كتابات Paul
الفصل 7
الهدايا الروحية
األصنام البكم
اآلن فيما يتعلق بالهدايا الروحية ،واألخوة ،ال أن يكون لك جاهل .يي تعرف أن كنتم الوثنيين ،حمل بعيد ًا معزل هذه األصنام البكم ،حتى
وأنتم وقاد .كورنثوس 2-12:1

تذكر :أن الذي هو كتابة  Paulيجري يستهدف شعب الطوائف المسيحية في مدينة كورنثيا ،معظمهم من الوثنيين السابقين ،وليس لليهود
على وجه التحديد.
قبل التحويل إلى المسيح ،الوثنيين كانوا أعضاء الطوائف الوثنية وأعطت العبادة إلى "األصنام البكم ".حفظ هذا في االعتبار ويعطي
السياق إلى ما  Paulعلى وشك الكتابة.
 Paulيشير إلى "األصنام البكم  "،بسبب تماثيل أو لوحات أو منحوتات اآللهة الوثنية ،قد ال عقول وال لذلك هي غبية وغير قادرة على
التفكير أو الكالم.

عاديون تعطيك فهم ،أن أي رجل يتحدث "روح هللا" كاليث يسوع اللعين :وأن الرجل ال يمكن القول بأن يسوع هو الرب ،وإنما باالشباح
المقدسة .كورنثوس 12:3

إذا كنت اتباع تعاليم المسيح ،وعلى هذا النحو تعرف يسوع ليكون هللا في جسد رجل ،ثم أنت تعرف أن يسوع هو هللا ،وعلى هذا النحو ال
يمكن أن يكون اللعين.
كلمة "أككورسيد" وهو يعرف :الرهيبة أو يحض على الكراهية ،محكوم ،يعانون آثار نقمة .

تنوع الهدايا
اآلن هناك التنوعات هدايا ،ولكن بنفس الروح .وهناك اختالفات في اإلدارات ،ولكن الرب نفسه .وهناك تنوع العمليات ،ولكن هو نفس
هللا الذي  workethالكل في الكل .كورنثوس 6-12:4

بغض النظر عن المواهب التي قد أنعم هللا عليكم ،وتلك المواهب المختلفة أسبغ على شخص آخر ،أنها كانت كل أنعم هللا نفسه.
هناك أولئك الذين يتم إعطاء المواهب من المغنين عظيمة ،واآلخرين الذين هم الراقصات عظيمة ،وغيرهم ،الذين لديهم موهبة في دراسة
العلوم ،لكن جميع أبناء هللا وكان هللا األب الذي أعطى لكل تلك المواهب التي يمتلكونها.

ألن الربح الشخصي
ولكن المجاهرة بالروح تعطي لكل رجل إلى الربح ويثال .ألحد يرد بالروح الكلمة من الحكمة؛ إلى آخر الكلمة المعرفة بنفس الروح؛ إلى
دين آخر بنفس الروح؛ إلى آخر مواهب شفاء بالروح نفسها؛ إلى آخر عمل المعجزات؛ إلى نبوءة أخرى؛ إلى آخر المميزين من األرواح؛ إلى آخر
أنواع األلسنة؛ الغواصين إلى آخر الترجمة شفوية اللغات .كورنثوس 10-12:7

كل منا ،والتي يمكن أن تسمى الرجل ،أعطيت هدايا من هللا .كيف نستخدم تلك الهدايا ما يصل إلى كل واحد منا .ولكن كما أنها هي أنعم
هللا ،هو هللا قصد أن نجعل استخدام تلك الهدايا في "مجد هللا" األب ،وليس في منطقتنا المجد.
ولكن جميع هذه  workethفي أن واحد وروح المعني ،تقسيم لكل رجل تكافلية كما أنه سوف .كورنثوس 12:11

كل هدية أو الموهبة هي تلك على حدة ،وهي تمنح وفقا إلرادة هللا ،في سعادته.

حكاية رمزية لجسم اإلنسان
للجسم هي واحدة ،وقد خلت العديد من األعضاء ،وكافة أعضاء هيئة واحدة ،وأن يجري كثيرة ،جسد واحد :هو هكذا أيضا المسيح.
كورنثوس 12:12

كأعضاء في كنيسة المسيح ،يتعين علينا كل مواهبنا الخاصة .عندما ننضم معا مواهبنا مع األعضاء اآلخرين في كنيسة المسيح ،لدينا
العديد من األفراد تصبح وحدة واحدة" ،أبناء هللا".

وأدلى أحد تحت المسيح
ألحد بروح كلنا عمد في هيئة واحدة ،عما إذا كان علينا أن اليهود أو الوثنيين ،عما إذا كان لنا أن السندات أو مجان ًا؛ وقد تقدم لشرب في
روح واحدة كل .كورنثوس 12:13

 Paulيجعل القضية أنه ال يهم إذا كنت تستخدم ليكون يهوديا ً أو مشرك ،عندما كنت تعطي حياتك هلل-يسوع نحن كثير تصبح المتحدة
ككنيسة المسيح واحدة.

للجسم هو ليس عضو واحد ،ولكن الكثير .إذا كان يجوز القول القدم؛ "ألنني لست ناحية ،أنا لست من الجسم؛" فإنه ليس من الجسم؟ وإذا
كان اإلذن يجوز القول" ،ألنني لست العين ،أنا لست من الجسم؛" فإنه ليس من الجسم؟ كورنثوس 16-12:14

حسب جسم اإلنسان تتكون من أجزاء عديدة ،تعمل جميعها لصالح هيئة واحدة ،العديد من حتى مع ذلك ،واحد ،الجسم.

إذا كان الجسم كله عين ،حيث كانت جلسة االستماع؟ إذا تم االستماع إلى الجامعة ،حيث كانت رائحة؟ ولكن اآلن قد خلت هللا تعيين
األعضاء كل واحد منهم في الجسم ،كما أنها قد خلت من دواعي سرور له .وإذا كانت كل عضو واحد ،حيث كانت الهيئة؟ كورنثوس 19-12:17
ولكن اآلن هم أعضاء كثيرة ،حتى اآلن ولكن هيئة واحدة -كورنثوس 12:20

وال أستطيع أن أقول العين منعزلة الناحية" ،ليس لدى أي حاجة الليك ":وال مرة أخرى الرأس إلى القدمين" ،لدى ال حاجة لكم" .ناي،
أكثر أعضاء الجسم ،والتي تبدو أكثر ضعيفة ،ضرورية :وتمنح أعضاء تلك الهيئة ،التي نعتقد أن تكون مشرفة أقل ،عند هذه ونحن أكثر وفرة
الشرف؛ ولدينا قطع أونكوميلي كوميلينيس أكثر وفرة .كورنثوس 23-12:21

العديد من أجزاء متنوعة معا وتشكيل هيئة واحدة.

ألن لدينا أجزاء  comelyأن ال حاجة :ولكن هللا قد خلت خفف الجسم معا ،بعد إعطاء شرف أكثر وفرة لذلك الجزء الذي يفتقر إلى :أنه
ينبغي أن يكون هناك ال االنشقاق في الجسم؛ ولكن األعضاء ينبغي أن يكون للعناية بنفس واحد آلخر -كورنثوس 25-12:24
وعما إذا كانت تعاني من عضو واحد ،جميع أعضاء تعاني معها؛ أو يكون أحد أعضاء الشرف ،جميع أعضاء نفرح بإجرائه .كورنثوس
12:26

جسد المسيح
اآلن ية هي جثة السيد المسيح ،وأعضاء خاصة .وهللا خلت تعيين بعض في كنيسة الرسل األولى ،وثانوية األنبياء ،ثالثا المعلمين ،بعد أن
المعجزات ،ثم الهدايا الشفاء ،ويساعد ،والحكومات ،والتنوعات األلسنة .كورنثوس 28-12:27

وأنا تلميذ يسوع ،وتسعى جاهدة بشكل مستمر إلى الكمال من "سانت هلل" ،ولكن أنا بنفسي وأنا ال من كنيسة أو جماعة .عندما نحن الذين
هم تالميذ يسوع معا نشكل جماعة أو كنيسة ،ومع سائر الطوائف والكنائس في جميع أنحاء العالم ،ونحن يشكلون كنيسة المسيح.
كأفراد ،ولدينا المواهب الخاصة بنا أن نعطي ثم في "مجد هللا" ،كل فريدة من نوعها من اآلخرين.

هم جميع الرسل؟ هل جميع األنبياء؟ هل جميع المدرسين؟ هل جميع العمال من المعجزات؟ يكون جميع الهدايا للشفاء؟ هل الجميع
التحدث باأللسنة؟ هل كل تفسير؟ ولكن تطمع جد أفضل الهدايا :وبعد شو أنا لكم بطريقة أكثر من ممتازة .كورنثوس 31-12:29

على الرغم من أن هللا قد أعطى كل منا الخاصة بنا مواهب فريدة من نوعها ،ال يوجد شيء خاطئ في السعي للحصول على مواهب
أخرى ،أننا قد يكون متعدد المواهب ،ومما يعطي مجد أكبر للرب.

المواهب دون إعطاء المجد
لو أنا التكلم باأللسنة من الرجال ومن المالئكة ،وليس اإلحسان ،وأنا أصبح كالنحاس السبر ،أو الصنج هدير 1 .كورنثوس 13:1

يتم تعريف كلمة "األعمال الخيرية" ك:
 -1طوعا تقديم المال أو المواد ،أو المساعدة إلى المحتاجين.
 -2استعداد للحكم على الناس بطريقة مالئمة أو متسامحة.
 -3الحب "حيادية" ألشخاص آخرين ،ال سيما وأن فضيلة مسيحية.
إذا كنت تستخدم الخاصة بك هللا نظراً للمواهب الخاصة بك المجد ،وال تعطي المجد هلل ،ثم كنت يجري من يزدري باهلل.

وعلى الرغم من أن يكون هدية النبوءة ،وفهم أسرار كافة ،وجميع المعارف؛ وعلى الرغم من أن لدى جميع اإليمان ،حتى يمكن أن إزالة
الجبال ،وقد ال إحسان ،أنا ال شيء -كورنثوس 13:2

إذا كنت تعطي العبادة هلل كما أمر ،لكن ال تعطي صدقة أو رحمه لآلخرين ،ثم كنت ال حقا ً "سانت من هللا" ،وإذا ال ،فأنت ال شيء،
للصالحين وإال يدخل الجنة.

وعلى الرغم من أن أو ًال تمنح جميع السلع بلدي إلطعام الفقراء ،وعلى الرغم من أن أعطى جسدي ألحرق ،وقد ال اإلحسان ،بروفيتيث
لي شيئا .كورنثوس 13:3

ويجري العمل الخيري ،أو رحيم ،إحدى سمات أن يسوع تدريسها ،وعلى هذا النحو جزءا لما يعنيه أن يكون مسيحياً .إذا كان لديك ال
شيء ،فأنت ال مسيحية ،وال من اتباع يسوع المسيح حقيقي.

ال التباهي
الخيرية سوفيريث منذ فترة طويلة ،وهو نوع؛ انفيث الخيرية ال؛ الخيرية فاونتيث ليست في حد ذاتها ،وهو ينفخ ال ،ال تتصرف بنفسها
غير الئق ،يستغفر لها ال تملك ،ليس بسهولة أثارت ،ثينكيث الشر؛ وريجويسيث ليس في الجور ،ولكن ريجويسيث في الحقيقة؛ وبياريث كل
األشياء ،بيلييفيهت كل األشياء ،هوبيث كل األشياء ،اندوريث كل األشياء 1 .كورنثوس 7-13:4

كلمة "فاونتيث" هي الكلمة اإلنجليزية القديمة عن "التبجح" ويعرف بأنه :تفاخر حول أو أشاد بطريقة التباهي.
كلمة "أوستينتاتيوس" وهو يعرف :تميز بعرض مبتذلة للثروة والنجاح التي تهدف إلى إقناع الناس .
ما  Paulيقول هو أن الجمعيات الخيرية يجب أن ال تكون كوسيلة للتباهي بك الثروة أو العطف ،ولكن نظراً لسرية بقصد مساعدة
اآلخرين ،وليس تسليط ضوء على لك في أي حال من األحوال.

بينما يمكنك بعد اليف
الخيرية ابدأ فايليث :لكن ما إذا كان تكون هناك نبوءات ،وأنها سوف تفشل؛ ما إذا كان هناك تكون األلسنة ،ينقطع؛ وما إذا كانت توجد
المعرفة ،فإنه يجوز تتالشى بعيد ًا ،ألننا نعرف في الجزء ،ولقد تنبأ في الجزء  1كورنثوس 9-13:8
في اآليات أعاله ،هو استخدام  Paulقانون واحد األعمال الخيرية كرمزية لجميع الواجبات األخالقية تدرس من قبل يسوع والواردة في
الوصايا العشر .ما يقوله  ،Paulأنه بينما نحن على األرض في هيئات بشري اللحم والدم ،وحان الوقت إلثبات حبنا هلل ،واإلجراءات التي نتخذها
في األخالق ،قريبا ،مع "المجيء الثاني المسيح" ،سيكون لديك الوقت إلثبات نفسك في الماضي.

المجيء الثاني
ولكن عندما يأتي ما الكمال ،ثم ما في جزء منه ويتم بعيد ًا .كورنثوس 13:10

هذه اآلية هو تحذير ،لديك فقط بينما كنت تعيش حتى اآلن وقبل عودة يسوع تحقيق بر ،عندما يأتي يسوع ،فقط أولئك الذين هم "القديسين
هلل" سوف يكون اختطفوا حتى في السحب لتكون معه؛ وسيكون جميع اآلخرين لمواجهة الحكم واإلدانة خطر.

اإليمان آيات األخالق
عندما كنت طفال ،أنا كلم كطفل ،فهمت كطفل ،فكرت كطفل :ولكن عندما أصبحت رجل ،أنا وضعت بعيد ًا أشياء صبيانية ،ألننا نرى اآلن
من خالل زجاج ،ومظلم؛ لكن ثم وجها لوجه :اآلن أعرف جزئيا؛ ولكن بعد ذلك ما أعرف حتى وأنا أيضا معروف .واآلن يفنى اإليمان ،األمل،
جمعية خيرية ،وهؤالء الثالثة؛ ولكن أعظم من هذه الجمعيات الخيرية .كورنثوس 13-13:11

عندما كنت طفال ،ويشير إلى أوجه اإلجحاف الخطيئة التي كنت تشارك في أثناء الشباب الخاص بك ،ولكن اآلن بعد أن كنت قد أصبحت
راشدا ،إلقاء نظرة على نفسك كما في مرآة ،وتشاهد هذه التفاوتات ،وهكذا نسعى للتغلب عليها .مع هذا اإلدراك الخاص بك الماضي خاطئين ،عليك
أن تسعى إلى تحقيق بر ،ومع أن لديك اإليمان واألمل واإلحسان Paul .يقول لنا ،من تلك السمات الثالثة ،ثم تحقيق الخيرية هي أعظم.
أوافق أن الخيرية حتمية أخالقية قوية لتحقيق ،ولكن األعمال الخيرية بين أنت وأي شخص آخر ،في حين أنها هلل أن نتطلع إلى إعطاء
العبادة ،ولذلك اإليمان هو حتى اآلن وبعيدا أكبر من الثالثة ،لكنت تعتقد أن في نية .عندما كنت تعتقد أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وأن عند هللا يجعل
وعد ،سوف تتحقق ،وعندما مات يسوع على الصليب أنه كان منبعث معزل الحياة ،وذلك ألن يسوع كان منبعث ،ذلك سوف يمكنك أيضا إذا كان
لديك اإليمان.
اإليمان الروح ،بينما الخيرية من األخالق ،على حد سواء ،المطلوبة لتحقيق بر ،ولكن إذا كان لديك األخالق ولكن ال توجد نية ،ثم كنت
فقدت ،بينما إذا كان لديك نية دون األخالق ،وهذه ال تزال فرصة لك.

هدايا نبوءة
اتبع بعد اإلحسان ،والهدايا الروحية رغبة ،بل أن كنتم قد تنبأ -كورنثوس 14:1

كلمة "تنبأ" يعرف بأنه :الكشف عن إرادة هللا في التنبؤ أحداث المستقبلية .
 Paulيتحدث عن تلقي "الهدايا الروحية" ،وفي البحث الخاص بك للحصول على هذه الهدايا من هللا ،يرتب " Paulالخيرية" في الجزء العلوي من
القائمة .في اآلية أعاله ومع ذلك ،يقول  Paulأن الحصول على السلطة من "تنبأ" بعد هدية أكبر.
هللا قد أظهرت لي عدد قليل من األشياء التي حدثت قبل ما حدث ،ولكن لن أقول أن هللا أعطاني قوة النبوة .عندما كنت قد فهمت ما هو المقصود
بالنبوءة من "سفر الرؤيا" بشأن "رجسه الخراب" ،وكيف أنها تقف في المكان المقدس ،هللا أظهر لي عندما الذي سيحدث ،الذي أعلن عنه ثم في
صفحة ويب هذه حول أربعة أو خمسة أسابيع قبل فعلته .وقع هذا الحدث مثلما كتبت ،إال نتيجة لهذا الحدث لم يكن كما كان يفترض.
مرة أخرى ،أنه أعطاني التفاهم بشأن نبوءة وقت في "سفر الرؤيا" ،التي يراد بها  25يونيو  .2015وهذا يثبت أن تكون دقيقة ،ولكن مرة أخرى،
لم يحدث ما يفترض أن يحدث في ذلك التاريخ ،بدالً من ذلك ،حدث شيء آخر التي نظرت فيها ال.

كل هذا يقول لي أن هللا يظهر لي فهم كيفية تحديد نبوءات الوقت ومتى سوف يأتي لتمرير ،اآلن ،أن نحن في "نهاية األيام" ،ولكن الحدث أن تجري
ما زالت مخفية من لي حتى الحدث في الماضي .عند هللا قد أعطى األنبياء مثل  Danielأو جون رؤى أحداث في المستقبل ،وهي محددة جداً
ويحدث مثلما توحي الرؤى .هم األنبياء الحقيقية ،بينما أنا فقط أعطيت لفهم متى وليس ما.

تحدث في األلسنة
ألنه سبيكيث اللغة غير معروف سبيكيث ليست منعزلة الرجل ،ولكن هللا :ألي رجل  understandethله؛ هووبيت في الروح أنه
سبيكيث أسرار .كورنثوس 14:2

مرة قيل لي وزير رسامة أنه أعطيت للسلطة من "اللسان" .الغريب ،سألته ،كيف عرف معينة أن تحدث في األلسنة .عائلته ثم جاء للدفاع
عن نفسه وقال ،أنه في الميت يتحدث في ألسنتهم ألنهم سمعوا منه .ثم سألته" ،لكم جميعا ولدوا في اللغة اإلنجليزية ،والتي هي اللغة الوحيدة التي
تفهم بطالقة ،فكيف يمكن أن تعرف ربما إذا هو تحدث في األلسنة"؟
أن "الكالم باأللسنة "،يعني أن تتكلم بلغة واحدة ،أقول باالنكليزية ،ولكن حولك تسمع يتحدث باللغة التي ترعرعت في اإلسبانية،
والفرنسية ،إلخ وأوضحت أن هذا القس وأسرته إذا لم يكن أحد هذه التي أثيرت في لغة أخرى أن استمع له في ذلك اللغة ،بينما الجميع يسمع له
باللغة اإلنكليزية ،يكون هناك أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان في الواقع أنه تحدث في األلسنة.
بسبب لي عدم قبول دعواه ،أصبحت اإلهانة هو وأسرته معي ،وانتهت المحادثة .حتى يومنا هذا أشك في هذا القس لوجود هذه السلطة،
السبب الرئيسي هو أن كان يبشر بأول يوم السبت ،الذي يقول لي أنه ليس هو واعظ كلمة هللا الحقيقية ،ولذلك لم تعط سلطة األلسنة.
أن ما تقوله  Paulفي اآلية أعاله هذا .إذا كان لديك القدرة لأللسنة ،ولكن جميع أنحاء يمكنك التحدث بنفس اللغة عند التكلم ،ثم أنها سوف
ال تفهم ما تقوله ألنه سوف يسمعون بلغة مختلفة عن ماذا يتحدثون.
ومرة أخرى ،أجد أن  Paulيوجد خطأ في هذا البيان .كما أظهر لي أعاله ،عندما كنت أتكلم في اللسان الذي ال يزال ينطق الكلمات باللغة
الخاصة بك ،ويقول باالنكليزية ولكن أولئك الذين قد أثيرت في لغة أخرى ،يقول الفرنسي ،ويسمع لك بتلك اللغة ،ولكن أولئك الذين يتكلمون نفس
اللغة وأنتم ،باالنكليزية وسوف ال تزال تسمع في اللغة الخاصة بك عند الوالدة.
ولكن قال أن بروفيسيث سبيكيث منعزلة الرجال للتنوير ،وموعظة ،والراحة -كورنثوس 14:3

في الحديث عن اللسان ،يتم منحك هدية روحية من هللا ،وأن يسمح لجميع الذين يسمعون لك ،بغض النظر عن اللغة هم يتكلمون ،لفهم ما
تقوله .أن ما تقوله  Paulأن هذه القدرة صغيرة وأقل قيمة التي هدية النبوءة.

لغة غير معروفة
أنه سبيكيث اللغة غير معروف اديفيث نفسه؛ ولكن قال أن بروفيسيث اديفيث الكنيسة .أود أن يي كلم جميع مع األلسنة ،بل أن يي تنبأ:
أكبر هو أنه بروفيسيث من قال أن سبيكيث مع األلسنة ،إال أنه تفسير ،أن الكنيسة قد تتلقى تنويرا .كورنثوس 5-14:4

وهذه اآليات ،مرة أخرى يكشف  Paulسوء الفهم لما يعنيه أن التكلم في األلسنة .واالنطباع بأن تلك سماع أي شخص يتحدث في اللسان
لن تفهم له ،وكما أوضحت أعاله ،أن األمر ليس كذلك.

وهذا يقول لي أن جميع الهدايا التي قدمها لنا هللا وهو للتنوير هلل وتعزيزا لكنيسة المسيح .كما سبق شرحه  ,Paulهي كل نصل إلى هللا مع
المواهب الخاصة بنا ،وهللا يعطي الهدايا له حسب ما تمليه تلك المواهب.
يبدو لي ،أن  ،Paulفي إعطاء األفضلية لهدية واحدة على أخرى ،ويظهر من مساس من وزير واحد يسوع إلى آخر .ونحن على أجزاء
كثيرة ولكن الكنيسة واحد ،كل الوفاء الدالة أعطانا هللا Paul .تفهم هذا ،عندما أعطى قياس أجزاء الجسم ،ولكن يبدو أن نسي عند الحديث عن
الهدايا من هللا.

اآلن ،األخوة ،إذا جئت لكم التحدث مع األلسنة ،ما يجوز أنا الربح لك ،ما عدا أتكلم إليكم بالوحي ،أو بالمعرفة ،أو التنبأ ،أو المذهب؟
كورنثوس 14:6

وحتى األشياء دون الحياة إعطاء الصوت ،سواء األنابيب أو القيثارة ،إال أنها تعطي فرقا في األصوات ،كيف أنه يكون معروفا ما يتم
إيصاله أو هربيد؟  1كورنثوس 14:7

مرة أخرى تظهر هذه اآليات  Paulلسوء فهم للسان Paul .قائال أنه إذا كان يتكلم في األلسنة ،أولئك الذين يسمعون له سوف ال الربح
نظراً ألنهم ال يعرفون م ا يقوله .ثم قال أنه يقارن هذا مع التمييز بين الصوت من أنابيب أو قيثارة ،والتي لو سوف تتعرف على صوت واحد من
أنت األخرى لن يفهم ما يتكلم بكل صوت.

إذا تعطي البوق صوت غير مؤكد ،والذي يقوم بإعداد نفسه للمعركة؟ وبالمثل ية ،ما عدا يي ينطق بعبارة اللسان سهلة يجب أن يفهم،
كيف يجوز أنه يعرف ما يتحدث؟ يي أن يتكلم في الهواء .كورنثوس 9-14:8

هناك ،قد يكون ،من أنواع عديدة من أصوات في العالم ،وال يوجد منهم دون المغزى .ولذلك إذا أعرف أن ال المعني للصوت وسأكون له
أن سبيكيث البربرية ،وقال أنه سبيكيث أن يكون البربرية لي .كورنثوس 11-14:10

ومرة أخرى ،تكشف هذه اآليات  Paulلسوء فهم لما يعنيه أن يتكلم في األلسنة.

تسعى للهدايا التي أنشأ
حتى يي forasmuch ،وكما أنتم متحمس للهدايا الروحية ،تسعى أن يي قد تتفوق على تنويرا للكنيسة .ولهذا السبب السماح له بأن
سبيكيث اللغة غير معروف نصلي أن أنه يمكن تفسير .إذا أصلي اللغة غير معروف ،بريث روحي ،ولكن ما أفهمه العقيمة .كورنثوس 14-14:12

هناك جانب آخر من أخطاء  Paulالتي تظهر من خالل في اآليات الثالثة أعاله Paul .فهم أن علينا اختيار ما هو هدية روحية هللا
سيعطي كل واحد منا عندما كنا يتم تحويلها إلى اإليمان .ليس لدى سوى تجربتي الخاصة للحكم ،لكن أفهم ،وحتى مع ذلك ،أن لم نحصل على
اختيار ،لكن هللا تقرر استناداً إلى مواهبنا الشخصية ،ما هي الهدايا أنه يعطينا.
ما هي إذن؟ سوف أصلي بالروح ،وسأصلي مع الفهم أيضا؛ وسوف أغنى بالروح ،وسوف أغنى بالتفاهم أيضا .كورنثوس 14:15

آخر عندما أنت سوف يبارك مع الروح ،كيف يجوز أن أوككوبيث الغرفة لتعجبوا يقول آمون خاصتك إعطاء الشكر ،رؤية
 understandethأنه ليس ما أنت sayest؟ أنت حق ًا جيفيست بفضل جيدا ،ولكن اآلخر هو منشأ ال .كورنثوس 17-14:16

صحيح تحدث في األلسنة
وترتكز هذه المحادثة بأكملها قدمها  Paulخطأ ألن سوء فهم لما يعنيه أن يتكلم في األلسنة .أريد أن لكم جميعا نفهم أنه هو في الواقع
 Paulالذي في الخطأ وليس لي ،لذا اسمحوا لي أن تظهر لك في الكتاب المقدس حيث يتم تعريف قوة اللسان.

وأنهم امتألت األشباح المقدسة ،وبدأت بالتحدث باللغات األخرى ،كما أعطاهم الروح الكالم .وكانت هناك مسكن في "القدس اليهود"،
الرجل متدين ،من كل أمة تحت السماء .اآلن عندما كان نويسيد هذا الخارج ،تعدد جاءت معا ،وكان مرتبك ،نظر ًا ألن كل رجل يسمع لهم التحدث
بلغته .وكانوا جميعا عن دهشتها وراعه ،قائال أن واحد إلى آخر" ،ها ،ليست كل هذه التي يتكلم جاليلينس؟ وكيف نسمع نحن كل رجل في لغتنا
الخاصة ،حيث ولدنا؟ " أعمال 8-2:4

على الرغم من أن "سفر األعمال" يعزى عموما إلى وجود قد كتبها  ،Paulأفهم استناداً إلى الكلمات المستخدمة ،في كثير من األحيان أن
شخص آخر أو كاتب الذي هو في الواقع واحدة القيام بالكتابة.
اآليات أعاله ،من "سفر األعمال" ،هي محاسبة شاهد على األحداث واألحداث التي تحدث .ال يوجد شيء في الكلمات المستخدمة التي
توحي بأن هذا رأي ،لكن مالحظة صادقة.
أولئك الذين كانت مليئة باالشباح المقدسة ،جاليلينس ،وتحدث تلك اللغة ،ولكن أولئك الذين استمعت لهم الكالم ،من العديد من الدول
األخرى وأثيرت يتحدث لغة تلك األمة ،إال أنهم سمعوا جاليلينس التحدث إليهم باللغة التي بها كل من المواليد الخاصة بهم.
ترى ،من هذه الكلمات،وكيف نسمع نحن كل رجل في لغتنا الخاصة ،حيث أننا قد ولد ,الذي يعطي التعريف فيما يتعلق بما يعني أن يتكلم
في األلسنة.
 Paulفي الخطأ مرة أخرى فيما يتعلق بفهمه ،وعلى هذا النحو هذه المحادثة بأكملها فيما يتعلق بالتكلم باأللسنة كتم الصوت.

أشكر إلهي ،أنا أتكلم مع أكثر من يي جميع األلسنة :حتى اآلن في الكنيسة قد بل أتكلم خمس كلمات مع فهمي ،أن بالصوتي قد أعلم
اآلخرين أيضا ،من عشرة آالف الكلمات اللغة غير معروف .كورنثوس 19-14:18
األشقاء ،ال يكون األطفال في فهم :الخبث في هووبيت يكون أيها األطفال ،لكن في فهم الرجال .كورنثوس 14:20

ويتحدث القانون
في قانون مكتوب" ،مع الرجال في سائر األلسنة والشفاه األخرى سوف أتكلم منعزلة هذا الشعب؛ وبعد كل ذلك أنها لم تستمع لي،
" saithالرب .ولهذا السبب األلسنة إشارة ،ليس لهم أن نعتقد ،بل لهم أن االعتقاد بعدم :لكن اتنبأ سيرفيث ليس ألن االعتقاد بعدم ،ولكن لهم مما
نعتقد .كورنثوس 22-14:21

 Paulهو إعطاء االقتباس من مصدر آخر في الكتاب المقدس ،ولكن مرة أخرى يسيء فهم ما هي عبارة أنه هو نقال عن الوسائل.
مع الرجال في سائر األلسنة ،مرجع للناس من األمم األخرى.

وسوف أتكلم منعزلة هذا الشعب Paul :هو إشارة إلى قانون مكتوب ،مما يعني  Mosesللقانون ،والمكان الذي يجري نقلت هذه الكلمات
غير موجود في بلدي نسخة من الكتاب المقدس ،حيث ال يمكن أن اشرح استناداً السياق الذي يجري نقلت العبارة من ،ولكن يبدو ليأن  Paulيتكلم

بما القانون يقول  ،وعلى هذا النحو ،هو القانون الذي يتحدث ،ذلك "أنا

" التي تقول "سوف أتحدث منعزلة هذا الشعب" ،القانون ال شخص.

ولذلك هو القانون الذي يقول" ،بعد كل ذلك أنها لم تستمع لي "،وهو ما يعني أن شعوب األمم األخرى سوف ال تسمع القانون ،ألن ذلك هو القانون
الذي لم يأخذوا رئيس ،وال عالقة له مع شخص تحدث في األلسنة.
هذا صحيح في التاريخ ،ألنه فقط شعب دولة إسرائيل ،تولي أي اهتمام من  Mosesللقانون ،،بينما الشعوب األخرى من الدول األخرى
قد سمعت من القانون ،ومع ذلك لم نسمع ،ألنهم ال يعتقدون أن تطبيق القانون على اليهود لهم.
ولذلك ،ترى مرة أخرى هو  Paulمن سوء الفهم الذي كان يتحدث من.

إذا ولذلك الكنيسة بأسرها تكون معا في مكان واحد ،والجميع يتكلم باأللسنة ،وهناك تأتي في تلك الحلقات ،أو المتشككين ،وسوف ال
يقولون أنتم مجانين؟ كورنثوس 14:23

ويقوم هذا االفتراض كله يصل االعتقاد الخاطئ بأن أولئك الذين يولدون في لغة واحدة لن تفهم هذه تحدث في األلسنة ،التي وصفها قد
ثبت بسبب  Paulلسوء فهم لما يعنيه أن التكلم في األلسنة.

إذا كان كل نبوءة
لكن إذا كان الجميع يتنبأون ،وتأتي واحدة أنه ال يؤمن بأن هناك ،أو أحد نستوعبها ،أنه مقتنع كل ،أنه هو يحكم جميع :وهكذا هي أسرار
قلبه الظاهر؛ وحتى السقوط إلى أسفل على وجهة ،أنه عبادة هللا ،وتقرير أن هللا أنت في الحقيقة .كورنثوس 25-14:24

هو إبرام  Paulأن إذا كنت النبوءة والناس مجموعة متنوعة من اللغات يسمع لك ،أنهم سوف تفهم أنت وتحويلها إلى اإليمان ،وسوف
تكون مقتنعة بأن كنت في مقتل "رجل من هللا" ،بسبب النبوءة.
وأنا اتفق ،وهذا صحيح إال أنه إذا شعب لغات مختلفة سماع النبوءة لك باللغة الخاصة بك ،ثم كيف سيتم أنهم يفهمون ما كنت أقول .إال إذا
كنت تعطي النبوءة في األلسنة ،سوف كل ما تسمع بلغتهم ،ومما فهم ونعتقد.
أنها لهذا السبب أن هللا قد أوعز لي بترجمة الكثير من ما تقدم على صفحة ويب هذه إلى لغات أخرى ،حيث أن الناس من جميع أنحاء
األرض يمكن قراءة "كلمة هللا" بلغتهم ،وبالتالي فهم وربما تحويلها.

خدمة هللا أنشأ هللا
كيف يتم ذلك ثم ،األشقاء؟ أنتم معا ،كل واحد منكم قد خلت من مزمور ،خلت عقيدة ،خلت لسان ،خلت وحي ،خلت تفسير ًا .ترك كل شيء
ينبغي القيام به حتى تنويرا .كورنثوس 14:26

في هذه اآلية Paul ،مرة أخرى يظهر أنه يدرك أن كل ما حصلنا منطقتنا هدايا خاصة من هللا ونحن جميعا أنشأ هللا بممارسة تلك الهدايا.

إذا كان أي رجل يتكلم اللغة غير معروف ،فليكن اثنين ،أو على األكثر بثالثة ،وهذا بالطبع؛ وترك أحد تفسير .ولكن إذا كان هناك ال
مترجم ،السماح له باالحتفاظ بالصمت في الكنيسة .والسماح له بالتحدث إلى نفسه ،وإلى هللا .كورنثوس 28-14:27

واآلن بعد أن كنت قد ثبت المعني الصحيح لماذا يعني "التكلم باأللسنة" ،يمكنك أن ترى كيف يتم تعليق  Paulأعاله ال أساس لها وينقع
في الخطأ؟

عقد اللسان
واسمحوا األنبياء يتكلم اثنان أو ثالثة ،والسماح للقاضي األخرى .إذا كان أي شيء يكون كشفت إلى آخر التي  sittethبها ،فألول عقد له
السالم .كنتم قد الجميع تنبأ واحد ًا تلو اآلخر ،أن الجميع قد تعلم ،وكل ما قد يكون االرتياح .كورنثوس 14:29:31
وفي هذا يقول  Paulأن أولئك الذين يتحدثون بلغات مختلفة ينبغي إبقاء الفم بإيقاف تشغيل أثناء وجوده في جماعة مع آخرين ال لتلك
اللغة ،والسماح ألولئك الذين أتكلم لغة األغلبية الكالم ،وإعطاء اإلذعان لهذه.
وأنا على خالف المطلق مع هذه الفرضية كاملة .هللا يعطي لنا جميعا أن نفهم بطريقتنا الخاصة ،ومناقشة وبحث فهمنا المسبق حتى أن لم
نتلق سوء الفهم .إذا كان أحد الذين يتحدث بلغة ال يدكم ،وأنهم فعال في التكلم األلسنة ،ثم سوف تفهم كل ما يقولون يد هللا ،وليس الكلمات من
الرجال.
وأرواح األنبياء خاضعة لألنبياء .هلل ال صاحب البالغ من االرتباك ،ولكن السالم ،كما هو الحال في جميع كنائس القديسين .كورنثوس
33-14:32

هذا البيان الذي أدلى به  Paulالصحيح بنفسها ،ولكن السياق الذي يضعه  ،Paulما في الخطأ .ألن هو إعطاء  Paulمناقشة شيء ما أنه يسيء
فهم ،أنها كلماته جداً أن تخلق البلبلة بين تلك التي نسمع كلماته .وأنا أعلم أن يكون هذا صحيحاً ،ألن هذا القس تحدثت في وقت سابق قد خطأ
المقبولة  Paulشغل شرح أنها صحيحة وقد لهذا السبب تم سحبها أخرى بعيداً عن "كلمة" هللا الحقيقية ،وإلى أكاذيب الشيطان.
تذكر :كما هو مبين بيهوذا ،حتى أولئك الذين يمكنك الثقة والحب ،ويمكن أن يؤدي لك بعيداً عن هللا ،حتى عندما ال يدركون أنهم يفعلون
ذلك.
أنا ال أقول أن  Paulيهوذا آخر؛ كل ما أقوله أن كنت ال تأخذ بالقيمة االسمية أي شيء أن أي شخص يخبرك بالحقيقة .تحتاج إلى بحث ودراسة ما
يقولون ومقارنتها مع ما يقول لنا "كلمة هللا".
كما بينت في عدة مناسبات Paul ،غير معصوم ،على الرغم من أنه نظراً ألن النبي يسوع إلى الوثنيين .على الرغم من أن الكثير من
الحقوق  Paulما خطأ ،كما أنه من السهل يكفي الكتشاف الحقيقة استناداً إلى بلده األوزان ببساطة عن طريق أخذ الوقت والجهد الدراسة والبحث.

تكون المرأة الصامتة
اسمحوا الخاص بك المرأة االحتفاظ بالصمت في الكنائس :لال يسمح لهم بالكالم؛ بل أنها هي قيادة تحت الطاعة ،saith ،وكذلك القانون-
كورنثوس 14:34

مرة أخرى يظهر  Paulله التحيز ضد المرأة ،ومرة أخرى ال أوافق تماما .وقد أظهرت في وقت سابق ،كيف ينظر هللا جميع أطفاله كالمساواة،
وجميع الذين تعطي العبادة كأوامر هللا ،سوف تكون مقبولة في "جماعة اإلخوان المسلمين للمسيح"" ،أبناء هللا" ،بغض النظر عن جنسهم.
وإذا سوف يتعلمون شيئا ،والسماح لهم اسأل أزواجهن في المنزل :ألنه عار على المرأة أن أتكلم في الكنيسة .كورنثوس 14:35

هذه المحادثة التي تعكف  Paulفي ذلك فهي في الخطأ ،وكتم ،هللا يريد أن نتعلم جميع له الحقيقة ،وفي تعليم ،نتلقى التفاهم .ال أرى هللا بين
الجنسين ،ألنه في قلب وروح هللا يبدو ،ليس في الجسم إلى الخارج من الرجل.

ما؟ جاءت كلمة هللا خارج ًا م ن أنت؟ أو أتى هو لكم فقط؟ إذا كان أي رجل يفكر نفسه أن يكون النبي ،أو الروحية ،السماح له باإلقرار بأن
األشياء التي اكتب لكم وصايا الرب .كورنثوس 37-14:36

مرة أخرى  Paulيخبرنا بأن إذا نحن نتفق معه ،ثم علينا أن نقبل أن كل ما يكتب هو كوصية من هللا ،لكن إذا ما يكتب  Paulمخالف لما
هللا قد أظهرت أنها الحقيقية في أماكن أخرى من الكتاب المقدس ،هي لنا أن نقبل أن يكتب فيه  Paulأو تلك التي كتبت تلك األنبياء الذين جاءوا قبل
Paul؟
وقد هذه المعضلة ابدأ الخلط لي ،لننظر في سياق ما يقال ،والكلمات المستخدمة .إذا كانت العبارة تميل إلى تمجيد رجل ،ثم تنظر في
العبارة رأي رجل وليس كلمة هللا ،إذا استخدمت العبارة تمجيد هللا وزيادة تفهم سر هللا ،ثم أقبل تلك الكلمات التي يتحدث بها هللا.
في ما ورد أعاله  Paulيكتب" ،األشياء التي اكتب "،الذي يقول لي أن أنه يعطي المجد لنفسه ،وليس ذلك بكثير هلل.

ولكن إذا كان أي رجل جاهل ،دعه يكون جاهل .ولهذا السبب ،األخوة ،تطمع إلى نبوءة ،وتمنع عدم التحدث مع اللسان .ترك كل شيء
عمله الئق وفي الترتيب .كورنثوس 40-14:38

هذه اآليات اآلخرين قبل كل شيء يكشف عن تفضيل  Paul'sأو مساس لنبوءة بدالً من التكلم باأللسنة ،وقد أظهرت ،كما تستخدم العبارة،
هو رأي رجل وال وصية هللا.

النصر في يسوع
وعالوة على ذلك ،األخوة ،أعلن لكم اإلنجيل الذي وعظت لكم ،الذي يي قد تلقت أيضا ،وحيث تقف يي؛ بموجبه أيضا يي يتم حفظها إذا كنتم االحتفاظ
في الذاكرة ما وعظت لكم ،إال إذا كنتم قد يعتقد عبثا .كورنثوس 2-15:1

في هذه اآليتين هو تلخيص  Paulالذي قال أنه بشر في الفصول السابقة .ويقول كذلك أنه إذا كنت تقف( ،اليف) ،بالوعظ في ،ثم يمكنك
يخلص ،ما لم يكن له الوعظ لكانت عبثا لك ،ألنك لم تقم بذلك أو لن تصدق.
بسبب عدد كبير األخطاء التي قد أظهرت  ,Paulأنا ال تستند بلدي عبادة هللا إال أن  Paulبشر ،ولكنها اكتسبت ،بسبب دراستي الدؤوب،
أساسا لالعتقاد ،بأن تحيط علما بكتابات  ,Paulمع المحاذير كما حاولت أن تكشف لكم.

مؤسسة اإليمان
ويمكن فقط أولئك الذين يؤمنون بقيامه يسوع ،ووعده بأن القيامة وكذلك وعد هللا للحياة األبدية ،المتباهي اإليمان ،وأولئك الذين ال يؤمنون
على األقل هذا ،لن يتم حفظ.
ال يكفي أن يمكننا االعتقاد بأن الذي يتحدث عن  Paulأعاله اآليات ومع ذلك ،ولكن نرى أيضا عندما يخبرنا " Paulأكل الحيوانات التي
تم التضحية بها خطيئة أو تماثيل ولوحات للرموز الدينية ،هو أيضا من الذنوب ".إذا كنت ال أعتقد هذا صحيح ثم ليس لديك اإليمان.
لدى العديد من األقارب واألصدقاء التي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،ولو حاولت أن تبين لهم أن الصور المتجمدة وهي خطيئة ،أنها لم
تقم بذلك أو لن تصدق لي ،حتى عندما تبين لهم في الكتاب المقدس حيث تقول أنها خطيئة.
هؤالء الناس هم حتى اعماه الشيطان أنهم غير قادر على رؤية "كلمة" هللا الحقيقية ،وعلى هذا النحو يتم فقدان هلل .على الرغم من أن
أعرف هذا صحيح ،أنا لم تتخل عليها والتي ال تزال دعوة لي إلى ديارهم.

تعتقد روز يسوع من بين األموات
أللقيت لكم أو ًال وقبل كل شيء أن الذي تلقيت أيضا ،كيف أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب المقدسة؛ وأنه دفن ،وأنه ارتفع مرة أخرى
في اليوم الثالث ووفقا للكتاب المقدس 1 :كورنثوس 4-15:3
ويمضي  Paulلتبين لنا أن ظهور المسيح ،ووفاته وقيامه بالوفاء بالنبوءة ،وهي وعود هللا ،قدم لنا من خالل كتابات األنبياء .إذا كان في الدراسة
الخاصة بك يمكنك قبول ونعتقد أن تلك النبوءات المعطى من قبل هللا ،التي تأتي لتمرير صحيحا ً وهللا ،ثم سوف تعتقد في كل النبوءات ،كما يجري هللا" ،أنا
سوف تؤدي اليمين الذي أقسم" ،حتى تلك التي تأتي لتمرير .أنني أتكلم عن تلك التي تعطي في "سفر الرؤيا" التي ليست كلها لم تتحقق.

نرى يسوع ينظر بكثير
وأن كان ينظر لخالد ،ثم اثني عشر :بعد ذلك ،كان ينظر العاله خمسمائة األخوة في وقت واحد؛ منهم يظل الجزء األكبر حتى هذا الوقت الحاضر،
ولكن بعض هي سقطت نائم ًا .وبعد ذلك ،كان ينظر James؛ ثم لجميع الرسل .واألخير لكل ما كان ينظر للي أيضا ،اعتبارا من أحد المولودين خارج الواجب
الوقت .كورنثوس 8-15:5

ثم يمضي  Paulإلعطاء االعتبار إلثبات قيامه يسوع بإعطاء هوية ألولئك الذين كانوا شهود يسوع بعد أنه أثير من بين األموات .أنا
تشعر بأنها ملزمة للكشف عن آخر من األخطاء في .Paul

النساء كالقديسين هلل
في قائمة الشهود الواردة أعاله ،قد استبعد  ،Paulأنا واثق من نية ،ماري هما أوالً ذهب إلى قبر يسوع وعثر عليه في عداد المفقودين.
ورأوا أيضا يسوع الذين تحدثت إليهم ،ولذلك كان ينبغي أن يكون في الجزء العلوي من قائمة  ،Paul'sالتي كانت األول من رؤيته .واعتبر هذا
غياب االحترام مثال آخر يكشف  Paulلالعتقاد بأن المرأة غبي وتستحق فقط كألعوبة للرجال ،وهكذا ال يستحقون ارتباطهم بالوعظ له في الكتاب
المقدس ،كما قد أعطيت صوت في وقت سابق من هذه الدراسة من كتابات  .Paulاسمحوا لي أن أقدم شرحا ً لماذا أشعر أن يكون خطأ  Paulفي
هذا.

جعلها من الذكور واإلناث
أنتم لم اقرأ ،أن أنه مما جعلها في البداية أدلى بها الذكور واإلناث ،وقال لهذا السبب يجب على رجل ترك األب واألم ،وأن تنشق إلى زوجته :وهم
توين تكون جسد ًا واحد ًا؟ ولهذا السبب فال توين أكثر ،لكن جسد ًا واحد ًا .ما ذلك هللا قد خلت انضمت معا ،اسمحوا ليس رجل وضع أرباMatthew 19:4-6 .

ماذا أفسر هو هذه اآليات بمعنى أن هللا خلق الرجل والمرأة على قدم المساواة إلى بعضها البعض في "اليوم السادس من خلق" .عندما
انضم هللا آدم وحواء في الزواج ،وعلى ما نسميه "اليوم الثامن إلنشاء" هللا قسمين متساويين ،ذكوراً وإناثاً ،وأدلى كل واحد ،أسرة واحدة.
ولذلك ،إذا كان هللا جعلها متساوية ،وأنها هي كل خلق هللا ،ثم إذا كانت امرأة يجب أن يسمع إنجيل هللا وقبول ونؤمن بوعود هللا ،ثم هو
أنها لم "سانت هللا"؟ إذا كانت "سانت من هللا" ،ثم قالت أنها ثم ليس لديه المعرفة أن مطلب أن يكون تعريفها كقديس؟ إذا كان امرأة وهكذا هذه
المعرفة ،ثم ما السبب رجل لديه حق في ظل هللا ،واالمتناع عن أو إسكات النساء لطرح األسئلة أو إعطاء تفسير الكتاب المقدس؟
أنا لم اقرأ أي شيء في اإلنجيل حيث يقول هللا لنا أن المرأة أقل من رجل ،أو أن المرأة يجب أن يكون الرقيق لرجل غرض سعادته دون
وضع كشريك على قدم المساواة في الزواج أو في إيمانهم .في هذه اآليات من الكتاب المقدس عندما قرأت هذه الكلمات أعرب ،ال أرى لهم كمرسل
من هللا ،ولكن اآلراء والتحيزات أولئك كتابة الكلمة ،كما يفعل .Paul
ال  Paulال يقول أن جسم المرأة ليس لها وحدها ال جثة رجل له وحدة ،ويجب في الزواج أن استعداد إلعطاء اآلخر ما هو الحق
المنصوص عليه في عقد الزواج؟ أرى  Paulفي الموقف تجاه المرأة كبلدة التحيز الشخصي وليس جانبا من كلمة هللا.

وهل صعود يسوع من بين األموات؟
أنا األقل الرسل ،لست لقاء يسمى رسوال ،ألن أنا اضطهاد كنيسة هللا .ولكن بنعمة هللا أنا ما أنا :ونعمته الذي أسبغ لي لم يكن عبثا؛ ولكن أنا عملت
أكثر جالء من أنهم جميعا :حتى اآلن ال ،ولكن نعمة هللا الذي كان معي .ولذلك ،سواء كان األول أو أنهم ،حتى نعظ ،وحتى يي يعتقد .كورنثوس 11-15:9

اآلن إذا كان يكون بشر المسيح أنه ارتفع من القتلى ،كيف يقول البعض بين لك أنه ال يوجد أي القيامة من بين األموات؟ ولكن إذا كانت توجد ال أحياء
الموتى ،ثم هو لم يرتفع السيد المسيح :وإذا لم يكون ارتفع المسيح ،ثم لدينا الوعظ دون جدوى ،واإليمان أيضا دون جدوى .كورنثوس 14-15:12

نعم ،ونحن هي العثور على الشهود زائفة هلل؛ نظر ًا ألننا قد شهد هللا أنه أقام المسيح :منهم أنه آثار ال تصل ،إذا كان األمر كذلك ينبغي أن ارتفاع القتلى
ال .كورنثوس 15:15

وإذا كان المسيح ال تثار ،اإليمان دون جدوى؛ أنتم ال يزال في آثامك .ثم أنها أيضا هلكوا فيها هي سقطت نائم ًا في المسيح ،وإذا كان في هذه الحياة إال
ونحن لدينا أمل في المسيح ،ونحن أتعس جميع الرجال .ولكن اآلن هو المسيح ارتفع من القتلى ،وتصبح الثمار األولى منها أنه ينام .كورنثوس 20-15:16

ومن الواضح أن هناك بعض الذين  Paulواجه خالل أسفاره ودحض قيامه يسوع .وما زالت  Paulقبل طرح السؤال ،إذا لم ترتفع يسوع
من بين األموات ،ثم يجب أن نعتقد أيضا أن كنا سوف ال أحياء .أنها حقيقة أن يسوع ترتفع من بين األموات أن لدينا األمل في أن كنا سوف ترتفع
أيضا .بال أمل ،حيث هو اإليمان ،دون نية ،ثم قبول "تعاليم يسوع" دون الغرض.

آدم الموت ،الحياة "في المسيح"
منذ قبل الرجل جاء الموت ،قبل الرجل جاء أيضا بقيامه الموتى .كما هو الحال في آدم يموت كافة ،حتى في المسيح كل تقدم على قيد الحياة.
كورنثوس 22-15:21

وكان آدم لم أخطأ ،ثم أي رجل من أي وقت مضى قد مات .آدم وحواء ال يزال يعيش اليوم ،ولكن لخطاياهم.

نهاية األيام
لكن كل رجل في بلده النظام :ثمار المسيح األولى؛ بعد ذلك فإن السيد المسيح في مجيئه .ثم جاء النهاية ،عندما يقوم سلمت يصل المملكة هلل ،حتى
األب؛ عندما قال أنه يطرح أسفل كل قاعدة وكل السلطة والنفوذ .كورنثوس 24-15:23

ثمار المسيح األولى :يسوع هو األول من قد تم إحياؤه في الحياة األبدية ،مقابل الزاروس ،الذين تم إحياؤه مرة أخرى في جسد بشري،
الذي قال أنه منذ ذلك الحين توفي مرة أخرى.
بعد ذلك ،فإن السيد المسيح ،في مجيئه ،يشير إلى "ظهور الثانية المسيح" ،عند جميع أولئك الذين يمكن أن يعرف "القديسين هلل" ،الذي
توفي وفاة بشري ،بعث إلى "الحياة األبدية".
يتعين إنجازه ثم يأتي النهاية ،وإشارة إلى نهاية عهد يسوع  1000سنة عندما ترفع كل شر ،والسماء الجديدة واألرض الجديدة.
وحتى األب؛ عندما قال أنه يطرح أسفل كل حكم وكل السلطة والنفوذ .بنهاية عهد يسوع  1000سنة جميع األمم والحكومات والسلطة
األخرى سوف قد فككت ،مع الوحيد المتبقي ملكوت هللا.

أن "عدو هللا" األخير
ألنه يجب أن يسود ،حتى أنه قد خلت يضع جميع األعداء تحت قدميه .العدو األخيرة التي يتعين تدميرها هو الموت .كورنثوس 26-15:25

يسوع سيسود على األرض حتى كل أعداء هللا قد دمرت أو مهزوما .عندما يكون شيء ما أو شخص ما تحت قدمك ،طريقة أخرى للقول
بأن لديك طاقة أكثر منهم ،أو يمكنك السيطرة عليها .سيتم إنشاء ملكوت هللا على األرض بغية إزالة دومينيون الرجل من األرض ،والعودة إلى هللا.
سيكون "القانون الرجل" ال أكثر ،فقط سوف تقف "شريعة هللا" ،وجميعهم من الرجال في ذلك الوقت ستكون خاضعة "شريعة هللا" .عندما تم وضع
جميع الرجال تحت شريعة هللا وجميع أولئك الذين رفضوا أن القاعدة قد ألغيت خارج األرض ،ثم هللا سيدمر الموت نفسه .بمجرد كنت قد قبلت
ويعيش "شريعة هللا" ،وهو إعطاء الحياة األبدية لكم ،ثم الموت لن يكون يقين كما ألولئك الذين هم الموتى.
ألنه قد خلت وضع كل شيء تحت قدميه .ولكن عندما قال أنه  saithيتم وضع كل شيء تحت قيادته ،من المجاهرة بأنه يتم استثناؤها ،الذي وضع كل
شيء تحت له .كورنثوس 15:27

يسوع يخضع لألب
وعندما يكون هادئا له جميع األشياء ،ثم يقوم االبن نفسه يكون الموضوع له أيضا أن تضع كل األمور تحت له ،قد يكون هللا الكل في الكل .كورنثوس
15:28

يسوع هو هللا في جسد رجل ،ولكن يسوع ليس هللا األب وهو ابن هللا ،ولذلك ،يسوع أيضا موضوعا هلل األب وكما أثبت في حياته ،يعطي يسوع العبادة
الحقيقية والصحيحة هلل ،تماما كما سوف يفعل بقية القديسين هللا.

إذا كان ال القيامة ،ثم لماذا؟
آخر يجوز ماذا الذي يتم تعميد للميت ،إذا كان ارتفاع القتلى ال تعمل على اإلطالق؟ لماذا هي أنهم ثم عمد للموتى؟ ويقف لماذا نحن في خطر كل
ساعة؟ كورنثوس 30-15:29
في ذلك  Paulقد وضع نفسه للخطر بسبب له وعظ يسوع المسيح ،وأن "قيامه يسوع" هو خالص لنا جميعا Paul ،يسأل السؤال ،لماذا ينبغي أنه
يضع نفسه في خطر إذا لم يرتفع يسوع من بين األموات؟
احتج بابتهاج التي لدى في "يسوع المسيح" ربنا أموت يوميا .كورنثوس 15:31

إذا كان ال القيامة ،دعونا نحتفل!
إذا كان بعد طريقة الرجال وقد حاربت مع الوحوش في أفسس ،ما  advantagethلي ،إذا كان ارتفاع القتلى ال؟ تناول الطعام والشراب؛ ألن مورو
نموت .كورنثوس 15:32

يذهب  Paulعلى إعطاء السخرية لهذا المفهوم أن يسوع ال ارتفع من قبره ،قائال إذا لم يرتفع يسوع ،ثم لماذا تفعل لنا االمتناع عن
الملذات من هذا العالم ،لماذا ال مجرد طرف وتناول الطعام والشراب ،ألننا نموت للغد ،لذا لماذا ال يعيش الحياة على أكمل وجه حتى تكون هناك ال
حياة؟ إذا لم تثر هللا يسوع من بين األموات ثم الخالص كذبة ،حتى لماذا نحن احتضان األخالق ،عندما الخطيئة متعة أكثر من ذلك بكثير.

القيامة وشرح
ال يخدع :االتصاالت الشر الفاسدة حسن الخلق .مستيقظا إلى بر ،والخطيئة ال؛ ألن البعض أن عدم المعرفة باهلل :أنا أتكلم هذا العار الخاص بك .ولكن
سوف أقول بعض الرجل" ،كيف الموتى وتربى حتى؟ ومع ما هي الهيئة التي تأتي "؟ كورنثوس 35-15:33
إذا كان يمكنك سماع أو قراءة اإلنجيل كاذبة وال تأخذ وقت وجهد التحقق من ذلك مع "كلمة" هللا الحقيقية كما جاء في الكتاب المقدس ،ثم كنت سوف
تكون تالفة من األخالق هللا لسوء أخالق الشيطان .ثم يذهب  Paulإعطاء شرح لما يستتبع القيامة.
 Paulيسأل السؤال" ،مع ما هي الهيئة التي تأتي؟" وقد سألت هذا السؤال في بداية دراستي الكتاب المقدس .كان فهمي من خالل معظم حياتي
الجسم ولم تثر من الموتى ولكن أن الروح .أن جسم اإلنسان ال يمكن أن توجد خارج الغالف الجوي لألرض ،وبالتالي هذه منبعث ستكون بروح فقط.
اآلن هذا أعرف أن فهم كاذبة ،والجسد والروح واحدة .الجسم يمكن أن يعيش دون الروح كما يتضح من الحيوانات األخرى من األرض ،والتي جعلت
ال النفوس ،لكن هللا ،رجل روح حية ،ويقول أن الرجل هو أكثر من مجرد الجسم .الرجل جزء من النظام الطبيعي لهذه األرض ،ولكن بسبب الروح ،رجل لديه
أيضا القدرة على السماء.

المثل بذور الحبوب
أنت خداع ،أن الذي أنت سوسة لم تسارع ،فيما عدا أنه يموت :وأن الذي أنت سوسة ،أنت سوسة ال هذه الهيئة أن تكون ،ولكن الحبوب العارية ،قد
فرصة من القمح ،أو من بعض الحبوب األخرى :ولكن هللا جيفيث من هيئة كما أنها قد خلت من دواعي سرور له ،وإلى كل البذور جسده .كورنثوس 38-15:36

يستخدم  Paulرمزية زراعية إلعطاء فهم كيف سيتم إنجاز هللا القيامة Paul .يخبرنا بأن حتى شيء ميت ،فإنه ال يمكن أن يكون تسارع
مرة أخرى .ألن تسارع هي نفسها فيما يتعلق بأن رينيماتيد ،أو للبدء في التحرك والشعور تتحرك .
في الرمزية من زرع حقل ،يستخدم  Paulقياسا لبذور نبات أن عندما يموت النبات في الخريف وكنت أخذ بذور من هذا المصنع،
وسوف تنبت البذور والمصنع ثم سوف تنمو مرة أخرى Paul .تشير إلى أنه ليس من المصنع األصلي الذي سوف يعود إلى الحياة ولكن بذور هذا
النبات.
والمشكلة الوحيدة لدى مع هذا التفسير ،على الرغم من أن  Paulال تنتهي من ذلك ،هو أن ما أفهمه هو أن أنا سوف يكون األموات وكل
شعره على رأسي عندما أموت سوف يكون على رأسي عندما أنا أشعر باألموات ويعتقد أن األخير لدى طلب اإلعدام سيكون الفكر األولى التي لدى
عند القيامة .ال يوجد أي بذرة رجل معين ،التي يمكن أن تنمو ليكون هذا نفس الرجل محددة .وحتى في اإلنجاب الطفل ليس الرجل الذي هو والده.
الطفل فريدة من نوعها حتى نفسه.
جميع اللحم ال اللحم نفسه :ولكن هناك نوع واحد من لحم رجال وآخر اللحم من الحيوانات ،وغيرها من األسماك وآخر للطيور .وهناك أيضا السماوية
والهيئات األرضية :لكن مجد اإلجرام السماوية واحد ،ومجد األرضي شيء آخر .كورنثوس 40-15:39
أن ما تقوله  Paulهو أن الرجل هيئة األرض ،ولكن في القيامة سيكون واضحا في جسم المالئكة.
وهناك مجد واحد من الشمس ،ومجد القمر آخر ،ومجد النجوم آخر :ل  differethنجمة واحدة من آخر نجمة في المجد .كورنثوس 15:41

لذلك أيضا هو قيامه الموتى .هي تزرع في الفساد؛ يتم رفعه في إينكوروبشن :هي تزرع في الخزي؛ يتم رفعه في المجد :هي تزرع في الضعف؛ يتم
رفعه في السلطة :هي تزرع هيئة طبيعية؛ يتم رفعه هيئة روحية .وهناك هيئة طبيعية ،وهناك هيئة روحية .كورنثوس 44-15:42
وحتى هو مكتوب" ،أول رجل آدم قدم روح حية؛ وقدم آدم الماضية بروح المسرعة .كورنثوس 15:45
أنا لست متأكداً من أين  Paulيحصل على هذه الفكرة آدم األخير من .قامت ببحث عن الكتاب المقدس ،ولم يتم العثور على أي إشارة إلى آدم األخير.
أنا واثق أيضا إلى حد ما أن آدم بسبب خطاياه ضد األشباح المقدسة سوف ال يكون بعث إلى الحياة األبدية ،ولكن بدالً من ذلك سوف تذهب إلى الموت األبدي.
وهو حجم ذنوبه لماذا تعرقل هللا البشرية كلها مع خطيئة آدم.
 ،انظر هذا ومع ذلك ،كعدم بيان حرفية ،ولكن كرمزية إعطاء مزيد من توضيح المناقشة الواردة أعاله .ما  Paulيقول أعاله ،يعطي الدعم فهمي
األصلي أن جسم بشري ال تحصل على أحياء ولكن فقط الروح ،وإنما كالروح جزء من الجسم وأنه يجب أن تكون لدى هيئة القيامة  Paulقائال أن هذه الهيئة
ستكون غير قابل للفساد ،حيث يعتبر الجسم إيرثلي فساداً.

يسوع كمثال
لمساعدتي في فهم هذا ننظر يسوع على سبيل المثال .يسوع توفي وفاة الموت على الصليب ،وكان أحياء .هيئة أحياء يسوع كان صلبا وقد تطرق من
قبل أولئك الذين رأوه بعد قيامته .هذا يقول لي أن كان أحياء جثة يسوع؛ إال أن ذلك لم يعد رهنا بالموت .مع األمثلة في  Paulمن البذور ،الجسم أحياء يسوع
كانت متطابقة مع نص بشري ،إال أنه لم يعد رهنا بفساد الموت ،وبعبارة أخرى ،تم جعله أفضل ،ولكن ال تزال نفس الهيئة.

هووبيت أن لم يكن أو ً
ال وهو الروحية ،ولكن هذا هو أمر طبيعي؛ وبعد ذلك ما روحي .كورنثوس 15:46
أول رجل من األرض ترابي :هو الرجل الثاني الرب من السماء .كما ترابي ،هذه هي أيضا التي ترابي :وكما السماوي ،هذه هي أيضا التي السماوية.
وكما أننا قد أتت صورة ترابي ،نحن يتحمل أيضا صورة السماوية .كورنثوس 49-15:47

أثارت يصل إلى إينكوروبشن
اآلن هذا القول ،األخوة ،أن اللحم والدم ال يمكن أن ترث ملكوت هللا؛ ال الفساد أن يرث إينكوروبشن .ها أنا شو كنت لغزا؛ "سنقوم النوم ليست كلها،
ولكن نحن جميعا تغيير يتعين ،في لحظة ،في طرفه عين ،في ورقة رابحة األخير :ألن صوت البوق ،والميت يجب أن تثار غير قابل للفساد ،ونحن تغيير يتعين.
كورنثوس 52-15:50

ما سبق هو إشارة إلى األبواق التي سوف الصوت مع "مجيء الثانية للمسيح" ،وأنه عندما عاد السيد المسيح والبوق األخير من تلك
األصوات جميع أولئك الذين قتلوا في المسيح سوف تثار في الحياة األبدية ،وأولئك الذين هم "القديسين هلل" أن بعد العيش في هذا اليوم سوف يكون
التغيير من الموتى أو فساداً للخالد أو غير قابل للفساد.
لهذا فساد ًا يجب وضع على إينكوروبشن ،ويجب وضع هذا البشري على الخلود .حتى عندما افسادي هذا قد يطرح في إينكوروبشن ،وقد يطرح هذا
البشري في الخلود ،ثم يوجه لتمرير القول بأن ما هو مكتوب" ،هو ابتلع الموت النصر" .كورنثوس 54-15:53
يا موت ،أين هو خاصتك اللدغة؟  Oالخطيرة ،حيث انتصار خاصتك؟ لدغة الموت هو الخطيئة؛ وقوة الخطيئة هو القانون .كورنثوس 56-15:55
ولكن الحمد هلل ،الذي جيفيث لنا النصر من خالل سيدنا يسوع المسيح .كورنثوس 15:57

عبارة أن يستخدم  Paulفي شرحه للقيامة غير مرض بالنسبة لي أنها ال تعطي اإلجابة على السؤال األصلي؛ " ،ومع ما هي الهيئة التي
تأتي؟" لذا اسمحوا لي أن أقدم تفسيراً لكم أن يعطيني فهم أكثر وضوحاً.
عندما يموت يموت الجسم ولكن الروح يذهب للنوم ،يسوع يصف ذلك .الروح الذي يعطينا إمكانية واحدة مع هللا ،الجسم ال أكثر من ذلك
الجسم من أي حيوان آخر .أنها الروح التي هي جوهر هذا الذي يجعلنا فريدة من نوعها من جميع الرجال اآلخرين الذين ساروا على وجه األرض
من أي وقت مضى منذ رجل أنشئت أول مرة في األرض باهلل.

فهمي للقيامة
تتكون الهيئة من العناصر( ،ذرات) ،الكون بشري( ،ما يسمى األرض هللا) ،ال يتمتع أي منها بالحياة الخاصة بهم .من ناحية أخرى
السماء ،ال يتكون من ذرات ،ولكن من مادة نقية آخر هو إنشاء في جوهرها أنقى.
عند القيامة هللا سوف تشكل تلك العناصر التي يتألف منها كل من أجسادنا من ذلك الذي يرصد السماء ،ومرة أخرى نفخ الروح الحية في
تلك الهيئات .هللا يقول لنا أن كل شعره وقد تم عدها ،الذي يقول لي أن أبقى في ذاكرة كل جانب من الجسم وأنه كان في الموت ،وسيتم تأسيس من
أركان السماء تماما كما كان ،مع كل شعره في مكانها.

جهاز مثالي
الروح هي الجوهر؛ الجسم هو السفينة موجودة في الروح .سوف يكون هناك اختالف ومع ذلك ،إذا في الحياة كانت عرجاء ،أو الصم أو
المكفوفين ،أو بأي نوع من المرض أو العجز ،هذه األمور لم تعد سوف تصيب الجسم أحياء .وهذا الذي هو من السماء هو الكمال؛ ولذلك ،ستبذل
أيضا لدينا السماوية في الكمال.

اإليمان ليس بدون جدوى
لذلك ،يكون إخوتي الحبيب ،يي  ،stedfastوغير قابلة للنقل ،يزخر دائم ًا في أعمال الرب forasmuch ،وكما أنتم نعلم أن العمل الخاص بك ال
تذهب سدى في الرب .كورنثوس 15:58

أنا متأكد من اآلن ،بعد أن قرأت كل ما كنت قد كتبت قبل هذه الدراسة ،يمكنك فهم ما هي كلمة "العمل" وتتصل ،ولكن على فرصة
الخروج كنت لم تقرأ الدروس األخرى أو فصول هذا الموضوع ،اسمحوا لي أن اشرح معنى كلمة "عمل" مرة أخرى كما يتم استخدامه هنا قبل
.Paul
عمل الرب يشير إلى الجهد لك موضع الدراسة ،وتعلم "اإلنجيل المقدس" هللا .كما ترون من الكلمات  ،Paulويدرك أنه ال يكفي أنك
ببساطة تعلن نفسك مسيحي ،أو تعلن أن يسوع هو مخلص الخاص بك؛ و تكثر في عمل الرب ،يجب أن تمشي سيرا على األقدام في الحديث ليس
مجرد الحديث.
مجرد التفكير في األمر .إذا كان إعالن يسوع المخلص الخاص بك كل ما عليك فعله ،ثم لماذا نحن يقال بيسوع لتجنب الخطيئة ،وماذا
 Paulيخبرنا أن يي  ،stedfastوغير قابلة للنقل ،والكثرة دائماً ?
يسوع يغفر خطايانا ،وهذا صحيح ،ولكن فقط إذا كنا نسعى إلى االمتناع عن الخطيئة .كالرجال بشري أننا سوف الخطيئة ،حتى ولو أننا
قصارى جهدنا لعدم الخطيئة ،دائماً ،سوف يحدث خطيئة .ألنه يأتي مع يتأثر الشيطان كل يوم نعيش فيه .ولكن إذا كان "العمل" في تثقيف نفسك
من هللا وما يقف لكم ،ثم هللا يعلم أن لكم الرغبة في قلبك ال الخطيئة ،وهو هذا الجهد الذي يمكنك المشاركة في هذا سيحدد حكم هللا لك.

السبت األحد هو كذب
فيما يلي عدة آيات قد تعطي المناقشة بشأن قبل في الدروس .أهمية فهم الحقيقة التي يتحدث عنها  Paulيجعل من المهم أن أعطى مرة
أخرى المناقشة هنا.
باستثناء "السبتية" واثنين من الطوائف الصغيرة ،نالحظ تقريبا جميع المسيحيين اليوم األول من األسبوع "المقدسة يوم السبت" هللا أو
األحد.

أول عذر
كل تلك التي تحدثت إلى الذين لديهم أي معرفة بالكتاب المقدس على اإلطالق ،يشير لي إلى اآليات الثالث التالية كواحدة من تلك
التصديقات لمراقبة األحد بدالً من "اليوم السابع" من األسبوع كما أنه المنصوص عليها في سفر التكوين الفصل  2والوصية الرابع الذي تم العثور
عليه في خروج الفصل -20

اليوم األول من األسبوع
حتى اآلن بشأن تجميع للقديسين ،كما قد أعطيت أمر لكنائس جاالتيا ،أنتم 1 .كورنثوس 16:1

 Paulكما ترون ،هو إعطاء تعليمات إلى كنيسة كورنثوس بتناول مجموعة ،مثلما أنه قد أعطى كنيسة غالطية أن تفعل كذلك .لوضع هذا في سياق
سيكون لديك للعودة من طرق الكتشاف ،أن  Paulفي طريقة إلى القدس لتقديم المساعدة للفقراء من تلك المدينة الذين هم المؤمنون بالمسيح ،التي تأتي ضمن
األوقات الصعبة بسبب االضطهاد من شيوخ معبد .هذه المجموعة التي يجري طرحها  Paulثم لهؤالء الناس في حاجة إليها.

عند اليوم األول من األسبوع واسمحوا كل واحد من وضع منه في المتجر ،كما خلت ازدهرت هللا له ،أن يكون هناك ال تجمعات عندما جئت.
كورنثوس 16:2

ثم يرشد " Paulالقديسين كارينثيا" ،فضال عن تلك التي جاالتيا ،اتخاذ تلك األشياء التي يتم يتم التبرع بها لجهود اإلغاثة وتخزينها اليوم

األول من األسبوع .عليها اليوم األول من األسبوع تكمن اسمحوا كل واحد منكم بواسطته في مخزن.
أطلب منكم ،حيث في هذه الكلمات هو  Paulيأمر أن "اليوم األول" من األسبوع هو اآلن "يوم السبت المقدس" للرب؟ يمكن البحث عن
أي شيء في هذه الكلمات أن يقول لنا ذلك .ولهذا السبب سألت هذا السؤال" :لماذا قال  Paulهذه التجمعات لتتخذ الهبات وتخزينها اليوم األول
من األسبوع"؟
إذا كنت تفكر في أنها سوف تشاهد .كما هو الحال دائما ً في بالدي الدؤوب دراسة الكتاب المقدس ،أطلب من األسئلة.
ما ينطوي عليه كل هذا؟ ليس هناك أحد إجراءات التي يمكن تعريفها بأنها "أعمال"؟ إذا كان لديك الحبوب أو غيرها من المواد الغذائية،
أو مالبس أو أيا كان ،ولكم هي جسديا االنتقال من منزلك إلى مكان التخزين ،ال أن يشكل هذا النوع ذاته من العمل المحرمة يوم "السبت مجلس
اللوردات"؟ أنها ال تقف لسبب من األسباب ،أنه لن يأمر  Paulالقديسين القيام بشيء ما شرير في يوم الرب ،ولكن إصدار تعليمات لهم بالقيام بذلك
في اليوم التالي" ،اليوم األول" من األسبوع؟
شيء آخر للنظر ،هذه التعليمات من  Paulفي شكل رسالة إلى شيوخ الكنيسة ،فكيف كنت تعتقد أنها يمكن أن تمر هذه التعليمات إلى
الجماعة إال في يوم واحد من األسبوع أن أنهم جميعا الحصول على معا ،التي بالطبع هو اليوم السابع من األسبوع أو "يوم السبت"؟
ما هذا يقول لي هو  Paulهو إعطاء تعليمات إلى زعماء الطوائف أن تعلن هذه المجموعة عند الناس الحصول على معا خالل "الخدمات
اليوم السابع" ،حيث أنه في اليوم التالي ،األحد ،أنها يمكن تجميع تبرعاتهم معا.
وال يزال  Paulيقول" ،أن هناك يكون ال تجمعات عندما أتى" .ال يطلب  Paulالقديسين على عقد خدمات اليوم األول من األسبوع ،وأنه
يعطي تعليمات أن تضع تلك األشياء التي يمكنهم في التخزين ،حيث أنه عند وصوله ،مهما كان اليوم الذي قد يكون ،وسيكون هناك ال تجمعات،
ويمتلك نظراً ألنه ال يريد أن تلكأ ،ولكن لمتابعة مع إيالء االعتبار الواجب لمعرفة احتياجات تلك في القدس.
ولذلك ،في هذه الكلمات من الحقيقة ،وقد أرست كذبة الشيطان العارية للكذب بأنها .ثم هل تقبل "كلمة" هللا الحقيقية ،أو سوف يمكنك
االستمرار في االعتقاد ،واالحتفال بيوم األحد كيوم للراحة؟
تذكر :إذا كان هللا تكلم عليه ،هذه هي الحقيقة ،إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،أنها كذبة .أما عبادة "هللا خلق" كما أنه أوامر ،أو لم تقم ،يزن
روحك الخالدة في الميزان.

عذراً الثانية
التالي هو مثال آخر "كلمة" هللا الحقيقية التي أولئك الذين يراقبون أول يوم السبت ،يبدو أنها غير قادرة أو غير مستعدة لقبول.

ثم في نفس اليوم في المساء ،يجري اليوم األول من األسبوع ،عندما تم إغالق األبواب التي كانت فيها التالميذ تجميعها خوفاً من اليهود،
جاء يسوع ووقفت في الوسط ،و  saithلهم" ،السالم عليكم ".جون 20:19

هذه اآلية يتحدث في اليوم نفسه الذي وجد يسوع أن يبعث من قبره .هذه اآلية أيضا يخبرنا أن يسوع كان منبعث اليوم هو اليوم األول من
األسبوع ،وأن كان اآلن تقريبا أكثر ،ألن هذا الشعر يخبرنا أنه في مساء .
أوالً السؤال الذي ينبغي طرحه لماذا كان الرسل وعقد في ذلك الوقت واليوم؟ اآلية أعاله يجيب على هذا السؤال؛ وقد اجتمعوا خوفاً من
اليهود .كما ترى ،ال يوجد شيء في كلمات هذه اآلية حتى يوحي بأن الرسل قد تجمعوا لالحتفال بيوم السبت ،وأنهم تجمعوا بغية إخفاء بعيداً عن
اليهود التي يريد قتل كل منهم فقط كاليهود قتل يسوع.

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

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

عيد الفصح
أود أن أبلغكم أن يحيط علما أن  Paulيعطي إشارة إلى عيد الفصح ولكن ليس لعيد الفصح .المسيحيين األوائل ،وشملت  ،Paulلم يعقد االحتفال
بموت وقيامه يسوع كأي نوع من عطلة أو المراقبة الدينية السنوية .لم يكن حتى إنشاء كنيسة روما في  12:00م عندما أمر اإلمبراطور قسطنطين
االحتفال ،فضال عن االحتفال لعيد الميالد ،وأولئك الذين يطلقون على أنفسهم المسيحية بدأت الحفاظ على مراقبة سنوية.
اإلمبراطور قسطنطين فعلت هذا ،ليس بسبب أي شيء في الكتاب المقدس حيث يعطي هللا التعليمات أو األوامر ،ولكن نظراً ألن تقع تلك
األحداث اثنين خالل "االعتدال الربيعي" (عيد الفصح) فضال عن االنقالب الشتوي( ،عيد الميالد) ،سواء التي كانت جانبا من عبادة آلة الشمس الوثني،
وال عالقة لها مع "تعاليم يسوع" ،أو العبادة "من خلق هللا".
اإلمبراطور قسطنطين مصلين وطيد اللة الشمس ،ولم يكن ابدأ مسيحيا ً كما حددها أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع المسيح.

وإلى اليوم األول من األسبوع (األحد) ،عندما جاء التوابع معا لكسر الخبز Paul ،بشر لهم ،مستعدا للرحيل في الغد؛ وواصل خطابه حتى
منتصف الليل .أعمال 20:7

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

كسر الخبز
هذه اآلية بالتأكيد يتحدث اليوم األول (األحد) ،ولكن عليك أن تسأل والسؤال "ما  Paulبه في مثل هذا اليوم األول من األسبوع؟" هذا الشعر

يخبرنا ،وجاء التوابع معا لكسر الخبز.
ثم نحن بحاجة إلى طرح السؤال ماذا يعني ذلك لكسر الخبز؟ لقد جاءوا معا تناول وجبة ،ووقت العشاء .ال يوجد شيء لتشير إلى أن هذا
االجتماع في أي حال من األحوال بمالحظة يوم السبت ،لقد جاءوا معا في المساء لتناول العشاء.
اآلية ثم يمضي ليقول لنا Paul" ،بشر لهم" .ومن هذه الكلمات أن أولئك الذين قد تحدثت إلى اإلصرار على أن هذا يعكس احتفال بيوم
السبت ،ألن يعظ  Paulتلك اليوم األول من األسبوع.

يغادر غداة
المفتاح لفهم لماذا هذا ليس احتفال يوم السبت في الكلمات التالية ولكن" .على استعداد للرحيل في الغد "،يكشف عن الغرض الحقيقي لماذا يعظ
 Paulللحاضرين .سوف يغادر  Paulفي الصباح ،حيث أن الشعب يريد وتحتاج أن  Paulنعطيهم التعليمات المتعلقة "إنجيل هللا" ،لمن يعرف عندما أو
إذا كان  Paulسيمر من أي وقت مضى طريقهم مرة أخرى.
وهذا ليس احتفال بيوم السبت ولكن اجتماع مرتجلة للشعب للحصول على قدر المعرفة من أحد مثل  Paulأنها يمكن قبل أن يغادر .الكلمات،
"وواصل خطابه حتى منتصف الليل "،هو أول جانب من السبب في هذه القصة مكتوبة في الكتاب المقدس ،مع فهم كامل جلب التالية لهذا الغرض.
قد تسأل ،ثم "لماذا تسبب هللا أن هذا يكون مكتوب في الكتاب المقدس أن لم يكن إلرشاد أن عبادة هللا اليوم األول من األسبوع مسموح به
هلل؟"

شالالت صبي من الثالث علوي
اآليات التالية تعطي الغرض أو سياق لماذا يقال هذه القصة في الكتاب المقدس.

 ،وكانت هناك إشارات كثيرة في مجلس الشيوخ ،حيث جمعت معا .وهناك جلس في نافذة معينة رجل شاب اسمه استشهاد افتيخوس ،التي
سقطت في نوم عميق :وكما كان  Paulطويلة الوعظ ،غرقت إلى أسفل مع النوم ،وسقطت من دور علوي الثالث ،واتخذ الميت .و  Paulذهب إلى
أسفل ،وسقطت عليه ،وتبني عليه وقال "مشكلة ال أنفسكم؛ حياته بالنسبة له " .عندما ولذلك كان يأتي مرة أخرى ،وقد كسر الخبز ،ويؤكل ،وتحدث فترة
طويلة من الوقت ،بل وحتى كسر اليوم ،حيث غادر .أعمال 11-20:8

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

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

تذكر :هذا االجتماع والوعظ ويبدأ عندما كانت تجلس في وقت العشاء في مساء اليوم األول من األسبوع ،وثم استمر طوال الليل حتى نهاية
الشوط األول اليوم  ،مما سيجعل من العشاء مساء اليوم األحد ،وخالل الليل ،وهللا يبقى الوقت هو اآلن في "اليوم الثاني" من األسبوع أو يوم االثنين ،في
الصباح أو الشروق صباح اليوم االثنين-

تذكر

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

أول يوم من األسبوع أو يوم األحد .حتى أنهم نجلس لتناول العشاء ،مساء يوم األحد ،ثم كما هو اآلن يحدث في وقت قرب أو بعد غروب الشمس ،أو في
المساء من هذا اليوم ،وهو يعني ،مساء اليوم األحد.
ما هو هذا أن تقول لي هو أنه في نهاية اليوم األول في مساء اليوم األول ،أنها الجلوس لتناول العشاء .يمكن أن يحدث هذا النهاية لوجبة اليوم
قبل فترة وجيزة من أنهم جلسوا لتناول العشاء ،تبعا ً لما هو الوقت من السنة ،واستمر خالل الليل عندما يسقط الطفل.

هذا ثم خالل ساعات اليوم الثاني من األسبوع كما يقول هللا الوقت .ونحن نعلم ما هو الوقت من السنة أن هذا يأخذ مكان من ،بعد أيام الفطير،
أعمال  -20:6هذه العبارة هو إشارة إلى عيد الفصح ،الذي يصادف في شهر آذار/مارس ،مما يعني أن هذه الوجبة أن حدثت في بداية المساء في حوالي
 1600ساعة ،أو  04:00م اليوم األحد ،وقبل أنهم جلسوا لتناول العشاء.
ولذلك ،هذه القصة بأكملها يقال من األحداث التي تحدث من اإلعداد للشمس اليوم األول من األسبوع ،من خالل الليل لالستراحة اليوم اليوم
الثاني من األسبوع ،وهو ليس اليوم األول من األسبوع ،يوم األحد ،ولكن في اليوم الثاني من األسبوع يوم االثنين .وفي شروق الشمس ،اليوم الثاني من
األسبوع (االثنين) ،أن  Paulثم غادرت.
واآلن بعد أن اتخذنا الوقت لدراسة وفهم هذه اآليات ،ال أرى كيف أي شخص يمكن أن تفسر هذه القصة كما يجري تعليمة لالحتفال يوم السبت
في "اليوم األول" من األسبوع .وكان كل من الوعظ الذي قام به  Paulبعد غروب الشمس في مساء اليوم األول من خالل الليل إلى صباح اليوم الثاني،
مما سيجعل من اليوم األحد ال.
أيا من الوعظ في  Paulيحدث خالل ساعات اليوم الوقت من "اليوم األول" ،وجميعها حدثت خالل ساعات عند معظم الناس ،لوال نائماً ،وأن
هللا يعطي لنا أن نكون اليوم الجديد أو في اليوم الثاني من األسبوع.

اليوم األحد عدم
إذا كان قبول أولئك الذين يعتقدون أن هذه اآليات تعطي دليالً على حفظ يوم السبت في أول يوم من األسبوع من قبل هللا ،ثم ال أنه يتبع أنه ينبغي
إعطاء هذه اآليات نفس دليل على أنه يجب أن نالحظ السبت ال في اليوم األول ولكن في اليوم الثاني من األسبوع ،واالثنين؟ وبطبيعة الحال لم يكن كذلك،

يوم السبت هو االسم الذي أعطى هللا "اليوم السابع" من األسبوع ،يوم األسبوع الذي هللا المقدسة وقدس ثم فقط .تماما كما أننا ندعو اليوم السابع السبت،
هللا األولى أعطاه اسم يوم السبت.

تعريف كسر الخبز
كجزء من كتابي يعني هذه الصفحات في صفحة ويب هذه ،أنا كثيرا أوقات إرسال نسخ من أجزاء من ما كنت قد كتبت إلى الناس اآلخرين لقد
كان من وقت آلخر المناقشات أو خالف مع فيما يتعلق بفهمي لما هو الكتاب المقدس .ما يلي هو واحد من هذه المناقشة التي قدمت فعال في كتابات ،Paul
الفصل  ،6ولكن أعطى مرة أخرى اآلن كي مطرقة المنزل الخطأ من أول يوم السبت.
يمكنني استخدام نمط خط مختلف مع التعليقات في جو من تعليقاتي ،حيث سيكون لديك سهولة معرفة األعمال المتعلقة باأللغام والتي هي له.

وإلى اليوم األول من األسبوع (األحد) ،عندما جاء التوابع معا لكسر الخبز Paul ،بشر لهم ،مستعدا للرحيل في الغد؛ وواصل خطابه حتى
منتصف الليل .أعمال 20:7

اجتماع مرتجلة
نحن لسنا في االتفاق؛ هذا عدم اجتماع

مرتجلة .

ال أستطيع إعطاء هوية هذا الشخص ،الذي أعطى جو ،ألنه قد حصلت عدم اإلذن باستخدام اسمه في هذا المنتدى العام ،ولكن يجب أن
نعرف أن هذا الشخص وزير رسامة في إحدى الكنائس البروتستانتية.
التعليق جو أعاله يتعلق ببلدي ،تفيد بأن الجماعة قد معا للعشاء وال شيء أكثر من ذلك .وترى جو من فهمي للخالف جو ،أن المصطلح،
"كسر الخبز  "،ال يشير إلى وجبة يوميا لكن بتناول وجبة من أهمية خاصة أو مناسبة.
على افتراض أن يكون الخالف في جو هذا ،كتبت مرة أخرى له ما يلي.
أنت على حق ،ووقت العشاء والجلوس لتناول العشاء .العبارة" ،لكسر الخبز "،هو عامية ،مما يعني "الجلوس وتناول العشاء".

الخبز ،العنصر الرئيسي في النظام الغذائي
وكان العنصر الرئيسي في النظام الغذائي للعالم القديم الخبز ،من مصر إلى بابل .إذا أنها يمكن أن تحمل أي شيء آخر ،كان تكملة للخبز .أن
الجلوس على طاولة ،ومزق الخبز في القطع ثم نقع في نوع ما من مرق عشب ،إلعطاء نكهة الخبز ولتسهيل مضغ الخبز.
المصطلح" ،كسر الخبز" ،في أي شكل من األشكال يوحي نوعا من مناسبة خاصة أو احتفال .في كل مرة كنت اجلس لتناول العشاء ،يمكنك
كسر الخبز.

يوم الذي اختاره التوابع
في محاولة لتقديم الدعم بما أنه كان حجة ،جو أرسل لي هذا.
"عندما التوابع معا لكسر الخبز "،يحدد اليوم الذي اختاره التالميذ للحفاظ على التواصل التي كان يقودها اللورد.
وكان ردي على النحو التالي :افترض أنك تتحدث عن العشاء األخير في الجملة أعاله .نعم ،أنها جاءت معا االحتفال بالفصح ،ونعم يسوع كسر
الخبز في تلك الليلة ،واستخدام الخبز والنبيذ كما سيمبوليسمس يمثلون جسده ودمه في العهد الجديد .ولكن حتى قبل أن يسوع أعطى هذه سيمبوليسمس،
اثني عشر متورطون في تناول العشاء .أنهم شاركوا فعال في "كسر الخبز" .وأعطى كدليل اآلية التالية.

وكما أنهم كانوا يتناولون  ،يسوع أخذ الخبز ،والمباركة ،والفرامل ،وأعطاه لتالميذه وقال "اتخاذ ،تناول الطعام؛ هذا هو جسدي ".
Matthew 26:26
كنت انظر ،أنهم كانوا يتناولون الفعل؛ قد بدأت بالفعل كسر الخبز .صحيح وكان هذا خاصة مناسبة ،وعيد الفصح ،ولكن العبارة تشير إلى أي
وقت يمكنك الجلوس لتناول العشاء ،ليس فقط للمناسبات الخاصة.
وهناك العديد من ،خاصة في الطائفة اليهودية واإليطالية بعض األسر أن لقد كان العشاء مع ،التي ما زالت حتى اليوم تشير إلى الجلوس لتناول
العشاء ،ككسر الخبز .ثم كتبت إلى جو.

ال عيد الفصح
استناداً إلى الوسيطة الخاصة بك ،يمكن فقط افترض أنك العقل أن الوجبة التي تحدثت "وجبة عيد الفصح" ،ولكن إذا نظرتم إلى الكلمات التي
تمت كتابتها ،هذه الوجبة خاصة تجري بعد أيام الفطير كما هو مبين في اآلية التالية.
ونحن أبحرت بعيد ًا عن فيليبي بعد أيام الفطير ،وجاء لهم إلى ترواس في خمسة أيام؛ حيث أننا اإلقامة سبعة أيام .أعمال 20:6

كما ترون ،عيد الفصح وقد ذهبت بالفعل وأنهم سافروا إلى ترواس لقضاء سبعة أيام هناك.

السبب نظراً لتناول وجبة
السبب الذي أعطى لماذا كانوا بالجلوس لهذه الوجبة ألنه مساء اليوم األول ،مما يعني أن هذه الوجبة بعد يوم السبت وأن في صباح اليوم،
االثنين Paul ،تستعد لترك ترواس ،مواصلة رحلته .أنها كانت ببساطة الجلوس لتناول وجبة الماضي قبل مغادرة .Paul
إذا نظرتم في سياق ما يجري مناقشته في  20األفعال سوف ترى ،أنه ليس من الدقيق الذي هو الموضوع ،وال حقيقة أن التوابع القليلة قد
تجمعوا لتقاسم وجبة .سياق أو موضوع ما يعطي  Paulالمناقشة للصبي الصغير الذي يقع ثالث قصص وهو استشهاد ولكن عندما يرفع  Paulله في
ذراعيه حياته ترجع له .ويظهر  ،Paulأنه مثل سائر الرسل ،أنه أيضا يمكن أحياء الموتى.

سقط الصبي
بقية المناقشة ،بما في ذلك وجبة اليوم األول ،هو إنشاء إطار لماذا  Paulكان حاضرا عندما سقط الصبي ،وأن ذلك يرجع إلى أن الصبي كان
يجلس في بقعة محفوفة بالمخاطر االستماع إلى ما كان  Paulيقول ،التي أدت إلى سقوطه.
جو ثم يسألك السؤال التالي ،ال يزال بقصد إعطاء الدعم إلى تأكيده على أن هذا كان احتفال السبت يوم أول.
ينبغي أن يكون السؤال حقا ً لماذا اختاروا في اليوم األول من األسبوع؟
ردي على هذا السؤال على النحو التالي :هذا هو الشيء ،وأنها لم تختر أي شيء Paul .إلقامتهم في ترواس قد وصلت إلى نهايتها ،وفي صباح
اليوم التالي أنه سيترك .الوجبة كان شيئا أكثر من أنهم جلسوا لتناول العشاء.
عيد الفصح األصلي لم يكن اليوم األول من األسبوع .إذا كان يسوع كسر الخبز في عيد الفصح (الخميس أو الجمعة) ،وهو يعني لكي تنفذ في
ذلك اليوم ،فقد قال أنه .ال! ثم لماذا ال يوم السبت؟

ما هو جو في إشارة إلى أعاله له عالقة مع حقيقة أن العشاء األخير كما الحظ يسوع والرسل وقع يوم الخميس ،أو في اليوم الخامس من
األسبوع .وكان خالل تلك الليلة عندما يسوع هو ألقت القبض على شيوخ المعبد .ثم يوم الجمعة ،في اليوم التالي ،وفي اليوم السادس من األسبوع،
حوكم يسوع وأدينوا ،والمصلوب .في مساء "اليوم السادس" ،يوم الجمعة ،يسوع إزالتها من الصليب ووضع في القبر.
كان ،ولذلك ،مساء اليوم الخميس ،أن العشاء األخير قد وقعت.
كما ترون ،جو يصر على أن هذه الجماعة و  Paulاختار مساء اليوم األول من األسبوع كيوم االحتفال بيوم السبت.
وقد حفظ لالحتفال بالفصح ال عالقة لها بحفظ يوم السبت .فمناسبات منفصلة .ويبدأ عيد الفصح في "اليوم الرابع عشر" من آذار/مارس،
ولكن هذا التاريخ يمكن أن يحدث في أي من أيام األسبوع ،تبعا ً للسنة ما .يوم عيد الفصح األصلي ،كما هو مبين في "الكتاب من النزوح الجماعي"،
غير معروف .أنها ليست يوم األسبوع أن األمور ،هو الرابع عشر والحادي والعشرين من األشهر من آذار/مارس أن األمور في حفظ الفصح.
ردي على جو كما يلي:
إنشاء هللا ابدأ أن عيد الفصح يحتفل به في أي يوم معين من األسبوع ،إال أنه من المقرر عقدها كمناسبة تستمر أسبوعا ،لمدة سبعة أيام
وأن يكون ال أكل خبز مخمر خالل تلك األيام السبعة.
في اليوم العاشر من الشهر وأنا أفهم أن يكون شهر مارس كما نضع التقويم اليوم ،عيد الفصح أو الوحش القصد لتناول وجبة عيد الفصح
أن تؤخذ وفصلها عن بقية يسمع.
وجبة أو عيد الفصح أن يكون قتل في اليوم الرابع عشر من الشهر نفسه .ألن اليوم األول من عيد الفصح اليوم نفسه أنها تقتل وتآكل
الوحش الذي في الرابع عشر الشهر ،ثم في اليوم األخير لعيد الفصح يجب أن تكون سبعة أيام في وقت الحق أو في اليوم الحادي والعشرين من
الشهر.

ألن هذه األيام أيام الشهر وليس من أيام األسبوع ،أنها تغير من سنة إلى أخرى .فمن الممكن أن عيد الفصح وجبة قد تقع في يوم السبت،
ولكن هذا ليس مصدر قلق لالحتفال "االحتفال بالفصح".
أن هذه الوجبة ،الذي يحضر حاليا  ,Paulله عالقة مع عيد الفصح ،وكان ال عالقة لها بيوم السبت ،حيث لوحظ فعال يوم السبت ،كله
الحجة في جو أعاله ليس له معنى.

العهد الجديد
أن جزءا من العهد القديم .ولكن المسيح كان إرساء عهد جديد مع الوعود الجديدة .وقال أنه جاء للوفاء ال تدميرها .العهد الجديد تحتفل
باالنتصار على الموت والقبر والحياة الجديدة التي في المسيح .والسبب لماذا يتم االحتفاظ في اليوم األول من األسبوع اليوم األول هو أيضا اليوم
الثامن = األسبوع الجديد ،العهد الجديد .وأعطى يسوع أيضا وصية جديدة "التي تحب بعضها البعض كما كنت قد أحب"
الفرضية جو في الجملتين عدة أعاله في الخطأ .ويقول جو أن في "العهد الجديد" ،واالحتفال "يوم السبت اليوم السابع" لم يعد ينطبق،
على األقل هذا ما أعتقد جو القول ،ألنه مع إقامة "العهد الجديد" ،ويوم جديد قد تستعمل "يوم السبت".

كما أعطت بواسطة هللا
لما إذا كان قد تم ذلك العهد األول ال عيب فيه ،ثم يجب أن ال مكان فقد طلبت للمرة الثانية .للعثور على خطأ معهم ،أنه " ،saithها ،األيام
المقبلة saith ،الرب ،عندما سيتم جعل عهد جديد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا :ال وفقا للعهد أن قدمت مع آبائهم في اليوم عندما أخذت منهم
على يد قيادة لهم الخروج من أرض مصر؛ نظر ًا ألنها واصلت ليس في بلدي العهد ،واعتبرت لهم ال "سيث الرب .العبرانيين 9-8:7
في اآليات أعاله ،يعطي هللا سببا لماذا هناك حاجة "العهد الجديد".

لهذا هو العهد الذي سوف أقوم مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام saith ،الرب؛ سيتم وضع قوانين بلدي في أذهانهم ،وكتابتها في قلوبهم:
وسوف يكون لهم وجود هللا ،وتكون بالنسبة لي الناس .العبرانيين 08:10

وكما ذكرت عدة مرات في صفحة ويب هذه ،يجب عليك قبول "كلمة هللا" كالحقيقة ،ال زيادة أي شيء أن هللا قد قال وال يقلل من أي شيء
أن هللا قد قال.
في الكلمات أعاله التي يتحدث بها هللا فيما يتعلق "العهد الجديد" ،هناك ال حديث عن "يوم السبت" ،لذلك ،أنها تعارض "كلمة هللا" تشير
إلى أن ما قاله هللا في أي شكل من األشكال يتعلق بحفظ السبت اليوم السابع.

تعريف الوفاء
أستطيع إال أن نفترض ،كالعديد من المسيحيين األخرى قد تحدثت إلى ،أن جو الخلط فيما يتعلق بمعنى الكلمة" ،استكمال".
جاء يسوع للوفاء ،لكن جو ويبدو أن عدم فهم تعريف استكمال .تلبية يعني على استكمال .إلكمال شيء ال يعني أن األمر انتهى اآلن إلى
حد جعلها عفا عليها الزمن ،ولكن ذلك أنها اكتمال اآلن إلى نقطة ليصل إلى حالة من االستخدام األمثل أو الغرض .

حكاية رمزية للجدول
أنا استخدم األمر التالي المثل شرح أفضل ما تفي معنى الكلمة.
وكان هناك نجار ،وأنه كلف بإنشاء جدول جديد لألسرة التي استأجرت له .بعد أن عمل في الجدول لعدة أيام ،أنه كان يجلس رأسا على
جدول أعمال له ،مع ثالثة من أربعة أرجل المرفقة ،عندما دعا بعيداً لرعاية بعض الروتينية األخرى.
عند هذه النقطة ،يمكن أن يسمى الجدول من جدول ،إال أنها لم تنته ،في ذلك مع ثالثة أرجل لن تكون مستقرة بما يكفي الستخدامه
كجدول ،فمن غير مكتملة.
النجار ترجع إلى أعمال التشطيب الجدول في بضعة أيام .بمجرد تولي المحطة الرابعة واألخيرة ،ويعطي الجدول ورنيش ،وهو يقف
على األرض .الجدول يتم اآلن ،ولديه وظيفة الجدول كما الغرض المقصود .النجار جلبت الجدول لإلنجاز ،وأوفت بذلك العقد.

ينجز يسوع
الوصايا العشر ذاتها غير مكتملة .وهي ال تعكس االمتالء الذي هو هللا .هللا هو المجموع إجمالي مجده الشخصي وشخصيته ،وشخصيته
المعنوية .الوصايا العشر قائمة ستة من هللا الصفات األخالقية ،ولكن هناك الكثير.
ومع ظهور "يسوع المسيح" ،يعلمنا يسوع عدة أكثر معنوية ،التي تتصل اتصاالً مباشرا بالستة األولى ،ولكنها ليست واضحة حتى يمكنك
الدراسة والتوصل إلى فهم منظمة الصحة العالمية وما هللا وكل ما يقف.
الواجبات األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر كما يلي:
أنت سوف تفعل ال القتل،
أنت سوف ال يرتكب الزنا،
أنت سوف ال تسرق،
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور،
تكريم األم خاصتك وخاصتك األب،
أنت سوف ال تطمع.
هؤالء الستة هي قائمة بتلك األشياء التي يعرف هللا بأنه مذنب .يسوع ال يضيف إلى قائمة األشياء التي في خاطئين ،بدالً من ذلك وقال أنه
يعلم الجانب اإليجابي لتلك األشياء التي يعرف هللا بأنها جيدة والصالحين.
ونحن الراحة الذين نحزن أو بخالف ذلك في حاالت الشدة،
أولئك الذين هم إرادة وديع تعرف المكافآت،
أولئك الذين الجوع لالستقامة ،والعدل ،والمباركة،
أولئك الذين يقدمون رحمه لآلخرين هي المباركة،
أولئك الذين هم نقية في القلب المباركة،
أولئك الذين هم صانعو السالم المباركة،

تدرس جميع أن يسوع يعطي تعريف لكلمة "بر" ،في الوقت نفسه فإنه يعطي مزيد من فهم فيما بينهم هو هللا ،شخصيته ،وشخصيته
المعنوية.

وكما هللا
عند الجمع بين هذه األمور تدرس من قبل يسوع مع الحتميات األخالقية الواردة في الوصايا العشر ،يمكنك الحصول على تعريف كاملة
والوفاء بها لمن هللا ،ولكن أيضا تحصل على تعريف كامل لمن يريد هللا أن األطفال يجب أن يكون مثل.
أن يسوع يفي القانون وهي الوصايا العشر ،أنهم جميعا ال يزال تطبيق ،بما في ذلك االحتفال باليوم السابع يوم السبت .هللا األبدية إلى
األبد؛ شخصيته ،وشخصيته المعنوية غير قابلة للتغيير ،كما هللا األبدي ،هي أيضا "شريعة هللا" األبدي.
إنشاء هللا يوم السبت كما قال احتملت لخلق هذا الكون .كل يوم من األيام الستة لخلق لبنة أخرى في بناء إلقامة سبعة يوم األسبوع ،وعندما
استراح هللا في اليوم السابع ،أنه توج هذا األسبوع مع يوم السبت المقدس له .وسيكون هذا غير قابل للتغيير طالما بقي هذا الكون.
ما السبب هللا سيتعين تغيير "يوم مقدس بقية" له ،لمجرد أنه هو وضع "ميثاق جديد"؟ يوم السبت خارج الوصايا المدرجة في العهدين،
وهو جزء من هللا الوصايا العشر ،وهي تدوين "شريعة هللا" التي أنشئت قبل فترة طويلة من أن هللا خلق هذا الكون ،وقبل وقت طويل من هللا جلب
اإلسرائيليون األولى خارج مصر.

كلمة هللا
ولكن "اليوم السابع" يوم السبت للرب خاصتك هللا :خروج 20:10

أنا ال أعرف عنك ،ولكن أقبل أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وما تكلم هللا يجب أن يطاع .حيث أنه ال يوجد مكان في الكتاب المقدس حيث
قال أن اليوم األول من األسبوع هو "يوم السبت" وقال هللا ،أنا يجب لذلك االستمرار في قبول أن اآلية أعاله هو "كالم هللا" الحقيقي والصحيح.
تذكر :يسوع ولم يذكر فقط أنه كان للوفاء بالقانون ،لكنه كان أيضا للوفاء باألنبياء .يمكنك أن تقول لي ،ما هي الطريقة يفي يسوع
األنبياء؟ يمكنك شرح لي ما يعنيه يسوع عندما كان يتحدث عن األنبياء بهذه الطريقة؟
هللا أثبتت لي أن اإلجابة على هذا ،وقد أدرجتها في الدروس.
قدمت لكم ،للقارئ ،مع المناقشة الواردة أعاله حتى أنه يمكنك أن ترى مجموعة العقل من أولئك الذين ينخدعون بالشيطان إلى القبول
بالشيطان تكمن في أن يوم السبت اليوم األول من األسبوع .كل ذلك أدى إلى هللا أن تكون مكتوبة في الكتاب المقدس يقول لي أن يوم السبت ،كما
يقوده هللا ،يحتفل به في "اليوم السابع" من األسبوع .لقد وجدت شيئا في الكتاب المقدس حيث هللا أو يسوع يعطي األوامر أو التعليمات المتعلقة بأول
يوم "يوم السبت" .سواء كنت تعتقد "كلمة هللا" أنها الحقيقة أو كنت تعتقد كلمة الشيطان أنها الحقيقة .بك الروح الخالدة معلقة في الميزان.

يسوع تدحض االعتقاد اليوم األول
في نهاية يوم السبت ،كما بدأت في الفجر نحو اليوم األول من األسبوع ،جاءت مريم المجدلية ومريم األخرى لمعرفة القيامة28 .

Matthew

هل نفهم ما يقال هنا" ،في نهاية يوم السبت؟" كما ترون ،هذه الكلمات تقول لنا أن يوم السبت قد وصلت إلى نهايتها .ثم انتقل الكلمات
ليقول لنا المزيد من المعلومات" ،كما بدأت في الفجر لليوم األول من األسبوع" .يوم السبت أكثر ،وتفسح الطريق أمام فجر الليل.
وأنا اسأل السؤال" ،عندما يكون هذا المكان أخذ فجر؟" تخبرنا هذه اآلية" ،نحو اليوم األول من األسبوع ".في هذه اآلية ،هللا يجعل
واضح جداً مرة أخرى ،في اليوم األول من األسبوع غير يوم السبت ،ألن هللا يقول لنا أن يوم السبت قد انتهت ،وأن بزوغ فجر اليوم األول من
األسبوع.
مواصلة لدحض "اليوم السابع" كيوم مقدس هللا واالحتفال باألول يوم من األسبوع كيوم السبت ،بعد أن تم عرضه هذا ،يقول لي أن
الشيطان قد عقد قوية جداً في قلبك وعقلك.

تبرعات للقدس
وعندما يأتي ،كان مرتكبوها يي أن يقر بالرسائل الخاصة بك ،ومنهم سوف أبعث إلى إحضار العريق الخاص بك حتى القدس .ولو أنه من الوفاء
أن اذهب أيضا ،وأنها سوف تذهب معي 1 .كورنثوس 4-16:3

العودة اآلن إلى كتابات  ،Paulنستمر في هدف لماذا  Paulأصدرت تعليمات لشعب  Corinthianوتلك التي جاالتيا إلى تخصيص مساهمات
للسكان القدس.

اآلن سيأتي لكم ،عندما أنا يجب أن تمر عبر مقدونيا :النا تمر عبر مقدونيا .وقد يكون أن تتقيد ،نعم ،وفي فصل الشتاء مع لكم ،أن كنتم قد أحضر
لي في بلدي ويتيرسوفير رحلة اذهب .كورنثوس 6-16:5

 Paulقد بعث برسالة إلى كورنثية يطلبون المساهمات ويشرح اآلن فإن نيته العودة بعد ذلك إلى فصل الشتاء معهم ،ولكن أنه يجب أوالً أن
المساهمات إلى القدس.
لسوف ال أرى لك اآلن من جانب الطريق؛ ولكن أنا على ثقة أن تلكأ بعض الوقت معك ،إذا سمحت بذلك الرب 1 .كورنثوس 16:7
ولكن أنا سوف تلكأ في أفسس حتى عيد العنصرة .لباب كبير وفعال هو فتح لي ،وهناك الكثير من األعداء .كورنثوس 9-16:8

وهو عيد العنصرة يوم لالحتفال بيوم جاء األشباح المقدسة عند "الرسل يسوع المسيح".

 Paulيعطي مقدمة لآلخرين
اآليات التالية ال عالقة لها مع  Paulالوعظ "تعاليم يسوع المسيح" ،ولكن مقدمة لآلخرين في المسيح التي تسير إلى  ،Corinthianولهذا
السبب ليس لدى أي تعليق لتقديم.

اآلن إذا تأتي تيموثيوس ،نرى أنه قد يكون معكم دون خوف :ألنه  workethأعمال الرب ،كما أفعل أنا أيضا .السماح ألي رجل ذا يحتقر
له :ولكن إجراء له المنصوص عليه في السالم ،وأن كان قد حان لي :ألتطلع له مع األشقاء .كورنثوس 11-16:10

كلمس شقيقنا ابلوس ،أنا كثيرا المطلوب منه أن يأتي لكم مع األشقاء :ولكن إرادته لم يكن على اإلطالق أن يأتي في هذا الوقت؛ بل أنه سيأتي فيه
وله وقت مناسب -كورنثوس 16:12

ووتش يي ،الوقوف السريع في اإليمان ،إنهاء لك مثل الرجال ،يكون قويا .السماح لجميع األمور الخاصة بك القيام به مع الجمعيات الخيرية.
كورنثوس 14-16:13

أنا يوفقنا لكم ،األخوة ،وأنتم أعرف بيت ستيفنس ،أن هو أول ثمار من اخائية ،وأنهم قد المدمنين أنفسهم وزارة القديسين ،أن يقدم أنتم أنفسكم
منعزلة مثل هذا ،وعلى الجميع أن هيلبيث معنا ،والبوريث -كورنثوس 16-16:15

أنا سعيد لقدوم ستيفنس وفارس وأتشايكوس :ألن الذي كان مطلوب ًا على الجزء الخاص بك أنها زودت .ألنهم قد تحديث بلدي روح ولك :ولذلك
نعترف يي لهم أن يتم مثل هذا .أحييكم "الكنائس في آسيا" .أكويال وبريسيال أحييكم كثيرا في الرب ،مع الكنيسة في منزلهم .أحييكم جميع األشقاء.
تحية يي أحد آخر مع قبله مقدسة .التحية لي  Paulمع اليد الخاصة المتعلقة باأللغام .إذا كان أي رجل الحب ال الرب يسوع المسيح ،دعه يكون
"ماراناثا لعنة" .نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم .حبي أن أكون معكم جميعا في "يسوع المسيح" .أمين .كورنثوس 24-16:17
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