כתביו של Paul
פרק 12
ממשיכים באמונה
אבל להמשיך את הדברים אשר אתה למדת ואתה  hastהובטח של ,לדעת של מי למדת אותם; וידוע כי מילד אלף  hastכתבי הקודש ,אשר
מסוגלים ימנה חכם לישועה דרך אמונה אשר במשיח ישוע II .טימותי :14-15 3

זוכר Paul :כותב במפורש אל טימותי ,למי אני מניח מהערות אחרים הוא הבן שלו במכתב זה אל טימותיוס Paul ,ההוראה כי
טימותי להמשיך בידיעה נאמר לו ,ללא ספק על-ידי  ,Paulוגם לא מאפשרים את עצמו כדי להיות נטתה מן המילה אמת .ככזה חלק מה
 Paulכותב אינו חל ואתה ,עם זאת ,וחלקו אינו.
המשך אלף בהדברים אשר למדת ,זו עצה טובה בתהליך הפיכתו הקדוש לאלוהים ,אתה למד ,למדתי מה שאלוהים דורש מכם.
לא תשנה את מ מה אלוהים הראה לך; להיות נאמן האלוהים כפי שאתה הוכחו משמעות.
זוכר :אמיתה של אלוהים .אם אלוהים לא פצה פה ,אז זה לא של אלוהים .
 Paulמספר לנו hast" ,כבר הבטיח ,לדעת של מי למדת אותם ".בתהליך של למידה האלוהים ,אתה הפך להיות סמוך ובטוח
כי מה שלמדת הוא הנכון כי אתה באופן אישי לקח את הזמן והמאמץ של הלומדים ואימות האלוהים האמיתי .אזכור זאת ,אל תתנו
לאחרים במקצועי ממה שאתה יודע האמת ,אבל להישאר פתוחים להסתכל על ראיות שהם מציעים מהתנ ך .אם הראיות משכנעות ,אז
קחו את הזמן ללמוד פעם נוספת כך אתה יכול להיות בטוח של הידע שלך.

בהשראת אלוהים
כל כתבי הקודש ניתנו על ידי ההשראה של אלוהים ,והוא רווחי עבור א' ,אזהרה ,לתיקון ,מנהלת הדרכה בצדקת :כי איש האלוהים עשוי להיות
מושלם ,מרוהטים היטב בפני כל עובד טוב II .טימותי 3:16-17
בפסוקים אלה שני Paul ,אומר כי הנביאים נוצרו בהשראת אלוהים ,דרך את ההשראה הם כתבו הספרים של התנ ך .בזה אני בטח לא
מסכים .הסיבה שאני לא מסכים היא כי כל מה שלמדתי לא בהשראת לאמונתי באלוהים ,אבל למעשה ניתן לי על ידי אלוהים או את הפחות לאחד
מלאכי האל.
הנביא לא היו השראה לכתוב מה שהם כתבו ,הם היו ניתנה הוראה מאלוהים ואמרו מה לכתוב .זו אינה השראה זה ציות.

המילה "השראה"
חייבתי אותך ולכן לפני אלוהים ,ואת ישו ,מי תשפוט המהירים והמתים הופעה שלו ועל ממלכתו; מלמדים את דבר; להיות מיידית בעונה ,מחוץ
לעונה; גוער ,לנזוף ,ולהתפייס עם כל  longsufferingשל הדוקטרינה II .טימותי 4:1-2

הם ידחה את דבר האלוהים
כי תבוא העת כאשר הם לא יעמדו קול התורה; אבל לאחר משלהם תאוות הם למלא לעצמם מורים ,יש גירוד האוזניים; והן תהפוך משם את
אוזניהם מן האמת ,יהיה ניתן להפעיל בפני מעשיות II .טימותי 4:3-4
אבל לצפות אלף בכל הדברים ,לסבול מכאובים ,לעשות את העבודה של מטיף ,להפוך הוכחה מלאה של משרד מלכותך II .טימותי 4:5
כי אני עכשיו הנה הם באים ,ועל בעת העזיבה שלי הוא בהישג יד .נלחמתי קרב טוב ,סיימתי את הקורס שלי ,שמרתי את האמונה :מעתה ואילך
שם במיטה בשבילי כתר צדיקות ,אשר יהוה ,השופט צדיקים ,יתן לי ביום הזה :לא אלי בלבד ,אבל בפני כל גם את אלה שאוהבים להופיע שלו II .טימותי
4:6-8
לעשות את נאותות לבוא אליי תוך זמן קצר :עבור דימאס הגולמיות עזבתני ,לאהוב זה העולם הנוכחי daparted ,בפני סלוניקי;  Crescensעל
גלטיה ,טיטוס בפני דלמטיה .רק לוק הוא איתי .את מארק ,ולהביא אותו עימך :כי שלו היא רווחית לי משרד II .טימותי 4:9-11

אמונה הבישופים
אם תוטל כל (בישוף) ,בעלה של חוט אחד ,להביא ילדים נאמן לא הואשמו לפיזור הפגנות או פרוע .בישוף חייב להיות ללא רבב ,כמו שאחראי
על אלוהים; לא  ,selfwilledלא כועס בקרוב ,לא לתת יין ,ולא סטרייקר ,מעניקה משוריינים מטונף; אבל חובב של אירוח ,מאהב של אנשים טובים,
פיכח ,קדימה ,הקדושה ,ממוזג; מחזיק מהר את המילה נאמן כפי שהוא הציע לימדו ,כי הוא יוכל על ידי קול התורה הן להטיף ולשכנע את למבוכתם.
טיטוס 1:6-9
כי ישנם רבים דברנים פרוע ,שחצן ,רמאים ,במיוחד הם ברית :פיות של מי חייבים לעצור ,מי לחתור תחת כל הבתים ,מלמד את הדברים אשר
הם צריכים לא למען של משוריינים מטונף .טיטוס 1:10-11
אחד של עצמם ,אפילו נביא משל עצמם ,אמר Cretians",הם תמיד שקרנים ,חיות רעות ,איטי מהקיבות .טיטוס 1:12
העד הזה .זה נכון -הזין מהירה של האי נוזפים בהם בחדות ,כי הם עשויים להיות הקול האמונה; זה לא נותן הקדישה מעשיות יהודיות ,ומצוות
של גברים ,פנו מן האמת .טיטוס 1:13-14
אשא טהור כל הדברים טהורות :אבל להם כי הם מזוהמים כעוד דבר טהור; אבל אפילו המחשבה והמצפון שלהם הוא מזדהם .שהם מתימרים
שהם יודעים אלוהים; אבל ביצירות הם מכחישים אותו ,להיות הזוועה ,ממושמע ,לאחר ,ואת בפני כל בצוואתו .עבודה טובה .טיטוס 1:15-16
אבל לדבר את הדברים אשר להפוך את הדוקטרינה קול :כי הגברים בגילאי להיות פיכח ,קבר ,ממוזג ,קול באמונה ,צדקה ,בסבלנות רבה.
טיטוס 2:1-2

הנשים בגילאי כנ ל ,כי הם יהיו בהתנהגות כמו  becomethקדושה ,המאשימים לא שווא ,לוותר על הרבה יין ,המורים של דברים טובים; כי
ייתכן מלמדים על נשים צעירות להיות צלול ,לאהוב את בעליהן ,לאהוב את ילדיהם ,להיות בבית ,דיסקרטי ,צנוע ,שומרי טוב וצייתן אל בעליהן  ,onwכי
האלוהים לא תהיה היחידה ...טיטוס 2:3-5
גברים צעירים ולהתפרק באופן דומה כדי להיות פיכח אופקים .בתוך כל הדברים  shewingאת עצמך דפוס של מעשים טובים :דוקטרינת
 ,shewing uncorruptnessכוח הכבידה ,כנות ,צליל דיבור ,זה לא יכול להיות מורשעים; כי הוא זה של החלק להפך יכול להיות מתבייש ,שיש אין
דבר רע להגיד לך .טיטוס 2:6-8
ולהתפרק משרתים נמי בפני עצמם מאסטרים ,וכדי לרצות אותם היטב כל הדברים; לא  answereingשוב; לא  ,purloiningאבל shewing
כל אמינות טובה; כי הם עשויים מעטרים את תורת האל המושיע שלנו בכל דבר .טיטוס 2:9-10
על חסדו של אלוהים אשר  bringethהישועה הגולמיות הופיעו לכל הגברים ,מלמד אותנו כי הכחשת צדיקות ,אנחנו צריכים לחיות בצורה
מפוכחת ,ובצדק ,והוא צדיק ,בעולמנו הנוכחי; מחפשים אהבה מבורכת תקוותיו ,את הופעתה המהוללת של האל הגדול שלנו המושיע ישו הנוצרי; טיטוס
2:11-13
מי נתן את עצמו עבורנו ,כי הוא עשוי לגאול אותנו כל עוול ,לטהר עצמו אנשים מוזרים ,אילת של מעשים טובים .הדברים הללו מדברים,
ולהתפרק ו לנזוף עם כל הסמכויות .לאיש מתעב אותך .טיטוס 2:14-15
שים אותם בראש כדי להיות כפופים נסיכויות ו לציית השלום ,כדי להיות מוכנים לכל עבודה טובה ,לדבר הרוע של אף אדם ,להיות לא
בריונים ,אבל עדין shewing ,כל הענווה בפני כל האנשים .טיטוס 3:1-2
אנחנו עצמנו גם היו  sometinesמטופשת ,ממושמע ,לאחר ,מרומים ,המגישה תאוות צוללנים ,תענוגות ,המתגוררים איבה ,קנאה ,שנאה ,ולא
לשנוא אחד את השני .טיטוס 3:3
אבל אחרי זה טוב הלב והאהבה של האל המושיע שלנו כלפי האדם הופיע ,לא על ידי עובד של צדקתו אשר עשינו ,אבל על פי לרחמיו .הוא
הציל אותנו ,על ידי השטיפה של התחדשות ,חידוש של רוח הקודש; הוא שפך על לנו בשפע באמצעות ישוע המשיח מושיענו; טיטוס 3:4-6
זה להיות מוצדק על ידי חסדו ,אנחנו צריכה להיעשות יורשים על פי התקווה של חיי נצח .זה נאמן אומר ,ואסיר את הדברים האלה כי אתה
מאשר כל הזמן ,שייתכן שהם אשר מאמין באלוהים מקפידים על מעשים טובים .הדברים האלה הם טוב ומשתלם בפני גברים .טיטוס 3:7-8

אנחנו צריכה להיעשות יורשים על פי התקווה של חיי נצח .במילים אלה .Paul ,זה לא אומר ההוא להיות הצדקה לכך שנקבל
חיי נצח ,אבל אז שיהיה לנו "מקווה" חיי הנצח.

לאמץ את המוסר של אלוהים
יש להקפיד לשמור על מעשים טובים .זה ואז נתמך על ידי  Paulאומר לנו לעשות מעשים טובים ,וזה כמובן זמן ומאמץ שאנו
כפרטים מכניסים לימוד ומחקר של כתבי הקודש ,הדבקות מוסריותו של אלוהים.
עלינו לעשות יותר מאשר לדבר; אנחנו חייבים גם את ההליכה ,המהווה דרך אחרת לומר כי הוא תומך  Paulחוקי האלוהים,
שהוא המוסר של אלוהים ,היא דרישה ,כי הוא  Paulאינו מקבל כי חוקי האל שהתגשמה התגשמה על ידי ישוע על הצלב עד לנקודה של
והוציאם מיושן ,אבל הם במקום חלק מורכב האמונה האמיתית וסגידה.

ישו הבאת החוקים תתגשם ,מה שאומר כי הוא עשה משהו .לא היה שלם ,והביא אותו עד לסיומו .כשהפעולה תסתיים שלא
זרקת אותו ,במקום זאת יש לך משהו יותר טוב מה שהיה לפני.
לדוגמה :עשרת הדיברות כשלעצמם ,לא נותן הבנה מלאה של האישיות ,כבוד אישי ,או האופי המוסרי של מיהו אלוהים,
אבל כאשר אתה מוסיף להם את תורתו של ישו ,לך תמונה מלאה של מיהו אלוהים . .זה בדרך זו כי ישוע מילא את החוק של אלוהים.
אלא למנוע שאלות מכשילות ,אילן יוחסין ,ואת טענות ,ואת מושמצות על החוק; כי הם רווחי לשווא . .הוא כופר לאחר דחה ההטפה הראשון
והשני; בידיעה כי הוא כזה היא חתרה תחת ,ואיש בחטאו ,מדין בעצמו .טיטוס 2:9-11

היורשים של הממלכה
אלוהים ,מי על פי נושאים ,דברתי נימוסים צוללנים בזמן העבר אל האבות ע י הנביאים ,בימים האחרונים האלה דיברה אלינו על ידי בנו ,מי הוא
הגולמיות מינה יורש של כל הדברים ,על ידי מי גם הוא עשה את העולמות; מי את הבהירות של תהילתו ,ולא בדמות האדם שלו ,להאדיר את כל הדברים
על ידי המילה של הכוח שלו ,כאשר הוא היה לבדו טיהר את חטאינו ,התיישב על יד ימין של ההוד במרומים; נעשה הרבה יותר .המלאכים ,כפי הועלתה
על-ידי ירושה השיג שם מעולה יותר ממה שהם .העברים 1:1-4
עד אשר המלאכים אמר לו בכל עת",הנך בני ,היום יש לי שהוליד אותך?" ושוב",אני יהיה לו אבא ,והוא יהיה לי בן?" שוב ,כאשר הוא bringeth
הראשון שהוליד לעולם ,הוא נאום",ותן כל מלאכי האלוהים יסגדו לו ".העברים 1:5-6

 Paulשואל שאלה" ,מי אבל אלוהים יש אלוהים האב אי פעם קרא לבנו או ניתנה הפקודה כי המלאכים בגן העדן חייבים גם
לתת פולחן לבן?"
ו של מלאכים שהוא נאום",מי ארצה את מצב רוחו של מלאכים ,ושרים את להבת אש ".העברים 1:7
אבל בפני הבן הוא נאום",את כס המלכות ,אלוהים ,היא לנצח נצחים :שרביט היושר הוא השרביט של בשמיים .העברים 1:8
אתה  hastאהבת הצדק ,העוול השנואה; לכן אלוהים ,אפילו האל ,וטרף נמשח אותך בשמן של שמחה מעל את עמיתי .העברים 1:9
אתה ,אלי ,בהתחלה  hastהניח את יסודות האדמה; השמיים הם היצירות של הידיים דע :הם יומתו;  .אבל אתה להיהרס; הם כולם בסדר
שעווה הישן כמו ערב בגד; כמו  vestureואזי אתה תקפל את הכול ,הם נשתנה :אבל אתה זהים ,מלכותך שנים .לא יאכזב .באל העבריים 1:10-12
אבל אשר המלאכים אמר לו בכל עת"לשבת על יד ימיני ,עד שלא .אויביך הדום מלכותך? האם הם לא כל הרוחות  ,ministeringשלח אותו
שר להם מי יהיו היורשים של הגאולה? העברים 1:13-14

למשתמשת לדבר האלוהים
לכן כדאי לתת להנחיות רציני יותר הדברים ששמענו ,שמא בכל עת אנחנו צריכים לתת להם להחליק .העברים 2:1
אם המילה המדוברת על ידי מלאכים היה  ,stedfastכל עבירה של אי ציות התקבל לפצותו רק גמול; אנחנו איך לברוח ,אם אנחנו להזניח את
הישועה נהדר; אשר בתחילה החלו שידברו על-ידי האל ,אושר אלינו ע י אותם שמעתי אותו; העברים 2:2-3

אלוהים גם הנושא אותם עדים ,שניהם עם באותות ובמופתים ,ועם ניסים צוללנים ,והאם מתנותיה של רוח הקודש ,על פי שלו? העברים 2:4
עבור המלאכים הגולמיות הוא לא הכניס הושמע העולם יבואו ,ולראיה בזאת שאנו מדברים .אבל אחד במקום מסוים העיד ,אומר",מה זה גבר,
כי הנך מודע לו? או הבן של הגבר ,כי אתה  visitestאותו?" העברים 2:5-6
אתה  madestאותו קצת נמוך יותר מאשר המלאכים; אתה  crownedstאותו עם כבוד ,להגדיר אותו על העבודות של ידך :אלף יש להכניס
את כל הדברים הושמע תחת רגליו .בשביל זה הוא הכניס כל הושמע תחתיו ,הוא השאיר שום שמורחים לא תחתיו .אבל עכשיו אנחנו לא רואים עדיין כל
הדברים לשים תחתיו .העברים 2:7-8

אלוהים ברא את האדם ,ולאחר מכן הגדר אותו על פני האדמה .ואז הוא אמר האיש ,להכפיל ,ואז לקחת את הריבונות של כדור
הארץ ואת כל זה עליו .מי עוד אבל בנאדם היה אלוהים עושה זאת כבר? אבל כאשר גבר גבר חטאו נפלה קצר של דומיניון של האדמה
ושל כל מה על פני האדמה.
אבל אנחנו רואים את ישוע ,אשר נעשתה מעט נמוך יותר המלאכים על הסבל של מוות ,עטור תהילה וכבוד; כי הוא בחסדו של אלוהים צריך
לטעום מוות לכל אדם .העברים 2:9
זה הפך אותו ,עבור מי הם כל הדברים ,ועל ידי מי הם כל הדברים ,בהבאת הרבה בנים אל התהילה ,כדי להפוך את הקפטן הישועה שלהם
מושלם באמצעות הסבל .אל העברים 2:10
שהוא זה  sanctifiethוגם הם מי הם מקודשים הם כל אחד :איזה סיבה שהוא לא מתבייש לקרוא אותם נזירים ,אומר",אכריז על שמך בפני
אחיי ,בתוך הכנסייה אני ישיר השבחים לקריאתי ".העברים 2:11-12
שוב ,אני אשים את האמון שלי בו .והנה שוב ,אני והילדים אשר אלוהים שנתת לי Forasmuch .אז כמו הילדים לקדושה של בשר ודם ,הוא
גם את עצמו כמו כן לקח חלק זהה; כי דרך מוות הוא עלול להרוס אותו שהיה מכוחו של המוות ,כלומר ,השטן; העברים 2:13-14

השטן שולט על מוות בכך הוא גורם דרך תרמיות אדם לחטוא והשקרים שלו ,והוא חטא הנתיב אל המוות .כאשר ישוע חשה
המוות הוא בא תחת כוחו של השטן ,אך ב תחייתו של ישוע ,כוחו של השטן נהרס ,ועם הכוח של ישוע כך גם השטן יושמדו.
 .ולהעביר אותם שהיו מתוך החשש כל חייהם על עבדות .כי באמת הוא לקח לא עליו הטבע של מלאכים; אבל הוא לקח עליו את זרע אברהם.
הזין מהירה של האי בכל הדברים שזה  behoovedאותו צריכה להיעשות כמו בפני נזירים שלו ,הוא יכול להיות רחום ונאמן הכהן בדברים הנוגעים
אלוהים ,להפוך את הפיוס על חטאי העם ,כי הוא עצמו הציע סבל להיות מפתה ,הוא הצליח עזרה להם שהם מתפתים .העברים 2:15-18

אלוהים הפך הבשר בדמותו של ישו כדי שהוא יוכל להלך בהן שלנו מכיר את הקשיים שלנו ,ובכך להיות מסוגל לתת רחמים
דרך החוויה האישית והבנה.

מאמין ולהיות באמונה
הזין מהירה של האי ,אחיהם הקדושה ,לקדושה של דה קולינג השמימי ,שקול את השליח ואת הכהן הגדול של המקצוע שלנו ,במשיח ישוע; מי
היה נאמן לו מינה אותו ,כמו גם  Mosesהיה נאמן כל בביתו .העברים 3:1-2
עבור האיש הזה נספר ראוי התהילה יותר מאשר  ,Mosesובעיני הוא הגולמיות שבנה את הבית הגולמיות כבוד יותר מאשר בבית .עבור כל בית
זה נבנה על ידי איזה גבר; אבל בניתי את כל הדברים שהוא אלוהים .העברים 3:3-4

 Mosesבאמת היה נאמן כל בביתו ,כמשרת ,על עדות של הדברים אשר היו מחבריו לאחר; אבל המשיח כבן מעל ביתו; הבית של מי אנחנו,
אם נחזיק מהר את הביטחון העצמי ,שמחת המשרד תקווה עד הסוף .העברים 3:5-6
הזין מהירה של האי כמו רוח הקודש נאום",היום אם והחוזק קולו ,להקשיח לא הלב ,כמו התגרות ,ביום של פיתוי במדבר :מתי אבא שלך פיתה
אותי ,הוכיח לי ,וראיתי שלי עובד ארבעים שנה .העברים 3:7-9
הזין מהירה של האי באבל עם הדור הזה ,והיה אמר",הם תמיד לטעות בלבו; הם לא מכירים את הדרכים שלי ".אז אני  swareב זעמי",הם עוד
לא נכנסים המנוחה שלי ".באל העבריים 3:10-11
לשים לב ,נזירים ,שמא להיות שם מישהו מכם הלב הרשע הארעי ,ב היוצאת האל החי של .אבל ולהתפרק אחד אחר מדי יום ,בעוד זה נקרא
היום; שמא מישהו מכם יהיה קשה דרך מחליא החטא .העברים 3:12-13
כי אנו עשויים לקדושה של ישו ,אם נחזיק את תחילתו של האמון שלנו  stedfastעד הסוף; בעוד נאמר"היום אם והחוזק קולו ,להקשיח לא
הלב ,כמו פרובוקציה .העברים 3:14-15
עבור אחדים ,כאשר נשמעו ,לעורר howbeit :לא כל שבא ממצרים  .Mosesאבל עם מי היה שהוא מתאבל .ארבעים שנה? זה לא היה איתם
זה חטאו ,פגרי אשר נפל במדבר ,ולמי  swareהוא שהם לא צריכים מזינים לתוך לנוח ,אבל להם זה לא האמינו? כך אנו רואים כי הם לא יכל להיכנס ב
בשל אמונתם .העברים 3:16-19

אלה שהגיעו ממצרים עם  ,Mosesשנכשלו כדי להגיע למעמד של בני ישראל ,ואלה עוד דורות שנפלו באופן דומה קצר ,עשו
זאת כי הם לא האמינו ההבטחות של אלוהים .ללא אמונה ,יש אמונה ,איפה יש אמונה ,יכול להיות אין ישועה.
אם אתה לא מאמין בהאלוהים ,אז למה אלוהים ירצה לתת לך כזה כישרון ענק כמו חיי נצח?

היום השביעי הוא השבת של האדון
תן לנו ולכן פחד ,שמא ,הבטחה להיות עזב אותנו להכנס לתוך למנוחה שלו ,מישהו מכם צריך להיראות לבוא לפני .אלינו היה הבשורה הטיף,
כמו גם בפני אותם :אבל המילה הטיף לא רווח אותם ,לא להיות מעורב עם אמונה בהם כי שמעתי את זה .העברים 4:1-2
אנחנו אשר האמינו נכנסים לתוך מנוחה ,כפי שהוא אמר",כפי נשבעתי ב זעמי ,אם הם ,ייכנס לתוך המנוחה שלי :למרות העבודות היו מסתיימות
מן היסוד של העולם .העברים 4:3

יודע את העובדה חשוב Paul .אומר כי אנו עליך להזין זכרונו לברכה של ,כי השאר הוא השבת ביום השביעי כפי הוא מפורש
על ידי אלוהים הדיבר הרביעי . .אתה חייב להאמין בדבר אלוהים ,דבר האלוהים אומר לנו כי השבת מתחילה בשעות בין הערביים ביום
השישי של השבוע ,ומסתיים בשעות בין הערביים ביום השביעי של השבוע .לשמור את יום אחר הוא להראות את אמון דבר האלוהים,
לכן מראה חוסר האמונה שלך .השבת הראשונה של יום השבת אין והוא השקר של השטן.
על דברתי הוא במקום מסוים ביום השביעי על החכם הזה",ינוחו היום השביעי של כל עובד שלו" .הרואה ולכן זה להיהרס כי כמה עליך להזין בו,
למי זה היה קודם הטיף נכנסו לא בגלל חוסר האמונה :העברים 4:4-6

מקום מסוים מתייחס הדיבר הרביעי ממוקם קודם שמות פרק .20

של יום השביעי על החכם הזה ,אומר אשר אלוהים נתן המצווה בדבר השבת ביום השביעי לראשונה בספר שמות.
במילותיו של שבת ביום השביעי ,אלוהים אומר לנו" ,בשישה ימים האל ברא השמים והארץ ,הים ואת כל אשר בתוכם ,נח ביום
השביעי :מה האל בירך את יום השבת ,מקודש ",כפי שמוצג בספר בראשית פרק  .2אלו מילים של אלוהים ,נאמר על ידי אלוהים וניתנו
 Mosesלכתוב בשמות ,יש אלוהים של .היכן בתנ ך ניתן למצוא איפה אלוהים או אלוהים אומר לנו כי השבת הועברה ביום הראשון של
השבוע?  .זה לא ההתבוננות השבת קדוש ,אבל היום ,אלוהים ברא הקדוש ...היום היחיד שנעשה אי פעם הקדושה על ידי אלוהים הוא
היום השביעי ולא אחרים.
אם אתם רוצים גאולה ,חייב לקבל ולהאמין כי האלוהים הוא העליון ,כי מה שאלוהים אמר חוק ,כאשר הם ממוקמים בתוך
למצווה ,זה חייב להישמר בלי להגדיל או לצמצם ,לעשות אחרת היא לשלול את אלוהים ,אם אתה מכחיש את אלוהים ,אז אלוהים אכחיש
לך .אלה לשמור את השבת ביום הראשון (יום ראשון) ,לשמור על השקר של השטן ,לא דבר האלוהים.

יום מסוים
שוב limiteth ,הוא יום מסוים ,אומר ב",David -היום ,אחרי כל כך הרבה זמן זמן"; כמו שנאמר",היום אם והחוזק קולו ,להקשיח לא הלב
שלכם ".העברים 4:7

מה  Paulאומר כאן יש התייחסות לעובדה כי כל כך הרבה שנים עברו מ כאשר  Mosesהטיף את החוק של אלוהים לזמן של
 ,Davidעדיין אלוהים הייתה ציפייה כי בחיים האלה ביום של  Davidטעות אדירה בתשובה את דרכי אבותיהם ואני אפילו עדיין לאמץ
את דבר האלוהים לשמור את יום השבת הקדוש.
גם היום 3,500 ,שנה לאחר  ,Mosesאלוהים אומר לנו" ,היום ",אם אנחנו בתשובה ,לשמור על חוקי האלוהים ,אלוהים עדיין
מוכן לסלוח.

עוד יום?
עבור אם ישוע נתן להם מנוחה ,אז נכון לאחר מכן לא מדבר על יום נוסף? שם להיהרס ולכן מנוחה אל העם של אלוהים .עבורו הזנת למנוחה
שלו ,הוא גם הגולמיות חדל מן עובד שלו ,כפי שאלוהים עשה את שלו .העברים 4:8-10
תן לנו העבודה ולכן כדי להזין את השאר ,שמא כל אדם ליפול לאחר באותה דוגמה של חוסר האמונה .אל העברים 4:11

כפי שניתן לראות הפסוקים הנ ל Paul ,הזה יש לתת תמיכה מה הם אומרים .אלוהים ציווה את השבת ביום השביעי ,כי ישוע
נתן אף פקודה של כל יום אחר ,אז היום השביעי היה חייב להיות הלורדים ביום השבת .אתה מאמין האלוהים או לא.
עבור האלוהים הוא מהיר ,חזק .חדה יותר מאשר כל חרב הפיפיות ,פירסינג אפילו גם על החלוקה לגזרים הנפש והרוח ,של המפרקים ,מח,
והוא  discernerשל המחשבות ואת יעדי של הלב .אל העברים 4:12
וגם אין כל יצור שאינו מניפסט תשיא :אבל כל הדברים הם עירום ,שנפתחו בפני העיניים של אותו עם מי אנחנו צריכים לעשות .אל העברים
4:13

לראות אז שיש לנו הכהן הגדול ,המועבר אל תוך השמים ,ישו בן האלוהים; תן לנו להחזיק מהר המקצוע שלנו .אל העברים 4:14
יש לנו לא של הכהן הגדול אשר אי אפשר להפיל עם התחושה של פגעים שלנו;  .אבל היה כל הנקודות מפתה כמו כפי שאנו ,עדיין ללא
חטאים .תן לנו לכן באים באומץ בפני כס החסד כי אנחנו עשויים הרחמים ,למצוא חן לעזור בעת הצורך .העברים 4:15-16

נאמר לי על ידי נוצרים שוב ושוב כנוצרים שהם אינם תחת תורתו של אלוהים .תורתו של אלוהים הוא המוסר של אלוהים.
בפסוקים שלעיל Paul ,מקשה מאוד מאוד ברור חייבים אנו חיים את חיינו מוסריות ,אם אנחנו רוצים להשיג רחמים ,ולמצוא את גרייס.
מי מכן אתה מאמין?

ההבטחות של אלוהים
עבור כל הכהן נלקח מבין הגברים הוא מוסמך לגברים בדברים הנוגעים אלוהים ,שהוא עשוי להציע הן מתנות ולהקריב על החטאים :מי יכול
לחוש חמלה על הבורים ועל אותם כי הם את הדרך; בשביל שהוא עצמו גם הוא  compassedעם חולשתם .על-ידי ההיגיון ב הוא צריך ,כמו העם ,כך גם
לעצמו ,להציע על החטאים .העברים 5:1-3
אף אדם לקח את הכבוד בפני עצמו ,אבל הוא זה נקרא של אלוהים ,כמו היה אהרון .העברים 5:4
כך גם המשיח מהולל לא עצמו צריכה להיעשות על הכהן; אבל הוא אמר לו האלהים"הנך בני ,היום יש לי שהוליד אותך .העברים 5:5
כפי שהוא נאום גם במקום אחר",הנך כומר לנצח לאחר הסדר של  .Melchisedecמי בימים של הבשר שלו ,כשהוא היה הציע את תפילות,
תחינה עם בכי חזק ודמעות לו היה מסוגל להציל אותו ממוות ,והוא היה שמע כי הוא פחד .כאילו הוא היה בן ,אך ללמוד הוא ציות על-ידי הדברים אשר
הוא סבל; ולהיות  mnadeמושלם ,שהוא הפך המחבר של הישועה הנצחית בפני כל אותם זה מציית לו; בשם האלוהים של הכהן הגדול לאחר הסדר של
 .Melchisedecהעברים 5:6-10
של מי נצטרך הרבה מה לומר ,וקשה ניתן מפיו ,רואים שאתם משעממים שמיעה .כי כאשר בפעם  yeצריך להיות מורים ,יש לך צריך את זה
ללמד אותך שוב אשר להיות העקרונות הבסיסיים של האורים של אלוהים; הם הופכים כגון היתה צריכה של חלב ,ולא של בשר חזקה .העברים 5:11-
12
עבור כולם ,השתמשו חלב הוא עצמו והן את המילה הצדק :הוא תינוק .אבל בשר חזקה החותרות אליהם כי הם בגיל מלאה ,גם מי עקב שימוש
החושים שלהם ממניעים להבחין בין טוב ורע גם יחד .העברים 5:13-14
לכן עוזב את עקרונות התורה של המשיח ,תן לנו ללכת אשא שלמות; לא הנחת שוב את היסודות של חזרה בתשובה מתוך יצירות מת ושל
אמונה כלפי אלוהים ,התיאוריה של טבילות ,ואת הנחת הידיים ,תחיית המתים ,ושל משפט נצחי .זה נעשה ,אם אלוהים מתיר .העברים 6:1-3
כי זה בלתי אפשרי עבור אלו שהיו פעם נאורים ,טעמתי המתנה השמימי ,ולא נעשו לקדושה לרוח הקודש ואת טעמתי את הבשורה הטובה של
אלוהים ,ועל הכוחות של העולם לבוא ,אם והם יפלו משם ,כדי לחדש אותם שוב בפני תשובה; רואים שהם יצלבו לעצמם בן האלוהים מחדש ,והעלו
אותו לחרפה .העברים 6:4-6
על האדמה אשר  drinkethבגשם אשליך למוד עליו bringeth ,פורט עשבי תיבול לפגוש אותם על ידי מי זה לבוש receiveth ,ברכה
מאלוהים :אבל זה אשר  bearethודרדר נדחה dn ,הוא כמעט בפני קללה; היא להישרף .העברים 6:7-8

אבל ,האהובה ,אנחנו משוכנע דברים .טובים יותר מכם ,וכל הדברים שמלווים את הישועה ,למרות ובכך מדברים . .כי האל הוא לא צדיק
לשכוח את העבודה ואת עומס האהבה ,אשר יש לך כשגידלה לכיוון שלו שם ,כי כן יש  ministeredהקדושים ,ולעשות שר .העברים 6:9-10
ותשוקה לנו כי כל אחד ואחד מכם לעשות שהשמן את אותו בקפדנות הבטחה של תקווה עד הסוף :כן לא יהיה העצלות ,אבל חסידיו של אותם
אשר דרך אמונה וסבלנות יורשים את ההבטחות .העברים 6:11-12
עבור מתי אלוהים הבטיח לאברהם כי הוא יכול נשבעים  swareהוא גדול ,לא על ידי עצמו ,אומר",בטח ברכה שאברך אותך ,ואת הכפלת אני
יתרבו אותך ".אז ,אחרי (אברהם) בסבלנות שסבל ,השיג את ההבטחה .העברים 6:13-15
עבור גברים באמת נשבע גדול יותר :שבועה לאישור הוא להם קץ של כל סכסוך Wherein .אלוהים; מוכן יותר בשפע שהשמן בפני היורשים
של ההבטחה  immutabilityשל העו ד שלו אישר את זה על ידי שבועה :העברים 6:16-17
על ידי שני דברים כללית ,שבה זה היה בלתי אפשרי אלוהים לשקר ,שאולי יש לנו נחמה חזקה ,שנמלטו מצאו מחסה להניח לאחוז בתקווה
להגדיר לפנינו :איזו תקווה יש לנו כעוגן של הנשמה ,stedfast ,וגם בטוח ,אשר  enterethאת זה בתוך הוילון .העברים 6:18-19

לאן הגלגול עבורנו נכנסו ,ישו ,עשוי של הכהן הגדול לנצח לאחר הסדר של  .Melchisedecהעברים 6:20
על זה  ,Melchisedecהמלך של סאלם ,הכומר של האל הגדול מכולם ,פגש אברהם אותתה הטבח של המלכים ,וברך אותו; למי
גם אברהם נתן החלק העשירי;  .הראשון הוא על ידי פרשנות המלך הישר ,ואחרי זה גם המלך של סאלם ,אשר הוא מלך השלום; בלי אבא,
בלי אמא ,בלי הירידה ,נתקל לא תחילת ימים ,וגם לא סוף החיים; אבל כפי שעשית בפני בנו של האלוהים; נופל כומר ללא הרף .העברים
7:1-3
עכשיו רואים כמה נהדר היה הבחור הזה ,בפני מי אפילו הפטריארך אברהם נתן העשירי מהשלל .העברים 7:4
באמת הם כי הם של בני לוי ,מי  recieהמשרד של מכסה המנוע כומר ,יש מצווה לקחת  tithesשל העם על פי החוק ,כלומר,
אחיהם שלהם ,שהן יצאו חלציו של אברהם :אבל הוא לא נספרת הירידה של מי מהם התקבל  tithesשל אברהם ,ובירך אותו שהיה
ההבטחות .העברים 7:5-6
בלי כל סתירה מבורך הפחות טוב .העברים 7:7
כאן גברים מתים לקבל  ;tithesאבל שם הוא  receivethאותם ,מי זה עדים הוא חיה  .#העברים 7:8
מה שאומר אולי אז ,לוי גם ,מי  receiveth tithes, tithes payedבאברהם ,הוא היה עדיין באזור החלציים של אביו,
 Melchisedecפגש אותו .העברים 7:9-10
אם לכן שלמות היו על ידי הכהונה הלויים ,עבור תחתיו העם התקבל החוק ,מה צריך עוד היה שם כי כומר אחר צריך לקום לאחר
הסדר של  ,Melchisedecלא יקראו לו לאחר הסדר של אהרון? העברים 7:11
בשביל הכמורה משתנה ,שם נעשית מתוך הכרח לשנות גם את החוק .כי הוא מהם הדברים האלה הם דוברים  pertainethשבט
אחר ,שבו האדם לא נתן נוכחות בחופה .כי זה ברור כי אדוננו זינק מתוך ג'ודה; שבט אשר  Mosesדברתי דבר בנוגע הכהונה .העברים
7:12-14

זה עדיין הרבה יותר ברור :בשביל זה לאחר  similitudeשל  Melchisedec arisethכומר אחר ,אשר נוצר ,לא אחרי החוק
למצווה גשמיות ,אבל אחרי הכוח של חיי נצח .העברים 7:15-16
כי הוא ",testifiethאלף הם כומר לנצח לאחר הסדר של  ,Melchisedecכי אין באמת  disannullingשל המצווה עומד לפני.
חולשה ,לא  profitablenessהימנו .העברים 7:17-18
החוק גרם שום דבר לא מושלם ,אבל מביאים תקווה יותר; מאת אשר אנו לצייר כמעט לאלוהים .העברים 7:19
שהקלות לא בלי נדר הוא הפך לכומר :עבור טוס כמרים נעשו ללא שבועה; אבל זה עם שבועה על ידו אשר אמר לו האלהים"לורד
 swareווויל לא חזרו בתשובה אתה הם כומר לנצח לאחר הסדר של  :Melchisedecכל כך הרבה היה ישו עשה ערבות של עדות טובה
יותר .העברים 7:20-22
הם באמת היו הכומר רבים ,כי הם לא היו סבלו להמשיך עקב מוות :אבל האיש הזה ,כי הוא  continuethאי פעם ,הגולמיות של
הכהונה שאינו ניתן לשינוי .העברים 7:23-24
הזין מהירה של האי הוא מסוגל גם להציל אותם בצורה הטובה ביותר שאוכל המגיעות לאלוהים על ידו ,לראות שהוא אי פעם
שישו לעשות השתדלות עבורם .העברים 7:25
עבור הכהן הפך אותנו ,מי הוא קדוש ,לא מזיק ,undefiled ,נפרד מן החוטאים ,מורכב גבוה יותר מאשר השמיים; מי needeth
לא מדי יום ,כמו אלה הכהן ,להציע את הקרבה ,תחילה על החטאים שלו ,ולאחר מכן עבור העם :במשך הוא עשה פעם אחת ,כאשר הוא
הציע את עצמו .העברים 7:26-27
לפי החוק ארצה גברים הכוהנים אשר חולשתם; אבל המילה של השבועה ,שהיה מאז החוק ,ארצה הבן ,אשר מקודש לנצח נצחים.
העברים 7:28

הברית החדשה
עכשיו הדברים אשר הזכרנו זהו הסכום :יש לנו כזה של הכהן הגדול ,אשר שוכן על יד ימין של כס המלכות של ההוד בשמים; שר של המקדש
ושל המשכן האמיתי ,אשר האל נטויים ,ולא האדם .העברים 8:1-2
עבור כל הכהן הוא מוסמך להציע קורבנות ומתנות :מה זה מתוך הכרח כי האיש הזה יש במידה מסוימת גם להציע .כי אם הוא היה על פני כדור
הארץ ,הוא לא צריך להיות כומר ,רואים כי כאן הם כמרים המציעים מתנות על פי התורה :מי לשמש בפני דוגמה של צל הדברים השמימיים Moses ,היה
נזף של אלוהים כשהוא היה עומד לעשות המשכן :עבור ,רואה ,נאום הוא ,כי אתה עושה הכל לפי והראתה דפוס לך בתוך ההר .העברים 8:3-5
 .אבל עכשיו הוא הגולמיות מתקבל משרת שר מעולה יותר( ,ישו) ,על ידי כמה גם הוא המתווך של ברית טובה יותר ,אשר הוקם על הבטחות
יותר ...העברים 8:6

ברית פגום
אם האמנה בדבר זכויות הראשון היה ללא דופי ,אז צריך מקום כבר ביקשו השנייה .בשביל למצוא פגמים איתם ,הוא נאום",ראו ,ההפרשות
ימים נאום יהוה ,כאשר אהפוך ברית חדשה עם בית ישראל ואת בית יהודה :לא לפי האמנה שעשיתי עם האבות שלהם ביום שלקחתי אותם עם היד
להוביל אותם לצאת מארץ מצרים; כי הם לא המשיך את האמנה ,החשבתי אותם לא",נאום ה .העברים 8:7-9

מגיעים בימים מתייחס הראשון מגיע של ישו גופו של ישוע.
 .לא לפי האמנה שהכנתי עם האבות שלהם מתייחס האמנה שהאל יצר עם צאצאי יעקב כאשר  Mosesהוביל אותם ממצרים.
בזה שבו אני קורא האמנה השנייה ,אלוהים ברא את אומה עבדים ,האמנה היה עם האומה בכללותה ,לא עם אנשים בודדים.
 .כי הם לא המשיך את האמנה מתייחסת חוסר האמונה כי בני האומה נכשלה יש ,איך הם נכשלו לקיים את המצוות של
אלוהים .כדי להבין באופן מלא את התסכול של אלוהים עם האומה ישראל לקרוא את הספרים של  Jerimiahויחזקאל.

האמנה השלישי
כי זאת הברית אשר אכרות עם בית ישראל אחרי הימים ההם ,נאום ה; להכניס לחוק את דעתם ,לכתוב אותם בליבם :אני אהיה להם לאלוהים,
הם יהיו לי אנשים :אל העברים 8:10

לברית הישנה הוקמה על החוק הכתוב של אלוהים או עשרת הדיברות כתובים אבן ,כמו גם אלה תקנות אחרות נכתב על ידי ידו
של .Moses

נכתב על לב
הברית החדשה יהיו את אותם חוקים שנכתבה על ליבם של אלה אשר מאמינים ,הסרתם מלהיות חוקים לציית להיות היבטים של
הפרט האישיות והאופי המוסרי ,כמו שהם עם אלוהים .אלה אשר מאמינים ולקבל את ההבטחות של אלוהים אשתדל להיות מוסרית ישר
בחייהם ,לא כי הם חייבים אלא כי זה הסוג של אדם הם .הברית החדשה היא לא עם אומה אלא עם כל אחד מאיתנו כפרט .אלוהים רוצה
קשר אישי ואינטימי עם כל אחד מאיתנו ,אחד על אחד.

המצווה השנייה של ישו
הם לא יהיה ללמד כל אדם שכניו ,כל איש את אחיו ,אומר",תכיר את האל ":עבור כל תכיר אותי ,מן המעט .לחיי הגדול ביותר .גם אני אהיה
רחום עוון שלהם ,ועל חטאיהם ,עוולות שלהם אני אזכור יותר .העברים 8:11-12

שני הפסוקים הנ ל מתייחסים המצווה השנייה של ישוע .ישנם רבים אשר גילו לי כי המצווה השנייה של ישוע צריכים להיכלל
בעשרת הדברות כמו המצווה האחת עשרה ,או המצווה השנייה של ישוע מחליף את עשרת הראשונים .שני דברים טועים על הרעיון.
הראשון . :זה לא אדם להחליט מהו מה אינה נכונה .אם אלוהים היה רוצה שיהיו אחד עשר הדיברות ,ואז תהיה בת  .11כי הוא
לא ,אז זה לא לאדם להחליט אחרת.

השני :מה אומרים פסוקים אלה לעיל היא כי באחרית הימים לאחר הופעתו השנייה של ישו ,הצורך ללמד אחרים לאהוב את
השכן שלהם ,וכדי ללמוד ולהבין את תורתו של ישו כבר לא יהיה צורך ,כי היחידים יישאר רק יהיה למי שכבר מכיר את ישו .זה נותן
סיבה חזקה למה זה לא צריך להיות כלולים אחד-עשר המצווה של אלוהים ,כי זה אומר שזה רק זמני מצווה כי כבר לא יהיה מטרה כאשר
רק אלו שנשארו יהיו אלה אשר כבר חסידיו של ישו ,ואילו עשרת הדיברות לא יפסיקו להדרש ,בכך שאלוהים מתכוון לכתוב אותם על
הלבבות של כל הקדושים של האל.
בזה הוא נאום",ברית חדשה ,הוא זיווג ראשון הישן .עכשיו  decayeth, waxethהישן זה מוכן להיעלם משם ".אל העברים 8:13

 Paulעושה הטענה כי בגלל אלוהים הקימה ברית חדשה ,כי לכן לברית הישנה יותר ,והוא נעלם משם .ההערכה של  Paulהוא
הנכון ,למרות הוא לא רגיל ארגומנט זה כדי לתמוך בגלל ברית המילה העורלה אינו נדרש .למרות זאת ,אני לראות את זה בתור ארגומנט
מעולה עבור התיק הזה אם לברית הישנה נעלמים ,אז כך גם האם הדרישה של בעל העורלה מהול ,היותו חלק מורכב לברית הישנה,
בסיטונות ,המטרה שלה ,ואילו לכתוב תורתו של אלוהים על הלב שלך ,היא רוחנית בעלת מטרה.

המשכן של הברית החדשה
ואז באמת האמנה הראשונה היה גם סעיפיו האלוהי ,וצוות המקלט ארציים .מפני שלא היה משכן גרם; הראשון ,שהיה שם הפמוט ,הטבלה ואת
לחם הפנים; אשר נקרא המקלט .העברים 9:1-2
ואחרי הפרוכת השני ,המשכן אשר נקרא את  Holiestשל כל; אשר הייתה את כאנסאר הזהב ,ארון הברית בשכבות בכיכר בזהב שהיה שם
סיר הזהב שהיה המן ,ואת מטה אהרן את  ,buddedאת הטבלאות של האמנה; על זה הכרובים של התהילה צל הכפורת; אשר לא עכשיו לדבר במיוחד.
העברים 9:3-5
עכשיו כאשר הדברים האלה ובכך הוסמכו ,הכהנים נכנסו תמיד המשכן הראשון ,משיג לשרת את האל .אבל את הבקבוק השני הלך הכהן
הגדול לבד פעם בשנה ,לא בלי דם ,אשר הוא הציע עבור עצמו ועבור את השגיאות של העם :אל העברים 9:6-7
רוח הקודש ,זו המסמלת הדרך אל הקדושה ביותר מכל היה עדיין לידי ביטוי ,בעוד כמו הראשון עדיין עמד המשכן :אשר היה דמות במשך הזמן
ואז הנוכחי ,שבו היו מציעים מתנות והן קורבנות ,שיכול לא לגרום לו שעשה את השירות המושלם ,לענין המצפון; העברים 9:8-9
אילו עמדו רק בשרים ומשקאות ,ו צוללנים כביסות ,התקנות גשמיות ,המוטלת עליהם עד הרפורמציה .אל העברים 9:10
אני רואה את הפסוקים הנ ל ראיה שאין עוד צורך המשכן הארציים .אז זה נותן תמיכה את העובדה שאין עוד צורך המקדש בירושלים
שוקמו .כל הטקסים והנהלים שבוצעה על-ידי הכוהנים והכהן הגדול היו גשמיות בטבע ,הסמלי של המשכן האמיתי זה לא רוחנית גשמיות .אני רואה
בזה כפי הסיבה מדוע אלוהים גרם זה הרומאים צריך להרוס את בית המקדש השני ,לעולם לא .עשיתה הבניין של שליש על-ידי גרימת המוסלמים
לבנות את כיפת הסלע בו עמד בית המקדש היהודי .יש עוד צורך קורבנות בעלי החיים ,כי המשיח הוא המשכן רוחנית.
אבל המשיח בא הכהן הגדול של דברים טובים לבוא ,על ידי המשכן גדול ומושלם יותר ,לא עשה עם הידיים ,זאת אומרת ,לא של הבניין; לא ע
י דם עגלים וכבשים ,אלא על ידי בני משפחתו הוא נכנס בברגע לתוך המקום הקדוש ,שהשיגו גאולה נצחית עבורנו .העברים 9:11-12

לא עשה עם הידיים הוא הפניה אל הספר של  Danielהפניה סמלי המשיח ולאחר כמה פטרה (סלע מאסיבי) ,הוא יוצא מעלימה
עין ,אבל לא על ידי ידיים ,זה יהרוס את כל האומות ביצעו ניאוף עם אנטיכריסט( ,ארגון נשים הזונה ,בנותיו של הזונה) ולאחר מכן
לגדול לתוך הר שתכסה את כל כדור הארץ.
לא של הבניין הזה מתייחס לבנה ו מרגמה או לבנות אדמתיים ,אך הרוחני ,המשיח.
כי אם הדם של שוורים ,עזים ,האפר של עגלה טפטוף לטמא sanctifieth ,כדי טיהור של הבשר :עוד כמה יהיה דמו של המשיח ,אשר דרך
הרוח הנצחית הקריב את עצמו ללא מקום לאלוהים ,לטהר מצפונך מעבודות מת לשרת את האל החי? העברים 9:13-14
למטרה זו הוא המתווך של הברית החדשה על-ידי מוות ,על הגאולה של העבירות שהיו תחת בברית הראשונה ,הם אשר נקראים עלולים לקבל
את ההבטחה של ירושה נצחי .אל העברים 9:15
עדות הוא חייב בהכרח להיות גם מותו של עזבון .צוואה היא כוח אחרי אנשים מתים :אחרת זה אין כוח בכלל בזמן עזבון שישו .העברים 17-
9:16
ואז גם בברית הראשונה הוקדשה בלי דם; עבור מתי  Mosesדיבר כל איפוק לכל האנשים על פי החוק ,הוא לקח את הדם של עגלים ולא של
עזים ,עם מים ,חוטי צמר ,זעתר ,והתיזו את הספר וגם כל האנשים ,אומר",זה הדם של הברית אשר אלוהים הגולמיות תקיפה לקרבך ".העברים 9:18-20
יתר על כן הוא נספגו דם למשכן ,והן את כל כלי של המשרד .כמעט כל הדברים הם על פי החוק נמחקו עם דם; ללא הקזת דם ואין כפרה.
העברים 9:21-22

המשכן השמימי
לכן זה היה הכרחי כי דפוסי דברים בשמיים מומלץ לטהר עם אלה; אבל הדברים השמימיים עצמם קורבנות טוב יותר מאשר אלה .אל העברים
9:23
עבור המשיח אינו מוזן לתוך המקומות הקדושים עשה עם הידיים ,אשר הם הדמויות האמיתי; אבל לגן עדן עצמו ,עכשיו יופיעו בנוכחותו של
אלוהים עבורנו :ולא עוד כי הוא צריך להציע את עצמו לעיתים קרובות ,כמו הכהן הגדול  enterethלתוך הקודש מקום בכל שנה עם הדם של אחרים;
העברים 9:24-25
אז בטח הוא לעיתים קרובות סבל מייסודה של העולם :אבל עכשיו פעם בסוף העולם הגולמיות הופיע כדי לכלוא את החטא על ידי הקורבן של
עצמו .וכפי מופקד בפני גברים פעם למות ,אבל אחרי זה יום הדין :אז ישו היה פעם הציע את החטאים של רבים; ועשיתם את זה לחפש אותו? הוא יהיה
יופיעו בפעם השנייה ללא חטאים לישועה .העברים 9:26-28

ללא קורבן נוסף על החטאים
כלפי החוק בעל צל הדברים הטובים לבוא ,לא את הדמות של הדברים ,יכול לעולם לא עם הקורבנות ההם אשר הציעו לשנה ללא הרף להפוך
 comers thereuntoמושלם .באל העבריים 10:1
אז האם הם לא חדלו שיציעו לך? כי המתפללים פעם לצמיתות שאמור היה מצפון יותר חטאים .באל העבריים 10:2

אבל הקורבנות ההם יש זיכרון הפכה שוב על חטאי כל שנה .כי זה לא אפשרי כי הדם של שוורים ,עזים צריך להעביר חטאים .באל העבריים
10:3-4
היכן מתי הוא בא אל העולם ,הוא נאום",להקריב ,המציע אתה  .wouldestלא ,אבל גוף  hastאלף הכין אותי :העולה ואת  sacrifiesעל חטא
אתה  hastהיה לי העונג לא" .באל העבריים 10:5-6
אמרתי",הלאו ,אני בוא בהיקף של הספר כתוב לי ,לעשות רצונך ,אלוהים" .באל העבריים 10:7
מעל כשהוא אמר",הקרבה ,המציע ואת העולה המציע על חטא אתה  .wouldestלא ,וגם לא מוטב לו הנאה שם"אשר מוצעים בחוק; ואז הוא
אמר",הלאו ,באתי לעשות רצונך ,הו אלוהים" .הוא לקח הראשון ,כי הוא רשאי להקים השני .מאת אשר יהיה לנו קידש דרך ההנפקה של הגוף של ישו
בפעם אחת .באל העבריים 10:8-10
ואת כל כהן במרוצת בחוליו מדי יום ומציע לעתים קרובות פעמים את הקורבנות זהה ,אשר לעולם לא יקחו .החטאים :אבל האיש הזה ,אחרי
שהוא כבר הציע קורבן אחד על חטאי תמיד ,התיישב על יד ימין של אלוהים; החל מעתה ואילך מצפה עד אויביו להתבצע הדום שלו .באל העבריים
10:11-13
על ידי קורבן אחד הוא הגולמיות לשפרו לנצח אותם כי הם מקודשים .על רוח הקודש גם הוא עד אלינו :כי אחרי זה הוא אמר לפני",זאת הברית
אשר אכרות איתם אחרי הימים ההם אמר שאלוהים להכניס לחוק את ליבם ,במחשבתם אני יכתוב אותם; ואת רצונם החטאים ,עוולות שאינני זוכרת יותר".
באל העבריים 10:14-17
עכשיו איפה מחילת אלה ,יש יותר המציע על חטא . .יש לכן ,אחיהם ,תעוזה כדי להיכנס אל הקדושה ביותר על ידי הדם של ישו ,על ידי דרך
חדש וחי ,אשר הוא הגולמיות מקודש עבורנו ,דרך הוילון ,זאת אומרת ,את הבשר שלו; והצורך של הכהן הגדול על בית האלוהים; באל העבריים
10:18-21

כבר לא הקרבת בעלי חיים נדרש או מותרת ,לישו יש הקריב את עצמו פעם מסיר את התרגול .לעסוק דברים כאלה עכשיו יהיה
תועבה לאלוהים.
תן לנו להתקרב בלב שלם ובאמונה ,נתקל בהזית רעה לבבנו ,גופנו לרחוץ עם מים טהורים .אל העברים 10:22
תן לנו להחזיק מהר את המקצוע האמונה שלנו בלא היסוס; כי הוא נאמן הבטיח; הבה נבחן את אחד לשני כדי לעורר בפני האהבה ,מעשים
טובים :לא נטשו את הרכבת של עצמנו ביחד ,כמו אופן חלק; אבל מטיף אחד לשני :וכן כל כך הרבה יותר ,כמו כן לראות היום מתקרב .באל העבריים
10:23-25
" הוא אומר לנו כי זאת האחריות שלנו לנגח את אלה אשר אנו רואים בטעות ולהראות להם
 Paulכשהוא אומר",אבל מטיף אחד את השני
אלוהים של ,ובכך עוזר להם לשמור על דרך הישר.
כי אם נחטא בזדון אחרי זה קיבלנו את הידע של האמת ,שם להיהרס יותר הקרבה על חטאים ,אבל מסוימים מפחידים חיפשתי והדין זעם בוער,
אשר יהיה לטרוף את המתנגדים .באל העבריים 10:26-27

" זה אומר כי ברגע מוצג לפניך דבר האמת של
 Paulואז אומר לנו",כי אם נחטא בזדון אחרי זה קיבלנו את הידע של האמת,
אלוהים ,אם אתה בכל זאת ממשיך בחטא ,אז שם הוא כבר לא קורבן שבאפשרותך לבצע כדי לטהר את עצמך על חטאים אלה ,ולא רק
לך אש הגיהינום להסתכל קדימה.

הוא תיעב את חוק ' Mosesמת ללא רחמים תחת שניים או שלושה עדים :כמה עונש לכאוב ,נניח ,האם הוא להיחשב ראוי ,אשר דרכו עליו
הרגליים בן האלוהים ,וטרף ספרתי את הדם של האמנה ,שבעזרתו הוא היה קידש ,דבר לא קדוש ,ולא עשה למרות בפני הרוח של גרייס? באל העבריים
10:28-29

בימים של  ,Mosesרבים דחו ,התנגד עשרת הדיברות ,כמו גם את הדברות כתוב על ידי  .Mosesאם הם התחרט על חטאיהם,
ובגמישותו החטאים האלו מעצמם על ידי מתן הקרבת בעלי חיים .עם הקרבה יחיד של ישוע ,יהיו עוד לא קורבנות ,לכן החוטא נגד תורתו
של ישוע לאחר שאתה הוכחו תורתו ,אין שום דרך שתוכל מנקה את החטאים האלו ממך.
אני רואה את זה כמו אלוהים מאבד את הסבלנות עם הגוויה עורף אנשים ,אשר מקבלים את האמת אבל לדחות אותה או מסרבים
לראות זה הכי ברור .כל אלה אשר דחו את עשרת הדיברות יידע מוות נצחי אז גם כן אלה שדוחים את תורתו של ישו .ההבדל היחיד הוא
שיש מי התחרט על חטאיהם כנגד עשרת הדברות סיכוי של מחילה ,אבל אלה שדוחים את תורתו של ישו יש סיכונים אחרים-תשובה.
כי אנחנו יודעים אותו הגולמיות אמר",נקמה החותרות אליי ,אני פיצוי" ,נאום ה .שוב",האל תשפוט את אנשיו ".באל העבריים 10:30
 .זה דבר מחריד ליפול לידיים של אלוהים חיים ...אבל השיחה זכרון הימים לשעבר ,שבו ,אחרי כן היו מואר ,יה עברה קרב נהדר
של מחלות; חלקית ,בעוד  yeנעשו  gazingstockהן על ידי תוכחותיו .מחלות; ובחלקו ,בעוד  yeהפך לוויה מהם ששימשו כל כך .באל
העבריים 10:31-33
עבור  yeהרגשתי חמלה עלי חוב שלי ,לקח בשמחה את פינוק של הסחורה שלך ,לדעת בתוך עצמכם שיש לכם ,בשמים יותר טוב
ועל חומר המתמשכת .באל העבריים 10:34
לא להתחיל מחדש לפיכך בך אמון ,אשר הציע פיצוי גדול גמול .יה יש צורך בסבלנות ,אחרי כן לעשות רצונו של אלוהים ,יה עלול
לקבל ההבטחה .אל העברים 10:35-36
עבור עוד קצת זמן ,והוא זה יבוא יבוא ,לא תתעכב .עכשיו רק חייכם על ידי אמונה :אם כל אדם לצייר בחזרה ,את הנשמה שלי
יהיה לא נהנה בו .אבל אנחנו לא מהם מי לסגת בפני ובין; אבל מהם זה מאמין חיסכון של הנשמה .באל העבריים 10:37-39

מהות האמונה
אמונה זה המהות של הדברים לקוות ,העדויות של הדברים הלא-נראים .על-ידי אותו זקני מתקבל דו ח טוב .העברים 11:1-2
דרך אמונה אנו מבינים כי העולמות היו ממוסגר על ידי דבר האלוהים ,כך דברים אשר נראים נעשו דברים שיופיעו .העברים 11:3
על ידי אמונה  Abelהציע לאלוהים מעולה יותר להקריב יותר קיין ,שבו הוא מתקבל עד שהוא צדיק ,אלוהים העיד מתנותיו ,:על ידי זה שהוא
מת כבר  .speakethהעברים 11:4
על ידי אמונה שחנוך היה מתורגם שלא היה צריך לראות .המוות; היה לא נמצא ,כי אלוהים היה לתרגם אותו :כי לפני התרגום שלו היה לו
עדות זו ,הוא רצון האל .העברים 11:5
אבל ללא אמונה אי אפשר לרצות אותו( ,אלוהים); עבור הוא אשליך את אלוהים חייבים להאמין שהוא ,וכי הוא  rewarderמהם בחריצות
שמחפשים אותו .העברים 11:6

להאמין שאלוהים דורש יותר לקבל שיש הקב ה בורא העולם ,עליך גם לקבל המילים שנאמרו על ידי אלוהים ,מסרו לנו
הספרים של הנביאים ,הוא למעשה ,האלוהים ,חייב היה להיות צייתה ,לא גדל ולא הולכת ופוחתת אלמדו מן המילה שלו .רק את מה
אלוהים למעשה דיבר הוא האמת ,כל האחרים שנאמרו ע י אחרים לא ניתנה תמיכה על ידי האל מכתבי הקודש ,חייב לפיכך להיות
שקרים .לקבל את זה .ואת אלוהים כי אתה מאמין ,לכן יש אמונה.
על ידי אמונה נוח ,להיות הזהיר מפני אלוהי הדברים לא ראיתי עדיין ,עברה עם פחד ,להכין תיבה חיסכון ביתו; מאת אשר הוא גינו
את העולם ,והיה יורש הצדק אשר על ידי אמונה .העברים 11:7
על ידי אמונה אברהם ,כאשר הוא נקרא לצאת למקום שבו הוא צריך לאחר לקבל ירושה ,צייתו; והוא יצא ,בלי לדעת לאן הוא
הולך .העברים 11:8
על ידי אמונה הוא ושהו שם בארץ של ההבטחה ,כמו במדינה מוזר ,שהתגוררו באזור חג סוכות עם יצחק ויעקב ,היורשים איתו של
אותה הבטחה :כי הוא חיפש עיר הסיבה יסודות ,אשר בונה ומתקן להכנת הוא אלוהים .העברים 11:9-10
דרך אמונה גם שרה בעצמה לקבל כוח להרות זרע ,ומסר היה של ילד כשהיא הייתה גיל הדף ,כי היא שפטה אותו נאמנה מי
הבטיח .העברים 11:11
לכן זינק שם אפילו של אחד ,והוא חשוב כמת ,כל כך הרבה כוכבי השמיים שפע ,וכן את החול אשר על שפת הים החוף אינספור.
העברים 11:12
אלה כל (הקדושים של אלוהים) מת באמונה ,לא מכיוון שהוא קיבל את ההבטחות ,אבל שראה אותם מרחוק  ,offהיו שכנע אותם ,ולא חיבק
אותם ואת הודה כי הם היו זרים ועולי על כדור הארץ .אל העברים 11:13
משום שהם אומרים דברים כאלה להכריז בפשטות כי הם מבקשים מדינה .באמת ,אם הם היו קשובים של אותה מדינה שממנה באו ,אולי יש
להם הזדמנות חזרו .אבל עכשיו שהם רוצים מדינה טובה יותר ,כלומר ,ואת השמימי :מה אלוהים אינה מתביישת להיקרא אלהיהם :עבור הגולמיות שהכין
עבורם עיר .העברים 11:14-16
על ידי אמונה אברהם ,כאשר הוא נשפט ,הציע את יצחק; הוא קיבלה את ההבטחות הציע שלו היחיד ,של מי זה נאמר ,כי יצחק יהיה זרעך
להיקרא :חשבונאות כי אלוהים היה מסוגל לגדל אותו ,אפילו מן המתים; מ שממנו גם הוא קיבל אותו בדמות .העברים 11:17-19
על ידי אמונה יצחק מבורך יעקב ועשיו בנוגע לבאות .על ידי אמונה ג'ייקוב ,כשהוא היה מת ,יברך את שני בניו של יוסף; מוערץ ,למידה על
החלק העליון של הצוות שלו .העברים 11:20-21
על ידי אמונה יוסף ,כשהוא מת ,עשוי להזכיר היוצאת של ילדי ישראל; ונתן מצוות הנוגעות העצמות שלו .העברים 11:22
על ידי אמונה  ,Mosesכשהוא נולד ,הסתתר שלושה חודשים של הוריו ,כי הם ראו את שהיותו ילד נכונה; הם פחדו לא המצווה של המלך.
העברים 11:23
על ידי אמונה  ,Mosesכאשר הוא בא שנים ,סירב להיקרא בנה של בת פרעה; בחירת מעדיף לסבול הנגע עם העם של אלוהים ,יותר כדי
ליהנות ממנעמי חטא למשך עונה אחת; במקום להתייחס אל תוכחה של ישו עושר גדול יותר מאשר אוצרות במצרים :כי היה לו כבוד בפני התמורה של
הפרס .העברים 11:24-26

על ידי אמונה הוא  forsookמצרים ,לא מחשש זעמו של המלך :על סבל ,כמו לראות אותו שהוא בלתי נראה .העברים 11:27
דרך אמונה הוא שמר הפסח ,התזת דם ,שמא הוא הרס הבכור צריך לגעת בהם .העברים 11:28
על ידי אמונה שהם עברו דרך הים האדום וכן לומד שם קרקע :אשר טבעו המצרים  assayingלעשות .העברים 11:29
באמונה  fחומות יריחו נפל ,אחרי שהם היו  compassedבערך שבעה ימים .אל העברים ב11:30 -
על ידי אמונה הזונה רחב נספו לא איתם שהאמין .לא ,כאשר היא קיבלה את המרגלים עם שלום .העברים 11:31
? ומה יותר .אההמ פעם להכשיל אותי לספר של  ,Gedeonולא של ברק ,ולא של שמשון ושל  ;Jephthaeשל  Davidגם ,ואת ,Samuel
ואת הנביאים :מי דרך אמונה הכניע ממלכות ,מחושל צדקתו ,השיגו הבטחות ,עצר מפיהם של אריות ,מתרצה האלימות של אש ,נמלט קצה החרב ,מתוך
חולשה נעשו חזקים ,שעווה אמיץ בקרב ,פנתה טיסה הצבאות של החייזרים .העברים 11:32-34
נשים קיבלו את מתיהם מורמת לחיים :ו אחרים עונו ,לא מקבל את הגאולה; כי הם עשויים לקבל תחייה טוב יותר :אחרים לו משפט של
 mockingsאכזרי scourging ,של ,כן ,יתר על כן של אג ח ומאסר :הם היו מסטולים ,הם היו מנוסר לגזרים ,היו מתפתים ,נהרגים עם החרב :הם
משוטטים עורות הכבשים ,העורות; להיות חסרת כל ,שצוותו ,מיוסר; של מי העולם לא היה ראוי :הם נדדו במדבריות ,בהרים ,מאורות ,מערות של כדור
הארץ .העברים 11:35-38
וקיבל את כל אלה ,שהשיגו דו ח טוב דרך אמונה ,לא את ההבטחה :אלוהים וזאת יש משהו טוב יותר לנו ,)Jesus Christ(,כי הם בלעדינו לא
צריכה להיעשות מושלם .העברים 11:39-40

לשמור על האמונה דרך אמונה
הזין מהירה של האי רואה אנחנו גם הם  compassedעל כך נהדר ענן של עדים ,תן לנו לזנוח את כל משקל ,ולא חטא אשר בקלות האורבים
לנו ,תנו לנו לרוץ עם סבלנות במירוץ המוגדר לפנינו ,מסתכל בפני ישו המחבר ואת הגימור האמונה שלנו; בשביל השמחה שהיתה לפניו מי סבל על
הצלב ,מתעבת את הבושה ,והוגדר לימינו של כס המלכות של אלוהים .העברים 12:1-2
עבור מחשיבים אותו זה סבל כזה סתירה של החוטאים נגדו ,שמא להיות יה עזוב וחולשה בראש שלך .יה עדיין אינם עומדים בפני דם ,חתירה
נגד החטא .העברים 12:3-4
אתה שכחת את בלשון התוכחה אשר  speakethלקרבך כפי דומים לילדים",הבן שלי ,מתעב נא תחשוש .את  chasteningהאל ,ולא חלש
כאשר אתה אמנות גער בו :עבור מי האל בו הוא  chasteneth, scourgethכל בן מי הוא  .receivethהעברים 12:5-6
אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים; עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא? אבל אם אתם בלי הענישה
החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז הם יה ממזרים ,ובנים לא .העברים 12:7-8
יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו לאבא של רוחות,
ולחיות? העברים 12:9
משום שהם באמת כמה ימים תגובתו אותנו לאחר הנאה משלהם;  .אבל הוא למטרות רווח שלנו tht ,ייתכן לקדושה של הוד קדושתו .באל
העבריים 12:10

עכשיו אין  chasteningאת ההווה  seemethהעליז ,אך חמורה :אף על פי כן אחרי זה  yieldethאת פרי אוהב שלום הצדק ועשיתם אשר
יפעלו ובכך .הזין מהירה של האי להרים את הידיים אשר תולה למטה ,ברכיים חלשות; ולעשות נתיבים ישרים עבור הרגליים ,שמא זה שהוא עלוב להפוך
את הדרך; אבל זה די להירפא .העברים 12:11-13
בצע את השלום עם כל הגברים ,קדושה ,שבלעדיו אף אדם לא נראה האל :מחפש בחריצות שמא כל אדם להיכשל על חסדו של אלוהים; שמא
כל שורש של מרירות נובטת ההטרדה ,ובכך רבים להיות מזוהמים; שמא יהיו נואף ,או אדם טמאות ,כמו עשיו ,אשר עבור אחד פירור בשר מכר את.
העברים 12:14-16
כי אתם יודעים איך כי לאחר מכן ,כאשר הוא ירשו את הברכה ,שהוא נדחה :הוא נמצא אין מקום של תשובה ,אבל הוא חיפש זה בזהירות עם
דמעות .העברים 12:17
עבור יה הם לא מתקרב ההר זה עשוי להיות נגע ,זה נשרף באש ,ולא אשא העלטה ,ואת החושך ,סופה ואני צלילי חצוצרה ,ואת קולו של
מילים; איזה קול .הם שמעו התחננו כי המילה צריכה לא להיות דיבר אליהם יותר :כי הם לא מסוגלים לשאת את אשר צוה ,אם כל כך הרבה כמו בהמה
נוגעים ההר ,זה יהיה מסטול או דחף דרך עם חץ .העברים 12:18-20
היה כל כך נורא למראה Moses ,אמר",אני מאוד חוששת ,רעידת האדמה ":אל העברים 12:21
אבל כן הם באים אל הר ציון ,אל העיר של האל ,ירושלים השמימית ,לחברת אין ספור של המלאכים ,את האסיפה הכללית ואת כנסיית הבכור,
אשר נכתבים בגן עדן ,ואל אלוהים לשופט מכל ,וכדי הרוחות של גברים רק הפכת למושלם ,ישו המתווך של הברית החדשה  ,ולא על הדם של קומץ ,זה
 speakethדברים יותר של  .Abelהעברים 12:22-24
ראה  yeמסרב לא הוא זה  .speakethעבור ואם הן לא סירב לו את דברתי על פני כדור הארץ ,הרבה יותר טוב לא  speakethלברוח ,אם
נפנה ממנו זה מן השמים .שאת קולה ואז ניער את כדור הארץ :אבל עכשיו הוא הגולמיות הבטיח ,אומר",עדיין עוד פעם אני לנער לא הארץ בלבד ,אבל
גם גן עדן ".העברים 12:25-26
זה מילה",עוד אחד יותר signifieth ,הסרת של הדברים שיש לחיצות ,החל דברים נעשים ,אלה הדברים אשר לא מנערים עשויים להישאר .אל
העברים 12:27
היכן אנחנו מקבל ממלכה אשר ניתן להזיזה ,תן לנו לעשות חסד ,לפיה נוכל לשרת אלוהים המתחיל עם יראת כבוד ופחד צדיק :אלוהים שלנו
הוא אש .העברים 12:28-29

אהבת אחים
תן אהבת אחים להמשיך .לא להיות שכחן לשעשע זרים :עבור ובכך כמה יש אירח מלאכים במפתיע .זוכר אותם הנמצאים ,bods
כמו מאוגד איתם; אותם אשר סובלים מצוקה ,כמו להיות עצמכם גם בגוף .העברים 13:1-3
נישואין מכובד בכל ,והוא  undefiledהמיטה :אבל  ,whoremongersנואפים אלוהים ישפוט .העברים 13:4
 .תן את השיחה שלכם לולא החמדנות; להיות תוכן עם דברים כאלה כמו  :yeלפי הגולמיות שאמר",אני לעולם לא לעזוב אותך ,ולא
לזנוח אותך ".כך נוכל לומר באומץ",האל העוזר שלי ,לא יפחד מה שהאדם יעשה לי ".העברים 13:5-6

זוכר אותם אשר יש את הכלל מעליך ,שדיברו לכם מילת קוד לפתיחת קשתית :אשר בצע אמונה ,בהתחשב בסוף השיחה שלהם,
ישוע המשיח אותו אתמול ,ולא היום ,ולעולם .העברים 13:7-8
לא יינשא על צוללנים והתפיסות מוזר .כי זה דבר טוב כי הלב שתוקם עם גרייס; לא עם בשרים ,אשר לא מרוויח אותם זה כבר
כבוש בו .העברים 13:9
יש לנו מזבח ,ולראיה בזאת אין להם שום זכות לאכול אשר משרתים את המשכן .את גופותיהם של חיות אלה ,אשר דמו הוא הביא
לתוך המקדש על ידי הכהן הגדול על חטא ,נשרפו ללא המחנה .באל העבריים 13:10-11
הזין מהירה של האי ישוע גם ,כי הוא יכול להתקדש העם הדם שלו ,סבל ללא השער .העברים 13:12
 .בואו נלך הלאה ולכן לו בלי המחנה ,הנושאת תוכחה שלו כאן יש לנו אין עיר המתמשכת ,אך אנו מבקשים אחד לבוא .העברים
13:13-14
על ידי אותו לכן הבה להקריב את הקורבן הלל לאלוהים ללא הרף ,כלומר ,הפרי של השפתיים שלנו ופיזרה את שמו .אבל כדי
לעשות טוב וכדי לתקשר לשכוח לא :כי עם קורבנות האל הוא מרוצה .העברים 13:15-16
לציית להם שיש הכלל מעליך ,ולהגיש את עצמכם :כי הם צופים בשביל נשמותיכם ,כפי שהם זה חייב לתת חשבון ,כי הם עשויים
לעשות זאת בשמחה ,ולא עם צער :כי זה רווחי בשבילך .העברים 13:17
תתפללי עבורנו :כי אנו סומכים עלינו ,במצפון .מוכן לחיות בכנות בכל הדברים .אבל אני מפציר בכם מעדיפה לעשות זאת ,כי ייתכן
ישוחזרו אליך מוקדם יותר .העברים 13:18-19
עכשיו האל של שלום ,שהביא שוב מן המתים אדוננו ישוע ,הרועה הגדול הזה של הכבשים ,דרך הדם ברית נצח ,לגרום לך מושלם
כל הכבוד לעשות רצונו ,עובד לך את אשר שירא היטב באופק שלו ,שוקת ישוע המשיח; למי תהיה גלורי לנצח נצחים  .אמן .העברים
13:20-21

