتي
يمكنك اتخاذ هذا المسار وال الخطيئة.

تبقى عذراء
ومع ذلك قال أن ستانديث  stedfastفي قلبه ،وجود أية ضرورة ،ولكن قد خلت السلطة عبر بلده سوف وخلت حتى أصدر مرسوما في قلبه أنه سيبقى
له دويث العذراء ،كذلك .لذا أنه جيفيث لها في الزواج دويث جيدا؛ لكنه أضاف أن جيفيث لها عدم في دويث الزواج أفضل .كورنثوس 38-07:37

كما ترون ،لقد  Paulتفضيل واضح نحو العزوبة" .فيرجين" الذي يتحدث هنا هو الهيئة الخاصة بك العذراء .عند الشباب وعذراء
للجنس Paul ،يوحي بأن تظل هذه الطريقة وتكريس حياتك إلعطاء خدمة هلل.
أنا ال أريد لردع أي شخص من هذه األغراض جيدة ،وكنت بالتأكيد على ضرورة أن تظل عذراء حتى قمت متزوجات ،ولكن في نفس
الوقت ،ال أعتقد أن هللا يتطلب منك أن تظل عذراء وابدأ في الزواج ،كما قال يسوع" ،الزواج عقار مشرفة" كما معنى يسوع عندما يقول لنا:
لهذا السبب يتعين على رجل ترك األب واألم ،وأن تنشق إلى زوجته :وهم توين تكون جسد ًا واحد ًا؟ Matthew 19:5

االلتزام بالقانون الزواج
الزوجة ملزمة بالقانون ما دام زوجها حي؛ ولكن إذا كان زوجها يكون ميتا ،والحرية في أن تكون متزوجة من منهم أنها سوف؛ فقط في الرب .بل أنها
أكثر سعادة إذا أنها تتقيد في ذلك ،بعد رأيي :وأعتقد أيضا أن "روح هللا" .كورنثوس 40-07:39

ما  Paulتقول األرملة ،هو ال ننظر إلى الزواج مرة أخرى ولكن بدالً من ذلك سوف تكون أكثر سعادة تعيش بقية حياتك في العزوبة.
وهذا قد يكون صحيحا ً بالنسبة للبعض ،ولكن كما ترون ،وهذا ليس رأيي ،وليس هو المتوقع منكم باهلل.

Original
Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.

