كتابات Paul
الفصل 8
القيام بأعمال الرب
ألننا نعلم أنه إذا جرى حل منزلنا الدنيوية من هذه الخيمة ،لدينا بناء هلل ،مجلس النواب لم تصدر مع اليدين واالبدية في السماوات 2 .كورنثوس 5:1
تذكر Paul :عاش وبشر في حين ما زال قائما المعبد في القدس-
مجلس النواب لهذه الخيمة أن  Paulيتحدث عن المعبد في القدس ،وأن كان يجري بناؤه من الطوب وقذائف هاون ،وعلى أيدي رجل ،ويمكن حل
نظراً ألنها ال تبني باهلل.
بناء هلل يشير إلى "الخيمة هللا" الذي في السماء.

لهذا نحن تأوه ،جدية رغبة يكون الملبس عليه مع منزلنا الذي من السماء :إذا كان ذلك يمكن أن يجري الملبس أننا ما لم يتم العثور على عارية.
كورنثوس 3-5:2
أنه عندما يتحدث عن  Paulيجري الملبس ،ال نتكلم عن القميص على ظهورنا ،ولكن تكون ملفوفة في الحب والرحمة من "هللا عز وجل".
نفس الشيء مع اإلشارة إلى كونها عارية ،أنها ليست عارية من الجسم لكن عارية من "بر هللا" واإليمان.
ونحن تأوه لهذه األمور للقديسين هلل ،أننا المفقودة ووحدها في هذا العالم ملوثا ً بالشيطان األكاذيب والخداع.
ألننا في هذه الخيمة تأوه ،التي أثقلت كاهل :ليس لذلك نحن سيكون عاريا ،ولكن الملبس عليه ،أن معدالت الوفيات قد ابتلعت الحياة 2 .كورنثوس 5:4

ونحن في الخيمة ،يشير مرة أخرى إلى معبد القدس.
أننا مثقلة لطالما أننا نعيش في الظلم بشري ،نقف فرصة لترقى إلى "بر مجلس اللوردات" ،وإلى أن تكون قصيرة أن فرصة العثور على ال تليق
بالسماء والحياة األبدية ،و ابتلع حتى من الحياة .

جزء األرض والسماء جزء
اآلن أنه قد خلت المطاوع لنا للشيء المعني هو هللا ،كما خلت منحهم معزل لنا الجاد للروح .ولذلك نحن دائم ًا على ثقة مع العلم أنه ،بينما نحن في
المنزل في الجسم ،نحن غائبة من الرب( :لنسير باإليمان ،ال بالبصر 2 ):كورنثوس 7-5:5
هللا خلق اإلنسان حيوان األرض ،ثم آثار الرجل ،مع روح المعيشة ،تنطوي على احتمال من السماء .في اإليمان ،ونحن على ثقة من أنه على الرغم
من أننا تعقد قاتلة لألرض في جسم بشري ،نحن غائبة من الرب والحياة األبدية.

اإليمان ،ونعرف الرب ،ولو لم نشهد له ،ووجود الثقة في إيماننا ،نحن في وقت من األوقات أن مع الرب.

ونحن واثقون ،أقول ،واستعداد بد ً
ال من أن يكون غائبا من الجسم ،وأن يكون حاضرا مع الرب 2 .كورنثوس 5:8

على الرغم من أننا من الجسم ولذلك منعت من دخول السماء ،نحن نفضل كثيرا أن تكون غائبة في الجسم والموجودة في السماء.
ولهذا السبب نحن العمل ،أنه سواء الحالية أو غائبا ،قد تكون مقبولة له 2 .كورنثوس 5:9

مرة أخرى تجعل كلمات  Paulمن الواضح أنه على علم بالحاجة إلى "العمل" في البحث عن الرب ،و أن كنا قد تكون مقبولة له .مرة
أخرى أقول ،ال مجرد كالم الحديث ،عن طريق استدعاء نفسك مسيحي ،تحتاج إلى المشي سيرا على األقدام ،بالعمل على بلوغ الكمال في نفسك في
هللا.

سواء كانت جيدة أو سيئة
ألننا يجب أن تظهر كافة أمام مقر الحكم من المسيح؛ أن كل واحد قد تتلقى األمور في جسده ،وذكر أنه قد خلت القيام به ،سواء كانت جيدة أو سيئة.
معرفة ذلك الرعب للرب ،علينا إقناع الرجال؛ ولكن نحن نجعل المجاهرة باهلل؛ وأنا على ثقة أيضا تقدم واضح في ضمائر الخاص بك .الثاني كورنثوس
11-05:10

مع العلم أن "األخالق هللا" معرفة شريعة هللا .وهم في نفس واحد .كما ترون Paul ،يظهر أننا لسنا خالية من الخطأ ،وأنه سيحكم علينا
وفقا لذلك أنه هاث القيام به ،سواء كان جيدا أو سيئاً .إذا كنت تعتقد أن هي حفظته ببساطة عن طريق إعالن يسوع المخلص الخاص بك ،ثم لماذا
 Paulيخبرنا أنه سيحكم علينا على تلك األشياء التي يمكننا القيام به .إذا قمت بذلك شدة لك سيحكم تبعاً لذلك ،إذا قمت بذلك جيدا ،وبالمثل ،ال يهم أن
كنت قد أعلن يسوع منقذك ،ما يهم هو أنت وكيف كنت تعيش حياتك .أنت تبني األخالق هللا ،أو هل ال تزال تعيش حياتك كما كنت الرجاء؟

النظر في

هذا :الشيطان ال يريد لك إلعطاء العبادة هلل ،وإذا كان في له أقول لك أن لك فقط بحاجة إلى إعالن يسوع منقذك ،وفي هذه

المعرفة ال تعطي االهتمام لألخالق هللا ،ثم سوف يحكم عليك السوء ،ليست جيدة ،وقد فازت بالشيطان .مناشدة لكم جميعا ،ونؤمن "كلمة" هللا
الحقيقي كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،وتعرف الحياة األبدية ،والموت األبدي هو البديل الوحيد.

المجد في قلب
ألننا نشيد ال أنفسنا مرة أخرى منعزلة لك ،ولكن يعطي لك المناسبة إلى المجد بالنيابة عنا ،أن كنتم قد إلى حد ما لإلجابة عليها التي المجد في المظهر،
وليس في القلب .كورنثوس 05:12

هو جعل  Paulحجة قوية ضد أولئك الذين يعتقدون أنهم فقط بحاجة إلى إعالن يسوع منقذهم ،ويتم حفظها .عندما كنت المجد في المظهر ،يمكنك
إعطاء شرف هلل ويسوع مع الشفاه الخاص بك ،ولكن اإلجراءات الخاصة بك معارضة بالوصايا واألخالق من هللا.
فقط عند تعلم ومن ثم العيش باألخالق تدرس من قبل يسوع ،سوف تظهر أن الحب يأتي من القلب.

هذا ،يجب أن تكون العهد ،وسوف أقوم ببيت إسرائيل؛ "وبعد تلك األيام" saith ،الرب" ،سوف أضع بلدي القانون في أجزائها إلى
الداخل ،واكتبها في قلوبهم؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:33 " .إرميا

أن ما تقوله هللا هنا هو أن له القانون ،قانون هللا" ،الوصايا العشر" ،سوف تكون مكتوبة على قلوب جميع "القديسين هللا" ،وأنها ستدعو الرب هللا،
وأنه سيتم االتصال بهم قومه.
والسؤال :هل تريد عبادة هللا الخالق الخاص بك ،أو هل تريد العيش في الملذات من هذا العالم .يمكن أن يكون على حد سواء ،ولكن األولوية
الخاص بك يجب أن يكون للعيش في "األخالق هللا" أوالً وإعطاء المجد هلل لكل ما أعطاه لك.
أولئك الذين يعتقدون أن أنهم فوق القانون ،وأنا أطلب منكم ،لماذا ثم يسوع ،Paul ،وجميع الرسل األخرى يستغرق الكثير من الوقت والجهد الوعظ
الطاعة لشريعة هللا ،إذا نحن يتم حفظها مسبقاً؟

مات يسوع للجميع
هل نكون بجوار أنفسنا ،هلل :أو ما إذا كان علينا أن الرصين ،لقضيتكم .كونسترينيث لحب المسيح لنا؛ ألن نحكم على ذلك ،أن حالة وفاة واحدة للجميع،
ثم لقوا جميعا :كورنثوس 14-05:13
قبل "مجيء يسوع األول" ،كان هناك أي أمل في تحقيق المصالحة مع هللا .وكان كل الذي عاش وتوفي أي أمل أن هناك قيامه إلى "الحياة األبدية".
في هذا الواقع ،وأنفق كل رجل قد مات فعال ،لمرة واحدة في حياتك بشري ،وكان هناك أي أمل "الحياة األبدية".
قبل المسيح ،هللا لم توفر طريقا للخالص ،حتى أولئك الذين عاشوا "وصايا هللا" ،في االستقامة األخالقية ،قد ال أمل القيامة.
ألن يسوع مات بالنسبة لنا جميعا ،علينا جميعا اآلن أن طريق إلى هللا .ألن يسوع مات ،توفي علينا جميعا ،ونظرا ألن يسوع كان يبعث إلى "الحياة
األبدية" ،حتى أيضا هل علينا جميعا باألمل وإمكانيات "الحياة األبدية".
للوصول إلى هللا وعلينا أوالً أن السير على هذا الطريق للحياة ،والتي هي مليئة بالكثير من العقبات والعثرات .الشيطان األكاذيب والخداع ،تلك
المخاطر ،ولذلك يتعين عليك لمعرفة حقيقة هللا لذلك سوف تكون قادرة على االعتراف بالفخاخ الشيطان.
إذا كنت تعلم ويعيش ثم بالوصايا العشر وتعاليم يسوع ،ثم أكاذيب الشيطان سوف يكون واضح لكم ،وأن الطريق سيكون أقل صعوبة.
وأن مات للجميع ،وأن الذي يعيش ينبغي أن ال من اآلن فصاعدا تعيش حد ذاتها ،ولكن له الذي مات بالنسبة لهم ،وارتفع مرة أخرى .كورنثوس
05:15
العبارة" :من اآلن فصاعدا ال ينبغي أن يعيش ذاته "،مرجع للذين يعيشون كما لو أن هذه هي الحياة فقط ومرة واحدة تموت من جميع أنحاء لك.
العبارة" :ولكن له الذي توفي لهم" يعني أننا يجب أن نعيش وفقا "تعاليم يسوع" ،ولم تعد منعزلة أنفسنا.

ولهذا السبب وبالتالي المنصوص عليها تعرف أننا أي رجل بعد اللحم :نعم ،على الرغم من أننا عرفنا المسيح بعد الجسد ،بعد اآلن من اآلن فصاعدا
أعرفه أننا ال أكثر .كورنثوس 05:16

بينما يسوع بعد مشى بيننا ،كنا نعرف له في الجسد ،ولكن بقي يسوع األرض ،والتي تصل في الغيوم وفي السماء ،حتى نعرف لم يعد يعرف له.
من خالل ذلك الذي يدرس ،لكن نتوصل إلى معرفة السيد المسيح ،من خالل القيام عمل الرب ،بالدراسة والبحث والتعلم.

وغرض المعمودية
ولذلك إذا أي رجل يكون في المسيح ،خليقة جديدة :األشياء القديمة التي وافته المنية؛ ها ،وهي تصبح جميع األشياء الجديدة .كورنثوس 05:17

أن المسيح هو مخلوق جديد ،مما يعني نفس يسوع يخبرنا بأن:
أجاب يسوع وقال له" ،حق ًا ،حق ًا ،أقول لك" "،إال أن يولد رجل مرة أخرى ،أنه ال يمكن رؤية ملكوت هللا" -جون 3:3

عند قبول "تعاليم المسيح" ،ويؤمنون بالقيامة والوعد بالحياة األبدية ،تعتبر أن في المسيح .سوف تذهب أيضا مع هذا التحويل إلى اإليمان
(االعتقاد) عن طريق تغيير في نفسك .القديمة كنت قد تم عرضه للخطيئة ،كما نحن جميعا ،ولكن القديمة سوف ال يكون لديك رعاية المتعلقة بذلك،
أو إذا كنت الرعاية سوف ال تعرف كيفية تصحيح الخطأ الخاص بك.
في "تعاليم المسيح" ،في المعرفة المكتسبة من خالل تثقيف نفسك في "تعاليم يسوع" ،سوف تظهر لك كيفية تجنب الخطيئة ،وسوف،
وبسبب التحويل الخاصة بك ،تحتاج إلى القيام بما يجب لتجنب الخطيئة .سوف تذهب من رجل من األرض مع الشواغل الدنيوية فقط لرجل الروح،
مع القلق روحك الخالدة .سيتم تغيير لك .وكما يقول يسوع" ،ال أستطيع أن أرى ملكوت هللا "،فقط أولئك الذين يذهبون من خالل هذا التحول سيكون
فرصة لدخول السماء.
عندما كنت احصل على عمد ،يمكنك القيام بذلك فقط بعد أن كنت قد قبلت "تعاليم يسوع" كوسيلة حقيقية وصحيحة لتعيش حياتك .بمعرفة
جميع األخالق التي تدرس يسوع ،وبالتالي تعرف كيف كان أن عليك إثم وتريد من تلك النقطة في السعي إلى لم يعد خطيئة .مرة واحدة هذا الفهم
والقبول يتجلى في لك ثم عند إجراء التزام مدى الحياة مع هللا من خالل عملية المعمودية.
معمودية بالماء هو مهرج رمزية التي تذهب من خالل ذلك لتذكير نفسك من التزامكم باهلل ،وأيضا إلظهار التزامكم باألخالق هللا هللا .من
النقطة التي أنت سوف يراقب هللا تعمد اإلجراءات الخاصة بك وأنت أم ال يجري وفيا اللتزامكم .معمودية بالماء فقط رمزية ،تحسبا لوجود هللا
اعمدكم بمعمودية حقيقية مع األشباح المقدسة.

تسويتها عن طريق يسوع
وكل األشياء من هللا ،والذين خلت التوفيق لنا لنفسه بيسوع المسيح ،وقد خلت أعطيت لنا وزارة المصالحة .كورنثوس 05:18

قبل المسيح ،يمكن أن ال يوفق رجل إلى هللا بسبب "خطايا آدم" .وكانت "خطيئة آدم" خطيئة ضد األشباح المقدسة ،التي يسوع يقول لنا،
خطيئة ال تغتفر.
تذكر :كما تظهر في الدروس" ،خطيئة آدم" لم يكن أن أكل الفاكهة المحرمة ،ولكنها قبلت أن آدم يكمن الشيطان في معرفة الحقيقة،
وكلمات هللا بأنه الكذب.
مع يسوع ،لم يعد القضاة هللا رجل من خطايا األب ،ولكن كل واحد منا يحاكمون وفقا لمنطقتنا األشياء الجيدة فضال عن منطقتنا أشياء

سيئة .ولهذا السبب في أن بيسوع المسيح ،ونحن قد خلت أعطيت لنا وزارة المصالحة.
 ،أن هللا كان في المسيح ،والتوفيق بين العالم منعزلة نفسه ،عدم إسناد بها مختارا لهم؛ وقد خلت ارتكبت معزل لنا كلمة المصالحة .كورنثوس 05:19

هو يسوع المسيح ألن المسيح هو جوهر هللا األب .أن هللا كان في المسيح ،وأنه تسبب في ذلك أن الرجل يستطيع اآلن التوفيق بين له.
وهذا مرة أخرى بسبب وعد هللا-يسوع ،أنه يمكن التوفيق بين جميع الرجال إلى األب في التحويل إلى اإليمان (االعتقاد) .التوفيق أن تؤدي إلى
الخالص ،وهذا يؤدي إلى الخالص.
هللا ليس إسناد مختارا معزل الرجال ،ألن يسوع يخبرنا بأن أنه لم يأت ليدين العالم بل أنه قد حفظ العالم من خالل يسوع .جون 03:17

سفراء للمسيح
ثم اآلن نحن سفراء للمسيح ،كما لو أن هللا يوفقنا لك من قبلنا :نحن نصلي لك بد ً
ال من المسيح ،أيها يكون التوفيق إلى هللا .كورنثوس 05:20

عندما يقول  ,Paulنحن سفراء للمسيح ،أنا للفكر أن  Paulهو إشارة إلى الرسل الذي واحد من ،كسفراء للمسيح .ولكن ال أعتقد أن هذا
أمباسادورشي ب الحصري للرسل .الوصية الثانية ليسوع األوامر أن علينا كما يحول إلى اإليمان أيضا أن نواصل عمل يسوع ،األمر الذي يجعل
جميع الذين يتم تحويل المسؤولية للتبشير ملكوت هللا وتعاليم يسوع .وبقدر ما أشعر بالقلق أن يجعلنا جميع السفراء.

هل الخطيئة؟
ألنه قد خلت جعلت منه أن يكون خطيئة بالنسبة لنا ،الذي كان يعرف ال الخطيئة؛ أن كنا قد أدلى بر هللا به .كورنثوس 05:21

أن "روح هللا" يسكن في جسم يسوع ،يسوع كان عاجزاً عن الخطيئة ،ولهذا السبب  Paulيخبرنا بأن قال أنه ال توجد خطيئة .في وفاته،
أخذ يسوع عن الخطيئة ،ألنه فقط أولئك الذين هم الشر أو الخطيئة الموت .إذا كنت تغفر آثامك باهلل ثم بك الذنوب ال أكثر ،لم يعد لديك الخطيئة،
ولهذا السبب أنه سوف يدخل السماء والحياة األبدية .إذا كنت الخطيئة ،والتوبة ال ،ثم تبقى الخطيئة ،وإال الموت في انتظارك.
إذا بعد أن تذهب من خالل عملية تبني "تعاليم يسوع" وأنت ثم يتم تعميد ،وثم يغفر هللا كل الخطايا الخاص بك ،ثم أنت حر من اآلثام كان
لديك قبل أن يغفر ،على أساس اختبار.
إذا قمت بالعودة إلى الطرق الخاطئة ويرتكبون آثام جديدة ،ليس فقط القيام بإدانة آثام الجديد الخاص بك يمكنك لكن الخطايا القديمة
الخاصة بك سوف تعاد لك .إذا قمت بإجراء وعد ،وهو التزام ما ،ولكن ثم العودة عن الوعد الخاص بك ،ثم كنت تقول هللا أن كنت حقاً ال يعني أنها
على كل حال ،أن كنت كذبت .إذا كنت غير صادقة في التزامكم باهلل ،ثم أنه قد ال يوجد سبب ليغفر لك خطاياك ،الذي السبب في المغفرة االختبارية
لبقية حياتك بشري .من اللحظة التي كنت ارتكاب نفسك لتعيش كما علم يسوع ،وعن بقية حياتك ،يجب أن نسعى جاهدين لبر وإزالة نفسك من
الخطيئة.

تلقي نعمة ليس عبثا
علينا بعد ذلك ،كما العاملين معه ،يوفقنا لك أيضا أن يي يتلقى ليس نعمة هللا عبثا 2 .كورنثوس 6:1

 Paulهو يتوسل لنا أنه عندما حصلنا النعمة من هللا ،أما بالسماع من شخص ما أو القراءة ودراسته في الكتاب المقدس ،أو بأن تطرق من
قبل األشباح المقدسة ،كما كان  ,Paulيمكنك أن تصغي لكلمة هللا ،وال تجاهل أو دحضها.
تذكر :قال يسوع "ليكون طالب الكثيرون ،لكن المختار القليلةMatthew 20:16 .

عندما يقدم هللا لك رحمته من خالل نعمته ،تبني عليه مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل ،وأي شيء أقل ،وسوف تكون واحدة
من تلك التي تسمى ولكن لم تختر.
ألنه " ،saithاستمعنا إليك في فترة زمنية مقبولة ،وفي يوم خالص قد أنا سوككوريد إليك :ها ،واآلن هو الوقت المقبول؛ ها ،وهو اآلن يوم الخالص
" .كورنثوس 6:2

ال أعتقد أن هذا الوقت تحدث اعتبارا من وقت  ،Paulذلك أنه جاء وذهب .نعرف أن الفترة هللا يشير إلى نهاية مرات ،الذي يمتد من قبل
ميالد المسيح ،وفي هذا اليوم .لذلك ،حان اآلن الوقت ولك ،عندما أنت مدعو من هللا ،إذا رفض أو تجاهل ،ثم الوقت سيكون قد مر لك فضال عن
الخالص.
النظر في الوضع الشخصي الخاص بك كما يمكنك اآلن قراءة هذه الكلمات ،كنت قبلت العبارة في الكتاب المقدس "كلمة هللا" ،هل تقبل أن
بلدي شرح وتفسير الكتاب المقدس الصحيح و لذلك عرضت لكم باهلل ،ألني أنا لكن عبد هللا ،رسول هللا .إذا كنت تقبل أن تعطي هذه الكلمات
المكتوبة في صفحة ويب هذه بالنسبة لي من هللا وليس من بلدي الكلمات ،ثم قدم العرض عندما بدأت القراءة ،وفي القبول الخاص بك أنت التوفيق
مع والدك ،وهللا في السماء؛ المجد هلل ورحمته .أمين.
إعطاء أي جريمة في أي شيء ،أنه ال يمكن لوم الوزارة :ولكن في كل األمور الموافقة على أنفسنا كرسل هللا ،في الكثير من الصبر ،في اآلالم ،وفي
الضروريات ،في ديستريسيس ،في المشارب ،في السجن ،في تومولتس ،في العاملين ،بمشاهدة ' ،sفي الصوم في؛ بنقاء ،بالمعرفة ،احرضكم ،باللطف ،من
األشباح المقدسة ،بالحب الصادق ،بكلمة الحق ،بقوة هللا ،بالدرع من بر من ناحية اليمين واليسار ،بالشرف والعار ،حسب تقرير الشر وتقرير جيد :المخادعون،
ويصدق؛ كما غير معروفة ،ومعروفة جيدا حتى اآلن؛ كالموت ،وها ،ونحن نعيش؛ كما األبطال ،وال قتل؛ كالحزينة ،بعد دائم ًا ابتهاج؛ كالفقراء ،وبعد إجراء
العديد من األغنياء؛ كوجود أي شيء ،وتمتلك جميع األشياء .كورنثوس 10-6:3

أعاله آيات عدة ،هو تلخيص منظمة الصحة العالمية  ،Paulوالتضحيات التي بذلها بحرية ،أن أولئك الذين يقرأون كلماته قد تجد اإليمان ،ومن
خالل اإليمان ،الخالص باهلل.

طريق الصعب
يا أنتم أهل كورنثوس ،لدينا فم مفتوح لكم ،وقلوبنا هو الموسع .كورنثوس 06:11
لدينا فم مفتوح لكم  ،هو اإلشارة إلى الوعظ التي تزاول  Paulلألمل في التقارب بين أولئك الذين سوف يستمع .عن طريق الوعظ في  ،Paulيزرع
قلبه بالحب لكل الذين يرون الحقيقة في الكلمات التي يتحدث بها  ،Paulوهي أكثر قربا إلى هللا ،بسبب إجرائه.
يي هي عدم ستريتينيد في الواليات المتحدة ،ولكن أنتم هم ستريتينيد في أحشاء الخاص بك .كورنثوس 06:12

يتم تعريف كلمة مضيق ك :هي حالة صعبة أو تنطوي على مشقة .مسار مضيق هو واحد مليء بالعقبات والتقلبات واالنعطافات ،ليس
من السهل مشى.
ولذلك ما  Paulيقوله هو أن ال تمشي هذا الطريق الصعب بسبب له ،)Paul( ،ولكن في قبول اإليمان بالسيد المسيح ،ضع نفسك في هذا
المسار (صعبة) مضيق.

في هذا المسار الصعب أنه يعطي الدعم لما كان يقوله في وقت سابق .أعتقد أن مجرد إعالن يسوع منقذك ،كيف هو المسار الخاص بك
من صعوبة؟ إذا كان من ناحية أخرى وكما أقول ،يجب العمل أو السعي لدراسة وتعلم هللا اإلنجيل المقدس ،ثم هذا جانب من كونها طريقا صعباً ،ال
توافقون؟
اآلن بالنسبة ريكومبينسي في نفسه( ،أتكلم كمعزل أوالدي )،أنتم أيضا توسيعها .كورنثوس 06:13

تعني كلمة "ريكومبينسي"  :لدفع أو إعطاء تعويض ،التعويض عن األضرار به .عندما كنت الخطيئة ،كنت إهانة هللا .هو قد أعطانا له
قواعد السلوك؛ تعرف هذه الوصايا العشر .عند كسر "الوصية من هللا" ،كنت تقول هللا أن رفض قواعد له ،ورفض مما له .هذا إهانة له ،لماذا ،ألنه
أعطاك الحياة التي لديك ،وأنه أعطى لك روح ارتفاع لك أعاله الحيوانات األخرى من األرض ،ومقابل هذه الهدايا رهيبة ،يسأل عليك طاعته
وإعطاء العبادة الخاصة بك فقط له وأي شيء آخر .أن كنت ترفض هذا يكشف عن ازدراء الخاص بك هلل .أن ازدراء شخص هو نفس نقول لهم أن
تكره لهم .لهذا السبب أنه عند تحويل إلى اإليمان كبشر بالسيد المسيح ،و كنت قد أعطيت ريكومبينسي هلل ،وفي القيام بذلك قد أظهرت التوبة
الخاص بك الشتائم.
ألن توسيع الذهاب من روح المفقودة في عالم الخطيئة وتتأثر بسوء أخالق للشيطان ،مع أي شيء ولكن الموت على التطلع إلى األمام،
ألن الطفل للضوء بعد السماء حياتك المنزلية واالبدية كمكافأة .

سيرا على األقدام بشكل منفصل من غير المؤمنين
يمكن أنتم غير متكافئ مسيحيين جنبا إلى جنب مع الكافرين :للزمالة ما خلت بر مع إثم؟ والتواصل ما خلت النور مع الظلمة؟ كورنثوس 06:14
وهذا يسير جنبا إلى جنب ما نوقش في وقت سابق .ونحن الذين هم "القديسين هللا" تختلف عن أولئك الذين ال يؤمنون ،وبالتالي فهي ال اإليمان
الحقيقي .ولذلك ينبغي أن نضع أنفسنا إلى جانب اجتماعيا غير المؤمنين ،منعا ليجري مشوبة بأي العبادة الكاذبة أنها قد تشارك في.
وكما قيل في وقت سابق ومع ذلك ،ال يزال يجب أن ننخرط غير المؤمنين غرض تبين لهم حقيقة إيماننا ،من خالل هذا المثال.
وما هي كونكورد خلت المسيح مع بليعال؟ أو جزء ما خلت أنه يؤمن مع كافر؟ كورنثوس 06:15
بليعال آلة وثنية شعبية مرة واحدة .ويجري باغان ،هو عبادة الشيطان.
كلمة "كونكورد" يعرف بأنه :التعايش السلمي من خالل اتفاق ،عالقات ودية ،أو السلم ،أو معاهدة سالم.
ما يسأل " Paulاتفاق ما لديه يسوع مع الشيطان" .هللا لديه معاهدة مع الشيطان ،ال؟ لقد كان هللا حرب مع الشيطان ،والشيطان مع هللا منذ قبل كذب
الشيطان آلدم وحواء .هو لم يحارب حربهم مع األسلحة من البنادق والقنابل ،ولكن مع الكلمات ،لمعرفة الحقيقة واألكاذيب.
يتم تعريف كلمة "كافر" ،بواسطة القاموس ك :شخص ما مع ال معتقد ديني .
ولكن في اآلونة األخيرة ومن يعرف :أي شخص ال يعتقد كما كنت أعتقد .إذا صدق الخاصة بك بشكل صحيح ،ثم سائر تعتقد يجب أن تكون صحيحة،
وأولئك الذين اتبع تلك غير صحيحة ويرى بالتالي الكفار.
ما  Paulولذلك يسأل ،ما هو جزء من "اإليمان" باهلل-يسوع ،أي شخص لديه الذين في علمانية؟

ما يقتضي هللا
هللا قد جعل من الواضح كما يرد في اآليات التالية.

اآلن لذلك يستجيب" ،يا إسرائيل" ،منعزلة النظامين األساسيين ومنعزلة في األحكام ،التي يعلم لكم ،للقيام بها ،أن يي قد يعيش ،وتذهب وامتالك
األرض التي الرب اآلباء الخاص بك جيفيث لك .يي ال يضيف منعزلة كلمة الذي أعطى األمر لك ،وال ية تقلل من أي منها ،أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي
أنا األمر لك .سفر التثنية 2-4:1
أن يستجيب اإلحاطة بشيء .ذلك هو قول هللا كل من يقرأ هذه الكلمات ،اإلحاطة بجميع األنظمة األساسية له وله األحكام ،وهي الوصايا العشر وتعاليم
يسوع.

الكلمات" ،الذي أنا يعلمك" يشير إلى حقيقة أن هللا عن طريق األنبياء ،والكتب كتبها األنبياء ،وقد علمنا ما هي أوامر هللا وتتطلب منا.
الكلمات" ،للقيام بها "،هو أمر هللا علينا طاعة والعيش بأن كامل الكلمة التي كان هللا قد علمتنا.
أن كنتم قد يعيش يشير ال إلى حياة بشري ،ولكن يمكن لك أن تعيش "الحياة األبدية" ،التي يمكن أن تعطي فقط إذا كنت طاعة هللا قد
تدرس وقاد منكم.
يي ال يجوز إضافة معزل الكلمة التي أنا أمر عليك ال يجوز يي يقلل أي من أنه يشير إلى حقيقة أن كلمة هللا هو الكمال بحد ذاته ،ويتطلب
أي شيء ألن أضيف إليها أو خصمها منه .لتتمكن من القيام بذلك ،إزالة العبارة من كونها "كلمة هللا" لكونه تلوث ما تكلم هللا ،وكمثل التجديف.
أن يي قد تبقى وصايا الرب هللا الذي أنا األمر لك ،وواضح جداً بالنسبة لي ،يعتزم هللا ،ويطالب بأن نحافظ على الوصايا العشر .لقد تكلم
هللا ،وكلماته واضحة ،ثم ماذا طاعة ،ما ثم هل تعتقد؟

اتفاق ما بشأن األصنام
وما االتفاق خلت هيكل هللا مع األوثان؟ يي هي معبد اإلله؛ الحي كما خلت قال هللا" ،سوف يسكن فيها ،والسير فيها؛ وسوف يكون على هللا ،ويجوز أن
شعب بالدي " .كورنثوس 06:16
األصنام هي الصور المتجمدة المصنوعة على يد رجل في مخيلة الرجل الخاصة .
يسمح األصنام ال في معبد هللا ،ألن األصنام قد ال حياة ،وال العقل أو األفكار.
نحن أبناء هللا ،ومن هذا المنطلق من رجل أجسادنا ليست الخاصة بنا ولكن معبد روح هللا ،وهللا يسكن في كل واحد منا ،وهللا يمشي في كل واحد منا.
األصنام وقد ال حياة ،ولذلك ال يسكن هللا في نفوسهم ،ولكن نحن ،أبناء هللا علينا الحياة ،حيث يسكن هللا فينا.

أبناء وبنات هللا
ولهذا السبب يخرج من بينها ،وأن يي منفصلة saith ،الرب ،واللمس ال شيء غير نظيفة؛ وأنا سوف تظهر لك ،وسوف يكون أبا لكم ،وأيها يكون
بلدي أبناء وبنات saith ،الرب عز وجل .الثاني كورنثوس 18-06:17

تذهب هذه اآليات جنبا إلى جنب مع ما كان يقوله سابقا فيما يتعلق بكيف ممنوعة اليهود بدخول بيوت الوثنيين .في هذه اآليات Paul ،مرة
أخرى تعطي المناشدة التي بمجرد قيامك بتحويل إلى اإليمان؛ سيتم إزالة نفسك من كل اتصال مع كنائس الشيطان .كنيسة الشيطان هي أي الكنيسة
التي ال تدعم كل عشرة من الوصايا العشر .وهذا يشمل جميع الكنائس أن االحتفال بيوم األحد كيوم السبت ،ويشكل انتهاكا مباشرا "الوصية الرابعة
من هللا".
هذه اآليتين هي المكان الوحيد الذي وجدت حتى اآلن في بلدي "دراسة الكتاب المقدس" ،حيث يشير هللا إلى أبناء وبنات على حد سواء.
هذا بالطبع شيء كتبه  ،Paulوحتى على الرغم من أن أرى هذه اآليات التي تحدثت باهلل ،بل حتى إدخال  Paulله التحيز الشخصي للمرأة في هذا.
وكما شرحت من قبل ،هللا ال نرى الجانب إلى الخارج للرجل ،ويقتصر على الجانب الروحي أو إلى الداخل للرجل .على هذا النحو ال
يوجد أي الجنسين .ونحن جميع "أبناء هللا" ،وال أبناء وبنات.

تطهير أنفسنا
وبعد ذلك هذه الوعود ،الحبيب الغالي ،تطهير أنفسنا من قذارة كل من الجسد والروح ،إتقان القداسة في خوف هللا 2 .كورنثوس 7:1

كما شرحت سابقا Paul ،تعتزم أن "القديسين هللا" تبقى نفسها مفصولة عن جميع اآلخرين ليس من اإليمان ،غير المؤمنين .غرض نقاء الفكر ومنع
أن تصبح خدعت ،هذا الصحيح والسليم ،حيث تحدث األبرشيات والجمعيات العقائدية األخرى.
كما أوضح أيضا ،هو واجب ومسؤولية من ال الذين هم "القديسين هللا" أن يذهب إليها وتثقيف أولئك يعيشون بالفعل ال بروح الرب ،وتبني تلك
الروح .يمكن فقط أن يتم ذلك عندما نشارك اآلخرين .وهذا على خالف مباشر مع ما هو الوعظ .Paul
أخبر يسوع الرسل إلى الخروج وإرشاد اآلخرين ،اليهود أو ًال ثم بعد ذلك من الوثنيين .كتابعين ليسوع المسيح ،يجب أن ال نفعل كما فعل يسوع؟

تلقي تعاليم يسوع
تلقي لنا؛ ونحن قد ظلموا أي رجل ،أننا قد تلف أي رجل ،وإننا قد احتال أي رجل .كورنثوس 7:2

اآلية أعاله طلب  Paulأن أينما كان أو غيره الرسل يذهب ،أن كان مرتكبوها التي يواجهونها ،وحصولهم على أقوالهم وأن تصغي منه.
وال يزال  Paulيقولون أنهم يتكلمون ليس خارج أي توقع للتعويض في المكافآت الدنيوية ،أو الهبات ،ولكن بحرية إلى جميع الذين سيتم االستماع.
في قراءتك لهذا أو أي دولة أخرى من تلك الكتابة أن هللا قد تسبب لي لكتابة ،وقد طلبت عدم أو سوف أقبل أي نوع من التعويض أو
هبات .وكما قال يسوع" ،ما أعطى بحرية ،أنتم أيضا تمنح بحرية ".لهذا السبب لماذا لم أطلب مساهمة في صفحة ويب هذه ،وال يكلف لتتمكن من
الوصول إلى أي من هذه المقاالت التي قد أعطيت لكتابة باهلل.

عدم إدانة
أنا أتكلم ليس هذا إدانة لك :قد قال من قبل ،أن أنكم في قلوبنا يموت ويعيش معك .كبيرة بلدي جرأة التعبير اتجاهك ،عظيم بلدي تمجيد منكم :أنا
مألت مع الراحة ،وأنا أشعر بتجاوز بهيجة في جميع ما لدينا من المحنة 2 .كورنثوس 4-7:3

في ما سبق Paul ،مرة أخرى تعطي المجد لنفسه من نوميراتينج كل ما كان وعانى الرسل األخرى تقديم "كلمة هللا" إلى جميع الذين سيتم
االستماع .في هذا  Paulهو أيضا اإلذالل نفسه ،كمثال للروح التي يمكن أن تحاكي اآلخرين الذين تابعوا.
 ،عندما تم نأتي إلى مقدونيا ،قد جسدنا ال راحة ،ولكن نحن كانت مضطربة في كل جانب؛ ومن دون معارك ،داخل مخاوف 2 .كورنثوس 7:5

"إال هللا" ،وأن كومفورتيث تلك التي يتم اإلدالء بها إلى أسفل ،االرتياح لنا قبل مجيء تيطس :وليس من بلده القادمة فقط ،ولكن بعزاء داخلنا كان
االرتياح في كنت ،عندما قال لنا رغبة جادة الخاص بك ،الخاصة بك الحداد ،عقلك وطيد تجاه لي؛ حيث أن أنا سعدت األكثر 2 .كورنثوس 7-7:6

مرة أخرى أغتنم استثناء بعبارة يستخدمه  .Paulهو  Paulمعربا عن سعادته أن هؤالء الناس قد عقل وطيد تجاه لي ،وحيث أنها ليست
حبهم  Paulأن من المهم ،أنه يجري فقط رسول من هللا .ما ينبغي أن ابتهج بها  Paulهو أن هؤالء الناس تلقي التحويل بسبب "تعاليم يسوع
المسيح" ،الذي كرر  Paulفقط .وأرى هذا الغرور في شخصية  ،Paul'sالتي واعتراضات أخرى بينت لكم ،يجعلني غير مريحة فيما يتعلق
بالعاطفة  Paulله ألن "مجد هللا" أو مجده الخاصة.

جلبت إلى التوبة
أجل لو قدمت لك عذر ًا مع رسالة ،أنا ال التوبة ،على الرغم من أنا التوبة :تصور أن رسالة بولس الرسول نفسه قد خلت جعلك عذر ًا ،لو كانت بل
لموسم 2 -كورنثوس 7:8

ومن الواضح أن شعب  ،Corinthianشاركت في الخطأ في عبادتهم ،و  Paulأرسلت رسالة لهم ،تأنيب لهم على شريحة من اإليمان الحقيقي.
وفي هذا يقول  Paulأنه آسف إلرسالهم توبيخ ،ولكنه هو بهيجة أن أحدثت التوبيخ التوبة وتصحيح لتلك التي كانت في الخطأ.

اآلن أنا نفرح ،ال أن يي قدم عذر ًا ،ولكن أن كنتم سوروويد للتوبة :يي عذر ًا بعد أدلى بطريقة إلهي ،أن كنتم قد تتلقى الضرر لنا في أي شيء.
للحزن إلهي  workethالتوبة للخالص ال يكون تاب من :ولكن حزن العالم  workethالموت .كورنثوس 10-7:9

على ها هذا الشيء المعني ،أن يي سوروويد بعد إلهي الفرز ،ما يتحلى هو الذي يحدثه في لك ،نعم ،ما هي تطهير النفسكم ،نعم ،ما السخط ،نعم،
ما الخوف ،نعم ،ما هي الرغبة الشديدة ،نعم ،ما هي الحماسة ،نعم ،ما االنتقام! في كل األمور يي قد وافق أنفسكم أن تكون واضحة في هذه المسألة.
كورنثوس 07:11

ألنهم قد اروريد ،وتم توبيخ لخطأ ما ،علموا من التوبيخ ،وتعلم أن تصبح أقوى في اإليمان.

عاديون ،على الرغم من أنني كتبت لكم ،فعلت ذلك ليس لقضيته التي قامت بالخطأ ،وال عن قضيته التي عانت خاطئ ،ولكن قد تظهر رعايتنا لك
في مرأى هللا لكم .كورنثوس 07:12

عند أحد الوالدين جيدة تخصصات أو التأنيب طفلهما ،انطالقا من الحب ،مع األمل وقصد أن يتعلم الطفل أن فعلوا خاطئ ،وأن التعليم لن نكرر خطأ
بهم مرة أخرى.
لذلك أيضا Paul ،تبدو على جميع تلك التجمعات أن لديه دوراً في تشكيل .كان يقصد له التوبيخ حبا ال الغضب.
ولذلك كنا االرتياح في الراحة الخاصة بك :نعم ،والغاية األكثر  joyedنحن لفرح تيطس ألن روحه تم تحديث لكم جميعا -كورنثوس 07:13

ويقتصر معرفتي للكتاب المقدس الذي هللا قد أعطى لي القراءة والدراسة ،ولذلك ،أنا غير متأكد بشأن الذين تيتوس .من الصياغة ،أظن أن أنه تم
تحويل يسوع ،من خالل  ,Paulوكما  Paulكتب رسالة إلى هذه الجماعة من اإلدانة ،كان تيتوس الذي أخذ الرسالة وبقي بعد ذلك للمساعدة في
إعادة الجماعة إلى الطريق الحقيقي للمسيح.

إذا أنا قد تباهى أي شيء له منكم ،أنا لست يخجل؛ لكن نحن كلم كل األمور لكم في الحقيقة ،ومع ذلك لدينا مجاملة ،الذي أدليت به قبل تيتوس ،هو
العثور على حقيقة .وحبه إلى الداخل أكثر وفرة اتجاهك ،في حين أنه ريميمبيريث الطاعة منكم جميعا ،وكيف ية تلقت بالخوف ويرتجف له .وإنني
لسعيد لذلك أن الثقة في لك في كل األمور .الثاني كورينثيانز 16-07:14

آلهة السلطة
تأديب للربح
 Paul Iاآلن نفسي يوفقنا لك الخنوع ودماثة المسيح الذي في الوجود وأنا قاعدة بين لك ،ولكن يجري غائبة وأنا جريئة نحو لك2 :
كورنثوس 10:1

كلمة "غامق" يعرف بأنه :مستعدة وحريصة على مواجهة خطر أو مغامرة مع شعور بالثقة والخوف.
ألن  Paulليس مع هؤالء الناس ،أنه يجب أن تكون جريئة وقوية في إعطاء العقاب بالخطأ وعدم اإلنصاف من الممارسات للجماعة.
العبارة ،و الذين في الوجود وأنا قاعدة بينكم ،يعني أن الجماعة في قاعدة بتعاليم يسوع ،بل تنعدم ،وهذا هو السبب  Paulيشعر بالحاجة
إلى تأديب مع الثقة الجريئة أن الجماعة سوف تتعلم من النقد في  Paulوتعديل ممارساتها.

جريئة ضد بعض
ولكن أنا يوفقنا لك أنني قد ال يكون جريئة عندما أكون موجودة مع تلك الثقة ،داخلنا أعتقد أن تكون جريئة ضد بعض ،التي أعتقد أن علينا
كما لو كنا نسير وفقا للحم .كورنثوس 10:2

السير وفقا للجسد يشير إلى االستفادة شخصية منها موقف سلطة ،تحقيق نوع من تحقيق مكاسب شخصية على حساب اآلخرين .
ومن الواضح أن هناك بعض الذين لديهم صوت شكوى أن  Paulأو اآلخرين مع  Paulاتخذت في بعض طريقة استفادة المصلين.

ألن نسير في الجسد ،ال حرب بعد اللحم :لألسلحة التي لدينا الحرب ليست جسدي ،ولكنه يحمل األقوياء من خالل هللا لسحب ألسفل
للقوى؛ صب أسفل خيال ،وكل شيء عالية أن يتضع نفسها ضد المعرفة باهلل ،وجلب إلى أسر كل فكر إلى طاعة المسيح 2 .كورنثوس 5-10:3

أفهم لماذا تقول هذه اآليات الثالث أن  Paulالدفاع عن نفسه بشرح أنه التأنيب في التجمعات كما مطلوب في جهوده الرامية إلى التغلب
على تأثير الشيطان على بعض المصلين ،ليس كل.
أرى هذا كواجب ضروري من  ،Paulألن التاريخ يبين لنا أن الكنائس أنشأها الرسل تقع في الوقت المناسب ،بعيداً عن "تعاليم يسوع"
وفي اإلنجيل كاذبة من الشيطان.

وبعد في استعداد االنتقام من جميع العصيان ،عندما الخاص بك الطاعة الوفاء .كورنثوس 10:6

 Paulيستخدم كلمة "الثأر" ،لكن في الواقع  Paulليس االنتقام من تلك التي سوف تغتصب الجماعة عن طريق إدخال الممارسات التي
ليست من المسيح ،ولكن بدالً من ذلك ،يعطي  ,Paulرسائل التحذير ،للمصلين ،جعلها تدرك تلك التي تتأثر بالشيطان.

في المسيح أو خدعت
أنتم تبدو األمور بعد المظهر الخارجي؟ إذا كان أي رجل ثقة بنفسه أنه هو السماح للسيد المسيح له من نفسه أعتقد أن هذا مرة أخرى ،التي ،كما أنه
هو المسيح ،حتى يتم لنا المسيح .كورنثوس 10:7

و أنتم تبدو األمور بعد المظهر الخارجي؟ وفي هذا يسأل  Paulمسألة هامة للغاية .نفكر في ذلك لمدة دقيقة ،وتقرر إذا كنت تفعل أو ال.
عندما تنظر إلى شخص آخر ،ماذا نرى؟ ترى شعرهم ،ووجوههم ،والمالبس أنهم وارنج ،الحق؟ هذه الجانب الخارجي لذلك الشخص .أنها حقاً ال
أقول لكم الكثير من أي شيء عن الشخص ،مثل شخصية أو األخالق .الكتشاف هذه الجوانب الخفية للشخص ،تحتاج إلى الحصول على معرفة لهم
أفضل أوالً.
نفس صحيحا ً عندما يتعلق األمر بفهم الكتاب المقدس .عند قراءة أية ،ال اعتبر في ظاهرها( ،مظهره الخارجي) ،ولكن التفكير في ما يقال والسماح
لسياقها يتم عرضها في أي اآليات التي تشرع واتبع بعد واحد في السؤال.
إذا كنت قد قرأت حتى القليل من ما قد عرضت كوسيلة اإليضاح ،أعتقد أنكم الحظتم كيف كسر كل أية ،وتشريح بينهما من أجل الوصول إلى
المعني الحقيقي لما تقول .وأهيب بكم أن تفعل نفس الشيء في دراسة الكتاب المقدس الخاص بك.
إذا كان أي رجل الثقة بنفسه أنه المسيح السماح له بنفسه أعتقد أن هذا مرة أخرى :في هذه الكلمات  Paulيقول لنا نفس الشيء الذي
كنت أقوله من بداية هذه تفسيرات الكتاب المقدس .إذا كنت ترى نفسك أن يكون مسيحياً ،تحتاج إلى إعادة فحص نفسك وما يعنيه حقاً أن يكون تابعا
للمسيح.
عند اتباع المسيح أنت ال تتبع الرجل ،نظراً ألنه لم يعد يمشي بيننا ،حتى ما هو التي يجب عليك اتباعها؟ أليس صحيحاً أن ما كنت اتبع يجب أن
يكون كل ما علم يسوع؟ عندما قال السيد المسيح "جئت" ال "بتدمير" ثم يجب قبول ذلك ونعرف ثم أن أن يسوع لم يتم تقديم عفا عليها الزمن،
للوصايا العشر إذا كان قال لهم قد دمرت ،ولكن يسوع قال" ،لدى" ال " .إذا كان يسوع لم ،وكنت تعتقد حتى اآلن أن الوصايا العشر لم يعد لدينا
طاقة أكثر من أنت ،ثم أنت لست اتباع المسيح.
هو هذا الشيء نفسه الذي يتحدث عن  .Paulإذا كنت المسيح ،ثم يجب عليك القيام به ويعيش كما يدرس المسيح ،ويعيش بأي طريقة أخرى ال تكون
للمسيح.

السلطة للتنوير
على الرغم من أن تباهى أكثر نوعا ما من سلطتنا ،التي خلت أعطانا الرب للتنوير ،وليس لتدمير الخاص بك ،أنا ال ينبغي الخجل :أنه قد ال يبدو
كما لو أن ترويع لك رسالتين 2 .كورنثوس 9-10:8

ألن على الرغم من أن تباهى أكثر نوعا ما من سلطتنا  ,هي الطريقة  Paulإلثبات حقه في انتقاد وتأنيب في األبرشيات.
التي خلت أعطانا الرب للتنوير" :اديفي" هو :تحسين األخالق لشخص ما ،من خالل التعليم والمعرفة-
ولذلك ،ما هو كتابة  Paulأنه أعطيت الوظيفة لتثقيف اآلخرين بأخالق هللا كما تدرس من قبل يسوع المسيح.
ال للتدمير الخاصة بك :أنها مهمة لجميع المدرسين زيادة معارف الطالب ،عن طريق تثقيف لهم في هذا الموضوع التي استأجرت المعلم
للتدريس .وهذا هو نفس الشيء مع Paul؛ أنه أعطى الوظيفة يسوع للتبشير "اإلنجيل هلل" كما تدرس من قبل يسوع المسيح ،ال يحقق لهم االرتباك،
(التدمير) ،ولكن لجعلها تفهم.
ال يخجل :أنه قد ال يبدو كما لو أن ترويع لك رسالتين .ألنه يسوع الذي أعطى  Paulهذه الوظيفة ،ليس ذلك  Paulتخجل إذا Paul
يشعر بالحاجة إلى تقديم النصح إلى أولئك الذين هم في حالة خطأ.

القوة من هللا
لرسائله ،نقول أنها ،وهي ذات الثقل وقوية؛ ولكن وجوده جسدي الضعيف ،وخطابة الوضيعة .كورنثوس 10:10

لرسائله ،يقولون أنهم ،وهي ذات الثقل وقوية؛ ويجري  Paulفي طريقة للقول بأن الكلمات المنطوقة عندما تكلم يسوع ،كانت مليئة بوزن هللا
وكانت قوية بسبب لهم "كلمة هللا".
ب utهو حضوره الجسدي الضعيف ،وخطابة الوضيعة  .قد ال يكون فإن الكلمة التي ألقاها يسوع  Paulهو إشارة إلى ،ولكن للكالم في
 .Paulومن الواضح أن  Paulال يعتقد بأن خطابه اللفظي بمفهومه أو حصلت عبر معنى أنه يعتزم ،فضال عن كلماته المكتوبة .أنا شخصيا يمكن
أن اتعاطف مع هذا ،لفمي ال يتكلم بوضوح كلماتي المكتوبة.

السماح لمثل هذا التفكير واحد هذا ،أنه مثل نحن في كلمة بالحروف عندما نحن غائبة ،هذه اإلرادة ونحن يمكن أيضا قوال عندما كنا
حاضرين .كورنثوس 10:11

هذه كلمات التشجيع والنصح كتب  Paulلها نفس الغرض في غياب  Paul'sمن المصلين كما أن كلماته المنطوقة كانت أنه هذا الكالم
لهم.

من الحكمة قبول تحذيرات
ألننا داري ال نجعل أنفسنا من العدد ،أو مقارنة أنفسنا مع بعض أن أشيد بأنفسهم :إال قياس أنفسهم بأنفسهم ،ويقارنون أنفسهم فيما بينهم،
أنهم غير الحكيمة .كورنثوس 10:12

أن أشيد بأنفسهم ،أن تعتقد نفسك كاملة مع عدم وجود حاجة لمزيد من التعليم أو المعرفة ،هذا المعروف الصلف والغرور ،مثل هؤالء
الناس تميل إلى أن تكون خطأ في أكثر من أنها صحيحة.
إذا قمت بقياس ما لقد تم كتاب ة حول هذه الدروس والفصول لصفحة ويب هذه ،بالمعرفة التي قمت بالفعل لديها ،وال تأخذ من الوقت
لالستماع إلى ،وإيالء االعتبار لما يكتب ،ألنها ليست كما تفهم بالفعل ،ثم يعود إليك  Paulيتحدث في اآلية أعاله.

كلمة هللا هي الحقيقة
ولكن نحن سيتميز ليس من األمور دون تدبير لدينا ،ولكن وفقا لمقياس للقاعدة التي خلت وزعت هللا لنا ،حتى تدبير يرمي إلى التوصل إلى لكم.
كورنثوس 10:13

ما تقوله  Paulأن علينا ،حتى أولئك الذين يسعون إلى اتباع يسوع المسيح ،لن ،وينبغي أن ال يفخر باألمور استناداً إلى المعرفة الخاصة بنا ،ولكن
تدبير ما نفهم ضد ما يخبرنا هللا-يسوع ،وعند ما نفهمه عكس ما يقول هللا-يسوع ،يجب أن نرفض فهمنا واحتضان والحقيقة التي تحدث يسوع هللا.
وبهذه الطريقة يمكنك إظهار أن كنت تقبل ،ونعتقد أن "كلمة هللا" هي الحقيقة وكل شيء آخر كذب.

لتمتد نحن أنفسنا ال خارج لدينا التدبير ،كما لو أننا وصلنا إلى منعزلة ال يمكنك :لنأتي بقدر ما كنت أيضا في التبشير باإلنجيل للمسيح :ال مجاملة
من األمور دون لدينا التدبير ،أي من العاملين الرجال اآلخرين؛ ولكن وجود األمل ،عندما يتم زيادة اإليمان ،أنه نحن يجب توسيع من قبلك وفقا
للقاعدة لدينا تماما  ،للتبشير باإلنجيل في المناطق تتجاوز لك ،وال تباهى في خط لرجل آخر من األمور جاهزة بأيدينا .الثاني كورينثيانز 16-10:14

هو فهمي لما يقوله  Paulأن  Paulيذهب للتبشير كلمة هللا-يسوع في القرى والمجتمعات المحلية حيث لم يحدث من قبل بشر "كلمة هللا" وأي
شخص آخر .وافترض أنه يشير إلى أي من الرسل اآلخرين .كذلك يقول  Paulأنه يعظ ال بلده اإلنجيل ولكن في "اإلنجيل هللا" كما تدرس من قبل
المسيح.
إال أن جلوريث ،فللمجد في الرب .كورنثوس 10:17
لعدم الموافقة على أنه كومانديث نفسه ،ولكن معظمهم اللورد كومانديث -كورنثوس 10:18

ليس هو الذي يبشر به يوافق عليه هللا ولكن أن كان أول أمر من قبل هللا.
إذا كان األول ،اتخاذ قرار بأن يكون وزيرا من الكتاب المقدس يقرر هذا في بلدي ،وأنا ثم الخروج وتبدأ بالتبشير للغير ،وفهمي للكتاب المقدس ،ثم
هذا ليس بإرادة هللا ،وعلى األرجح ،ألن أفسر بناء على فهمي ،سوف الوعظ في خطأ ،ولكن إذا وألن جاء لي هللا-يسوع وأمر ينبغي أن أخرج
والتبشير المقدس  ،ثم هو هللا-يسوع أن يعطيني التفاهم ،وعلى هذا النحو قد سلطة هللا-يسوع وراء كلماتي.
في ما سبق ،لقد أعطيت كما لو كان لي ،الذي يتحدث عن  ،Paulوأعتقد أنها ،فضال عن سائر أنبياء وقته ،ولكن  Paulأيضا يتحدث عن نفسه،
بغية توفير أساس لسلطته من هللا-يسوع وال من فهمه الخاص.

تحذيرات األناجيل الكاذبة
هلل أنتم يمكن أن تتحمل معي قلي ً
ال في بلدي الحماقة :وتتحمل في الواقع معي .أنا غيور أنت أكثر مع الغيرة اإللهية :ليكون المنصوص عليها لك للزوج
الذي قد يقدم لك كعذراء عفيفة للمسيح .كورنثوس 2-11:1

لقد كان مهمة جميع األنبياء هللا لتثقيف وإعطاء تحذير بشأن األكاذيب والخداع من الشيطان وله اإلنجيل كاذبة .في هذا الجهد وأيضا كانت
تشارك الرسل يسوع Paul ،واحدة منها .الغرض منها لتثقيف ومما يحول جميع الذين سيتم تحويلها إلى (اإليمان) اإليمان باهلل عن طريق الوعظ
"تعاليم يسوع".

ما هو يقول  Paulبسبب نفوذه لدى الواليات المتحدة ،التي ساعدت في تحويل لدينا ،وغيور أننا سوف تظل في هللا وال يتم سحبها بعيداً
بسبب شخص آخر الوعظ اإلنجيل كاذبة .في التحويل الخاصة بك ،يمكنك أن تصبح الطفل المسيح ،والطفل المسيح Paul ،النية (غيور) التي
يمكنك البقاء.
ثم يستخدم  Paulعبارة مماثلة كما هو مكتوب في أي مكان آخر في الكتاب المقدس" ،أنا قد اعتنقتها لك بزوج واحد "،وإشارة إلى أن
"القديسين هللا" زواجه من "يسوع المسيح".
 Paulهو إشارة إلى بلده األبرشيات ك "عفيفة العذارى" ألنه "القديس من هللا" عليك غسلها نظيفة من خطاياك ،وبالتالي فهي عذراء في
اإليمان بالرب.

حواء قد خدعت
ولكن أخشى ،أقل بأي وسيلة ،كالثعبان مخدوع حواء عن طريق بلده سوبتيلتي ،حيث ينبغي أن يكون معطوب ًا أذهانكم عن البساطة التي في المسيح.
كورنثوس الثانية 11:3

قبل الحديث مع الثعبان ،كان حواء "الطفل من هللا" .أنه فقط بعد قبول حواء الشيطان األكاذيب التي سقطت من نعمة .أن ما تقوله Paul
في هذا ألن حواء قد خدعت أن أي شخص قد يكون خدع .هذا مع العلم Paul ،هو إعطاء اإلنذار ،ونحن قد يجري تبلغها بذلك مسبقاً ،ومحاربة
الشيطان خفية وأحيانا يكون من الصعب تمييز السلف .أود أن أشير إلى من الحقائق البديهية هللا ،كوسيلة لحفظ لك من الوقوع في أكاذيب الشيطان.
إذا كان هللا تكلم عليه ،فإنك سوف تجد أنها في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا تكلم عليه ،ثم أنها الحقيقة،
هذه هي الحقيقة ،ألنها من هللا،
أنها من هللا ،ألن هللا تكلم.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنك لن تجد ذلك في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة،
أنها كذبة ،ألنه ليس من هللا،
أنه ليس هللا ،ألن هللا لم يتكلم عليه.

يسوع آخر
إذا أنه يأتي هذا برياتشيث يسوع آخر ،منهم أننا قد ال بشر ،أو إذا كنتم تتلقى روح آخر ،التي لم تتلق ية ،أو إنجيل آخر ،التي لم تقبل يي ،كنتم قد
تتحمل جيدا معه 2 .كورنثوس 11:4

إذا كان ذلك يأتي برياتشيث يسوع آخر ،وهو إشارة إلى "نبوءات يسوع" حيث حذر يسوع أنه ستنشأ العديد من "يسوع كاذبة" ،خداع
العديد .هذا هو ليس فقط إشارة إلى الرجل الفعلية التنبأ يجري يسوع في الجسد ،بل إلى إنجيل آخر يحتوي على صوت اإلنجيل تدرس من قبل
المسيح ،ولكن ملوثة بأشياء ال يتحدث بها يسوع.

ألن التبشير "يسوع كاذبة" هذه الكلمات هذا الصوت مثل تلك التي يتحدث بها يسوع ،كثير سوف يتم سحب تلك األكاذيب وبعيدا عن
"كلمة" هللا الحقيقية .والسبب  Paulهو معربا عن قلقه إزاء هذا يحدث ،ألنه حتى في يوم  ،Paul'sالشيطان كان بالفعل الثابت في العمل تشوه
عبارة تدرس من قبل يسوع.
أرى أن هذه وءة  .Paulفي التاريخ وهذا قد حدث في الواقع .إذا كنت قد قرأت الدروس والفصول األخرى لصفحة ويب هذه سوف
تعرف منظمة الصحة العالمية وما مكافحة المسيح .مع هذه المعرفة سوف نفهم ما هو التنبأ  Paulحول .مكافحة المسيح كنيسة الشيطان ،تأسست
عليها "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،وعلى هذا النحو قد نجحت في سحب أولئك الذين يعتقدون أنهم يعطون العبادة هلل بعيداً عن اإليمان الحقيقي
واشتعال النار فيها من اإلدانة.
يخبرنا يسوع في الرؤى التي تعطي ليوحنا الرسول أن أولئك الذين ليسوا من عذارى النساء من غير المحتمل أن راجع وقبول الحقيقة
هللا ،حتى عند تقديمه لهم في صفحات الكتاب المقدس .هذه هي قوة الشيطان له عبر العالم في القرن الحادي والعشرين وفي كل القرون الماضية.

يسوع يعظ  Paulغير الملوث
ألفترض أن لم يكن ذرة خلف الرسل تشيفيست جد ًا .ولكن على الرغم من أن تكون وقحا في الكالم ،ولكن ليس في المعرفة؛ ولكن نحن قد بذلت دقيق
واضح بينكم في جميع األمور .كورنثوس 6-11:5
 Paulيعترف بأنه ليس على رأس "الرسل للمسيح" ،وأن خطابه وقح ،أو مربكة ،ولكن أن علمه من هللا ،وما كان يبشر به ذلك مظهراً من مظاهر ما
يدرس يسوع.
وقد ارتكبت جريمة في أباسينج نفسي أن كنتم قد تعالى ،ألن أنا قد بشر لكم بانجيل هللا بحرية؟ أنا سلبت كنائس أخرى ،أخذ أجور لهم ،الخدمة2 .
كورنثوس 8-11:7

وعندما كنت حاضرا معك ،وأراد ،كان يمكن تحميلها على أي رجل :ألن الذي كان مطلوب ًا بالنسبة لي األخوة التي جاءت من تزويد مقدونيا :وفي
جميع األمور التي قد أبقى نفسي من كونها مرهقة لكم ،وهكذا سوف تبقى نفسي .كما الحقيقة المسيح في لي ،وقف أي رجل لي من هذا التفاخر في أقاليم اخائية.
كورنثوس 10-11:9
في هذا  Paulيتم اإلدالء بالشهادة أنه لم يتخذ الخيرية من أي شخص ،وحتى لو أنه اتخذ في أسفاره ،المأوى من اآلخرين ،أنه دائما ً يعمل بغية
التعويض عن ذلك المأوى .بهذه الطريقة ،لم يكن  Paulالمرهقة ألي شخص ،وأنه يعتزم أن هذا أنها سوف تكون دائما ً معه.
بعدم قبول اإلحسان لآلخرين ،يمكن أن  Paulنبشر "كلمة هللا" وال تكون خاضعة للمساءلة أمام أي شخص آخر ،الذي سيكون في أي حال من
األحوال التأثير الذي قال أنه بشر.

اإليمان في غير محله
ولهذا السبب؟ ألنني ال أحبك؟ كنوويث هللا .ولكن ماذا أفعل ،أنه سيتم القيام به ،وأنه قد قطع مناسبة من تلك التي ترغب في هذه المناسبة؛ أن فيه أنهم
المجد ،قد تكون وجدوا حتى ونحن .هذه هي كاذبة الرسل ،العمال المخادعة ،تتحول إلى رسل المسيح .وال معجزة؛ للشيطان نفسه يتحول إلى مالك للضوء.
الثاني كورنثوس 14-11:11
عندما يقول الشيطان اكاذيبه ،لديهم صوت الحقيقة.

تذكر :أكاذيب هي الحقيقة  %90وفقط  %10كذب .وبسبب هذا سهولة الحصول على الناس إلى االعتقاد بكذب ،الشيطان ليس لديها أي مشكلة في
بلده الكذب.

هللا

يقول :لكن اليوم السابع هو السبت للرب ،في أنها لك يجوز القيام بأي عمل .خروج 20:10

على الرغم من أن هذا البيان مباشرة من شفاه هللا مكتوبة في "الوصايا الرابعة" ،يقبل شعب ال يزال الشيطان الكذبة التي تقول أن "يوم السبت" للرب
اليوم األول من األسبوع.
لن تجد في أي مكان في المقدس حيث هللا أو يسوع يعطي التعليمات أو األوامر في اليوم األول من األسبوع هو يوم السبت للرب ،ولكن نعتقد اآلن
أغلبية مسيحية ،كذب الشيطان على الحقيقة هلل ،حتى بعد أن قد أظهرت االقتباس أعاله ،فضال عن سائر األدلة ،من كتب الكتاب المقدس.

وهنا تكمن المشكلة مع

هذا  .هللا محددة جداً ومطالبين بأننا عبادته بالضبط كاهلل أعطانا األمر ،سفر التثنية  .2-4:1عندما نحن العبادة

بأي طريقة أخرى ،ال نعطي العبادة هلل بل للشيطان-
ألن الشيطان يحتاج فقط لتحصل على إجراء تغيير طفيف في كيفية إعطاء العبادة هلل ،فمن السهل له لخداع لكم ،وسحب لكم بعيداً عن عبادة هللا ،وإلى
عبادة الشيطان.
وألنها ال شيء عظيم إذا وزراءه أيضا أن تتحول كوزراء بر؛ تنتهي حسب أعمالهم .كورنثوس 11:15

أن ما تقوله  Paulفي هذه اآليات هو أن أولئك الذين يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ومما سرقة بعيداً األبدية أرواح أولئك خدعت سوف
تتحمل كامل غضب هللا ،وستكون نهايتهم نيران الجحيم والموت األبدي.
 Paulيقول أن في قبولنا لإلنجيل الشيطان كاذبة ،يبدو أن الشيطان المالك الضوء ،إلى تلك التي خدعت حتى .كما هذه أنه من الصعب أن
لم يكن من المستحيل أن تقبل الحقيقة هللا التي تقول أن العبادة الخاص بك  falseوعبثا.
أنها ليست أن  Paulيقول أن الشيطان سوف تتحول في الواقع إلى المالك للضوء ،إال أنه ستظهر في عقول البشر خدعت ليكون المالك
للضوء .

أولئك الذين الصلب النفوس للرجال
لتمجيد هللا
 ،Paulرسوال( ،ال للرجل ،ال الرجل ،بل بيسوع المسيح وهللا األب ،الذي رفع له من الموتى؛) وجميع األخوة ومعي ،منعزلة كنائس جاالتيا :أن
النعمة لكم والسالم من هللا األب ومن ربنا يسوع المسيح ،الذي قدم نفسه لذنوبنا أنه قد يسلم لنا من هذا العالم هذا الشر  ،وفقا إلرادة هللا وأبينا :منهم أن المجد لألبد
ومن أي وقت مضى .أمين .غالطية 5-1:1

اإلنجيل كاذبة
أنا آعجوبة أن يي تتم إزالة حتى وقت قريب منه أنه دعا لك في نعمة المسيح منعزلة إنجيل آخر :وهو ما ال آخر؛ ولكن يكون هناك بعض التي لك
المتاعب ومن شأنه إفساد إنجيل المسيح .غالطية 7-1:6

كما الحال في القرون األخيرة كما أعطت  Paulالنبوءة ،وذلك أيضا أنه في أيام  .Paulتعرب  Paulتعمية له فيما يتعلق بأولئك الذين تم
تحويلها مؤخرا فقط "تعاليم المسيح" ،وحتى اآلن هي التي خدعت من قبل أولئك الذين يبشر اإلنجيل آخر ،أن  Paulوسائر الرسل يسوع التبشير
ال.
أرى هذا كتحذير لمن كان منا اليوم أيضا .إذا كان مع "إنجيل يسوع" بعد جديد والذي بشر به أولئك الذين تابعوا يسوع بينما كان يمشي
األرض ،يمكن أن يكون تالفا ً فعال باإلنجيل كاذبة ،فال تظن أن يكمن الشيطان بعد سنة  2000قد تكون حتى أكثر انتشارا من ذلك الحين؟

انحرافا ً عن المسيح
يصف هذا كآخر اإلنجيل  Paulاألولى ثم ريووردس لشرح أنه ليس اإلنجيل آخر ولكن أن ما تبشر به هذه اآلخرين ليس وفيا "تعاليم
المسيح" ،ولكن انحرافا ً عن الحقيقة.

مسألة الختان
حتى أن تفهمون ،هذه الشكوى  Paulلتدور حول مسألة الختان ،ال "وصايا هللا" .ختان القلفة هو جانبا من العهد األول الذي جعل هللا مع
إبراهيم ،فضال عن العهد الثاني الذي جعل هللا مع  Mosesونسل يعقوب ،ولكن ال ثالث والعهد الجديد .هذا النقاش ومن ثم ال جانبا ما إذا كان هؤالء
الناس هي احترام الوصايا العشر أم ال .موضوع ختان للقلفة  Paulيعالج في هذه اآليات.

أن الرجيم
ولكن على الرغم من أننا ،أو مالكا من السماء ،التبشير أي بشارة أخرى لكم من ذلك الذي كنا قد بشر لكم ،واسمحوا له أن يكون الملعونة .وكما قلنا
من قبل ،لذا أقول أنا اآلن مرة أخرى" ،إذا كان أي رجل التبشير أي بشارة أخرى لكم أنتم تلقيت ،دعه يكون اللعين ".غالطية 9-1:8

إذا كنت تذكر من بلدي الكتابات األخرى ،أظهر لي من خالل الوثائق التاريخية أن هناك في التاريخ الذي قد يدعو إلى العقيدة التي
تعارض "كلمة هللا" .وقدم واحد مثل هذا الشخص كدليل على أن "السبت األحد" وقد الحظ بعض المسيحيين األوائل ،حتى لذلك ،أنه استخدمه
كدليل على أن "يوم السبت يوم األحد" هو يتغاضى عنها هللا.

وهذا بالطبع كذب الشيطان ،أي

مكان في الكتاب المقدس مكتوب فيها هللا األب أو هللا االبن يعطي الوصية أو التعليم التي ألغيت "يوم

السبت اليوم السابع" وهو يوم السبت ومن ثم المنصوص عليها التي سيحتفل بها اليوم األول من األسبوع .هذا الشخص ،الدكتور هيسكو ،،كما
 Paulفقط قال اللعين ،للوعظ كذبة كالحقيقة.
وكان حجتي بشأن "يوم السبت األحد" إذا هو يتغاضى عنها هللا ،حيث أنه حتى مكتوبة .إذا كنت تريد أن تعرف "كلمة هللا" ،يجب أن
ننظر ألنه داخل صفحات كتب األنبياء ،الجديدة و "القديمة العهد" .لقد بحثت في الكتاب المقدس من الغالف إلى الغالف ،ولم أجد في أي مكان أن

هللا األب أو هللا االبن قد أعطى األوامر أو التعليمات أن ألغى "يوم السبت اليوم السابع" وبدالً منه أنه قد تم نقله إلى "اليوم األول" من األسبوع،
وليس في أي مكان.

كاهن  Thomasانرايت
رئيس كلية الخالص ،وكنيسة روما
حتى ولو لم يعلن هللا-يسوع "السبت اليوم السابع" ستلغي صالح أول يوم السبت ،بكنيسة روما.
بالقوة اإللهية بلدي إلغاء "يوم السبت" ،واألمر منك إبقاء المقدسة في اليوم األول من األسبوع.
إعطاء الطاعة "لخلق هللا" ،أو رجل؟
مع هذه الوصية من روما للكنيسة ،في  12:00م ،بعد وقت قصير من كنيسة روما قد أنشأها اإلمبراطور قسطنطين ،خر العالم المتحضر
بأسره في الطاعة الموقر لقيادة كنيسة روما-

الحارس سانت كاترين الكنيسة الكاثوليكية
هو التغاضي عن هذا نقل السبت أمرت بكنيسة روما وأشادت بالحارس في  21مايو .1995
ولعل أجرا الشيء ،التغيير األكثر ثورية الكنيسة من أي وقت مضى حدث في  12:00م اليوم عندما غيرت الكنيسة "يوم السبت" المقدس
من السبت إلى األحد .ال من أي اتجاهات والحظت في الكتاب المقدس ،ولكن بسلطتها.
وأعتقد أن "كلمة هللا" العليا؛ ولذلك ،أنا أعرف أن "السبت األحد" هو كذب الشيطان وحتى رفضه .نظراً لتغير كنيسة روما يوم السبت في
المعارضة المباشرة "كلمة هللا" ،فإنه يفرض لي في المعرفة أن كنيسة روما هي في الواقع مكافحة المسيح كما تنبأ قبل .Daniel

تذكر البديهي

هللا :الدول بديهية "كاهلل" ،إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة .في اآليات أعاله Paul ،هو تقديم الدعم لهذه الحقيقة

البديهية ،وينص كذلك على أن أولئك الذين يتورطون في مثل هذا تجديف سوف تعرف غضب هللا الكاملة ،وما يستتبع كلمة اللعين .
على الرغم من أن  Paulيتحدث عن الختان ،وليس السبت ،نفس المعني أولئك الذين يعظون يقف اإلنجيل كاذبة.

 Paulيعظ الحقيقة هللا
للقيام به وأنا اآلن إقناع الرجال ،أو هللا؟ أو أسعى إلرضاء الرجل ،إذا أنا يرجى بعد الرجال ،وأنا ال ينبغي أن يكون خادم ًا للمسيح .أهل غالطية
01:10
 Paulليس محاولة للتبشير تلك األشياء التي يريد الناس لالستماع ،ولكن للتبشير "كلمة هللا المقدسة" ،حتى ولو كان "كلمة هللا" في معارضة تلك التي
يعتقد الناس بسبب "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .في الوعظ "كلمة" هللا الحقيقية Paul ،على استعداد لقبول البغض اآلخرين بدالً من إشادة بهم ،ألنه يعلم أن القيام
بذلك ما شاء هللا عليه.

 Paulيشهد الحقيقة
ولكن أشهد لكم ،األخوة اإلنجيل الذي بشر لي ليس بعد الرجل .لال تلقي من الرجل ،وال كان قمت بتدريس ،بل بإعالن يسوع المسيح .يي وقد سمعت
محادثاتي في المرة الماضية في دين اليهود ،كيف أن يتجاوز قياس األول يضطهد كنيسة هللا ،ويضيع عليه :واستفاد في دين اليهود أعاله العديد من بلدي يساوي
في األمة الخاصة المتعلقة باأللغام ،يجري متحمس أكثر الغاية من تقاليد آبائي .غالطية 14-01:11

 Paulيقول أنه "سيرتيفيس" بالنسبة لنا ،وهو يعني أن  Paulيعطي الضمان والشهادة ،وأن ما يبشر بأنه هو "كلمة هللا" ،وأن لديه أي
دافع خفي أو شخصية للوعظ أنه .في بلده مزيدا من التوضيح  Paulتأييدا لما قد قال أنها تتعلق باليهود والمسيحيين ،وعلى حفظ العادات والتقاليد
على حساب من ،وفي توجيه المعارضة إلى  Wordوشريعة هللا اليوم الحديثة.

التعليم  Paulفي المسيح
ولكن عندما فإنه من دواعي سرور هللا ،الذي يفصل لي من رحم أمي ،ودعا لي بنعمته ،للكشف عن ابنه في لي ،التي قد تبشر به له بين الوثنية؛ فورا
أنا الممنوحة ال مع اللحم والدم :ال ذهب أنا ما يصل إلى القدس لهم التي كانت الرسل قبل لي؛ ولكنها ذهبت إلى العربية السعودية ،وعاد مرة أخرى حتى دمشق.
غالطية 17-01:15

عندما  Paulيشير إلى فصلهم عن بلده رحم األم ،أنه ال يتم بحرفية ولكن رمزية.
تذكر Paul :كان يعمل في المعبد ،ويعترف أن كان متعصب في التمسك العادات والتقاليد؛ هذا هو الذي قال أنه يرمز إلى وصفه له
رحم األم .
وأنا على اقتناع بأن يسوع ال يبدو شاول في تلك الرؤية بينما في طريقة إلى دمشق ،قال أن ابدأ تم تحويلها ،وسوف ابدأ أصبحت شاول
 .Paulوبسبب هذا الوحي التي أحدثتها هذه الرؤية التي تم إجراؤها  Paulالمجاهرة في "تعاليم المسيح" ،وفي بلده االتصال المستمر مع يسوع في
روح الرب وبعد أن لمست من األشباح المقدسة التي ما زالت  Paulللتبشير بسلطة يسوع وليس من سلطته.
تذكر :تعريف "النبي هلل"" ،واحد عن طريق منهم يتحدث عن هللا" Paul .رسول "يسوع المسيح" ،ذلك  Paulيكتب حتى ما تلك
الكلمات عبارة المسيح ابن هللا ،مع لكن آراء شخصية بسيطة كما قد أحضرت إلى الضوء.

الفضول
ثم بعد ثالث سنوات قد ارتفع ليصل إلى القدس لرؤية بيتر ،واإلقامة معه خمسة عشر يوما .ولكن البعض من الرسل وشهد أنا ال شيء ،وحفظ
 Jamesشقيق الرب .غالطية 19-01:18
هذا هو إعطاء  Paulمحاسبة العملية أنه مرت عليه بعد رؤيته من المسيح في الطريق إلى دمشق ،ويشهد على الحقيقة التي جاءت تعليمة من هللا
وليس من أي من سائر "الرسل ليسوع".
في اآليات أعاله هذا الخلط بالنسبة لي " ،حفظ  Jamesاألخ اللورد  " .ال يوجد أحداً أن  Paulأو أي األخرى تلميذ يسوع المسيح الذي يشير إلى أي
شخص آخر ولكن المسيح "الرب" لذلك؛ وهذا يوحي بأنه  Jamesالتي تحدثت من قبل  Paulشقيق الدم ليسوع-
هناك مكان واحد يمكن أن أعتقد من حيث أن هناك اقتراح بأن يسوع كان األخوة واألخوات ،وهذا في اآليات التالية.

في حين أنه تحدث إلى الشعب ،ها ،والدته ووقفت له األخوة دون ،رغبة منه في أن أتكلم معهMatthew 12:46 .
كلمة "األخوة" يعرف بأنه :أخي ،ولكن تعتبر عموما كأخوة في الدين وأخوه في الجسد بالضرورة .
المستخدمة في اآلية أعاله أيا كان ،فمن المقترح أن المعني األخوة في الجسد ألن يسوع يستجيب بتبني جميع الحاضرين إخوته في اإليمان.

وأجاب (يسوع) وقال له أن قال له" ،من والدتي؟ ومن هم إخوتي؟ وتمتد إليها يده نحو تالميذه ،وقال" ،ها أمي إخوتي! ليعاقب سنفعل إرادة والدي
الذي في أنفاسها ،نفس الشيء أخي ،واألخت ،واألمMatthew 12:48-50 .
أي مكان آخر في الكتاب المقدس ،التي اكتشفت ،احفظ التي كتبها  ،Paulيعطي االقتراح أن يسوع كان شقيقة ،أما بالدم من والدته ماري أو بالزواج
من والده الخطوة جوزيف.
فقط األخرى  Jamesالتي رأيتها المذكورة في العهد الجديد هو شقيق يوحنا ابن زبدي .ال أعتقد أن  Paulسيشير إلى  Jamesالرسول كشقيق للرب.
هذا مع العلم ،من ثم هذا  James Paulيتحدث عن ،وهذا يعني في الواقع أن يسوع يملك شقيق؟ ثم يبقى هذا فضول بالنسبة لي.

مرة أخرى يشهد Paul
واآلن األمور التي اكتب لكم ،ها ،أمام هللا ،كذبة ال .أهل غالطية 01:20

ويشهد  Paulمرة أخرى أن تعطي تلك األشياء التي كان يتحدث ويكتب له من هللا .أنا واحد أعرف هذا ليكون صحيحاً ،ألستطيع أن أشهد
لكم أن سبب ،مثل  ،Paulتلقيت تعليمات مني من هللا ومن أي رجل ،كما فعل .Paul

غير المختونين
ثم أربعة عشر عام ًا بعد أن ارتفع مرة أخرى ليصل إلى القدس مع برنابا ،وأخذت تيتوس معي أيضا .وارتفع بالوحي ،وترسل لهم أن اإلنجيل الذي
تبشر به بين الوثنيين ،ولكن القطاع الخاص لهم التي لها سمعة ،لئال بأي وسيلة أنا يجب تشغيل ،أو قد تشغيل ،دون جدوى .ولكن ال تيطس الذي كان معي،
ويجري يونانية ،اضطرت لعملية الختان :غالطية 3-2:1

اآلن مرة أخرى  Paulترجع إلى الموضوع الذي قال هو كتابة أهل غالطية ،وهذا هو ختان القلفة Paul .األولى توضح لنا أنه في بداية
وزارته قبل تلك السمعة ،وذهب مع برنابا ،ومرة أخرى أربعة عشر عاما ً  Paulالحق يذهب مرة أخرى إلى القدس مع تيتوس ومرة أخرى تقارير
تتعلق بتلك األشياء التي كان قد تم الوعظ إلى الوثنيين .تلك السمعة ،أفسر الرسل والتالميذ الذين قد ساروا مع يسوع .
هذا هو ما يفسر كذلك ،لئال بأي وسيلة يجب تشغيل ،أو قد تشغيل ،دون جدوى ،ذلك ألنه يمكن أن تحقق مع الرسل أن ما كان قد تم
الوعظ الصحيح أن فهمها "تعاليم يسوع" .من ذلك أن الحاجة لم تصحح بالرسل أنه لم يكن في الخطأ ،تشجيع له االستمرار في ذلك الذي قال أنه
بشر ،وبذلك يقبلون أن الذي هللا قد أعطى له بالفعل يسوع قد علمت اآلخرين.
 Paulيخبرنا أن تيتوس ،رفيقه ،ويونانية ،وبعد قد تم تحويلها إلى "تعاليم المسيح" ،رأي في هذا ال ندم لعملية الختان .التي أفسر كطريقة
 Paul'sللقول بأنه إذا كان أحد المشهورين كما وصفها تيتوس ،الذي يبشر به المسيح ،ال يميل إلى عملية الختان ،ثم لماذا تفعل تلك التي يشعر
جاالتيا شاءت؟

األنبياء
وأنه بسبب األخوة الكاذبة التي جلبت على حين غرة ،الذي جاء في بريفيلي للتجسس على حريتنا التي لدينا في "يسوع المسيح" ،وأن كانوا قد تجلب
لنا في عبودية :للذين أعطينا وضع بخضوع ،ال ،ال لمدة ساعة؛ أن حقيقة اإلنجيل قد تستمر معك .غالطية 5-2:4

 Paulهو اتهام اآلخرين التي قد تدعو الحاجة إلى ختان للقلفة كما يجري األخوة الزائفة ،ونظرا ألنهم لم يكونوا على علم ،أو أن شعب
جاالتيا لم تكن على علم أن الذين بشر من األخوة الزائفة ،بيد أنه نظراً لهذا اإلنجيل كاذبة أن غالطية شعرت أنه مطلوب أن يكون القلفة الختان،
على الرغم من أن  Paulسابقا بشر خالف ذلك.
أرى هذا كطريقة  Paulلتقول لنا أن ألنه يتلقى تعليماته من هللا وليس من الرجال ،وأن ما كان يبشر به هو "كلمة هللا" في أنقى شكل من
األشكال ،ولذلك ينبغي إعطاء إشعار كالحقيقة ،بينما البعض اآلخر أن التبشير خالفا لما يعظ  Paulكاذبة ،ألنهم ليسوا من هللا في ذلك يدعون أن
الذي يتناقض مع ما هللا-يسوع أظهر .Paul

أعتقد أنه مثل

هذا ،وهللا يقول لك شيئا ،حتى تعرف ولذلك كان صحيحا ً ألنه قال لك باهلل ،وأنت تعرف أنه من هللا ،ألنك تعرف

عندما يتحدث هللا إليك .ثم يأتي على طول ويقول لك ما معارضة ألن هللا قد قال لك .قم بسؤال نفسك فيما يتعلق بما إذا كان هللا تكلم لك أم ال ،أو هل
تعتمد على ما تعرفه لتكون كلمة هللا ،ويرفضون بالتالي ما هذا الشخص اآلخر قد قال لك أنها كذبة؟
لقد كنت في هذه الحالة ،وتعرف عند هللا تقول لي شيئا ،ألنها دائماً قابلة للتحقق منها في الكتاب المقدس( ،أنا دائماً الدؤوب في دراستي
للكتاب المقدس) ،حتى عندما شخص يقول لي شيئا ال يتفق مع ما أعرفه هللا ،أرفض ذلك ومحاولة إلظهار هذا الشخص اآلخر كيف أنهم في خطأ.
وهذا ما يقوله  .Paulأنه تلقي تعليماته من يسوع ذلك ألنه يعلم أن يكون صحيحاً ،الذي ولذلك يقول له أن أي شيء تحدث معارضة لما
أعطاه من يسوع يجب أن يكون كذب الشيطان ،بغض النظر عن من هو الذي يتحدث فإنه.

النبي للوثنيين
من هؤالء الذين فيما يبدو إلى حد ما ،ولكن على اإلطالق كانوا ،ماكيث ال يهم بالنسبة لي :هللا أكسيبتيث للشخص أي رجل ألنهم هم الذين فيما يبدو
إلى حد ما في المؤتمر ال تضيف شيئا بالنسبة لي :ولكن عزيمتنا ،عندما رأوا أن إنجيل أونسيركومسيسيون ملتزمة بمعزل لي ،كما كان إنجيل الختان معزل
بيتر؛ (ألنه الذي يحدثه انتقاص في بيتر ل  apostleshipللختان ،ونفس الشيء األقوياء في لي تجاه الوثنيين ):غالطية 8-2:6
اإلنجيل أونسيركومسيسيون يشير إلى حقيقة أن  Paulمدعوة من هللا للتبشير "تعاليم يسوع" إلى الوثنيين وليس ذلك بكثير لليهود-
إنجيل الختان يشير إلى حقيقة أن بيتر يعظ لليهود حصرا وليس إلى الوثنيين.
وأنا على اقتناع بأن  Paulالصحيح بشأن الوثنيين ال تحتاج لعملية الختان ،الكثير بسبب له مناقشة ممتازة في اآليات السابقة ،بل أن هللا نفسه يخبرنا
بأن "العهد الجديد" خالفا أحد أن معظمهم أنه أجرى مع آبائنا ،وأنه سيكتب له قوانين في قلوبنا.

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

وهذا بالنسبة لي يزيل الحاجة لهذا الغرض رمزية لختان القلفة .في كتابة أن القوانين على قلوبنا يضع هللا فهم روحية لتلك القوانين على عاتقنا .ختان
للقلفة ال الروحية ،ولكن جسدي ،أو للجسد .الجسد من الخطيئة ،الروحي أعاله الخطيئة ،أو خالية من الخطيئة.

تعليمات من الرسل
وعندما  ،Jamesوخالد ،ويوحنا ،الذين يبدو أن الدعامات ،ينظر إلى النعمة التي أعطيت لي ،أعطى ولي برنابا في اليد اليمنى للزماالت الدراسية؛ أن
علينا أن نذهب منعزلة في الوثنية ،وأنها منعزلة الختان .إال أن أنه ينبغي لنا أن نتذكر الفقراء؛ ونفس الذي أيضا كان قدما للقيام .غالطية 10-2:9

وال يزال  Paulشرح أن ثالثة على األقل من أركان كنيسة المسيح يتفق مع التفاهم  ،Paulوأن اتفقوا على أن  Paulينبغي أن التبشير
للوثنيين في حين أنهم بشر لليهود .يعني استخدام في  Paulكلمة الختان في هذا السياق ،اليهود ،واستخدامه لكلمة الوثنية يشير إلى الوثنيين .
الشيء الوحيد الذي أصرت هذه الرسل الثالثة أن  Paulالتبشير ،كما فعلوا ،وأن "القديسين هللا" ،مطالبون بتقديم المساعدة لمن هم من
كنيسة المسيح الذين هم فقراء أو تعرضت للمشقة .هذا ما أصبح يعرف باسم "الطريقة المسيحية ،أو جمعية خيرية مسيحية".

وكان بيتر إلقاء اللوم
ولكن عندما كان يأتي بيتر إلى أنطاكية ،صمدت أنا له على الوجه ،ألنه كان ليكون اللوم .لقبل أن بعض جاء من  ،Jamesأنه يأكل مع الوثنيين :لكنه
عندما كانوا يأتون ،وانسحب وفصل نفسه ،خشية منها والتي كانت من الختان .غالطية 12-02:11

تغيير العقل
على الرغم من أن بيتر وافقت أصالً مع  Paulبشأن ختان للقلفة ،في مكان ما على طول الطريق ،بيتر تغيير موقفه.

االرتباك في الرسالة
 Paulتوضح أنه عندما قال أنه اجتمع مع بيتر في أنطاكية ،أنه قاوم بيتر إلى وجهة ،ويقول أنه يواجه بيتر وجها لوجه .في هذه المواجهة
 Paulتتهم بيتر كما يجري في الخطأ واللوم مما يؤدي لاللتباس في الرسالة التي بشر.

اإلجراءات في بيتر
ويمضي  Paulلشرح أن بيتر في الماضي قد جلس كسر الخبز مع الوثنيين في منازلهم ،على الرغم من أن  Mosesلقانون يحظر عليه.
ويعطي هذا  Paulكما فهم من بيتر الكلمات الحقيقية التي يتحدث بها يسوع .بعد بسبب الضغوط المفروضة على بيتر  Jamesوغيرهم ممن
اعتنقوا اليهودية ،أنه أنهار إلرادتهم بدالً من مواصلة كما قد بشر به يسوع .ويتصل هذا مرة أخرى لماذا يسمى يسوع بيتر "بيتروس "،قطعة من
الصخورأو الرضوخ بسهولة بدالً من "بترا" صخرة ضخمة ،أو الكونية ،الصلبة والتأكد.
إذا كنت تذكر من الكتابات السابقة لألعمال المتعلقة باأللغام ،أنا كشفت السبب يسوع دعا بيتر تروس بدالً من البتراء .بيتروس قطعة من
الصخور ،ويجري بسهولة نقل أو الرضوخ ،بينما البتراء على الصخور القابلة الكونية في الحجم .وهذا يعطي ثم فهم كيف بيتر يمكن بسهولة
الرضوخ لرأي الرجل ،حتى عندما يعلم كلمة هللا.

تذكر البديهي

هللا :يأتي هذا بعد ذلك عن طريق مع تحذير هللا فيما يتعلق "كلمة هللا" هو الحقيقة ،وأي شيء قال أو كتب في الخالف

أو معارضة "كلمة هللا" كذب.

المواجهة وجها لوجه
واليهود األخرى ديسيمبليد وبالمثل معه؛ يصمم أن برنابا أيضا كان يتم بعيد ًا مع التستر بها .ولكن عندما رأيت أن ساروا ال أوبرايتلي طبق ًا لحقيقة
اإلنجيل ،وقال أن منعزلة بيتر قبل كل منهم" ،إذا أنت ،يجري يهودي ،ليفيست بعد الطريقة من الوثنيين ،وليس كما تفعل اليهود ،لماذا كومبيليست أنت الوثنيين
أن نعيش كما تفعل اليهود؟ غالطية 14-02:13

 Paulيظهر أن سبب بيتر سحبت من الحقيقة إنجيل يسوع ،في تصرفاته تسبب اآلخرين ليتم سحبها أيضا بعيداً .هذا وقال على وجه بيتر
أمام شهود .ومن الواضح أن برنابا كان سحبت أيضا بعيداً عن النوايا الحقيقية من كلمات يسوع.

نؤمن في يسوع المسيح
ونحن الذين هم اليهود بالطبيعة ،وال من المذنبين من الوثنيين ،مع العلم أن رجل ال مبرر له من أعمال القانون ،ولكن باإليمان بيسوع المسيح ،حتى
ونحن نؤمن بيسوع المسيح ،وأن كنا قد يكون مبررا باإليمان بالمسيح ،وليس بأعمال القانون :لمن أعمال القانون الجسد ال تبرر .غالطية 16-02:15

ال يبرر القانون
أجدني مضطرا لنؤكد من جديد أن  Paulيتكلم بالقانون ،و عدم

إعطاء مبرر لالعتقاد بوعود هللا .حيث أنه مكتوب في القانون حيث

تقول أن القانون تفعل أي شيء أكثر أن تبقى لكم من الخطيئة؟ أي مكان أقول أن هو حصل الخالص من االحتفاظ بالقانون.

يبرر اإليمان
فقط في اإليمان ،الذي ولد من المعتقد أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وعند االعتقاد ووضع ثقتكم في الوعود و "كلمة هللا" ثم له ما يبرره( ،له
ما يبرره ،ال يتم حفظ).
أن يكون له ما يبرره في ايمانكم أن الوعود و "الكلمات هللا" هي الحقيقة ،ليس في حد ذاته وضمان الخالص أو اإلنقاذ .ال يزال من
الضروري أن تبقى نفسك خالية من الخطيئة ،لكسب الخالص .للحفاظ على نفسك من الخطيئة تحتاج أوالً معرفة ما خطيئة ،وهذا يمكن أن يعرف
إال بمعرفة وفهم بوصايا هللا وتعاليم يسوع المسيح.

المسيح يؤدي بنا إلى خطيئة؟
ولكن إذا ،بينما نسعى إلى تبريرها بالمسيح ،ونحن أنفسنا أيضا تم العثور على المذنبين ،فالمسيح وزير الخطيئة؟ ال سمح هللا .أجل إذا أنا بناء مرة
أخرى األشياء التي أنا دمرت ،اجعل نفسي خرقته .غالطية 18-02:17

لكن إذا كان ،بينما نسعى إلى تبريرها بالمسيح ،وأنا أفهم هذا يعني ،لها ما يبررها في ايمانكم بكلمة ووعود هللا  ،trueثم يجب عليك
أيضا قبول "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وأي كلمة ال يتحدث بها هللا ولذلك باطل.

وهل المذنبون اإليمان؟
ونحن أنفسنا كما تم العثور على المذنبين .إذا كنت تعتقد بأن يسوع قام من بين األموات ،وأن لديك في قيامه له أمل القيامة الخاصة بك،
ثم يمكنك لها ما يبررها في هذا األمل .إذا كان في نفس الوقت أنت أيضا الزاني أو الزاني ،وأن ذلك ال يغير من ما كنت تعتقد ،ال يزال ال إثم ،حتى
لو كان لديك نية في القيامة؟

ويعيش في بر
إذا كانت الحالة المذكورة أعاله أو أي ظلم األخرى ضد "وصايا هللا" تتناسب مع الوضع الخاص بك ،ثم هل يعني ولذلك المسيح هو
وزير الخطيئة؟ ويقول " ،Paulال .ال سمح هللا" .إلى االعتقاد بأن هللا فقط يمنحك التبرير أمال في الخالص ليس في حد ذاته وضمان الخالص
بنفسها.
ما هو إثبات  Paulهو أن ال يزال لديك ليعيشوا حياة بر ،وبر فقط يمكن أن تحصل بحفظ "وصايا هللا" وحفظ "تعاليم يسوع المسيح".

الخطيئة التي دمرت
إذا أنا بناء مرة أخرى األمور التي دمرت أنا ،يشير إلى الخطيئة التي دمرت خالل اإليمان ،ولكن يتم بناؤها إذا قمت بإيقاف حفظ
ويعيشون بقوانين هللا-يسوع .إلى االعتقاد هو نقاش ،إلى العيش حياة بر السير مشيا على األقدام ،أو  Paulيضع ،إذا كنت في روح الرب،
(ويعتقد) ثم تحتاج أيضا إلى المشي في الروح ،مما يعني أن يعيش في أخالق هللا.
أن ما تقوله  Paulهنا هو إذا الذي بشر به المسيح غير صحيحة ،فكيف تبرر أي منا في المسيح؟ المسيح علمت أنه من خالل اإليمان
بالقيامة التي نحن لها ما يبررها ،والمعتقد أن تفعل بالقلب ال بعالمة إلى الخارج على الجلد كما ختان القلفة.
إذا كان ما يبشر به بيتر صحيحا ً ثم يسوع كان في خطأ بما أنه بشر الذي كان ضد القانون كما هو مكتوب في "العهد األول" ،وإذا كان
ذلك صحيحا ً ،فجميع تلك تحويل ذلك إلى السيد المسيح في الخطيئة .هذا ثم يأتي إلى هذا ،وهو ما يبشر به  Paulفيما يتعلق بالختان الصحيح أو ما
يبشر به بيتر الصحيح؟

رمزية في الجسد
هللا جعلت من الواضح أن الختان من القلفة ولكن رمزية ،وتذكرة المادي مستمر لالحتفاظ "وصايا هللا".

صحوة روحية للقلب
ما هو الوعظ  Paulهو أنه مع قدوم المسيح والعهد الجديد ،والرمزية تم استبدال مع الختان الحقيقي للقلب ،كما قد يقصد هللا دائماً من
البداية.

الرصاص في القانون
ألني من خالل القانون وأنا ميتة على القانون ،وأنه قد اسكن هللا .وأنا أشعر بصلب مع المسيح :ومع ذلك أعيش؛ ولكن ال أنا ،ولكن المسيح حي في لي:
والحياة التي نعيش في الجسد أعيش باإليمان بابن هللا ،الذي أحبني ،وقدم نفسه بالنسبة لي .غالطية 20-02:19

من خالل القانون أنا ميتة على القانون .كما  ،Paulوقد قال ،أن غرض القانون أن تبقى لنا من الخطيئة ،وأن تكون خالية من الخطيئة ال
يضمن الحياة األبدية .في هذا أولئك الذين فقط الحفاظ على القانون ولكن ال نؤمن "كلمة هللا" ،قد ال الخالص في المسيح.
إذا كنت تفهم وتقبل أن ينص القانون بحد ذاته فقط التحرر من الخطيئة ،حتى إذا كنت تريد أن قد اسكن هللا ،ثم أنت أيضا يجب أن نؤمن
مبرر يأتي من اإليمان ال القانون.

ولتحقيق ذلك ،يجب قبول هذا أنا وأنا يصلب مع المسيح .بسبب القانون وسوف تعرف الموت فقط ،ولكن في اإليمان سوف يكون ميتا مع
ذلك أنا أعيش؛ لكن ال أنا ،ولكن المسيح حي في لي .
أنها في اإليمان أو العقيدة البن هللا ،الذي أحبني ،وقدم نفسه بالنسبة لي ،أن يكون لديك وهكذا أمل القيامة والحياة األبدية.
في نية هو يولد األمل ،ولكن في حفظ وصايا هللا واعتناق "تعاليم يسوع" ،سوف يترجم هذا األمل في ضمان الحياة األبدية .
تذكر :ال يتم حفظ بأعمالك وحدها ،يجب أن يكون لديك أيضا اإليمان.

يموت يسوع عبثا؟
أنا ال تحبط نعمة هللا :إذا بر تأتي بالقانون ،ثم المسيح هو قتلى سدى .أهل غالطية 02:21

ويقول  Paulأنه إذا بر يأتي بالقانون ،وليس من المعتقد ،ثم يسوع ضحى بحياته سدى .القانون كان قائما قبل المسيح ،وحتى اآلن ال يوجد
مبرر في األمل في الحياة األب دية ،وفقط في االعتقاد بأن يسوع قام من بين األموات ،لدينا أمل في منطقتنا القيامة .ومن تلك العقيدة واإليمان أن لدينا
أمل خالص ،وليس في فقط حفظ القانون.
تذكر :أنا أقول األمل في الخالص وال خالص نفسها.

فهم

هذا :أنا مرة أخرى يشعر يميل إلى جعل علما بأن القانون المتعلق بختان للقلفة هو المنصوص عليها في "العهد األول" بين هللا

وأبراهام ،وليس جانبا من الوصايا العشر ،وال في "تعاليم يسوع" ،ولذلك عندما أقول أنه ال يزال يجب عليك االحتفاظ "وصايا هللا" ،ختان للقلفة ال
يتم تضمين كالمطلوب.

كيف تلقي الروح؟
 Oغالطية الحماقة ،الذين خلت سحر لك ،أيها تطيع ال الحقيقة ،أمام أعين الذين يسوع المسيح قد خلت من الواضح مبين ،المصلوب بينكم؟ غالطية
3:1

من خالل أعمالك
هذا فقط أن اتعلم منكم ،تلقي يي الروح بأعمال القانون ،أو باالستماع إلى اإليمان؟ هل أنتم حتى الحماقة؟ بعد أن بدأت في الروح ،أنتم اآلن مصنوعة
مثالية من اللحم؟ أنتم عانوا الكثير من األشياء عبثا؟ إذا أنه حتى اآلن دون جدوى .غالطية 4-3:2

من خالل اإليمان
أنه لذلك ،أن مينيستيريث لك الروح و  workethالمعجزات بينكم ،دويث قال أنه بأعمال القانون ،أو باالستماع إلى اإليمان؟ غالطية 3:5

يعتقد إبراهيم هللا
وحتى كما يعتقد إبراهيم هللا ،وأنها تمثل له بر .تعرف ية ولذلك هي اإليمان ،نفس أنهم أبناء إبراهيم ،والكتاب المقدس متوقعا أن هللا يبرر الوثنية من
خالل اإليمان ،بشر قبل اإلنجيل منعزلة أبراهام قائال" ،في إليك جميع األمم المباركة ".حتى ذلك الحين أنها تكون النية هي المباركة مع أبراهام المؤمنين.
غالطية 9-3:6

 Paulيشير مرة أخرى إلى أبراهام تقديم الدعم لفهمه لالعتقاد بأن التبرير الذي يعطي وليس القانون .أجد نفسي مضطرا مرة أخرى
اإلشارة إلى ،تبرير ال يعني الخالص ،ال تزال تحتاج إلى الحفاظ على الوصايا والقوانين هلل ،أو آخر كنت سوف تقصر الخالص .كشفت هذا Paul
مناسبتين على األقل قبل كذلك.

وحتى كما يعتقد إبراهيم هللا ،وأنها تمثل له بر.
تذكر :أن يكون مستقيم يجب عليك االحتفاظ بالوصايا العشر؛ ومع ذلك ،لم يكن لدى أبراهام الوصايا العشر .على الرغم من أن إبراهيم
لم يحتفظ بالوصايا العشر ،كما هي مبينة ،أنه ال اضطرت إلى القيام بذلك ألنهم كانوا أبراهام ال قوانين أن يطاع ،ولكن جزءا من شخصيته
المعنوية .ألنه يؤمن "كلمة هللا" ،حتى هللا نعتقد أبراهامز شكلت كالبر ،ليس بسبب أبراهام أبقى "شريعة هللا" ،ولو أنه فعل ،وإبراهيم ال يعرف
ببساطة أن شخصيته المعنوية كانت "شريعة هللا".
وكان أبراهام روح المشابهة هلل ،وهذا السبب هللا عرضت عليه كثيرا إذا كان أبراهام سيعطي فقط له العبادة هلل وال غيرها من عدد كبير
اآللهة الوثنية.

أبناء إبراهيم
تعرف ية ولذلك هي اإليمان نفسه أنهم أبناء إبراهيم .قد حان ألن يفهم عبر العصور أن يكون طفل إبراهيم أن يكون نسل دم إبراهيم .ما
تقول لي هذه اآلية أن هذا الفهم التاريخي  .falseأن يكون طفل إبراهيم هو على اإليمان ،أو اإليمان "كلمة هللا" ،وكل الذين لديهم هذه النية ،سواء
كانوا من دم أبراهام أم ال ،هم أبناء إبراهيم.
هناك الكثير ،الذين يجري دم أبناء إبراهيم ،الذي ال نعتقد في وعود هللا وال في قيامه يسوع ،ولذلك فليست من "األطفال أبراهام" في
اإليمان بوعود هللا .أعتقد هذا بنفس الطريقة كما تظهر فهم أولئك الذين كانوا الدم نسل يعقوب ،ولكن لم تكن من "بني إسرائيل" .بنفس الطريقة،
تسمية هللا إبرام إلى أبراهام ألنه يعتقد إبراهيم.

على سبيل

المثال :أنا ال مواليد يهودي ،وال يوجد أي الدم اليهودي في أسالفي ،ولذلك لست سليل دم إلبرام ،بعد أنا طفل إبراهيم،

ألنني أؤمن بكلمة ووعود هللا كما فعل إبراهيم.
الكتاب التنبؤ بأن هللا يبرر الوثنية من خالل اإليمان ،بشر قبل اإلنجيل منعزلة أبراهام قائال" ،في إليك جميع األمم المباركة ".ألن هللا
قبل إبراهيم كما يجري الصالحين بسبب إيمانه (المعتقد) ،إنشاء هللا من خالل أبراهام أن جميع الذين يعتقد ،وهكذا كان إيمان يمكن تبريره باإليمان.
يجوز أن يكون المباركة جميع األمم التي تقبل ويؤمنون باهلل.
ذلك فإنها تكون النية هي المباركة مع أبراهام المؤمنين .يرجى اإلحاطة علما بأن هللا هو قائال أن تلك النية المباركة ،ال استبدالها .أنت
يجب أن نقبل كلمات هللا كما أعطيت لهم ،وال تضع الكلمات في فم هللا .كنت قد يعترض بالقول أن هذه هي كلمات  Paulليس من هللا ،ولكن تذكر،
 Paulهو النبي عيسى ،حيث أن الذي يكتب كما أنها تتصل المقدس تمنحها له يسوع.
تذكر :نبي واحد من خالل منهم هللا يتكلم؛ ولذلك  Paulلكن القناة من شفاه المسيح لنا عيون وآذان.

لعن بالقانون
للعديد من ألعمال القانون تحت اللعنة :ألنها مكتوبة" ،لعن من كل واحد أن كونتينويث ليس في كل األمور التي تتم كتابتها في كتاب القانون للقيام
بها" .أهل غالطية 03:10

إذا كنت ال تحتفظ "وصايا هللا" ،ثم قمت لعن وعدم االحتفاظ "وصايا هللا" القيام بأعمال شريرة والذي يجعلك لعن .أن يكون مستقيم هو
الحفاظ على قوانين هللا؛ هي لعن جميع الذين أثيم .

القانون واإليمان الالزمة
ولكن أن تبرره أي رجل القانون في مرأى هللا ،من الواضح" ،:مجرد أن تعيش باإليمان ".والقانون ليس من اإليمان :ولكن "الرجل أن دويث منهم
يحيا بها ".غالطية 12-03:11

حتى ولو كنت تعيش بشريعة هللا ،هذا وحدة ال يبرر لك أمال في الخالص ،فقط مع إضافة عنصر النية هي لك ثم له ما يبرره ،ليس
مضموناً ،مبررة إال .أنها لهذا السبب أن اليهود ال مبرر لها على أمل الخالص ،ألنهم ال يعتقدون أن يسوع انبعث من بين األموات .إذا تعتقد أن
اليهود ،ثم أنهم لن يكون اليهود لكن بالقديسين هلل.

المسيح الفادي
المسيح هاث خلصنا لعنة القانون ،يجري بذل نقمة بالنسبة لنا :ألنه مكتوب" ،لعن من الجميع أن هانجيث على شجرة ":أنه قد هيا نعمة إبراهيم
الوثنيين خالل يسوع المسيح؛ أن كنا قد تلقي الوعد بالروح خالل اإليمان .غالطية 14-03:13

ويوضح  Paulثم مرة أخرى أن القانون هو اللعنة التي تربطنا بجسد هذا العالم ،في حين أن اإليمان بوعود هللا يعطي وسيلة لإليمان،
واإليمان يعطي وسيلة لتبرير.
تذكر :نعمة إبراهيم هو أنه يعتقد أن هللا ،وهذا هو فعل قبل أنه عرف القانون أو تم ختانهن.

كما تذكرون ،قد صلب المسيح من صليب الذي تم بناؤه من شجرة ،وهو مكتوب أن كل الذين يموتون في حين علقت من شجرة هي
لعن ،ولذلك لعن يسوع .على الرغم من أن لعن يسوع لوجود تم المصلوب من شجرة ،في قيامه يسوع علينا إعطاء أمل وعود هللا ،في حين القانون
في حد ذاته وال.

ال تزيد أو تقلل
األخوة ،وأنا أتكلم بعد طريقة الرجال؛ على الرغم من أنه يكون لكن العهد الرجل ،إذا أنه تأكيد ،أي رجل ديسانوليث ،أو بعد أديث الملحقة بها .أهل
غالطية 03:15

في هذا  Paulهو إعطاء إشارة إلى اآلية الكتاب من سفر التثنية الفصل  ،2 4حيث يخبرنا هللا أن أعطانا كيفية إعطاء العبادة له ،وأن
يجب أن نطيع كلمته ،ال إضافة إليها أو طرح منها ،مما يعني أنه ليس للرجل لتغيير بواسطة إضافة أو طرح ألن هللا قد تكلم  ،وأقول وضع الكلمات
في فم هللا .ويمكن تعديل إال هللا كلماته ،كما فعل يسوع في مناقشاته بشأن عدد قليل من الوصايا العشر.

واحد ليست كثيرة
اآلن إلبراهيم والبذور كانت الوعود التي قطعت Saith .أنه ليس ،والبذور ،واعتبارا من كثير؛ ولكن ابتداء من أحد ،وخاصتك البذور ،وهو السيد
المسيح .أهل غالطية 03:16

فيما يتعلق بأن طفل إبراهيم اإليمان ومما نعتقد كما فعل أبراهام ،ذلك أيضا أن تكون بذرة أبراهام ،حتى على الرغم من أنني لست نسل دم

إلبرام ،أنا بذرة أبراهام ،وأعتقد ،وفي اعتقادي لدى اإليمان .من خالل إيماني "تعاليم يسوع" وقيامته ،وأنا تبرير ذلك في بلدي األمل في
الخالص.

أربع مائة ثالثين عاما ً بعد أبراهام
وهذا القول ،أن تأثير العهد ،وأن أكد أمام هللا في المسيح ،وهذا القانون الذي كان أربع مائة وثالثين عام ًا ،وال ديسانول ،أنه ينبغي جعل الوعد من ال
شيء .إذا كان الميراث القانون ،فهي ليست أكثر من الوعد :ولكن هللا أعطاه إلبراهيم بالوعد .غالطية 18-03:17
كلمة "ديسانول" يعني" :إلغاء األمر" ،لتدمير ،أو لجعل باطلة .

أن العهد الذي كان أكد أمام هللا في المسيح يشير إلى "العهد األول" ،ولكن القانون لم يأت حتى سنة  430الحقا ً في "العهد الثاني" ،ال
يلغي "العهد األولى" التي تأسست على إيمان إبراهيم ،ال على القانون .القانون باطلة وعود هللا التي قام بها إلبراهيم.
 Paulيذهب إلى شرح أن إذا كان القانون يكون الشرط الوحيد للميراث الحياة األبدية ،ثم الميراث ليس من وعود هللا ،ولكن فقط بالقانون.
يشير هذا  Paulخارج غير صحيح ،ألن هللا أعطى الوعد إلبراهيم بسبب إيمانه بوعد ليس في بلده حفظ القانون.

ما الغرض من القانون؟
ولهذا السبب ثم سيرفيث القانون؟ تمت إضافته بسبب التجاوزات ،حتى البذور يجب أن تأتي إلى الذين قدم الوعد؛ وأنه كان يأمر بها المالئكة في يد
وسيط .اآلن وسيط ليست وسيطا ألحد ،ولكن هللا واحد .غالطية 20-03:19

ثم يعطي  Paulتفسير لماذا هللا أعطانا القانون من خالل  Mosesفي المقام األول .ويقول  Paulهذا بسبب تجاوزه من آدم إلى إبراهيم
إلى  ،Mosesآدم ،وظهورهم على هللا وله العهد.
كما كتبت قبل ،خطيئة ال حرج إذا كان هللا ال قال لنا أن نفعل شيئا للخطيئة .في القانون ،كما أنها تعطي لنا في الوصايا العشر ،هللا يبين ما
هي الخطيئة ،ولذلك حصلنا على فهم ما يجب أن نفعل ،لكن األهم من ذلك ،ما يجب أن نفعله ،وبهذه الطريقة هللا قد بينت لنا كيفية العودة إليه،
ووضع حد للتجاوزات لدينا.
هل يمكنك أن تفهم ثم ما يقوله Paul؟ وقدمت الوصايا العشر لرجل حتى يتسنى لنا معرفة الخطيئة .نحن بحاجة إلى معرفة الخطيئة كي
تبقى لنا من الخطيئة ،وبالتالي تحقيق االستقامة ،للصالحين وإال يدخل الجنة.

يسوع يجلب الخالص
هو القانون ثم ضد وعود هللا؟ ال سمح هللا :أجل إذا كان هناك قانون النظر الذي كان يمكن أن يعطي الحياة ،حق ًا بر كان ينبغي أن يكون القانون .لكن
الكتاب المقدس قد خلت اختتمت كلها تحت الخطيئة ،أن الوعد باإليمان بيسوع المسيح قد تعطي لهم أن نعتقد .غالطية 22-03:21

القانون كمعيّن إلى  Mosesوجميع األجيال منذ ال باطل أو ينفي الوعد الذي أعطى هللا إلبراهيم بسبب إيمانه .القانون هو منع الخطيئة
حتى مجيء بذرة أبراهام الوعد إليها .لم يعش كل تلك األجيال في بين إطار الوعد بالحياة األبدية ،وفقط أولئك الذين المعتقد كما فعل أبراهام ،لها ما
يبررها في أملهم في الخالص.
غير أنه في اعتقادي ،أن مع يسوع ،جميع الذين من أي وقت مضى عاشوا ،التي كانت الصالحين في أعين هللا ،يتم حفظها في يسوع،
على الرغم من أنهم عاشوا قبل المسيح.

القانون مديرها
في ما يلي ،يحاول  Paulتعطي توضيحا ً كامال لما قد قال لنا أعاله.

ولكن قبل اإليمان ،نحن أبقى تحت القانون ،اخرس منعزلة اإليمان الذي ينبغي أن يكون كشف بعد ذلك .ولهذا السبب كان القانون لدينا مديرها تجلب
لنا منعزلة المسيح ،أن كنا قد يكون مبررا باإليمان .غالطية 24-03:23

ولكن قبل اإليمان ،ونحن أبقى تحت القانون .والقانون هو مديرها ،مما يعني أن القانون أعطيت لنا كي تعلمنا كيفية تجنب الخطيئة .يتم
تعريف الخطيئة في القانون ،من خالل معرفة ما هي الخطيئة ثم يتلقون تعليما في معرفة كيف ال للخطيئة ،في هذا أن القانون هو مديرها.
القانون بحد ذاته سوف ال يعطينا مبرر أمال في الخالص ،ولكن عندما تأخذ ما هو القانون الذي يعلم لك وزوجين مع اإليمان بوعود هللا،
فإنك قد اإليمان ،وثم لها ما يبررها في األمل.
القانون ال يزال جانبا من هذا اإليمان ،ولكن فقط حتى أن كنت ال الخطيئة عن غير قصد .إذا كنت ال تعلم من هو ما هي الخطيئة ،كيف
يمكنك أن تعرف إذا كنت الخطيئة؟

تذكر :يجري تبرير ال يعني تقوم بحفظه أو استبدال .ويأتي الخالص من اإليمان والذين يعيشون في بر ،بر يأتي من كونها خالية من
الخطيئة.
ولكن بعد ذلك اإليمان ،هو أننا لم نعد تحت مديرها ،ألنكم جميع أبناء هللا باإليمان "يسوع المسيح" .لوضعت كالعديد منكم كما يكون قد عمد إلى
المسيح في المسيح .غالطية 27-03:25

هناك العديد من تفسير ما ورد أعاله  Paulقائال أن في نية أنت فوق القانون ،هذا هو كذب الشيطان.
ال يقول  Paulفوق القانون ،إال أن كنت لم تعد تحت المعلم .أحد جوانب من حيز اإليمان هو تبني أخالق هللا كما يتم سرد في الوصايا
العشر ،فضال عن أعطيت لنا قبل المسيح .عندما تقوم بكتابة أخالق هللا في قلبك فأنت جزء من اإليمان هو كلمة هللا هللا والحقيقة ،في معرفة هذا
وهكذا تعتقد.
في اإليمان أن يسوع قد ارتفع من القبر ،كنت قد تخرجت من المدرسة ،حيث لم تعد تحتاج إلى التدريس ،ولكن هذا ال يعني أن كل ما
تعلمته اآلن عفا عليها الزمن وغير المرغوب فيها .عندما تكون في المدرسة ،تعلمت أن يساوي  2زائد  ،4 2عندما كنت التخرج من المدرسة ،هذه
المعرفة القيمة ال تزال أنت وإرادتها تأتي أوقات أن وجود هذه المعرفة سوف يساعدك في الحياة .نفس الشيء ينطبق على "شريعة هللا".

يعرف

هذا :علم يسوع "األخالق هللا" ،يسوع أيضا تدرس وتوسع معنى ستة من الوصايا العشر .في هذا أستاذا في القانون ،ولذلك ،أن

أقول لك يتم حفظها في نية فقط ،يتم تجاهل كافة أن يسوع تدريسها.
أن يكون تابعا ليسوع المسيح أن نعيش كما أنه يدرس .إذا كنت غير أخالقي وترفض ما علم يسوع ثم أنت لست اتباع المسيح ،حتى ولو
كنت تعطي التشدق بكونها واحدة .إذا كنت فاسقا ،واسم آخر للزاني ،أو الزاني ،ثم أنت لست اتباع المسيح ،ألنك تعيش حياتك في المعارضة
المباشرة لتلك التي تدرس يسوع.

وضع على المسيح
ثم يذهب  Paulإعطاء المؤهالت حتى بهذا .ألكبر عدد ممكن من كنت كما يكون قد عمد إلى المسيح قد وضعت في المسيح .وضع على
المسيح هو قبول "تعاليم المسيح" وأخذ األخالق وتدرس في تلك التعاليم وضبط شخصيتك والمعنوية التعليمات البرمجية الخاصة بك لمطابقة هلل.
أوالً يتم ذلك رمزيا بالذهاب من خالل عملية التعميد ،مما يدل على التحول أو والدة جديدة ،من واحد من الخطيئة إلى واحدة من األخالق هللا
الخاص بك .ثم يمكنك االستمرار في عملية التعلم من خالل البحث ودراسة "اإلنجيل المقدس" وتعيش حياتك كما تنوي هللا لك العيش وال في
الخطيئة كما كنت تصل حتى معمودية الخاص بك.

معمودية الماء رمزية؛ فمن الخاص بك يعمل ،وهو مرة أخرى ،عملية والوقت والجهد يمكنك االشتراك في معرفة وقبول
"كلمة هللا" .ومن تثقيف نفسك في "كلمة هللا" ،أن لديك ثم تبرر األمل هللا يعمد لك مع األشباح المقدسة ،ومن خالل ذلك معمودية حقيقية ،إلى
الخالص والحياة األبدية.

ورثة للوعد
هناك يهودي وال يوناني ،وهناك ال سند ال حرة وال توجد الذكور ال اإلناث :ألنكم كل واحد في "المسيح" .وإذا كنتم المسيح ،ثم يتم يي بذرة إبراهيم،
وورثة طبق ًا للوعد .غالطية 29-03:28

كما حاول  Paulالقول في وقت سابق ،بذرة أبراهام ليس خطوط الدم التي تكشف لك أنها نسل إبرام ،ولكن في الخاص بك نؤمن "كلمة
هللا" ،أن كنت بذرة أبراهام.
يسوع المسيح هو الوفاء بالوعد الذي جعل هللا إلبراهيم ،حتى عندما كنت اعتناق "تعاليم يسوع" ،فإنك تصبح وريثا للوعد الذي جعل هللا
إلبراهيم.

وريث العتماد
واآلن يقول ،أن الوريث ،طالما أنه طفل ،ديفيريث شيئا من خادمة ،على الرغم من أنه يكون الرب للجميع؛ بل هو تحت األولياء والحكام حتى الوقت
المعين لألب .غالطية 2-4:1

التفكير في هذا وريث واحدة من عروش أوروبا ،كطفل ،فرهنا ً بالتوجيهات التي قدمها له له األولياء والحكام ،حتى ولو والتاج أنه سوف
يرث أمة قوية .ما  Paulهو قائال أن مثل تلك الورثة ،الرجل كما حولت إلى السيد المسيح ،يخضع المعلمون لدينا أيضا ،ونحن المعلمون هي
الوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح ،إلى حين تعيين الوقت هلل أننا ينبغي أن تتلقى تراثنا .الميراث ليس لنا حتى اآلن ،ليسوع بعد العودة ،حيث
حتى ذلك الحين ونحن ما زال يلزم القيام به جيدة وتعمل ،ومما يعيش في البر.
وحتى مع ذلك ،عندما كنا أطفا ًال ،كنا في عبودية تحت أركان العالم :ولكن عندما كان يأتي ملء الوقت ،بعث هللا عليها ابنه ،من امرأة ،بموجب
القانون ،لتخليص تلك التي تخضع للقانون ،ونحن قد تلقي اعتماد أبناء .غالطية 5-4:3

القانون ما يعد لنا للميراث ،ومن ضمن ما يمليه القانون الذي أرسل يسوع إلى األرض ،ومن أن التقيد بالقانون أن يسوع يتجلى في
الخالص من كل الذين مثل إبراهيم تعتقد ،ويعتمد ذلك باهلل األب كأبنائه.
فكر هذا الرجل الذي يتبنى طفال ،وفي اعتماد هذا الطفل يتحول ابنه ،بهذه الطريقة أن هللا سوف تعتمد تلك الذين المعتقد وذلك اإليمان .إذا
كان األب هو "هللا سبحانه وتعالى" ،ثم هو تراثنا جميع أن هللا هو ،والتي تم إنشاؤها .هللا هو "الحياة األبدية" ،وأن هللا خلق هذا الكون واألرض التي
فيها.
ونظرا ألنكم أبناء ،هللا قد خلت أرسلت المنصوص عليها روح ابنه إلى قلوبكم ،البكاء ،األب أبا ،عاديون الفن أنت ال أكثر من موظف ،ولكن ابن؛ وإذا
كان االبن ،ثم وارث ًا هلل من خالل المسيح .غالطية 7-4:6

اآلن وبعد إنشاء هذا المفهوم  Paulثم يعود إلى صاحب الموضوع المقصود.

مرة واحدة في روح اإليمان
هووبيت ثم ،عند يي يعرف ال هللا ،أنتم الخدمة لهم هي بحكم طبيعتها ال اآللهة .ولكن اآلن ،بعد أن يي يعرف هللا ،أو معروفة بد ًال من هللا ،وكيف
تتحول يي مرة أخرى العناصر الضعيفة وقاب ،ويريونتو يي الرغبة في مرة أخرى أن يكون في عبودية؟ غالطية 9-4:8

تذكر :هو موضوع القانون وقد تم مناقشة  Paulختان القلفة لجميع الذكور ،مهرج رمزية لقبول أن تكون إطاعة الوصايا العشرPaul .
يعود اآلن إلى جوهر الموضوع الذي كان يعلق على.
إذا أننا درسنا في كتابات  Paulكنت أعتقد ولذلك يكون اإليمان بيسوع ،لماذا بعد كل ذلك ثم تشعر أنها ضرورة العودة إلى الحاجة للجسد
التي يجري عملية الختان للقلفة؟ عندما كنت في عبودية للقانون دون نية ،ثم لديك أي أمل للحياة األبدية ،ولكن فقط للموت .في العقيدة التي هي
أساس اإليمان وقد بررت أمال خالص .في هذا هي رفع من ترابي بالروحية ،هو يخدم غرض ما ثم العودة إلى ترابي؟
أنتم االحتفال باأليام ،والشهور ،ومرات ،وسنوات .أخشى منكم ،لئال أنا قد أسبغ عليها يمكنك العمل دون جدوى .أهل غالطية 04:10
السبب يقول " ,Paulأنا خائف منكم" ،نظراً ألنه قد بشر به اإلنجيل الحقيقي للمسيح ،ولكن هؤالء الناس قد قبلوا واحتضنت إنجيل كاذبة ،فيما يتعلق
بختان للقلفة.
تذكر :يجب أن عبادة هللا بالضبط كأوامر هللا ،ال إضافة أو طرح أي شيء من هللا ما ذكرت بالفعل-
تحت األول والثاني العهود مع إبراهيم و  ،Mosesأنه كان مطلوبا ً من هللا أن الختان الرجال ،ولكن تحت الجديدة أو العهد الثالث ،أوامر هللا أن كل
"القديسين هللا" لديها قانون مكتوب في قلوبهم ،أن الختان من القلب .وبهذا االعتقاد صحيح للحفاظ على الوصايا العشر ،لم تعد هناك حاجة للختان الجسدي
الرمزي.

األخوة ،يوفقنا لك ،أن تكون وأنا؛ النا ما يي :يي قد ال أصيب لي على اإلطالق .أنت تعرف كيف عن طريق العجز الجسد أنا بشر بانجيل لكم في
األول .وبلدي اإلغراء الذي كان في بلدي لحم يي االحتقار ليس ،كما رفض؛ لكن حصل لي كمالك هللا ،بل "يسوع المسيح" .غالطية 14-04:11

ما هو  Paulفي إشارة إلى هنا هو شاول انخرط في اضطهاد اتباع المسيح ،وعلى الرغم من هذا ،كان مقبوالً من جانب أولئك الذين
 Paulالكتابة كمالك هللا ،عندما بدأ  Paulللتبشير "تعاليم يسوع المسيح" .ولعلكم تذكرون الكلمة "إنجيل" تعني رسول .
أين هو ثم النعيم يي كلم من؟ ألني دب تسجيل ،أنه إذا كان من الممكن ،يي سوف يكون التقطه بعينيك ،وقدموا لهم بالنسبة لي .أهل غالطية 04:15

يتم شرح  Paulإلى شعب جاالتيا Paul ،بعد أنه بتحويلها إلى السيد المسيح أن تصبح حتى وطيد في إيمانهم وقد طلب منها أنها قد
أخرجت العين الخاصة بهم .وأعتقد أنه يجري  Paulالفلسفية وليست حرفية بل يفهم على نيته.
وأنا ولذلك أصبح العدو ،ألن أقول لك الحقيقة؟ أنها حماسة تؤثر عليك ،ولكن ليس جيدا؛ نعم ،أنها لن تستبعد لكم ،أن كنتم قد تؤثر عليها .ولكن من
الجيد أن يكون حماسة المتضررة دائم ًا في شيء جيد ،وليس فقط عندما أكون الحالي معك .غالطية 18-04:16

ومن الواضح أن بشر هؤالء الناس نفسه على مر الزمن اإلنجيل كاذبة ،وتعتقد  Paulتحقيق هذا هو التعليق بناء على خطأ .حالما يتم
إنشاء المعتقد أو مخصص ،من الصعب أن ندعه يذهب ،وهؤالء الناس من جاالتيا هم غير مستعدين لقبول اإلنجيل المعطى من قبل  Paulصالح
فهمهم الزائفة الراسخة .وهذا يكشف عن أن الشيطان حتى خالل حياة  ،Paulمنخرط في تلويث "كلمة هللا".

هذه المناقشة تتعلق بختان للقلفة ،وهؤالء الناس من جاالتيا ،قيل لي قبل اآلخرين ،إذا كانت تريد أن يكون المسيح يجب أوالً أن الرجال
المختونين .وهو يقول  Paulهؤالء الناس أن هذا غير صحيح ،أن هم أعاله اشتراط القانون للختان ألن لديهم قانون الختان على قلوبهم ،وليس هناك
حاجة يكون أيضا تذكير رمزي بطاعة القانون بوجود فوريسكينس عملية الختان.
بلدي األطفال الصغار ،من بينهم أنا العمل في الوالدة مرة أخرى حتى يتم تشكيل المسيح فيكم ،أرغب في أن أكون معكم اآلن ،وتغيير الصوتي؛ ألقف
في شك من أنت .غالطية 20-04:19

 Paulتقول أنه بسبب ممارسات خاطئة أنها تبقى أنه يوجد في الشك بأنها ال تزال من "إيمان المسيح" .وهذا هو قول لي ،هو ما حتى ولو
كنت قد لمست باهلل ال يعني أن كنت غير قادر على العودة إلى الخطيئة .إذا كانت نحن حقا ً أن يغفر آثامنا بيسوع ،ثم لماذا يسوع وجميع الرسل
يواصل التبشير ضرورة إبقاء أنفسنا خالية من الخطيئة؟ آدم وحواء كانت خالية من الخطيئة مرة واحدة ،ولكن الشيطان استطاع أن يسبب لهم
الدخول في الخطيئة .لذا نحن الذين هم اتباع يسوع المسيح ،قادرة على أن ينخدع إلى ممارسة خاطئة أو العرف الذي سيجلب لنا مرة أخرى إلى
الخطيئة .ونحن يجب أن تظل يقظة ،ويعيش دائما ً في األخالق كما تدرس من قبل يسوع ودونت في الوصايا العشر.

تذكر ما يقول لنا

يسوع" :تكريما السمه مع الشفاه الخاص بك ،لكن بعد ذلك إلى عدم إبقاء وصاياه للعبادة بدون جدوى".

إبراهيم ابنان
التالي هو شرح ممتاز من  Paulأدلة إضافية في الكتاب المقدس الذي يعطي قوة للوعظ له أن ختان للقلفة لم يعد جانبا من جوانب يجري
طاعة "كلمة هللا".
قل لي ،يي أن الرغبة في أن يكون تحت القانون ،أنتم ال تسمع القانون؟ ألنه يتم كتابة ،أن إبراهيم قد اثنين من أبنائه ،وواحد من بوندميد ،واآلخر
البكورية .ولكن هو الذي كان من  bondwomanولدت بعد الجسد؛ ولكن كان البكورية بالوعد .غالطية 23-04:21

إبراهيم االبن األكبر ال ولد إسماعيل من وعد هلل ،والدته هاجر أعطيت إلبراهيم بزوجته القانونية سارة ،وهذا السبب في  Paulيشير إلى
إسماعيل كالذين ولدوا من اللحم ،بينما إسحاق ولدت من وعد هللا ،وهكذا ولدت بالوعد ال للحم.
األشياء التي هي الرمز( ،قصة حقيقية )،هذه هي العهدين؛ واحد من جبل سيناء ،الذي جينديريث إلى عبودية ،وهو أجار .لهذا أجار جبل سيناء في
العربية السعودية ،وأنسويريث إلى القدس اآلن هو ،وهو في حالة عبودية مع أطفالها .غالطية 25-04:24
جبل سيناء هو الجبل نفسه وهو ما يسمى بالعرب" ،أجار".
أجار هو االسم الذي يطلق على الجبل بالرجال ،ولكن سيناء هو االسم الذي يطلق على الجبل باهلل.

ولكن القدس التي أعاله مجان ًا ،وهي األم لنا جميعا .ألنه مكتوب" ،ابتهجوا ،أنت جرداء ال أدنى؛ كسر المنصوص عليها والبكاء ،أنت الذي ترافيليست
ال :مقفرة خلت العديد من األطفال أكثر مما هي التي خلت زوج .غالطية 27-04:26
القدس حر  ،ألن المدينة وأمر بأن يبني ال بالرجال ولكن باهلل ،ومع البناء في القدس تصبح األم لجميع اإلسرائيليين-
دولة إسرائيل وسكانها صغيرة بالمقارنة مع سائر األمم والناس من األرض ،ولكن أولئك الذين عرف أنهم بنو إسرائيل ،أنهم ال العمل بحثا ً عن هللا،
ولكن جميع اآلخرين للرجل القيام به.

اآلن ،األخوة ،كما كان إسحاق ،نحن أبناء الوعد .ولكن ،ثم قال أنه ولد بعد اللحم االضطهاد له التي ولدت بعد الروح ،حتى اآلن .غالطية 29-04:28
إسماعيل إبراهيم االبن األكبر ،وكان المحبوب من قبل إبراهيم إسماعيل ألول مرة  14عاما ً من الحياة .عندما أنجبت سارة إسحاق ،يطلب من سارة
وهللا أن القوة إبراهيم إسماعيل ووالدته بها إلى البرية ،على أنها تعني أنه قد يضر االبن األكبر التفكير نفسه وريثا إلبراهيم ،أو حتى قتل إسحاق .أن الكراهية
والحرب بين هذه اثنين من أبنائه ال يزال يحتدم على في العالم اليوم بين اليهود والمسلمين.
ومع ذلك ما  saithالكتاب المقدس؟ "يلقي بها  bondwomanوابنها :البن  bondwomanال يجوز وريث مع ابن البكورية ".أهل غالطية 04:30
حتى ذلك الحين ،األخوة ،نحن لسنا األطفال في  ،bondwomanولكن من الحر .أهل غالطية 04:31

وأرى أن هذا كرمزية ألولئك الذين المعتقد وهكذا اإليمان ،وأولئك الذين ال المعتقد وهي الرقيق وبالتالي للقانون .هؤالء الذين بحيرة
اإليمان ولذلك تخضع للقانون ،ولن تكون ورثة الوعد ،بينما هم الذين القيام بالمعتقد وذلك اإليمان ،ورثة الوعد ولكن أيضا العتماد.

اإليمان الحب
أن اإليمان باهلل هو االعتقاد بأن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،وهذا بدوره يبين هللا أن تحب له ،بسبب ايمانكم.
الوقوف السريع وللحرية داخلنا المسيح هاث قدم لنا مجان ًا ،وال يكون متشابك ًا مرة أخرى مع نير عبودية .غالطية 5:1

 Paulتشجع أولئك الذين قد يأتون إلى المسيح باإليمان ،فضال عن أولئك الذين بعد أن عاش تحت القانون ،والوقوف بسرعة وعدم ترك
أنفسهم أن تجرفنا اإلرشادات الكاذبة التي سوف يعيدهم إلى الوراء إلى عبودية "العهد الثاني" .في اإليمان والمعتقد أنها جاءت إلى المسيح،
والخضوع ليجري عملية الختان إلرادة القلفة إزالة لكم من اإليمان والعودة لك للعالمة التجارية للرقيق للقانون الذي يمثل الختان.
ها Paul ،أقول لكم ،أنه إذا كنتم الختان ،المسيح يقوم الربح لك شيئا .ألشهد مرة أخرى لكل رجل هو الختان ،أنه مدين للقيام بالقانون برمته .السيد
المسيح هو أصبح ال أثر لكم ،يعاقب أنت له ما يبرره في القانون؛ يي هي سقط من نعمة .غالطية 4-5:2

هو االعتقاد بأن يسوع كان بعث اإليمان باألمل؛ الختان يوفر فقط معرفة الصواب والخطأ ،لكنه ال يقدم أمال قيامه .الذين أتوا إلى المسيح
في األمل واإليمان بالقيامة سوف تكسب شيئا في تحول للختان ،وفي الواقع سوف يتم سحبها بعيداً عن األمل في الوعد ،بإعطاء دليل على أن كنت
ال أعتقد أن كنت تقبل الحاجة إلى الختان.
ويأتي اإليمان باألمل من القلب .القوانين التي تأتي من الخطيئة ،ولهذا السبب مطلوب العالمة التجارية لختان القلفة ،كعالمة على إظهار
أن كنت عبدا للخطيئة .ختان القلفة استفاد اليهود ال تعمل على اإلطالق ،ألنه لم يكن لديهم نية أنها سقطت في الخطيئة ،ولكن ختان لألرباح القلب
جميع الذين يؤمنون ،لمرة واحدة كنت تعتقد الخطيئة قد ال إغراء لك.

شري للجنس
واسمحوا لي أن اضرب لكم مثاالً ،وربما أنه سيساعد على جعل المفهوم الذي هو الوعظ .Paul
من الوصايا العشر ،فشل حفظ "الوصية الرابعة" أكثر انتشارا بين أولئك الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية .القادم خطيئة األكثر انتشارا هو
الفشل في الحفاظ على "الوصية السابعة"" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا "،الذي يتضمن حظر الزنا ،التي تضم أيضا "الجنس هومو".

في شبابي ،كنت مذنبا لكسر هذه الوصية ،حتى ولو كنت أحب زوجتي ،كان هناك خلل في شخصيتي حيث لم أتمكن من منع نفسي من
هذه الخطيئة .وبعد تعليمة منذ ذلك الحين نفسي في "كلمة هللا" ،أعرف اآلن ما كان هذا العيب .طوال ذلك الوقت شبابي كنت أعرف أن أنه من
الخطأ القيام بجريمة الزنا ،ولكن اليعتقد في القيامة أو أي من الوعود األخرى من هللا ،وكان يجهل تعاليم يسوع ،حتى هذه المعاصي التي تقوم ال
أهمية بالنسبة لي .قبلت بأن سوف يموت وأن كان موتى األبدي.
ألنه اليعتقد في القيامة وعشت حياتي بشعار "حياة قصيرة ،حيث يعيش إلى أقصى حد" .أنا أعرف اآلن هذا العيش في الخطيئة ،ومع تلك
المعرفة يستطيعون التغلب على خطاياي ،ويعيش اآلن في طرق الرب يسوع المسيح وهللا األب.
واآلن بعد أن يكون قد تلقي تعليمة في القانون ،فضال عن أن وعود هللا ،لدى أمل في القيامة والحياة األبدية .أنا قد تاب آثامي ،وقد بذلت
جهدا متضافرا منذ ذلك الحين إلى العيش في ظل المعايير حددها الوصايا العشر وتعاليم يسوع .وهذا ساعد على إبقاء لي من ارتكاب خطايا أكثر،
ال سيما تلك ذات الطابع الجنسي .ولكن في أنفسهم ،أنا وأنا ال تبرير وامأل في الخالص ،فقط في االعتقاد أن يسوع قد أرسل ليغفر لنا الذنوب ومن
خالله سيعطي هللا الغفران لجميع الذين التوبة حقاً ،لذلك أنا اآلن في له ما يبرره في توقعي بقيامه أو تحويل الجسد والروح إلى "الحياة األبدية".
يتطلب الخالص اإليمان والقانون.
تذكر :حتى ولو أعطى هللا إبراهيم أن بلده صدق استأثرت بر ،قبل أن أعطى القانون ،أبراهام تحصل القانون بعد ذلك .وكان القانون
حصل على متطلبات "العهد األول" مع هللا ،وله شرط أن إبراهيم وجميع من هم في منزله لعملية الختان.
وهذا ألحمل إليكم واضح أن إبراهيم كان يلزم أن يكون كل من القانون والمعتقد ،تماما كما نحن .مثل إبراهيم ،تلقي الوثنيين وقت ,Paul
أيضا من هللا أن إيمانهم واستأثرت بر قبل ما يفهم أو أعطيت القانون ،ولكن في نفس الوقت هم اآلن ملزمون بإطاعة قانون الوصايا العشر وتعاليم
يسوع ،تماما كما كان إبراهيم المطلوبة إلبقاء القانون كما ورد في "العهد األول".
ألننا من خالل الروح انتظر أمال البر باإليمان ،ليسوع المسيح الختان ال أفايليث أي شيء ،وال أونسيركومسيسيون؛ ولكن اإليمان الذي worketh
بالحب .غالطية 6-5:5

إذا كنت تعتقد في وعود هللا ،أن كلمة هللا الحقيقية ،ويمكنك وضع الخاص بك الحياة والروح في هذا االعتقاد ثم كنت قد حصلت على
اإليمان .وبمجرد االنتهاء من هذا اإليمان ،ثم ال يهم إذا كنت يتم ختانهن من القلفة أم ال ،ألنه من خالل اإليمان أن لها ما يبررها ليس بالعالمة
التجارية للرقيق للخطيئة.

ليس ليسوع
أنتم تعمل بشكل جيد؛ الذين تعوق لك أيها تطيع ال الحقيقة؟ هذا يأتي اإلقناع ال من له أن كاليث لك .غالطية 8-5:7

 Paulتقول تلك جاالتيا أن في أول المعتقد أنها عقدت للبئر اإليمان و أنتم تعمل بشكل جيد ،ولكن مع هذه األخرى الوعظ اإلنجيل كاذبة
قد تصبح أقنعوا أن العقيدة ليست كافية ،ولكن هذه المعتقدات خاطئة ليست من المسيح ،وحاجة ولذلك ال يمكن تجاهله.
كما أن "الحقيقة البديهية هللا" يقول ،إذا أنه ال يتحدث بها هللا ثم أنها كذبة.
القليل من الخميرة ليفينيث المقطوع كله .وإنني على ثقة في لك عن طريق الرب ،وأن يي سوف تكون بال خالف ذلك التفكير :لكنه قال أنه تروبليث
لك بأن يتحمل حكمه ،يعاقب أنه يكون .غالطية 10-5:9

وفي هذا أنا مقتنع أن تتهم  Paulبيتر واحد الذي هو التبشير باإلنجيل كاذبة .إذا كان في الواقع قد تغيرت بيتر موقفه األصلي بشأن ختان
للقلفة ثم اتفق مع  ,Paulبيتر إلقاء اللوم.
هللا فرض ختان للقلفة في إبرام ونسله الدم بسبب الخطيئة التي يتفشى في العالم .مع هذه العالمة التجارية مرئية والمادية ،تأمل هللا تذكر
أبناء إلبرام أن وبالتالي ومن خالل الذاكرة تجنب الخطيئة.
وكان هذا عالمة ،أنه رأي هللا في رجل خاطىء ،وفقط في تثقيف لهم ضد الخطيئة أنها يمكن أن ترتفع فوق الخطيئة .قصرت في هذا
الشعب ،ألنها تفتقر إلى اإليمان بوعود هللا ،حتى بعد أن شهدوا المعجزات بأعينهم أنها ما زالت تفتقر إلى اإليمان.
عندما جئت إلى االعتقاد بوعود هللا ،وال سيما الوعد بأن هلل ارتفع يسوع من القبر لك جداً لها ما يبررها في االعتقاد بأن لك يمكن أن تثار
من القبر ،ثم لديك شيء أكبر بكثير مما تذكرة مادية ال للخطيئة ،لكن حاجة خالص ال للخطيئة ،ألن المعتقد اآلن يمكنك أن الخطيئة يزيل لك من
أمل القيامة .فقط في بر لك مبررة على أمل القيامة .للخطيئة إثم ،عند تجنب الخطيئة من خالل جهد متعمد الضمير ،وهو تعريف بر.
تذكر :الخطيئة إلى كسر إحدى الوصايا العشر ،حتى عندما يمكنك االحتفاظ بأول يوم السبت بدالً من "اليوم السابع" كما أمر هللا ،ثم
يمكنك الخطيئة .وكما قال يسوع" ،إذا كنت كسر حتى األقل من هذه الوصايا ،Matthew 05:18-19 ،ثم يمكنك كسر كل منهم ،وليس ألحد أن
الذنوب تدخل من أي وقت مضى في بيت هللا". Matthew 05:20 .
وأنا واألخوة ،إذا تبشر به الختان ،لماذا أعاني االضطهاد؟ ثم توقفت عن جريمة للصليب .أهل غالطية 05:11

إذا كان الوعظ  Paulأن الوثنيين بحاجة إلى عملية الختان من القلفة ثم لماذا كان ال يزال يجري اضطهد شيوخ معبد؟ كان الوعظ أن
الوثنيين الذين يأتون للمسيح ال بد من عملية الختان التي تعطي الغرض األكبر لشيوخ المعبد إلى إدانة واضطهاد اتباع المسيح .إذا كان الوعظ
 Paulلن الختان ثم ثم شيوخ معبد وقف اضطهادهم  Paulوغيرهم من المسيح؟
وأود أن حتى أنها قطعت لك المتاعب .لألخوة ،أنتم وتم استدعاء منعزلة الحرية؛ فقط استخدام ال الحرية فرصة للجسد ،بل بالحب تخدم بعضها
البعض .لكل قانون يتم الوفاء بها في كلمة واحدة ،وحتى في هذا؛ "أنت سوف أحب جارك كما تحب نفسك" .غالطية 14-05:12

إذا كنت تؤمن بوعود هللا ،وبالتالي يكون اإليمان في القيامة ،هذا ال يعطي الترخيص لك بالخطيئة .اإليمان يبرر أن يكون لديك أمل
القيامة ،ولكن ال يعني تبرير يمكنك استرداد مسبقاً؛ الخالص يأتي من اعتناق أخالق هللا ،وجعل له األخالق األخالق الخاصة بك .كل الخطايا،
أفعال الفجور؛ ولذلك إذا كان لديك األخالق هللا ،ثم كنت غير قادرين على الخطيئة .إذا من ناحية أخرى كنت تعتقد نفسك فوق القانون ،وهو مديرها
الخطيئة ،ثم كنت ال يعيشون في األخالق هللا ،وبالتالي أحد الذين دعا ،ولكن لم تتخذ ،وأن أقول ،خطر الحكم.
ولكن إذا أنتم لدغة والتهام اآلخر ،أخذ حذرهم أن كنتم ال تستهلك واحدة من آخر .أهل غالطية 05:15

ومن الواضح أن هناك الكثير من االقتتال الداخلي يحدث فيما يتعلق بختان للقلفة ،وهو تحذير  Paulكنيسة جاالتيا ،أنه إذا استمر هذا
الوضع ،أنها يمك ن أن تدمر كل ما بنوا .يتصل هذا لنا ،نحن الذين نعيش في "نهاية أيام" كذلك ،على الرغم من أن مسألة الختان لم يعد مشكلة ،ال
تزال هناك المسألة من "أول يوم السبت" بدالً من "يوم السبت اليوم السابع" .كل ما يجري من هنا يتحدث بها  Paulبسهولة مثلما يستخدم في هذا
الخالف "نهاية يوم" بين المسيحيين والقديسين هللا ،الذين أود أن أشير إلى بنو إسرائيل في الحقيقة.

المشي في روح الرب
وهذا أقول ،ثم "سيرا على األقدام في الروح ،وأنتم ،ال تلبي شهوة الجسد .لوستيث الجسد ضد الروح ،والروح ضد الجسد :وهذه مخالفة واحدة
لألخرى :حيث أن كنتم ال تفعل األشياء التي سوف يي " .غالطية 17-05:16

وهذا ما يوفر الدعم لما قلت فقط؛ إذا كنت سيرا على األقدام في الروح ،وأن أقول ،إذا كنت تعيش "األخالق هللا" ،سوف تكون خالية من
الشهوات الجسد .كرجل بشري ،لدينا تحث حيواني من الجسم( ،الجسد) ،أن تسحب منا باتجاه الخطيئة ،وعلينا كواحدة من اإليمان واإليمان بوعود
هللا ،االنسحاب من الروح ،التي تشد بنا إلى الوراء بعيداً عن رغبات الجسد.
أن ما تقوله  Paulهو عدم االستسالم لالنسحاب الجسد ولكن الحتضان سحب الروح .فقط أولئك الذين سيرا على األقدام في الروح لديهم
األمل في الخالص.
األشياء التي سوف يي ،يشير إلى رغبة طبيعية في االنخراط في تحث حيواني ،بل عن طريق العقل والروح يمكنك محاربة الحيوان
وتبني الروح.

ال تخضع للقانون
ولكن إذا أنتم قيادة الروح ،أنتم ال تخضع للقانون .أهل غالطية 05:18

معظم المسيحيين لقد تحدثت إلى االعتقاد بأن في اآلية أعاله هو يقول " ,Paulكمسيحي ،أنت فوق القانون ،وهذا القانون لم يعد قد عقد لك
أو اإلجراءات الخاصة بك .باالعتقاد واإليمان بيسوع ،أننا هي التي أنقذت "نعمة الرب يسوع المسيح" ،ولم تعد هناك حاجة إلى الخضوع للقانون.
"
ثم ماذا يعني فعال  Paulعندما يقول أنت ال تخضع للقانون؟ إذا كنت قد تم إيالء اهتمام ويمكنك وضع هذه اآلية المذكورة أعاله في سياق
جميع  Paulالتي كتبت قبل ،وسوف تعرف أن  Paulال يقول أنك لم تعد تخضع ألخالق هللا ،وما يعطي القوانين الهوية ،ولكن كواحد في الروح،
أنك لست عبدا للقانون  ،ولكن قد كتبت القانون وبناء القلب واألخالق جعلت هللا بك األخالق ،مما يضع نفسك فوق القانون ،نظراً ألنه لم يعد قانونا
ألن يطاع ،ولكن جانبا من الخاصة بك الشخصية والشرف واألخالق .هذا هو الذي يضعك فوق القانون ،وال تتعارض مع القانون.

يعلم  Paulفيما يتعلق بالخطيئة
ليكون من الواضح ما هو يتحدث  Paulتقريبا Paul ،ثم يعطي قائمة من اآلثام التي تتجلى عندما تسمح لنفسك ليتم سحبها من الخاص بك تحث
حيواني أو كما يسمونها  " ,Paulأعمال الجسد " .

اآلن يعمل من اللحم بيان ،ما هي هذه؛
الزناو الفجور ،البرص ،العهارة,
وثنية ،السحر ،الكراهية ،الفرق،
محاكاة ،غضب ،والحروب ،وسيديتيونس،

البدع ،اآلخرين ،و القتل ،والسكر،
ريفيلينجس ،وذلك مثل:
للذي أقول لكم من قبل ،كما كما قلت لكم في المرة الماضية ،بما فيها القيام بأشياء مثل هذه ال يرثون ملكوت هللا .غالطية 21-05:19
كما كنت قد الحظت أكدت على العديد من تلك الذنوب المذكورة التي هي أيضا جوانب الواجبات األخالقية الواردة في الوصايا العشر.
ويبلغنا  Paulثم دون أي شك في أن القيام بهذه األعمال الشريرة يزيل لك من أي فرصة ليرث ملكوت هللا .وهذا ما يوفر الدعم الكامل لكل ما كنت
أقوله كذلك ،يدخل فقط األبرار في السماء.

ثمرة الروح
ثم يذهب  Paulإعطاء قائمة بتلك الجوانب األخالقية التي الروح .ال يوجد قانون ضد هذه الصفات األخالقية ألن هذه الصفات هي جانبا من جوانب
األخالق هللا ،وهي لذلك الصالحين ،فقط تلك القوانين المنشأة بالشيطان من خالل "إنجيله كاذبة" ،سيجعل مثل هذه خاطئين.

ولكن ثمرة الروح...
الحب،
الفرح،
السلم،
احرضكم،
الوداعة،
الخير،
اإليمان،
الخنوع،
االعتدال:
ضد هذا ال يوجد قانون .غالطية 23-05:22

هل أنت "سيرا على األقدام في الروح؟"
ترغب في السير في الطرق من هللا أو من الشيطان ،والخيار لك .في كتابات  ,Paulأنه أعطى لك التعليم في طرق هللا Paul ،يمنحك في
الوقت نفسه فهم كيفية السير في سبل الشيطان ،هل المسار الذي ال اختيار للمشي؟
وهي أن السيد المسيح قد صلب الجسد مع المحبة والشهوات .وإذا كنا نعيش في الروح ،المشي أيضا بالروح .دعونا ال تكون رغبة منها في المجد
عبثا ،واستفزاز اآلخر ،الحسد بعضها البعض .غالطية 26-05:24

يسوع يعرف أن "القديسين هللا" ك" :تلك التي الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح ".أن روح الرب أن تكون كما يصف هذا
التعريف.
يجب عليك الحفاظ على الوصايا العشر .الوصايا األربع األولى تقول لنا كيف يطالب هللا علينا عبادته .الوصايا "الست األخيرة" ستة من
الصفات األخالقية هللا نفسه .هللا هو األب في السماء وخلقه لنا وهو نيته ،مثل أي والد البشرية ،التي نحن أطفاله يكبرون في نفس الطابع األخالقي
الذي لديه .ويكشف والدنا بتزويدنا بهذه مدونات لقواعد السلوك ما هو خطيئة وكيف يجب أن نقوم بأنفسنا لتجنب الخطيئة.

شهادة يسوع
التعريف الوارد أعاله يتطلب أيضا أن علينا أن شهادة يسوع المسيح .لقد أعطانا يسوع شكلين للشهادة.
األول هو أن يسوع هو هللا في جسد رجلوالمسيح وابن هللا .كجزء من يجري في الروح ،يجب أن نرى هذا األمر صحيح ،وأنه قد بعث
يسوع من بين األموات ،وأنه من خالل مثال له ذلك ونحن أيضا سوف يكون أحياء .هذا هو الوعد الذي نبني إيماننا.
الثانية من الشهادات التي أدلى بها يسوع كل ما كان بشر وتدريسها .الوصايا العشر كانت جزءا من تعاليمه ،ولكن يسوع الموسع على
الواجبات األخالقية ستة باعطائنا أكثر من عدة ،بهذه الطريقة يحقق يسوع قوانين هللا .يسوع لم تضف إلى حتمية أخالقية كطريقة لجعلها عفا عليها
الزمن ،ولكن بإضافة إلى القوانين التي جلبت لهم يسوع لإلنجاز ،يكشف عن جوانب كاملة من األخالق هللا ،و التوسع في بناء تلك الصفات
األخالقية التي نحن كأوالد هللا يجب أن تبني والعيش ب.
أن ما تقوله  Paulأعاله إذا كنا نعيش في الروح؛ دعونا أيضا السير في الروح .تترجم هذا القول ،ال الحديث مجرد الحديث ،ولكن سيرا
على األقدام سيرا على األقدام ،الذي هو القول ،ال مجرد معرفة بوصايا هللا وتعاليم يسوع ،ولكن تجعل منهم بعيداً من أنت ،الشرف الخاص بك
وشخصيتك والطابع األخالقي الخاص بك .بهذه الطريقة يمكنك المشي في روح الرب.

أولئك الذين تتعثر
األخوة ،إذا كان رجل تزول في خطأ ،أنتم والروحية ،استعادة هذه أحد بالروح الخنوع؛ إذ ترى نفسك ،لئال يميل أنت أيضا .غالطية 6:1

إذا كان الخاص بك الجماعة هناك شخص هو الوقوع في الجور ،من واجب أنت واآلخرين في الجماعة لتوجيه اللوم إليه وتظهر له في طريق
العودة إلى بر .إذا فشلت في القيام بذلك ،عندما ينظر إليها من قبلك أن يحدث ،ثم ترك الباب مفتوحاً أن الخاص بك أو أيضا اآلخرين في الجماعة قد
تتعثر ،والوقوع في الخطيئة.

إنجاز قانون المسيح
أن يي أعباء بعضها البعض ،وحتى إنجاز قانون المسيح ،إذا أعتقد رجل نفسه أن يكون شيئا ،عندما قال أنه ليس ،أنه ديسيفيث نفسه .غالطية 3-6:2

كلمة "عبء" يعرف بأنه :مسؤولية صعبة أو مقلقة أو واجب ،وحمولة ثقيلة حمل .
وفي السياق لماذا يتحدث  Paulتقريبا ،عندما كنت عبئا على شخص آخر ،فهذا يعني أن يسبب لك آخر لتحمل مسؤولية عن روحك .عندما يمكنك
إعالم آخر أن الوقوع في الظلم ،ثم تضع عبئا عليها لتصحيح خطاهم ،ومحاولة الخروج من الخطيئة .عند القيام بذلك يمكنك إنجاز "القانون

للمسيح" الذي قال "حب اآلخرين كما تفضلتم اآلخرين أحبك ".أعظم هدية يمكن أن تعطيها إلى آخر هو هدية بر ،لبر يؤدي إلى الخالص
والخالص "الحياة األبدية".
لقد كان تجربتي في أكثر األحيان ،سوف أغضب من قبلك ،ويقولون أن من أنت الذي في الخطأ .ولكن أولئك الذين هم في روح الرب
يعرف بر بهم السبل ،وفي جماعة ،العديد من بحاجة إلى مساعدة في األخطاء مرة أخرى على صحة "تعاليم يسوع".
النظر في هذا :إذا كان كما يعتقد الكثيرون ،كمسيحيين هي حفظته "نعمة الرب يسوع المسيح" ،ثم لماذا يسوع Paul ،وجميع الرسل
أخرى تنفق الكثير من الوقت والجهد في تحذير لنا ضد اآلثم؟ إذا كان يسوع فعال يغفر لنا خطايانا ،ثم لماذا مصرة حتى ال نأثم؟ هذا االعتقاد هو
نتيجة لكذبة الشيطان ،وأي كنيسة أن يبشر هذا الكذب ،ليس أكثر من مجرد أداة للشيطان ،وهذا المسيح الدجال.

يثبت الخاص بك بر
ولكن اسمحوا كل رجل يثبت عمله الخاص ،وثم أنه يكون للسرور في نفسه وحدها ،وليس في مكان آخر ،لكل رجل يتحمل عبء بلده.
غالطية 5-6:4

أن ما تقوله  Paulأعاله قبل أن يمكنك اإلشارة إلى ظلم اآلخرين ،أوالً يجب عليك أن تثبت أن قدرتك على فهم "تعاليم يسوع" الصحيح
وال نفسك في الخطأ .العبارة" ،كل رجل يتحمل عبء بلده" يعطي الدعم لما قلته في مناسبات عدة ،من الضروري أن تأخذ الوقت والجهد قراءة
الدراسة والتوصل إلى فهم "كلمة هللا" بنفسك ،وال تعتمد على اآلخرين إلعطاء معنى بالنسبة لك.

نصلي إلى هللا-يسوع
السماح له بأن يدرس في الكلمة التواصل له أن تيتشيث في كل شيء جيد -غالطية 6:6

للتواصل معه أن يعلم أن يصلي هلل-يسوع ،ألنه هو هللا الذي يعلم كل األشياء الجيدة .ما أعتقد أنه يقول  ,Paulعدم إثبات نفسك بقدراتك الخاصة
وحدها ،ولكن نصلي إلى هللا إلعطائك إرشادات في الدراسات الخاصة بك.

نحن جني ما علينا سو
ال ينخدع؛ هو لم سخر هللا :اليا كان رجل سوث ،أن كان أيضا سنجني .ألنه سوث للحمة الجسد سنجني الفساد؛ ولكنه أضاف أن سوث للروح
سنجني من الروح الحياة األبدية .غالطية 8-6:7

وكجزء من  Paulفي اإلصرار على أن عليك أن تثبت نفسك ،يضيف  Paulأن أننا يجب أن ال ينخدع منطقتنا الغطرسة في التفكير ونحن لها
الحق ،ولكن ال .في الصالة هلل ،هللا سوف تظهر لك الحقيقة ،إذا كنت تسعى حقا ً إلى هللا .وسوف تعرف هللا إذا قمت بذلك ،أو إذا كنت تكذب على
نفسك.
إذا كان لديك إيمان باهلل ومع هللا ،ثم سوف تجني الحياة األبدية ،ولكن إذا كنت المتغطرسة وتكذب على نفسك ،ثم الموت ما سوف تجني.

الفرح في تفعل جيدا
 ،ودعونا ال يكون الضجر في تفعل جيدا :للواجب الموسم أننا سنجني ،إذا نحن خافت ال .غالطية 6:9

عندما تقوم بإظهار آخر "طرق هللا" ،يمكنك مساعدتهم على التوصل إلى هللا ،وهذا الفرحة إلى الروح الخاصة بك.
ولذلك لدينا الفرصة ،تفعلوا الخير جميع الرجال ،خاصة منعزلة منهم هم من أسرة اإليمان .غالطية 06:10

هذا هو الوعظ  Paulبأننا في محاولة إلظهار الجميع الطريق إلى بر ،بل حتى أكثر من ذلك لآلخرين من جماعة الخاصة بك قد تكون
خطأ.

الخوف من االضطهاد ال
يي انظر كيف كبير رسالة كنت قد كتبت لكم مع اليد الخاصة المتعلقة باأللغام؟ ككثيرة حسب الرغبة لجعل شو عادلة في الجسد ،أنها تقيد
قمت بالختان؛ فقط خشية أن أنهم يعانون من االضطهاد للصليب للمسيح .غالطية 12-06:11

 Paulأنفقت الكثير من الوقت والجهد في كتابة هذه الرسائل إلى الكنائس المختلفة بشأن ختان للقلفة ،ويريد أن أولئك الذين قرأوا لهم فهم
أولئك الذين يقولون لك أن يجب أن يكون الختان تفعل ذلك ألنها سوف ال يكون لالضطهاد .إذا العبادة الخاص بك مصمم خصيصا إلرضاء
اآلخرين ،بدالً من أن تكون في بر لتعاليم المسيح ووصايا هللا ،ثم أنت لست حقا ً "سانت من هللا".
ال تأخذ في االعتبار ما إذا كنت سوف يكون لالضطهاد أو ال ،ولكن أعتقد فقط ألن "مجد هللا" وروحك الخالدة.

الخاضعين للقانون ،تفشل للحفاظ على القانون
ال هم أنفسهم الذين يتم ختانهن الحفاظ على القانون؛ لكن الرغبة في أن يكون لك عملية الختان ،أن كانوا قد المجد في لحمك -غالطية 06:13

عند النجاح في إحالل شخص آخر من اآلثم وبر ،لديك سبب المجد في اإلنجاز الخاص بك .هو إلى "الدموي هللا" أن المجد لك ،حتى جداً
القيام به أولئك الذين يحاولون تجلب لك في االمتثال لتلك المضللة وعرضه للخطأ ويعتقد المجد عندما نجحوا في القيام بذلك .بهم المجد أن أنها
تجلب لك إلى الخطأ ،ال لمجد هللا.

ال سمح "هللا ولكن" أن ينبغي المجد ،حفظ في الصليب لسيدنا يسوع المسيح ،الذي هو المصلوب العالم منعزلة لي ،وحتى في العالم.
غالطية 06:14

ويسعى  Paulال مجده عندما قال أنه يقودك إلى بر ،لكن دائما ً وفقط مجد هللا يسوع.

مخلوق جديد
لفي "يسوع المسيح" الختان ال أفايليث أي شيء ،وال أونسيركومسيسيون ،ولكن مخلوق جديد .غالطية 06:15

يسوع قال" ،فقط تلك تولد من جديد يبدأ قبل األب "،أنها هذه النهضة إلى الخليقة الجديدة التي يتكلم  Paulمن.

 ،وكثير ًا ما يسير وفقا لهذه القاعدة ،السالم يكون لهم ،والرحمة ،وعلى إسرائيل هللا .من تسمح من اآلن فصاعدا أي رجل المتاعب لي:
النا تحمل في جسمي العالمات من الرب يسوع .األخوة ،يكون نعمة سيدنا يسوع المسيح مع روحك .أمين .غالطية 18-06:16

"إسرائيل هللا" ،إشارة إلى الدولة الجديدة أن هللا يعطي "العهد الجديد" ،ال أمة حدود العقارات أو األراضي ،ولكن أمة من القديسين.

Original
For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands,
eternal in the heavens.

