كتابات Paul
الفصل 9
 Paulيبشر باألخالق
رسميا في التعدي على الممتلكات
وكنت قد خلت أنه تسارع ،الذين كانوا قتلى في العثرات والخطايا؛ وفيه في المرة الماضية يي سار وفقا لمسار هذا العالم ،وفقا لألمير
لسلطة الهواء ،والروح اآلن  workethفي أطفال العصيان :بينهم أيضا أننا جميعا قد حديثنا في أوقات الماضي في شهوة جسدنا  ،الوفاء برغبات
الجسد والعقل؛ وهي بطبيعتها أطفال غضب ،بل كاآلخرين .أفسس 3-2:1

وكنت قد خلت تسارع:
كلمة و تسارع ،كما تستخدم في اآلية أعاله ،يتم تعريف ك:
 -1للبدء في التحرك والشعور تتحرك،
 -2إلعادة الحياة إلى أن الذي كان ميتا،
 -3لتحفيز شيئا مثل االهتمام أو الحماس.
الذين قتلوا في مختارا واآلثام ،ويشير إلى أننا نحن الذين منعوا من السماء ،وذلك الميت في اللعنة األبدية ،هللا قد تسارع ،أو نظراً لسبب
أن حفز مصلحة تعلم "كلمة" هللا الحقيقية.
 Paulبكتابة هذه الرسالة إلى أولئك الذين عاشوا في عصره ،ولكن هذا أيضا صحيح من نحن الذين نعيش في هذه في "نهاية األيام" .قبل
بدأنا البحث عن الحقيقة هللا وكان لدينا أي مصلحة في الكتاب المقدس أو الدين ،نحن أيضا كانت المحاصرين في ما في الحياة من خالل إلينا ،ولكن
قد بدأ هللا عليكم وأنا مع الحب وقد أعطانا فضول وجعلت منا الرغبة في تعلم المزيد .أعرف أن هذا ينطبق عليك ألن كنت تقرأ هذه الكلمات.
فيه في المرة الماضية يي سار وفقا لمسار هذا العالم :هذا العالم هو جميع مغريات كل من الجسد والعقل وثروات األرض .قبل بدأنا
بدراسة الكتاب المقدس ،عشنا يوم يركض يحاول البقاء في المقدمة ،ولكن ابدأ على ما يبدو للحصول على أي مكان.
ووفقا ألمير قوة الهواء؛ هو إشارة إلى الشيطان ،الذي هو أمير األرض ،أو أنه يعتقد أنه هو ،هللا المنازعات تلك المطالبة .فهو بسبب
تأثير الشيطان عليكم وحولك التي جعلت لك أكثر معنية باحتياجات هذه الحياة بدالً من احتياجات "الحياة األبدية".
الروح التي اآلن  workethفي أطفال العصيان؛ أطفال عصيان هم جميعا الذين تجاهل هللا األب ووصاياه ،وتكريس طاقاتنا سعيا وراء
اإلغراءات الدنيوية .

"روح" ،التي تحدثت من هو الشيطان والسلوك غير أخالقي تعززه الشيطان .
الوفاء برغبات الجسد والعقل إشارة إلى المالحقات الجنسية والثروة في العالم ،وتراكم عليه.
 ،وهي بطبيعتها أبناء غضب .كما ذكرت من قبل ،أن الرجل حيوان األرض ،أنشأه هللا جنبا إلى جنب مع غيرها من الحيوانات في "اليوم
السادس من خلق" .على هذا النحو ،لدينا في داخلنا رغبات حيواني كما تفعل الحيوانات األخرى.
هللا جعل الرجل أكبر من الحيوانات األخرى في أن هللا من صنع اإلنسان روح حية .وهذا يعني أن الرجل لديه القدرة للعيش على كوكب
األرض ولكن أيضا أنه في منه ارتفاع يصل إلى أن تكون مثالية كما هللا .هذا هو ألنه ،خالفا ألي حيوان آخر ،رجل لديه القدرة على فهم الحق من
الخطأ ،وقد له القدرة على االختيار بين االثنين.
بحكم طبيعتها ،يفضل الرجل تلك األشياء التي معارضة "طرق هللا" .الرجل أن الكثير ال يكون ضمير فيما يتعلق باألخالق ،والكثير
سوف يحرم هللا كي تسمح لنفسها حرية التصرف إيمورالي كما أنها تختار.

في حب هللا
"هللا ولكن" الذي غنى بالرحمة ،لحبه العظيم داخلنا كان يحب علينا ،حتى عندما كنا ميتا في الخطايا وخلت تسارع لنا جنبا إلى جنب مع
المسيح( ،بالنعمة يي يتم حفظها؛) وقد خلت أقام لنا معا وجعلنا نجلس معا في األماكن السماوية في المسيح :أنه في العصور القادمة أنه قد شو
ثروات تتجاوز نعمته في بلده العطف تجاه لنا من خالل "يسوع المسيح" .أفسس 7-2:4

"هللا ولكن" الذي غنى بالرحمة :حتى ولو نحن الذين هم من رجل للجميع ولكن قليلة كل جيل ،نفي هللا واألخالق له ،مفضال أن يعيش
كما تراه مناسبا ً لنا ،تجاهل أو رفض هللا األخالق ،ومع ذلك ومع ذلك فاهلل في حبة قوية بالنسبة لنا ،ويقدم إلى لك ،وإمكانية الغفران والمصالحة.
حتى عندما كنا ميتا في اآلثام .تذكر :الذين يعيشون في اآلثم وسوف ابدأ الدخول في السماء ،وبالتالي الموت األبدية إال أن نتطلع إلى.
ولكن هللا يقول ،أنه إذا كان التوبة ونحن لدينا اآلثم ،اإلعفاء من الممكن.
هاث وتسارع لنا جنبا إلى جنب مع المسيح( ،بالنعمة يي يتم حفظها؛ ) تذكر :هللا أقام يسوع المسيح من القبر إلى الحياة األبدية ،وسبب
يسوع وكل ما كان يدرس؛ جداً أننا يمكن أن يبعث إلى الحياة األبدية.

بنعمة
لنعمة يي ينقذون من خالل اإليمان؛ وأن ليس النفسكم :أنها هبة هللا :ال من األشغال ،خشية أن أي رجل ينبغي أن يفخر .أفسس 9-2:8

لنعمة هي يي المحفوظة من خالل اإليمان  ,ببساطة هذا :إذا كنت تعتقد أن المسيح ارتفع من القتلى وقال ثم رفع إلى السماء ،وأن يسوع
هو هللا في جسد رجل ،وتدرس جميع أن يسوع هو أخالق هللا وأنه كأوالد هللا يجب أن نعيش أيضا في األخالق هللا ،ثم أنت من اإليمان  ،وبسبب
هذا ،يمكنك يمكن حفظها ،ألن هللا يحب أطفاله الذين يحبونه.
أحب أولئك الذين يحبون لي ،وأولئك الذين تسعى لي مبكرا( ،جد) ،سنجد لي .األمثال 08:17

أنها هبة هللا ويشير إلى حقيقة أن هللا ليس ملزما بتوفر وسيلة للغفران الذي يؤدي إلى الخالص مما يؤدي إلى الخالص؛ هذا العرض هو
هبة من هللا ألولئك الذين تبين أنهم يحبون هللا .أن "حب هللا" األخالقية كما هللا وأن تكون مطيعة لوالدك في السماء ،كما كان يسوع.
إذا كنت العصاة إلى  Wordوشريعة هللا ،ثم لماذا سيكون لديه أي سبب للسماح لك بالدخول في السماء ،إال أولئك الذين يظهرون حبهم هلل
سوف تتاح الدخول؟
ال من األشغال ،خشية أن أي رجل ينبغي أن تتباهى هو اإلشارة إلى العمل الذي تقوم به في الجهد الخاص بك أن يكون مستقيم أمام هللا.
وصحيح أن الصالحين وإال يدخل الجنة ،ولكن ليس إعطاء هدية الصفح ألنه لكم النجاح في أعمالكم ،ولكن بسبب "نعمة هللا" .وتعطي الهدية بسبب
رحمه هللا ،ليس بسبب شيء ما قد نفعله .اسمحوا لي أن اضرب لكم مثاالً لجعل هذا واضحا.

اثنين المصلوب
وشجب أحد المجرمين الذي أعدم شنق ًا في له ،قائال" :إذا أنت أن المسيح ،حفظ نفسك ولنا ".ولكن الرد على أخرى وبخه ،قائال" :دوست
ال أنت يخشون هللا ،رؤية أنت الفن في إدانة نفسه؟ ونحن في الواقع عادلة؛ ألننا نتلقى المكافأة المستحقة ألعمالنا :ولكن هذا الرجل قد خلت تفعل
شيئا خاطئا " .وقال يسوع" ،يا رب ،تذكر لي عندما أنت التابعة في المملكة خاصتك ".لوقا 42-23:39
"يسوع و" قال له" .حق ًا أقول لك "،أليام سوف تكون أنت معي في الجنة " .لوقا 23:43

ما أنا مشيراً ،هو هللا يعطي له هدية الغفران الذي يختاره ،وعلى الرغم من أن من المهم أن علينا طاعة وصايا هللا والعيش "تعاليم
يسوع" ،أنها ليست دائما ً أولئك الذين سيختار هللا له هدية إعفاء إلى.
وقع أعاله ،الذين كان المصلوب جنبا إلى جنب مع يسوع ،تاب ذنبه ،عندما اعترف بأنه يستحق أن يعدم ،ثم سأل هللا المغفرة ،عندما
اعترف بيسوع "الرب" وطلب أن يسوع "تذكرني".
على الرغم من أن هذا الرجل بال شك عاش فترة حياة في الخطيئة وطرق الشر ،عندما قال أنه يتطلع إلى يسوع ،هللا في جسد رجل،
وسأل هللا المغفرة ،هللا برحمته منحته هدية الغفران .
كما ترون ،هذا الرجل لم يحصل الهدية بسبب أعماله ،على العكس من ذلك ،ويدين أعماله له ،ولكن "فضل هللا" وحبه قوية ألطفاله ،غفر
هللا لهذا الرجل.
ال أعتقد أن كنت تغفر المثل ولذلك ال تحتاج إلى االحتفاظ "وصايا هللا"" .هدية للصفح" ،تقدير هللا نفسه ،ولذلك فمن الحماقة أن تعتقد أن
هللا سوف أتقدم لك إذا كنت تعيش في الخطيئة والفساد .وهذا يمكن أن تظهر الحقيقية كما في اآلية التالية.
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم أن الحب لي ،والحفاظ على بلدي الوصايا .سفر التثنية 05:10

هذا صحيح ،أن هذه اآلية األزواج فعل محبة هللا مع االحتفاظ بوصايا هللا ،ولكن إذا الحظت ،هناك فاصلة تفصل بين مؤهالت اثنين .وهذا
يعني أن هللا يظهر رحمه على أولئك الذين يحبونه ،فضال عن أولئك الذين يحافظون على وصاياه.
حتى ولو وقع الذين قد صلب مع يسوع ربما أخفقت في االحتفاظ "وصايا هللا" ،أظهرت أنه ال يزال أنه يحب هللا ،وعندما تاب له الذنوب
إلى يسوع وطلب ثم قال أن يغفر.

تم إنشاؤها في  worksجيدة
ألننا له الصنعة ،التي تم إنشاؤها في "يسوع المسيح" منعزلة من األعمال الجيدة ،هللا قد خلت رسامة قبل أن ينبغي أن نسير فيها .أفسس
02:10

عندما تقوم بإجراء شيء ما ،من المهارات والمعارف الخاصة بك ،مثال من صنعه الخاص بك .عندما هللا خلق الرجل ،كما أنها مثال له
صنعه؛ ولذلك ،هو الرجل صنعه هللا .
عندما تقوم ببناء شيء ما ،لغرض التي تريدها ،آخر لماذا ستبني عليه؟ أيا كان السبب هو أن تأخذ الوقت والجهد بناء عليه ،وتريد أن
تكون من أفضل نوعية التي يمكنك تنفيذها ،حيث أنه عند االنتهاء من بناء عليه يمكن أن ننظر في األمر بالفخر وشعور باإلنجاز.
هذا هو كيف يشعر هللا المتعلقة بالكون خلقه بصورة عامة ،ولكن على وجه التحديد له أعظم إنجاز هو أخذ تلك التي قد ال حياة ،ويعطيها
روح حية .في الرجل ،وقد خلق هللا الحياة وأكثر من الحياة ،وأنه قد خلق الحياة مع إمكانات التقوى.
ألن هللا يريد أيضا أن خلقه من أفضل نوعية ،يريد أن علينا ،الذي يسميه أطفاله ،تكون نقية والمعنوية كما .شيء كل رغبة اآلباء جيدة
ألطفالهم ،شخص األب يمكن أن ننظر إلى باالعتزاز والحب.
بهذه الطريقة أن ينظر هللا في الرجل .عندما كنا قاصرة عن الكمال ،وسبب الخاصة بنا األذى ،أو بسبب مغالطات الشيطان ،ثم هو جعل
هللا حزينة ،عندما نسعى لكمال هللا ،ثم هللا مليئة بالفرح.
كانت تدرك مدى تقصد إلى هللا؟ اآلن بعد أن تعرف ،يتم منحك أكبر حتى من رغبة في إعطاء سبب هللا لتكون الفرحة؟

كتب للوثنيين
ولهذا السبب تذكر ،أن يي في الوقت الماضي الوثنيين في الجسد ،الذين تسمى أونسيركومسيسيون بذلك وهو ما يسمى الختان في الجسد
بواسطة اليدين؛ وأنه في ذلك الوقت كنتم دون المسيح ،يجري األجانب من الكومنولث إلسرائيل ،والغرباء من العهدين الوعد ،وجود أي أمل ،ودون
هللا في العالم :ولكن اآلن في "المسيح يسوع" أنتم الذين في بعض األحيان كانت بعيدة عن جعلت ناي بدم المسيح .أفسس 13-02:11

يي أن يجري في الوقت المناسب في الماضي الوثنيين في الجسد؛ إشارة إلى الوثنيين وقت  ،Paulولكن أيضا لمن هم اليوم دون
المسيح ،فضال عن أولئك الذين على الرغم من أنهم يسمون أنفسهم المسيحية ،تعجز عن طاعة "وصايا هللا" ،وهو كما كان مع اليهود في أيام
.Paul
الختان في الجسد بواسطة اليدين هو إشارة إلى حقيقة أنه بحاجة إلى سيركومسيسي شخص شخص آخر باستعمال السكين الذي يقطع
الجلد الزائد .ويتم هذا الختان بالرجال للرجال ،وليس باهلل.
أنتم بدون المسيح الذي هو نفسه بدون أمل حياة األبدية .في "يسوع المسيح" ،وهي تعلمنا كيف نحقق االستقامة ،دون المعلم ،أمامنا في
الجهل .ويتقاضى فقط أولئك الذين هم األبرار في "أعين هللا" هبة الحياة األبدية.
األجانب من الكومنولث إلسرائيل :وهذا يشير إلى إسرائيل الرجل الذي تغلب على خطاياه ،وليس إلى إسرائيل األمة .أن يكون األجنبي،
أن ال تكون جزءا من شيء .هو اإليمان بأن إسرائيل هي أن أي جزء من اإليمان الذي هو إبراهيم .في أبراهام لديك اإليمان "كلمة هللا" كما يجري

الحقيقة ،في إسرائيل ،كانت واحدة من الخطيئة ولكن الذين التغلب على خطاياه وتاب تلك الخطايا ،وقد طلبت من هللا المغفرة .في تلك الديانتين ،هي
رابطة بني إسرائيل.
الغرباء من العهدين للوعد الرجوع إلى جميع العهود بين هللا والرجل .في كل العهد ،وعودا هللا ،أن إذا كان الرجل حتى تعقد له جزءا من
العقد ،هللا أن يفي بوعده ،وكذلك .على الرغم من أن الرجل ال كمن بعد وأبقى له جزء من العهد ،هللا هو النية التي سيتم االحتفاظ بجميع الوعود التي
قطعها له من أي وقت مضى حتى مع ذلك.
أن "غريب" من تلك العهود ،يعني ذلك أنك كنت ابدأ طرفا في العقد .مع مواثيق هللا ،كانت فقط شعبة المختار الطرف بوعوده ،ليس من
الجنس البشري بصورة عامة .مع الثالث أو العهد الجديد ،وجميعهم من الرجال ،يكون يهودي أو مشرك تعطي أمال في تلقي تلك الوعود التي قدمها
هللا.
دون هللا في العالم ويشير إلى حقيقة أن هللا ليس من هذا العالم ،هللا خلقها ،ولذلك ،هللا ال يعيش في هذا العالم ،وذلك غير مرئي .أنت ال
يمكن البحث عن رؤية شيء المادي أو كائنا ً أو شيئا ،والقول أن هناك هللا وسوف أعطى العبادة له.
ولكن هللا في لي ،ولكم في ذلك الجسم الذي لدينا معبد هلل ،وعلى هذا النحو هللا موجود في داخلنا .وسوف تستمع فقط أولئك الذين يستمعون
هلل للتحدث إليهم ،من خالل الصالة ودراسة الكتاب المقدس ،هللا .جميع اآلخرين ،وسوف ال تسمع ،ولن ترى.

قسم إزالة
ألنه (يسوع) هو سالمنا ،الذين قد خلت كل واحد ،وقد خلت موزعة على الجدار األوسط التقسيم بيننا؛ قد ألغيت في بلده اللحم العداوة،
وحتى قانون الوصايا الواردة في المراسيم؛ لجعل في نفسه من توين رجل جديد واحد ،حتى صنع السالم؛ وأنه قد التوفيق سواء هللا في هيئة واحدة
للجنة الدولية للصليب  ،بعد مقتل العداء وبالتالي :وجاء وبشر السالم التي كانت بعيد قبالة ،ولهم أن ناي .أفسس 17-02:14

ألنه (يسوع) هو سالمنا ،الذين خلت جعلت كل واحدة  ,وهما الذين هم إسرائيل اإليمان ،وأولئك الذين ليس لديهم إيمان إسرائيل.
هاث موزعة على الجدار األوسط التقسيم بيننا وبين يشير إلى االنقسام بين البلدين .في يسوع ،رجل كلها واحد مع إسرائيل ،في اإليمان
والكومنولث .لم تعد تلك األمة إسرائيل الحصرية إلى "نية إسرائيل" ،جميع الذين يأتون سيكون موضع ترحيب.

إلغاء العداوة
الكلمات" ،قد ألغيت في لحمه العداوة "،ويشير إلى عدم رغبة دولة إسرائيل ألي شخص ولكن اليهود تكون جزءا من هذا اإليمان .على
الرغم من أن من الواضح بالنسبة لي ،من قراءة كتب العهد القديم ،أن هللا كان يقصد أن شعب "دولة إسرائيل" بأن تكون أمة كهنة .وهذا تفسير
بمعنى أنها كان من المفترض أن يكون الدعاة وتشجيع اآلخرين ال الدم سليال يعقوب لتحويل إلى "اإليمان" باهلل.
ذلك أنها فشلت في تماما ،بل أنها ذهبت حتى اآلن تسير في االتجاه المعاكس مما يجعل من ذلك إذا كنت ال ولد في عائلة يهودية أو
متزوجة في عائلة يهودية ،كنت تعذر تحويل إليمانهم ،حتى ولو وافقت على الرجال بالختان.
فمن هذه المؤسسة ألنفسهم كالشعب المختار التقييدية التي هي العداوة التي تفصل الوثنيين من "دولة إسرائيل".

مع "تعاليم يسوع" وإقامة ثالث أو العهد الجديد ،ونظرا ألن يسوع ضحى بنفسه على الصليب ،جميع الذين سوف مدعوون اآلن إلى
الكومنولث "نية إسرائيل".
الكلمات" ،حتى قانون الوصايا الواردة في المراسيم "،عادة ما يساء فهمه .ولقد تحدثت إلى العديد من المسيحيين ،الذين يعتقدون أن هذه
الكلمات" ،قانون الوصايا "،تشير إلى الوصايا العشر ،ولكن يضع  Paulمؤهل( ،المراسيم) ،لإلشارة إلى أن هذا ليس صحيحاً.
قانون المراسيم هي تلك القوانين المكتوبة ال باهلل ،بل على يد رجل .Moses ،كلمة "قانون" يعرف بأنه :وضع القانون أو سيادة سلطة
مثل حكومة مدينة .وهذا ال "وصية هللا" ،كتب في الحجر لإلشارة إلى أن هو أن يستمر إلى األبد ،بل مرسوم ،قانونا محليا ً مقننة ،كتبها رجل ،هذا
هو التغيير أو يمكن تعديله حسب الحاجة.
أن ما تقوله  Paulهو أن يسوع ،بدمه ،ألغيت "العداوة "،ليس القانون .وألغى يسوع االنشقاق الذي أبقى هؤالء من إسرائيل إلى جانب
الوثنيين ،ليس القانون .أنها ليست الوصايا العشر التي ألغيت ،ولكن السبب( ،العداء) ،أن يمارس اليهود التي منعت الوثنيين من تحويل للعبادة
الحقيقية هلل.
الكلمات" ،لجعل في نفسه من توين واحد جديد رجل  "،يشير إلى االثنين وتلك من اليهود وأولئك الوثنيين ،الذي يمكن أن يتحقق اآلن معا
في الوحدة ،كواحد من اإليمان باهلل.
أن أنه يمكن التوفيق بين كال هللا في جسد واحد بالصليب  .من خالل أعمال يسوع للتضحية بنفسه على الصليب ،فمن الممكن لكل
يهودي ومشرك لتصبح اآلن واحدة في روح هللا" ،نعمة يسوع المسيح".
العبارة" ،جاء وبشر السالم عليكم الذي كان بعيد المنال ،وأن عليها أن كانت ناي "،يشير إلى تلك من الوثنيين و أجرة قبالةأولئك
اليهود ،الذين هم قريب .

كنيسة واحدة" ،آلة واحد" ،إنجيل واحد
لكل منا يملك من خالله الوصول بروح واحدة منعزلة األب .أفسس 02:18

أنشأ يسوع كنيسة واحدة ،الذي يشمل الشعب اليهودي ومشرك .في هذه الكنيسة واحد ،جميع الذين هم جزء منه إعطاء العبادة هلل نفسه
ونفس ه ذه الروح ،الذي من هللا .إذا كنت تنتمي إلى كنيسة المسيح الحقيقية ،التي يمكنك إدخالها في جماعة في أي مكان في العالم وكلمات بشر
سوف تكون هي نفسها ،كنيسة واحدة ،وآله واحد ،إنجيل واحد.
واليوم ،هناك العديد من مختلف الكنائس كلها تطلق على نفسها اسم كنيسة المسيح ،ولكن الدخول في كنائس مختلفة وحتى في نفس المدينة
وهناك اختالف صارخ في اإلنجيل الذي بشر والممارسات والتقاليد التي أنشئت.
أن يخبرنا  Paulهناك سوى كنيسة واحدة ،ثم أي واحد من كل تلك التي يمكن العثور عليها اليوم ،هي "كنيسة المسيح الحقيقية".
استناداً إلى هذه الدراسة المكثفة من الكتاب المقدس نحن منخرطون في ،أنا مقتنع بأن أيا من الكنائس لليوم الحالي التبشير باإلنجيل كما
تدرس من قبل السيد المسيح ،وهو يعني أنه ال يوجد في هذا الوقت في تاريخ كنيسة التي هي حقا ً كنيسة المسيح.

"تذكر مع

ذلك" :كنيسة ليس الطوب وقذائف هاون بناء؛ أنها جماعة الناس يأتون معا مشتركة الصالة والعبادة هلل ،وأولئك منكم

الذين يأتون إلى صفحة ويب هذه ،وقراءة أن هللا قد أعطى لي بأن تنشر في هذه الصفحات ،كنيسة ككنيسة يمكن تعريفها.
حتى ولو لم تقم بإدخال إلى مبنى مع أشخاص آخرين ،يمكنك تدخل في كنيسة مع آالف آخرين ،مثلكم ،ابحث عن "كلمة" هللا الحقيقية.
عند كنيسة التبشير باإلنجيل كما تدرس من قبل يسوع ويحافظ كل عشرة من الوصايا العشر ،بما في ذلك "يوم السبت اليوم السابع" ،ثم
أنها كنيسة المسيح ،إال أنها كنيسة كاذبة التبشير إنجيل كاذبة.

غرباء لم يعد
اآلن ولذلك أنتم ال مزيد من الغرباء واألجانب ،لكن المواطنين زميل مع القديسين ،واألسرة المعيشية هلل؛ وهي مبنية على أساس الرسل
واألنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الرئيسي؛ منهم كل البناء الئق مؤطرة معا النمو منعزلة هيكل مقدس في الرب ويجري :في منهم أنتم
أيضا من بني معا لسكن هللا من خالل الروح .أفسس 22-02:19

وهناك عدة آالف من الناس التي تأتي إلى صفحة ويب هذه كل شهر من جميع أنحاء العالم ،يتكلمون لغات مختلفة ،حتى اآلن ،ونحن
المسيح في كل واحد ،لما نحن جميعا قراءة ودراسة ،نفسه ،ونحن بالتالي المواطنين زميل في كنيسة المسيح.
يي أيضا بني معا لسكن هللا من خالل الروح .أريد أن أوضح هذه الكلمات للتأكد من أنك تفهم ما يتحدث  Paulمن.
تذكر :ويتعين علينا كل الهيئات الخاصة بنا ،ومع ذلك الجسم ال تنتمي إلينا؛ في الحقيقة معبد هلل .ما يخبرنا  ,Paulهو أن هللا يعيش في
أو في سكن أجسادنا ،كما نحن .عندما نقدم أنفسنا إلى كنيسة المسيح ،في الحقيقة ،وفي الروح ،ندعو هللا أن تصبح جزءا من حياتنا ،واألرض
والروح على حد سواء .وبهذه الطريقة يتم أجسادنا المعاشرة لك وهللا.

سيرا على األقدام في جدارة هلل
ولذلك ،من السجين للرب ،وأنا يوفقنا لكم أن يي المشي جديرة المهنة داخلنا ية تسمى ،مع جميع من الوطوء والخنوع ،مع احرضكم ،أنا
اآلخر في الحب؛ وتسعى للحفاظ على وحدة الروح برباط السالم .أفسس 3-4:1

أطلب منكم للقارئ" ،كيف تعرف ،يجري جديرة باهلل ؟" ابتداء من خدمتي هلل ،فقد كان يريد أفهمه أن تكون جديرة باهلل يجب أن أضع له
والرغبات أعاله بلدي وعائلتي واحبائهم.

يسوع يقول

لنا :قال أن حسين األب أو األم أكثر من لي ال يليق لي :وقال أن حسين ابنه أو ابنته أكثر مني ال يليق ليMatthew .

10:37
ثم ماذا أنت وأنا بحاجة إلى القيام به لجعل أنفسنا جديرة باهلل؟ وما هي موضوع الجميع من خالل هذه "الدراسة الكتاب المقدس"،
واإلفراط في ركوب جميع المواضيع والمواضيع األخرى؟ هو تقييمي بالموضوع الرئيسي "حب هللا" ،إلى "عبادة هللا" ،وأن تكون مطيعة لكلمة
ووصايا هللا.

إذا كنت تريد أن تكون جديرة باهلل عليك يجب أن تطيع والحفاظ على كل عشرة من الوصايا العشر ،كاهلل وقد وردت بها ،ال إضافة إلى أو
طرح من أن هللا قد تكلم ،وفهم والعيش بتدريس كافة أن يسوع .وباختصار ،نحن بحاجة إلى تحقيق مركز عالية يجري "سانت من هللا".

سانت هللا المعرفة
يسوع يعرف هم "القديسين هلل" في اآلية التالية.
سانت هلل هو "تلك التي الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح" .الوحي 12:17

تحقيق هذا الهدف ،وسوف تكون "سانت من هللا" ،إلى أن "سانت هلل" أن تكون جديرة باهلل.

كثير إلى واحد
هناك هو جسد واحد ،وروح واحدة ،حتى وأنتم تسمى أمل واحد لالتصال الخاص بك؛ رب واحد ،إيمان واحد ،معمودية واحدة ،آلة واحد
وآب للجميع ،الذي فوق كل شيء ،ومن خالل جميع ،ولكم جميعا .أفسس 6-4:4

تدبير من نعمة
ولكن منعزلة كل واحد منا يعطي النعمة حسب قياس هبة المسيح .عاديون أنه " ،saithعندما صعد أعلى في عالية ،أنه قاد األسر األسير،
وقدم هدايا منعزلة الرجال ".أفسس 8-4:7

العبارة" ،حسب قياس هبة المسيح" يقولون لي ،أن هناك عدم واحد يناسب جميع عندما يتعلق األمر يجري في "نعمة المسيح" .وترد كل
منا نعمة كما لنا جدارة الحصول عليها.
كان إثم في السنوات األولى من  + 50لحياتي قبل وجدت هللا .سيتم تحديد النعمة المعطاة لي كيف تماما لدى التوبة طرقي الشريرة وكيف
دقة أنا اعتنقت "العبادة هلل".
إذا كان هللا يعطي لي الدخول إلى السماء والحياة األبدية ،ثم هللا سوف قد ارتأت لي يستحق له .إذا ،من ناحية أخرى ،يرى هللا لي ال يزال
يفتقر إلى ،ثم أيا كان نعمة ،أن وجدت على اإلطالق ،أن يبارك هللا لي مع ،سوف تحدده له بناء على تقديره الخاص.
ما أقوله ،ونحن ،وأنت ،وليس لدى أي فكرة إذا أثبتنا أنفسنا نكون جديرين باهلل ،إال هللا يمكن تحديد ذلك ،ولكن هذا ال ينبغي أن يمنعنا من
القيام بكل ما في وسعنا لنثبت هلل أننا ال تستحق .إذا كنت ال تحاول حتى ،ثم يمكنك هي تظهر نفسك ليكون جديرا بالفعل.

اآلن أن اعتالئه ،ما هو ،إال أنه نزل أيضا أو ًال إلى األجزاء السفلي من األرض؟ أنه ينحدر هو نفسه أيضا إلى أن صعد حتى اآلن وقبل
كل شيء من السماء ،أنه يمكن ملء كل شيء .أفسس 10-4:9

قوتنا
وأنه أعطى بعض الرسل؛ وبعض األنبياء ،وبعض ،واالنجيليين؛ وبعض القساوسة والمعلمين؛ إلتقان القديسين ،لعمل الوزارة ،لنيره جسد
المسيح :حتى نأتي في وحدة اإليمان ،والمعارف البن هللا ،منعزلة رجل مثالي ،منعزلة مقياس لمكانة ملء المسيح  :أفسس 13-04:11

كجزء من الوفاء "الوصية الثانية ليسوع" ،أن نستمر في العمل أن يسوع بدأ ،ونحن كل طالب للخدمة استناداً إلى نقاط القوة الخاصة بنا
وهللا نظراً للهدايا .وكان بلدي هدية أن هللا أعطاني التعليم في العلوم ،واهتمامها بالتاريخ ،والقدرة على فهم المفاهيم المجردة .كل وادي لي أنه
األنسب لدراسة وبحوث وشرح العبارة اآليات في كتب الكتاب المقدس ،وكما يتضح في صفحة ويب هذه.
من ناحية أخرى ،قد ،في بعض األحيان ،حاولت أن التبشير فهمي لآلخرين لفظياً .في هذا أنا حتى اآلن فشلت ،فإنه ال يجري بلدي هدية
لتكون خطيباً.
إذا ،بعد لك بعد قراءة هذه الكلمات في صفحة ويب هذه هي نقل للتبشير بها لآلخرين كقسيس ،ثم هذا واحدة من نقاط القوة الخاصة بك،
المعطى لك من قبل هللا.

األطفال لم تعد جاهلة
أننا من اآلن فصاعدا أن ال مزيد من األطفال ،قذف جيئة وذهابا ،وحمل حول مع كل ريح المذهب ،بخفة من الرجال ،والمكر الماكرة،
حيث أنها تكمن في االنتظار لخداع؛ ولكن الصدق في الحب ،قد يكبر إلى له في جميع األمور ،وهو الرأس ،حتى المسيح :أفسس 15-04:14

الكلمات" ،ال مزيد من األطفال "،إشارة إلى جهلنا كلمة هللا الحقيقية .بمجرد أننا اتخذنا من الوقت والجهد لدراسة وتعلم "كلمة" هللا
الحقيقية ،بدالً من أكاذيب الشيطان ،نحن لم يعد أن األطفال الحماقة ولكن الكبار.
أن تكون "ألقوا جيئة وذهابا" ،إشارة إلى قدرة الشيطان ،من خالل اكاذيبه ،للتالعب بعقولنا وأن اإلجراءات التي نتخذها.
أن يكون" ،قام حول مع كل ريح المذهب" ،هو إشارة إلى كيف يقبل شخص جاهل بالحقيقة ،هو ما قاله لنا قبل اآلخرين ،خاصة إذا كانوا
القس أو البابا ،على الرغم من أن هذا الذي تبشر اإلنجيل كاذبة .وحيث أننا نحن الذين يتلقون تعليما اآلن في "كلمة" هللا الحقيقية ،سوف تعرف
باألكاذيب والخداع لالكاذيب التي هم.
بخفة من الرجال ،والمكر الماكرة  ,هو إشارة إلى الشيطان ،وكيف أنه يستخدم الرجال اآلخرين لتحصل على االعتقاد بأكاذيبه عن طريق
المكر الشيطان الماكرة في تالعب الشيطان بالرجل.
العبارة" :حيث أنها تكمن في االنتظار لخداع "،أفضل شرح لي من قبل كما يلي :كطفلة ،يجهلون هللا وتمكنت من تعلم فقط أن اآلخرين
حولك تحدثت إليكم .إذا كان البعض اآلخر قال لكم أن يوم األحد كان "يوم السبت مجلس اللوردات" ،ويمكنك عدم وجود أي مصدر أو المعرفة
للشك في أن ،ثم سوف نرى ما قيل لك ،وستلتزم لبقية حياتك يوم السبت يوم األحد.
بمعرفة "كلمة" هللا الحقيقية ،وسوف تعرف اآلن إلى أفضل ،وإذا قمت بإزالة نفسك من الخطأ في العبادة الحياة الخاصة بك ويبدأ االحتفال
يوم السبت في اليوم السابع من األسبوع ،فإنك سوف تكون لم تعد في رحمه الشيطان يكمن ، ,وسوف يكون على الطريق إلى بر.

هيئة واحدة
من بينهم الجسم كله الئق انضم معا وضغط بأن الذي سوبليث كل مشترك ،وفقا للعامل فاعال في التدبير لكل جزء ،ماكيث زيادة الجسم
منعزلة تنويرا لنفسها في الحب .أفسس 04:16

كل واحد منا ،وكثيرة ،كل جزء من النص األساسي لكنيسة المسيح ،وكل جزء ،كما هو لنا الهدايا المقدمة ،يناسب معا في وئام مع جميع
األجزاء األخرى تشكيل موحدة كاملة "هيئة واحدة".

هذا أنا أقول ذلك ،واإلدالء بشهاداتهم في الرب ،وأن يي من اآلن فصاعدا سيرا على األقدام ليس كغيرها سيرا على األقدام في الوثنيين،
في الغرور رأيهم ،فهم مظلمة ،وقد يجري تنفر من حياة هللا من خالل الجهل الذي فيها ،بسبب العمى القلب :الذي يجري في الماضي شعور قدموا
أنفسهم على مدى منعزلة العهارة ،أن تعمل جميع البرص مع الطمع .أفسس 19-04:17

على الرغم من أن  Paulهو توجيه هذه الكلمات تجاه الوثنيين له اليوم ،وهم صحيح فيما يتعلق بتلك اليوم الذين يعتقدون أنهم عبادة هللا في
الحقيقة ،ولكن يوجد خطأ بالعبادة التي .مرة واحدة كنت قد أدركوا هذا الخطأ وتحويل إلى "كلمة هللا الحقيقية" ،ثم يجب عليك أيضا إعطاء شغل
خطأ جميع الممارسات والعادات التي ال ينطق بها يسوع هللا.
أنت اآلن عليك أن تعرف ما هي الخطية ،يجب أن لم تعد تشارك في أفعال شريرة ،يجب رفع لك أعاله بالطرق القديمة ويعيش في جديدة
لك ،غسلها نظيفة في دم يسوع المسيح.

ولكن أنتم لم يتعلموا حتى المسيح؛ وإذا كان األمر كذلك ينبغي أن يي استمعنا له ،وقد تم تدريسها بواسطته ،كما الحقيقة في يسوع :أنتم
تأجيل فيما يتعلق بالمحادثة السابقة العجوز ،الذي تالف طبق ًا للشهوات الخادعة؛ وتجديد روح عقلك .أفسس 23-04:20
"الرجل العجوز" ،هي األولى لك .يسوع قال" ،أننا يجب أن تذهب من خالل والدة جديدة" ،ولذلك ،هو رجل يبلغ من العمر السابق لك ،و
"الرجل الجديد" الذي تولد من جديد "يسوع المسيح".
وأنتم وضعه على الرجل الجديد ،الذي تم إنشاؤه في قداسة بر وصحيح بعد هللا .أفسس 04:24
عاديون وضع بعيد ًا الكذب ،قول كل الحقيقة رجل مع الجارة :ألننا أعضاء في واحدة من آخر -أفسس 04:25

المعتدلة في روح
يكون يي غاضبا ،والخطيئة ال :اسمحوا الشمس النزول عند الغضب الخاص بك ال :ال يعطي مكان للشيطان -أفسس 27-04:26

إذا كنت يوجه الغضب من شخص ما ،والسماح للغضب بدخول قلبك ،ثم "رجل جديد" ولد في المسيح ،يجب التوبة الخاص بك الغضب
ومحاولة اإلقامة مع أولئك الذين أغضب لك ،قبل غروب الشمس .ال تسمح للغضب ،الذي هو "وسيلة الشيطان" ،لديها عقد في قلبك .متى دخل
حيز ،الشيطان غير قادر على إزالتها بسهولة.

إزالة نفسك من الخطيئة
السماح له بأنه سرق سرقة ال أكثر :ولكن بد ًال من السماح له العمل ،العمل مع يديه الشيء الذي جيد ،وأن له أن يعطي له أن يخزي.
أفسس 04:28

بشكل عام ،الذين هم اللصوص التي نظراً ألنهم يرفضون القيام بالعمل الالزم للحصول على تلك التي سرقوا قانونا .ما  Paulيقوله هو
أن العمل الجيد ،وأستطيع أن أشهد عند العمل ،أنك سعيد ،والمحتوى ،بينما عند رفض أخالقيات العمل ،قلبك البارد والصعب ،والسعادة الحقيقية
يتملص لك.

الكالم ال فحش
تدع أي بالغ الفاسدة المضي قدما من فمك ،ولكن ما جيد الستخدام نيرة ،قد وزير نعمة منعزلة السامعون -أفسس 04:29

عندما يمكنك استخدام الكلمات لعنة أو الفاضحة للتعبير عن نفسك ،وليس فقط يمكنك عرض نفسك لتكون ذات المستوى التعليمي
المنخفض ،واالستخبارات ،كما يسيء هللا بكلماتك الشر .عندما فقط يمكنك أن تجد الكلمات لعنة في الكالم ،ثم قلبك مليء بالسواد والشر.
في عائلتي ،وهو أكثر من نموذج للغة اإلنكليزية أن كل كلمة أخرى تحدثت كلمة لعنة ،ولكن ال يهم إذا كنت تستخدم مثل هذه الكلمات دون
تفكير ،أو عن طريق الطبيعية يعكس ،أنت ال تزال تسيء إلى هللا مع مثل هذه الكلمات .لقد استغرق مني محاولة االمتناع عن مثل هذه الكلمات،
ومواكبة بلدي االتصاالت المدنية وغير مؤذ هلل ،وال يزال زلة في بعض األحيان ،ولكن أنا بذل مزيد من الجهد ،وأن هذا ما يجب عليك فعله،
وكذلك.
ونحزن ال المقدس "روح هللا" ،حيث يي مختومة حتى يوم الخالص .أفسس 04:30

"الحزن الروح القدس من هللا "،هو اإلساءة إلى هللا.

اسمحوا كل المرارة ،والغضب ،والغضب ،والضجة وتحدث الشر ،يطرح بعيد ًا عنك ،بكل حقد :وتكون مسامحة يي نوع واحد إلى آخر،
سامحكم ،بعضها البعض ،حتى وأن هللا ألجل المسيح هاث يغفر لك .أفسس 32-04:31

أنصار هللا-يسوع
أنتم ولذلك يكون اتباع هللا ،كاألطفال األعزاء؛ وسيرا على األقدام في الحب ،كما المسيح كما خلت أحب لنا ،وقد خلت نظر ًا لنفسه بالنسبة لنا قربانا
وتضحية هلل تذوق الرائحة الحلوة .أفسس 2-5:1

ولكن الفجور ،وجميع البرص ،أو اشتهاء ،وليكن ال مرة اسمه بينكم ،كما بيكوميث القديسين؛ ال قذارة ،ال يتحدث أحمق وال عنه ،التي غير مريحة:
ولكن بد ً
ال من ذلك تقديم الشكر .أفسس 4-5:3

بغية ضمان ال شك له معنى  Paulيعطي قائمة جزئية من اآلثام التي ترد في بعض الوصايا العشر وغيرها أمثلة قدمها لنا يسوع.
لهذا يي تعرف ،أن ال فاسقا ،أو الشخص غير نظيفة ،وال رجل طامع ،الذي إيدوالتير لهاث أي الميراث في مملكة المسيح وهللا .أفسس 5:5

كما يمكنك أن ترى ،إذا كنت تشارك في أي من هذه األنشطة ،ثم يجب أن يكون أي توقع لكونه جزءا من أي ميراث "القديسين هللا" سوف
تستفيد.
السماح ألي رجل خداع لكم مع الكلمات عبثا :أجل بسبب هذه األمور يأتي غضب هللا على أبناء العصيان .ولذلك يكون ال يي المتباهي معهم .أفسس
7-5:6

في هذه اآلية هو إعطاء  Paulاإلنذار" ،ال نقبل أولئك الذين إعطاء التعليمات التي يزيد أو يقلل من أن ما قابل للتحقق في المقدس ".إذا
كان ال يمكن التحقق من ما أقول لكم مع ما قد أخبر هللا لنا كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،ثم تذكر الحقيقة البديهية هللا.

الحقيقة البديهية آلهة
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.
إذا كنت تتذكر الحقيقة البديهية هللا واستخدامه دائما ً عند تحديد إذا ما شخص يقول لك أو شيء تقرأ من هللا أو كذب ،سوف تجد هذا أداة
قيمة.

تكون مجتهد في الدراسة الخاصة بك
على رأس هذا ومع ذلك ،تحتاج إلى أن الدؤوب في الدراسة من الكتاب المقدس .عندما ترجمت الكتب من الكتاب المقدس من العبرية
واليونانية األصلية ،نجح الشيطان للتأثير على أولئك الذين يقومون الترجمة حتى ال يكون استعمال كلمة معنى كاملة كتلك التي ترجمت .هذا بسبب
معنى ما يقصد هللا أن تكون مشوهة وتغيرت إلى درجة أنها لم تعد كلمة هللا .ال ثم أعتقد أن الكتاب المقدس كذب ،والحقيقة ال تزال في الكتاب
المقدس ،فإنه يتطلب فقط الجهد والوقت بالنسبة لك البحث ومعرفة المعني ،فاهلل المزمع .في هذه الكتابة قد قدمت في صفحة ويب هذه ،بمشيئة هللا،
لقد جعلت هذا البحث أسهل لك.

المشي في ضوء الرب
يي كان الظالم في بعض األحيان ،ولكن اآلن هي يي الخفيفة في الرب :سيرا على األقدام كاألطفال الضوء :هو ثمرة للروح في كل الخير والصالح
والحقيقة؛ إثبات ما هو مقبول منعزلة الرب .أفسس 10-5:8

ويكون أي سفينة زميل مع األعمال العقيمة من الظالم ،ولكن بد ًال من لوم لهم .ألنه عار حتى الكالم عن تلك األمور التي تتم منها سر ًا .ولكن كل
األشياء التي هي األباطيل مصنوعة في المجاهرة بالضوء :اليا كان جعل بيان هو الضوء .أفسس 13-05:11

الكلمات وبخ يعني :للتحدث إلى شخص ما بطريقة تظهر الخاص بك االستياء من شيء ما قال أو فعل ،تأنيب أو تصحيح عادة بلطف أو
بقصد التكرم.

تكون جريئة في اإليمان
وهذا يعني بالنسبة لي أنه عندما يقول شخص ما شيئا أن كنت تعرف ال يتكلمها من هللا ،أن كنت ينبغي أن تشكل تحديا لهم ،وال تسمح لهم
بتلويث عقول اآلخرين مع اإلنجيل كاذبة .االعتراض عليها تظهر في الكتاب المقدس حيث ما يقولونه هو إعطاء الدعم" .سانت هلل" ال تكون سلبية

في اإليمان ،ولكن تكون جريئة وتعرف الكتاب المقدس كأحد الذين خبير ،حتى عندما تسمع أكاذيب الشيطان لك يمكن مع المعرفة تكشف لهم
لالكاذيب التي هم.
ولهذا السبب أنه " ،saithاستيقظ أنت سليبيست ،وتنشأ من الموتى ،والمسيح تعطي إليك الخفيفة ".أفسس 05:14

 Paulتقول لنا جميعا أن تصبح على بينه من أنفسنا واآلخرين من حولنا .افتح عينيك وانظر الحقيقة ومجد هللا .إذا كنت تسعى إلى الرب
هللا بك بقصد الدؤوب ،ثم هللا سوف يلمع له الضوء لفهم عليكم .هللا يقول لنا" ،أحب أولئك الذين يحبون لي ".إذا كنت تأخذ من الوقت والجهد لتعلم
لنفسك هللا "اإلنجيل المقدس" ،ثم هللا سوف لف لك بالحب والرحمة .عندما يخبرنا هللا للقيام أعمال جيدة ،هذا الجهد للتعلم والفهم أن يتحدث.

دراسة وتعلم
ثم انظر أيها المشي أمر ،ال كالحمقى ،بل كالحكمة ،والوفاء في الوقت ،ألن األيام شريرة .ولهذا السبب ال يي ليس من الحكمة ،ولكن فهم ما إرادة
الرب .أفسس 17-05:15

كلمة "أمر" يعني :أن تأخذ في االعتبار جميع الظروف الممكنة وعواقب أمام النيابة -وهو طريقة أخرى للقول ودراسة وتعلم وتثقيف
نفسك في "كلمة هللا الحقيقية" .ال تعتمد على ما يقوله اآلخرين ،أو قد كتبت؛ ولكن معرفة الحقيقة لنفسك مع االعتماد على هللا للتوجيه الخاص بك
للدراسة ،من خالل الصالة لوالدك في السماء .مع المعرفة تكسب الحكمة ،في الجهل أنت تبقى كذبة.

ويعيش في احترام هلل
ويكون ليس في حالة سكر مع النبيذ ،حيث هي الزائدة؛ ولكن تكون مليئة بروح؛ يتحدث إلى أنفسكم في سفر المزامير والتراتيل واألغاني الروحية،
والغناء ،وتبذل ميلودي في قلبك للرب؛ تقديم الشكر دائم ًا لجميع األشياء منعزلة هللا واألب باسم سيدنا يسوع المسيح؛ تقديم أنفسكم واحد إلى آخر في خوف هللا.
أفسس 21-05:18

هللا التي تحدث عن طريق  Paulيتوسل إلينا أن ننظر إليه للتوجيه ،ليس فقط في الدراسة والبحوث هلل "اإلنجيل المقدس" ،ولكن أيضا في
حياتنا اليومية .ال يكون سكير ،ونوع طرف دسمة للشخص .عدم المشاركة في الملذات من األرض أو من اللحم ،ولكن تسمح لنفسك أن تكون مليئة
بروح الرب .بدالً من االستماع إلى األغاني األخرى التي قد تكون تالفة وشرير ،يغنون أغاني من القلب لمجد هللا والسعادة في رحمه التي أبداها
لك .دائماً تقديم الشكر هلل وتعيش حياتك كمثال ساطع على المجد هللا.

أنا أحب صالة الشخصية
واحد من بالدي الملذات الشخصية هو التفكير في كلمات الصالة من الكتاب المقدس ،وتخيل نفسي هناك.

مزمور  :23روحي المستعادة
الرب هو الراعي بلدي؛ ما ال أريد.
قال ماكيث لي على االستلقاء في المراعي الخضراء :أنه يهدي لي بجوار المياه الراكدة.
 Restorethأنه روحي :أنه يهدي لي في مسارات بر لمجرد ذكر اسمه.

نعم ،على الرغم من أن أمشي من خالل وادي ظالل الموت ،أخشى الشر :للفن أنت معي؛ رود خاصتك وخاصتك الموظفين أنهم الراحة
لي.
أنت بريباريست جدول قبلي في حضره اعدائي :أنت أنوينتيست رأسي بالنفط؛ كأس بلدي رونيث.
بالتأكيد الخير والرحمة ويتبع لي جميع أيام حياتي :وسوف أتناول في بيت الرب إلى األبد.
أنا أحب هذه الصالة ألنه يمكن بسهولة مثلما كان لي الذي كتب هذه الكلمات ،ألنهم يتكلمون عني .كما تسبب كلمات هذه الصالة رسم حية
في ذهني.
الرب هو الراعي بلدي ; عندما تقوم بوضع حياتك في يد هللا ،يمكنك جعل له دليلك ،وهو دور الراعي.
ال أريد .عندما أخيرا أعطى نفسي إلى هللا في حزيران/يونيو من عام  ،2009أنه شهد الحتياجات بلدي منذ ذلك الحين ولم تعد تريد
لألمور األرض ،لكن النظر إلى أمور روحي.
أنه ماكيث لي على االستلقاء في المراعي الخضراء -أنا لست األغنام التي يحتاج إلى المراعي الخضراء بالنسبة لي الرعي ،ولكن التفكير
في الرمزية والنظر ما كنت ترغب في حياتك التي سوف تعطيك نفس النوع من المتعة التي ستعطى مراعي خضراء لألغنام .بالنسبة لي هو أن
خلوه للعمل في مكتبي والدراسة والكتابة عن ما هللا قد أظهرت لي ،حيث أن اآلخرين يمكن أن نعرف الحقيقة والفرح لدى من هذه المعرفة .في
مراعي خضراء رمزية لوجود الكثير ،وال يجري دون.
أنه يهدي لي بجوار المياه الراكدة .وأعتقد عني زرع في حقل عشب طويل القامة ،على جانب تل مع شجرة بلوط طويل القامة إعطاء به
شاد فوقي ،وعند قاعدة التل سريعة يتدفق كريك ،مع عميق بقعة حيث يمكن أن يصعد في حمام والجلوس في مياه باردة واالسترخاء.
كما تمثل المياه الراكدة حاليا نظراً لبقاء المطلوب من الجسم.
 Restorethأنه روحي .لل  55سنة األولى من حياتي ذهبت من خالل الجهل دون توجيه أو الغرض .هللا قد أعطى لي هذا ،وأكثر من
ذلك ،أنه أعاد روحي.
أنه يهدي لي في مسارات بر لمجرد أن اسمه -يعرف باسم هللا الوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح ،التي تقود لي في دراستي لبلده
المقدس ،أنه يظهر لي طريق الصواب ،وهذا يفعل لبلده ساكي أسماء ،أنه قد يكون أحد مع هللا ،وفي اسم وروح.
نعم ،على الرغم من أن أمشي من خالل وادي ظالل الموت .ظالل الموت هي الخطيئة ،ولو كنت قد في حياتي أمشي في الخطيئة ،هللا قد
أظهرت لي بطريقة جديدة ،طريقة دون خطيئة.
سوف الخوف من الشر :للفن أنت معي "هللا ألنه" اآلن يمشي معي تنقلك هذا المسار الجديد ،أنا الخوف من الشر ،ألنني أعرف بدعم هللا
ستسقط ال يعود في آثام الماضي بلدي.
رود خاصتك وخاصتك الموظفين أنهم الراحة لي .قضيب والموظفين هللا هي الكتب من الكتاب المقدس ،ألنها هي األدوات التي تعلم لي و
تشاستين وتوجيه اللوم لي عندما أنا خطأ.
أنت بريباريست جدول قبلي في حضره اعدائي .هللا توفير الغذاء لبلدي الجسد والروح حتى ولو كانت كل شيء لي قوي الشيطان في
محاولة لثني لي من "كلمة" هللا الحقيقية.

أنت أنوينتيست رأسي بالنفط؛ ولي كوب رونيث -في أوقات "دولة إسرائيل" ،عندما يكون لديك النفط تدفقت على راسك كان للداللة على
أن كنت تطهر من ذنوبك وأدلى الجديدة باهلل .في هذا كأس بلدي حقا ً دهس .
بالتأكيد الخير والرحمة ويتبع لي جميع أيام حياتي .أنا أعلم أنه طالما أنا يظل وفيا لعبادة هللا ،كما أنه يحظى بأن قال أن تعبد ،ويعيش
حياتي في األخالق الواردة في الوصايا العشر وتعاليم يسوع ،أن ما تبقى من حياتي بشري سوف تكون مليئة بالخير والرحمة من هللا.
وسوف أتناول في بيت الرب إلى األبد .أن يسكن في بيت الرب أن نعيش حياتي كأخالق هللا كما يعلم هللا لي للعيش .اآلن أنه قد يتم العثور
على هللا وأنه قد منحنا هذه نعمة على عاتقي ،سيكون لبقية حياتي بشري وبقية أي الحياة خالدة ،والعيش في ظل األخالق هللا ،وإعطاء الثناء والمجد
لوالدي في السماء ،إلى أبد اآلبدين .أمين.

األزواج والزوجات
زوجات ،تقديم أنفسكم منعزلة الخاصة بك أزواجهن ،كمعزل الرب .للزوج هو رأس الزوجة ،حتى والمسيح هو رأس الكنيسة :وهو منقذ الجسم.
أفسس 23-05:22

العبودية
كما تذكرون Paul ،أعطى تعليمات إلى هذا الموضوع في وقت سابق في كتاباته ،ولعلكم تذكرون أخذت القضية معه .ومنذ ذلك الحين قد
أعطيت الصالة إلى هللا أن تعطيني التعليمات فيما يتعلق بما إذا أنا الصحيح أو إذا هو في الواقع إرادة هللا أن المرأة أن تخفض إلى عبيد الظاهري
لآلباء ومن ثم أزواجهن .وحتى هذا الوقت ،لم أتلق أي تعليمات محددة من هللا ،حتى أنا تركت لالعتقاد بأن بلدي نفور لهذا المفهوم بشكل صحيح.
واعتبر التعليم  ،Paulفيما يتعلق بالعبودية للمرأة ،وال على أي شيء في الكتاب المقدس ولكن في العادات والتقاليد للشعب اليهودي التي
أنشئت على مدى مئات السنين .وينعكس هذا العرف في كثير من الشعوب األخرى في المنطقة التي كان تأثيرها على اليهود ،ومثل الكثير من
العادات األخرى ،كما أشار إلى ذلك السيد المسيح ،كانوا خالفا إلرادة هللا.
وأرى أيضا تعليمات  Paulينبغي أن تستند إلى اختياره الشخصي العزوبة وله التحيز الواضح إال فيما يتعلق بالمرأة والتي تعبر عن
نفسها في جميع أنحاء كتاباته.
ولذلك أشعر لقد ترك هذا الجانب من كتابات  Paulمتروك لكم كل البت بأنفسكم .الحجج التي قدمتها في وقت سابق ،أشعر غير مقنعة
والكتاب المقدس لمنحهم الدعم ،حين رأيت أي شيء في الكتاب المقدس حيث هللا يعطي األوامر أو التعليمات التي ينبغي أن تعامل المرأة تابعة
للرجل ،باستثناء ما هو التحيز الشخصي من األنبياء الذين كتبوا أشياء من هذا القبيل.

التفرد
وهناك جانب واحد من اآليتين أعاله أن تعطي معنى مختلف عن ما يعتبر حتى اآلن .العبارة" ،تقديم أنفسكم منعزلة األزواج الخاصة
بك" ،يمكن أن يشير أيضا إلى تقديم الجنسية ،وبعبارة أخرى ،أن زوجة إلعطاء نفسها جنسياً ،فقط لزوجها ،وليس ألي رجل آخر .وهذا بطبيعة
الحال ينطبق على األزواج لزوجاتهم ،وكذلك ،وكل ما يتعلق بالوصية ضد الزنا والفجور.

الكنيسة تخضع للمسيح
كما يخضع الكنيسة منعزلة المسيح ،لذلك زوجات ألزواجهن في كل شيء -أفسس 05:24
األمر متروك لذلك هذه الكلمات أعاله يحدد ما  Paulفي الواقع يتحدث عن .ما هي الطريقة هي كنيسة المسيح رهنا بالمسيح الذي هو هللا؟ كنيسة
المسيح فقط التي إذا كان يدعم ويبشر بوصايا هللا وتعاليم المسيح .إذا كان خطباء الكنيسة التي تنتمي إليها أي شيء بخالف ذلك ،ثم أنها ال كنيسة المسيح ،ولكن
كنيسة كاذبة الوعظ اإلنجيل كاذبة.
في هذا الجانب ،يخضع زوجة لزوجها مثلما يخضع زوج لزوجته .إذا كان أما فشل أحد الحفاظ والتمسك "وصايا هللا" ال سيما تلك التي تشمل السلوك
الجنسي ،فإن الزواج يقصر عن اتحاد هللا ويصبح ملوثا ً بالخطيئة.

يحب بعضنا بعضا كنفسك
حب األزواج والزوجات الخاص بك ،حتى كما المسيح أحب الكنيسة أيضا ،وسلم نفسه لذلك؛ أنه قد تقدس وطهّر بغسل الماء بالكلمة ،وأنه قد يقدم
عليه لنفسه كنيسة مجيدة ال وجود بقعة ،أو التجاعيد أو أي شيء من هذا القبيل؛ لكن ذلك ينبغي أن يكون مقدسة وبال عيب .لذا ينبغي الرجال يحبون زوجاتهم
كأجسادهم الخاصة .أضاف أن حسين زوجته حسين نفسه .أفسس 28-05:25
وهذا يذهب جنبا إلى جنب مع "وصية يسوع"" ،حب أخيك كما سيكون لديك أخوك أحبك ".وهذا ينطبق على جميع الناس تجاه جميع الناس .فمن
األفضل الحب وأحب أن يكون سوى الكراهية وأن يكره ،لواحد هو "طريقة هللا" واآلخر هو "طريقة الشيطان".

هل تكره نفسك
ألي رجل من أي وقت مضى بعد يكره جسده الخاصة؛ ولكن نوريشيث وتشيريشيث ،بل كالكنيسة الرب :ألننا أعضاء جسمه ولحمة ،وعظامه .أفسس
30-05:29
في العالم أن  Paulعاش في ،ربما أنه ابدأ التقى شخص فعال كرهت نفسها ،ولكن في هذا العالم اليوم ،تحت القوية التأثير من الشيطان ،هناك الكثير
من الناس كراهية الذات .ولكن ما يقوله  ,Paulإذا كنت ال عمدا ستخفض نفسك وتعطي لنفسك األلم ،ثم كما تحب نفسك ال للقيام بهذا األمر ،وأحب زوجتك وال
يسبب لهم األلم أما.
 Paulهو تحديد هذا المفهوم الذي انضم إلى اثنين ،وجعل جسداً واحداً من اآلية التالية ،ومن أول الزواج من رجل إلى امرأة ويشرف على هللا وال
راعي بشرية.

وآدم وقال "هذه اآلن عظم عظامي ،ولحم بلدي لحم :أنها تسمى امرأة ،ألنها كانت تتخذ من رجل ".نشأة 02:23

جسداً واحداً في الزواج
لهذا السبب يتعين على إجازة رجل له األب واألم ،ويجوز أن ينضم منعزلة زوجته ،وهما تكون جسد ًا واحد ًا .أفسس 05:31
ومرة أخرى Paul ،هو إعطاء التعزيز إلى الحقيقة أن مجرد وجود شخصين ،رجل وامرأة ،ولكن مجرد متزوجين توقفوا عن اثنين ولكن هي اآلن
"أسرة واحدة" وجسدا واحداً ،وواحدة غير قابلة للتجزئة من جهة أخرى .مرة أخرى  Paulيستخدم هذه الحقيقة استناداً إلى الزواج األول من اآلية التالية.

ولذلك يجوز لرجل يغادر والده وبلدة األم ،وسوف تهزم منعزلة زوجته :وتكون جسد ًا واحد ًا .نشأة 02:24

قدر كبير من الغموض
وهذا سر عظيم :ولكن أنا أتكلم فيما يتعلق بالمسيح والكنيسة .ومع ذلك اسمحوا كل واحد منكم خاصة حتى حب زوجته حتى على النحو نفسه؛
والزوجة ترى أنها تقديس زوجها .أفسس 33-05:32

مرة أخرى نرى هذا  Paulالكشف عن أفكاره الحقيقية؛ هنا يتحدث عن الرجل إظهار الحب والعطف لزوجاتهم ،إال أن أقول" ،هذا سر
عظيم" .ال أرى أي سر في إعطاء نفس النوع من الحب لزوجتي كما أعطى لنفسي ،أن  Paulيرى أن هذا غموض ،المحير بالنسبة لي ،ولكن كما
أنه يعطي تفسير لماذا يرى المرأة أن تكون شيئا أكثر من العبيد للرجال.
ألنه اختلف مع  Paulفي هذه المسألة ليس باطال كل شيء آخر أن يكتب عن .عندما يستخدم  Paulالمقدس لتقديم الدعم لما يكتب ،ثم نرى
أنه يأتي من هللا ،ولكن كما هو الحال في هذه القضية ،كلماته بلده التحيزات ،ثم ال بد لي من صوت بلدي الخالف.
في الكتاب المقدس ،هللا قد أعطى أولئك الذين في الزواج انتقل من اثنين إلى أحد ،وهذا يترجم إلى لي كما أن هللا يراها أنها تساوي واحد
إلى اآلخر ،وإقامة شراكة في الحياة ،كما هو الحال في أي شراكة ،ويمكن أن يكون هناك ال حاكم وأي موظف في الخدمة ،هم كال متساوية وواحدة
إلى أخرى ،إال بالواجبات المختلفة التي تسهم في تحسين أحوال الجامعة.

األطفال واآلباء واألمهات
األطفال ،وطاعة الوالدين في الرب :هذا هو الصحيح .تكريم خاصتك األب واألم؛ وهو الوصايا األولى مع الوعد؛ أنه قد يكون جيدا مع إليك ،وأنت
األكثر قابلية العيش طوي ً
ال على األرض -أفسس 3-6:1

هذا توسع "الوصية الخامسة" ،وهذا يعني أنها "الوصية من هللا" أن األطفال هم بطاعة وتكريم آبائهم Paul .لم تحظ وصية مماثلة ،من
هللا ،فيما يتعلق بالتعليمات المتعلقة بالمرأة ومع ذلك ،وأنا أعرف من ال شيء.

تكريم األب واألم الخاصة بك
الشرف خاصتك األب واألم خاصتك :أن الخطوط الجوية التركية أيام قد تكون طويلة على األرض التي الرب خاصتك هللا جيفيث إليك.
خروج 20:12

في بلدي نسخة من الملك  Jamesنسخة من الكتاب المقدس ،فإنه يقول أن هذا هو األساس للحياة األسرية .هذا صحيح بما فيه الكفاية،
ولكن أشعر أنه من التبسيط أيضا تفسيراً .ويتوسع اآلية التالية هذه الوصية.
يي الخوف كل رجل والدته ،وله والده ،والحفاظ على بلدي  :Sabbathsأنا الرب إلهك .الويين 19:3

تذكر :أعطى تعريف لكلمة "الخوف" ،وهو يستخدم في العبارة" ،أن هللا الخوف؟" في اآلية أعاله ،يقال لنا أن "الخوف" آبائنا ،وكما
مع هللا كلمة "الخوف" يعني بالحب واالحترام ،وإعطاء شرف لهم .ال نخاف منهم.

والوالدان مسؤوالن ألطفالهم
هذه الوصية وهذه اآليات الالحقة ،كما يضع مسؤولية ،لألب واألم ،بتربية أطفالهم في القوانين "وصايا هللا" ،فضال عن قوانين األمة أنها
موطن في.
ألحد الوالدين التنصل من هذه المسؤولية هو نفسه كما كسر هذه الوصية نفسها .كيف يمكن طفل تكريما ألحد الوالدين ،عندما األصل
تكريما لعدم مسؤوليته أو مسؤوليتها ألطفالهم؟
كما ينمو طفل ،فإنها تعلم الكثير من هذا نوع الشخص الذي سوف يصبحون من والديهم واحساسهم باألخالق ،الملقب ،ما هو حق
والخطأ ،إلخ .إذا كان أحد الوالدين الظلم ,فهناك احتماالت ،ذلك أيضا وضع الطفل أن ظلم نفسه.
إذا كان األصل يبقى والممارسات في اإليمان "يسوع المسيح" ،ثم ذلك عموما سوف الطفل .ولكن إذا األصل يعطي التشدق باإليمان،
ولكن الضال في ذلك اإليمان ،الطفل سوف تلتقط هذا وإذا لم تتطور أساس اإليمان بمفردها ،ستصبح الضال أنفسهم.
هذه هي مسؤولية الوالدين ،ألوامر هللا أن نعيش داخل بلده الوصايا ،وكل جيل بعد لنا ،كذلك .إذا نحن كآباء يفتقر في تربية أطفالنا ،ثم
تبين لنا عدم احترام هلل ،وتفشل في ذلك إلظهار شرف له .أنه شيء واحد أن تفعل أفضل ما لديكم وتفشل ،أنها آخر للتنصل من المسؤولية الخاصة
بك تماما.

السلطة من هللا
األطفال والديك قد السلطة أكثر من أنت .حتى ولو كنت تشعر بالديك خاطئة ،أو ال أفهم عليك ،يجب أن تطيع لهم ،ألن هللا قد أعطى لهم
السلطة تقرر ما هو صواب وما هو خطأ ،ولك.
بطاعة الوالدين الخاصة بك ،يمكنك إظهار شرف لهم .عندما تظهر لك تكريما ألولئك الذين قدموا الحياة لك على األرض ،ثم يقولون لك
هللا سوف تعطي شرف له إذا أنه يمنحك الحياة األبدية في السماء.
عند طفل يطيع والديهم ،وحياة ضمن حدود القواعد المنصوص عليها فيها ،أن الطفل سيكون أكثر سعادة ،وتركزت أفضل للتعامل مع
الصعوبات التي الحياة سوف طبق بها لهم عندما يصبحون بالغين .وهكذا ،سوف يعيش حياة أكثر سعادة وأكثر صحة.
عندما يتم إعطاء طفل أي قواعد أو مبادئ توجيهية لمتابعة ،واآلباء السماح للطفل التخاذ القرارات الخاصة به ،ثم أكثر األحيان ،سوف
يختار الطفل ضعيف .والمشكلة أن دون إرشادات مراقبة أبوية لمقارنة مع ،الطفل سوف ال تعرف أن تختار سيئة ،وهذا سوف تتصاعد من خالل
الحياة .سيكون هذا بدوره يسبب اإلحباط والغضب والتعاسة للطفل .هذا ويمكن كل منع باألصل ببساطة الوفاء بالتزامه هلل ،وللطفل.

إثارة ال األطفال
وأنتم اآلباء استفزاز ال أطفالك بغضب :ولكن رعايتهم في نشبا وموعظة الرب .أفسس 6:4

هذه اآلية هي األساس لسلطة الوالدين تأديب أطفالهم ،إال أنها أيضا تحذيراً لآلباء واألمهات .عدم إساءة استعمال السلطة الخاصة بك على
أطفالك .أن االنضباط شيء واحد ضربهم أو خالف ذلك االعتداء عليهم ،وال يتغاضى عنه هللا .أنت لرعايتهم بالحب ،وتعليمهم.
وينبغي أن يخفف االنضباط بالمخالفة الذي قام به الطفل .أن هللا هو أبانا في السماء .إذا كان هللا يعامل لنا بالحب والتفاهم ،وحتى عندما كنا
الخطيئة ،ثم ذلك أيضا يجب معاملة اآلباء أطفالهم بالحب والتفاهم عند عدم إطاعة؟

عندما التخصصات الوالدين أطفالهم دون سبب ،التي حدث فيها ال مخالفة ،أو االنضباط الذي أكبر من أوامر المخالفة ،ثم يصبح الطفل
يشعرون باالستياء من األصل ،وتفقد احترام لهم .من أجل شرف شخص ما تحتاج ليتمكن من احترام له أو لها أوالً .أن هللا يريد اآلباء أن يعرف،
أن االنضباط يجب أن يكون خفف من الحب .عندما تحب شخص ما ،أنت غير قادر على إلحاق الضرر له أو لها ،أو يجري الظالم.

كيفية تأديب األطفال
وقد اعتقدت دائما ً أن هللا روح الدعابة ،وفي خلقه للرجل ،وقدم سمة مثالية لتأديب األطفال .من المعروف األرداف .عند أحد الوالدين
الضربات على يد مفتوحة على األرداف ،كل من الطفل واألم يشعر باأللم .عندما يضطر أحد الوالدين بتأديب طفل ،في األصل كثير قصيرة مجيء
في تعليم الطفل ،كما أنها ويلفولنيس للطفل .وبالتالي فإنه على حد سواء ينبغي أن تخضع لأللم.
ينبغي ابدأ أن ضرب طفل بعصا أو حزام أو قضيب أو أي نوع آخر من األسلحة ،وينبغي أن تستخدم فقط يد مفتوحة من األصل ،وفقط
على األرداف ،سوف يكون األلم شعر ولكن ال ضرر دائم أو إصابة سيحدث .إذا كان أحد الوالدين يضرب جد تسبب الضرر الحقيقي للطفل ثم أنهم
أيضا سوف إصابة اليد الخاصة بهم .ثم يستمر  Paulهذا النصح في اآليات التالية.

كأبناء
إذا كنتم تحمل نشبا ،هللا ديليث معك كما مع أوالده؛ لما االبن هو منهم األب تشاستينيث ال؟ العبرانيين 12:7

إذا كنت تحمل يجري منضبطة بالديك ،ثم أن هللا ستتعامل معك كما يعامل آب ابنه كذلك.
 Paulثم يسأل السؤال" ،أي نوع من األطفال سيكون نتيجة ذلك ابدأ إجراءات تأديبية بآبائهم؟" وهذا القول ،أن جميع األطفال في وقت
أو آخر ،بحاجة إلى أن تكون منضبطة .هذا هو طبيعة أشب عن الطوق ،ومحاولة لممارسة السلطة الذاتية على واحدة بالذات.
وأقول ،أننا جميعا بحاجة التواضع قليالً من وقت آلخر ،بغض النظر عن عصرنا .هذا أعاله اآلية يقول لي أن الضرب ،في األماكن
العامة أو في القطاع الخاص لطفلك ،هو يتغاضى عنها هللا.

ويحتاج األطفال إلى آبائهم
دائما ً تذكر ،في العالقة مع الوالدين ،حتى ولو في لحظة يعاقبون ،كنت غاضبة وتشعر بأن لك هي معاملة غير عادلة ،وربما يمكنك
القول" ،أنا أكره لكم  "،تأخذ من الوقت للتفكير عند بدأ الديك مع الحب ،ويرى فيها شخص ما كنت شعرت آمنة ،قبل أن تسمح للغضب الخاص بك
الحصول على أفضل لك.
تذكر :الغضب جانبا من جوانب شخصية الشيطان؛ ولذلك ،تحتاج إلى القتال ضد الغضب ،وفي القيام بذلك يمكنك محاربة الشيطان
الحصول على عقد لقلبك.
هذا وقت المحنة التي أنهم يضعون لك من خالل اإلرادة آخر سوى وقت قصير .هللا قد أعطى الديك سلطة اتخاذ القرارات في الحياة لك،
ألنك ال تزال غير المتعلمين بالطرق في العالم ،بينما كانوا أين أنت قبل أنفسهم مع األهل أطفالهم.
إذا كان الديك قد أحببت لك في الماضي ،وكنت تعرف يفعلون من الطريقة التي كان عليها من قبل بين لك ولهم ،ثم يسمح لهم بالبحث عن
المصالح الخاصة بك أفضل ،ألنهم يرون الصورة بأكملها ،بينما ترى إال وهو حق أمامك.
يحتاج ابن والده ،حتى ولو كنت تعتقد في الوقت الحاضر ،تكره له .ابنه احتياجات والدتها ،تذكر الحب لك مرة شعرت ،ونحاول أن نرى
األمور من وجهة نظرهم ،وليس فقط من الغضب والعناد.

االنضباط حبا
فقط تذكر هذا ،هل تفضل أن الديك ال تبالي ما يكفي عن لك أن تأخذ من الوقت والجهد لتأديب لك؟ ما أن أقول عنها؟ في إعطائك
االنضباط ،وهو إظهار حبهم لك ،يمكنك تجاهل أحد الوالدين جيدة وتسمح لك أن تفعل ما تشاء ،هو إظهار افتقارهم إلى الرعاية الخاصة بك .أنا
سوف تكون منضبطة بدالً من أولئك الذين يفعلون ذلك حبا ،من يعيش في منزل حيث أنا غير محبوب .هل تفضل أن يعاملون لك كأحد تعامل لقيط؟

األوباش
لكن إذا كنتم دون تأديب ،إثبات ًا لما تقدم كلها المتباهي ،ثم هي يي األوباش ،وال من أبناء؟ العبرانيين 12:8

ثم يسألك  Paulسؤال آخر .إذا كنت هي محبوبة حتى قبل الديك لم يكن لديهم الوقت لتأديب لك عندما يتم استدعاء االنضباط ل ،ثم أنت
ابنها أو ابنتها ،أو هل أنت لقيط في عيونهم؟
لذلك سوف تعرف لقيط طفل المولود خارج إطار الزوجية .هذا يعني أن طفل أدى ألن يشارك اآلباء في خاطئين فعل الزنا أو الزنا .هلل،
الذي ولد من الخطيئة هي الخطيئة ،وهذا السبب في مثل هذا طفل التعامل مع هذا الشأن منخفضة( ،لقيط) ،بموجب قوانين هللا.
ولذلك ،إذا فشلت االنضباط عندما يتم استدعاء االنضباط ألحد الوالدين ،ثم كنت تقول الطفل الخاص بك وهللا أن الطفل ليس أكثر لك من
لقيط وهو شيء غير مرغوب فيه ،وليس حقا ً طفلك.
إذا ليس هو تأديب طفل ثم ما هو نوع من شخص سوف له تنمو لتصبح ،هللا يستخدم كلمة "شرعي" إلظهار كيف أنه يعتبر مثل هذا طفل
وأولياء أمورهم .إذا ما دعا حب الوالدين أطفالهم قليالً سوف ال االنضباط االنضباط فيها ،ثم لماذا هللا يود أن يدعو الطفل أو األم ،أما في السماء؟
وكالهما في انتهاك لوصايا هللا.
إذا كنت تحب طفلك وتحب هللا ،ثم أنها تقع على عاتقك مسؤولية رفع طفلك في قوانين هللا وقوانين البلد الذي تعيش فيه .عند ترك طفل ،أن
تقرر ما هو الصواب والخطأ بأنفسهم ،وأنهم سوف معظم األحيان اختيار خاطئ.
عندما يتهرب الوالد مسؤوليتها ،فإنه يترك الباب مفتوحا ً للشيطان للدخول في .وسيؤدي هذا الطفل أن يعيش حياة غير سعيدة لإلحباط،
عندما ال تحصل على طريقتهم عندما يكبرون في العالم الحقيقي.
الوصية الخامسة و يجعل التنشئة الصحيحة لألطفال واجب ومسؤولية الوالدين .تأديب طفل هو وصية من هللا أن األصل ينبغي إعداد
الطفل للتجارب والمحن من الحياة ،فضال عن طاعة هللا .فشل في ذلك خطيئة اآلباء ضد هللا ،مثلما الطفل الضال يرتكب الخطايا ،عندما يجعل
الخيارات الخاطئة في الحياة.
إذا كان أحد الوالدين القلق سوى القليل لطفلهما ،ثم أنهم يتعاملون مع األطفال كأحد تعامل لقيط .إذا كان الوالدين معاملة الطفل لقيط ،ثم هللا
سوف نعاملهم نفس .ابدأ وقد كانت منضبطة ،عندما كان يطلق عليه ،أن ال تعرف حب األصل .إذا كنت تعرف ابدأ حب الوالدين ،ثم كيف سيتعرف
عليك اآللهة الحب عندما قال أنه يعطي لك؟
النظر في هذا :عند طفل يجري سيئة باستمرار ،والقيام بهذه األمور قلب والديهم ،اآلباء واألمهات في كثير من األحيان تنفس الصعداء
ويقول" ،الطفل يريد فقط من االهتمام" .جيدا!  !Yeaإذا كنت ،كأحد الوالدين ،لم يحصلوا على الوقت الكافي إليالء االهتمام لطفلك ،ثم كنت تقول
أن الطفل ال تحب لهم .للطفل ،واالهتمام الذي أواله الضرب ،بل هو أفضل من أي اهتمام على اإلطالق.

في المرة القادمة يعمل طفلك ،ال رشاقة له أو لها ،ببساطة اعتقالهما في ذراعيك وتعطي لهم العناق والقبالت ،ونقول لهم كنت احبهم .في
المرة القادمة ،ال تنتظر للطفل للعمل .عناق يوميا تبقى البلوز بعيداً ،ناهيك عن الشيطان.
والد ،الذي فشل لتأديب أطفالهم ،مجرد سيئة ،كأحد الوالدين أن انتهاكات طفلهما باسم االنضباط .تأديب طفل وصية هللا ،االعتداء طفل
باسم االنضباط خطيئة ضد هللا.

قبول التأديب اآلباء
عالوة على ذلك كان علينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب من
المشروبات الروحية ،ويعيش؟ العبرانيين 12:9

كطفل ،نحن نحب آبائنا ،وننظر فقط جعلها الحب لنا وأن نفخر به جميعا .عندما آبائنا ثم تأديب لنا ،ونحن في بعض األحيان أشعر أن نحن
ال يستحق هذه المعاملة من بينها ،والتي في بعض األحيان تدفعنا إلى المتمردين ضدها .ولكن بعد فترة من الزمن ،ونحن نرى أن االنضباط الذي
أعطانا المعرفة ،بما أن تسمح لنا من آبائنا في محاوالتنا لالستقالل وما أنها لن تتسامح .وهذا يؤدي بنا ثم العودة إلى الحب واالحترام وقد كان لدينا
دائما ً آلبائنا.
إذا نحن كاألطفال قبول وتعلم من االنضباط ووالدينا من اللحم والدم ،ثم هذا يبين هللا أن يمكننا وسوف تقبل االنضباط منه.

تقبل االنضباط هللا
بعد قد تم تأديب من آبائنا ،هل نحن ال الحب ال يزال لهم؟ في طاعة هللا وقبول له ضوابط ،وينبغي علينا ال يزال الحب له ،وهو الذي يوفر
لنا الحياة األبدية؟
كيف تأديب هللا لنا؟ كنت عرفته أنه تم منحك االنضباط من هللا وليس من اآلباء الخاص بك؟
ألنهم حق ًا لبضعة أيام معززة لنا بعد المتعة الخاصة بهم؛ ولكن كان للربح لدينا ،نحن قد تكون المتباهي للقداسة .العبرانيين 12:10

والدينا االنضباط لنا ،حيث أنه سوف نطيع ما يمليه .آبائنا هي بسط سلطتهم على لنا ،بهم األسباب والمعايير ،التي تستند "وصايا هللا"
"الوالدين جيدة".
من ناحية أخرى ،تخصصات هللا لنا حتى يتسنى لنا قد تعرف له األخالق ،التي هي بره ،ومما يدخل في السماء وهكذا ،تعالى هللا.
باحتضان الوصايا العشر ،فضال عن تعاليم يسوع ،ثم نحن أيضا سيجعل مجده لنا المجد .هللا قد دعانا إلى االنضمام إليه في السماء
والسبب يرجع أنه يسعى من رفاقه ،ولكن أصحابه يجب أن يكون لديك نفس الشعور بالصدق واألخالق التي لديه .أنه ليس فقط من رفاقه أن يسعى
هللا إال ،فمن أوالده .عندما والدينا يعاملوننا مثل األبناء والبنات ،لذا سيتم أيضا هللا .عند تأديب آبائنا لنا ،هو أيضا هللا الذي يعطينا تعليمات بشأن ما
هللا يرى الصواب والخطأ عن طريق آبائنا.
تذكر :جانبا من الوعد الذي جعل هللا إلبراهيم كان اعتماد إلى بيت هللا كأبناء وورثة لملكوت هللا .ليس فقط كخدم ،القيام بتقديم عطاءات
هللا ،ولكن كاالبن يرث كل األشياء التي هي هللا ،بما في ذلك "الحياة األبدية".

االنضباط هو "ليس متعة"
اآلن ال نشبا في الوقت الحاضر سيميث الفرحة ،بل المؤلمة :بعد ذلك ومع ذلك فإنه ييلديث المسالمين ثمرة بر لهم التي تمارس بالتالي-
العبرانيين 12:11

أنها ليست ابدأ نتمنى تكون منضبطة ،كما أنه يحدث ،نجد أنها الخطيرة والمذلة .إال بعد فترة من الزمن ،ونحن نفهم السبب في ذلك،
وعلينا أن نتعلم الدروس تعطينا السالم والتفاهم ،مما يجعل لنا الشخص وتوثيق أفضل آلبائنا ،وإلى هللا ،لوجود عانى.

أن تكون قوية في الرب
موظفين رجال
الخدمة ،تكون مطيعة لهم هي الماستر وفقا للجسد ،مع الخوف ويرتجف ،في وحدة قلبك ،كمعزل المسيح؛ ال بخدمة العين ،كالرجالpleasers-؛ ولكن
كخدام المسيح ،القيام بمشيئة هللا من القلب .مع حسن النية القيام بالخدمة ،وفيما يتعلق بالرب ،وليس للرجال :مع العلم أن شيئا جيدا على اإلطالق أي دويث رجل،
نفس ما أنه تلقي من الرب ،سواء كان ذلك السندات أو مجان ًا .أفسس 8-6:5
في أراضي منطقة الشرق األوسط ،خالل أوقات يسوع والرسل ،كان الرق واالستعباد البشري مؤسسة أخالقية مقبولة .على هذا النحو ،وسبب Paul
تعتزم تمثل إيمانه بااللتزام ،حتى أن قوانين األراضي واألمم التي قد ازدهرت ،بالقانون  Paulيعظ إلى أولئك الذين هم من الموظفين اآلخرين ،مكانها في
ملكوت هللا.
 Paulيطلب أولئك الذين هم خدم لتكون طاعة السيادهم وال المتمردين ضدها .في خدمتهم ،تنصح  Paulأن يفعلوا كل ما مطلوب منهم من أسيادهم،
طالما أنها ليست في انتهاك "شريعة هللا" .في هذه الخدمة ،يجب دائما ً الحفاظ على المسيح في أفكارهم ،والتقيد في هذه المحطة في الحياة ،مع العلم بأنه في
المسيح سيتم تعيين الحرة ،في الوقت.
حتى ولو أنهم يجدون أنفسهم في العبودية إلى رجال آخرين ،في نهاية المطاف للمسيح أن لديهم بالوالء ،وتكون في الحفاظ على اإليمان ،ويقع مجاناً.
هذا يحمل جميع وفيا لجميع الرجال مجانا ً وخادمة ،عندما نعيش في "طريقة هللا" كما وجدت في الوصايا العشر ،وفي "تعاليم يسوع" ،ثم هللا له الهدايا
بالنسبة لنا ،كما تدرس من قبل يسوع" ،اآلخرين كما كنت قد اآلخرين لك".

درجة الماجستير للرجال
وأنتم سادة ،تفعل نفس األشياء لهم ،أنا يهدد :مع العلم أن سيدك أيضا في السماء؛ ال يوجد احترام لألشخاص الذين معه .أفسس 6:9
 Paulتقول ألولئك الذين هم سادة آخرين تجمل التهديد واالعتداء على الموظفين ،ألنه ،حتى السادة يكون على درجة ماجستير ،وحتى هللا-يسوع،
وكما يسوع هللا الرحمن الرحيم إلى كل ذلك أيضا ينبغي أن يكون سيد الرجال لخدامه.

احترام األشخاص
العبارة" ،ال يكون هناك احترام األشخاص معه" يعني أن هللا لم يكن القاضي شخص وفقا لوضعها بين الرجال في هذه الحياة ،أن سيد الرجال ال أكثر
ويعتبر هللا ثم الرقيق لرجل .ما يبدو هللا هو بر كل منهما على قدم المساواة في الروح ال في الثروة ترابي.

درع كله هلل
وأخير ًا ،إخوتي ،يكون قويا في الرب وفي قوة له قد .وضعت على درع كله من هللا أن كنتم قد تكون قادرة على الوقوف ضد الحيل الشيطان .أفسس
11-06:10

درع كله رمزي قائال لتثقيف نفسك في الفهم الكامل والتام للمقدس هللا؛ ومن هذا أن لديك سالحا قويا للدفاع عن نفسه ضد الشيطان وطرق
الخطيئة.
الشيطان األكثر نجاحا في خداع الناس الذين يجهلون كلمة هللا الحقيقية ،ومن السذاجة مما يؤدي إلى القبول باألكاذيب كالحقيقة والحقيقة
أنها أكاذيب.
ألننا يتصارع ليس ضد لحم ودم ،بل ضد إمارات ،ضد القوى ،ضد حكام ظالم هذا العالم ،ضد الشر الروحية في األماكن المرتفعة .أفسس 06:12

وهناك حرب األقوياء مستمرة ،التي كانت جارية منذ قبل آدم أكل من الفاكهة المحرمة .الحرب لم يحارب بالسيوف أو األقواس والسهام،
أو البنادق أو القنابل ،لكن بدالً من ذلك في الكلمات.
إنجيل هولي هللا هو السالح والمدرعات التي نستخدمها لمحاربة اإلنجيل الشيطان كاذبة .إذا كنت تجهل كلمة هولي هللا ،ثم سوف ال تعرف
إذا كنت يتم يجري كذب أم ال .وهذا يظهر أن يكون صحيحا ً في اآليات التالية.

وكان هناك حرب في السماء Michael :ومالئكته حاربوا التنين؛ والتنين قاتل ومالئكته ،وساد عدم؛ وأيا كان مكانهم وجد أكثر في
السماء .وكان يلقي التنين العظيم بها ،ذلك الثعبان القديم ،دعا الشيطان ،والشيطان ،الذي ديسيفيث العالم بأسره :أنه كان يلقي في األرض ،وكان
يلقي له المالئكة بها معه .وسمعت بصوت عال قائال في السماء" ،هو اآلن يأتي الخالص ،والقوة ،ومملكة هللا لنا ،وقوة له المسيح :ليلقي المتهم
إخواننا إلى أسفل ،الذي اتهمهم قبل الهنا نهار ًا وليال .رؤيا 10-12:7
ومن الشائع على األرض أن الرجال سوف خوض معارك ضد رجال آخرين وسوف حرب األمم ضد األمم األخرى ،ولكن هل فكرت
يوما أنه يمكن أن يكون هناك حرب في السماء؟
قبل وقت طويل من الشيطان كذب على آدم وحواء ،قد تم الشيطان الوعظ له اإلنجيل كاذبة إلى المالئكة في السماء .عندما تسبب الشيطان
أن يسوع ،ابن هللا ،قد صلب على الصليب ومات موت بشري ،المالئكة في السماء أدركت أخيرا ما كذاب ومخادع هو إبليس وتلك المالئكة
األخرى التي قد خدعوا باإلنجيل الشيطان كاذبة .المالئكة الضوء ثم انضمت معا في البر من "اإلنجيل المقدس" ،وأجبرت تلك هبطت المالئكة
وإبليس ،وهي الشيطان ،من السماء.
هللا يخبرنا هذا في اآليات أعاله بغية إعالم علينا أن ال نحارب الشيطان بالبنادق والقنابل ولكن مع تثقيف أنفسنا في "اإلنجيل المقدس" هلل.
وأنها تغلبت عليه بدم الخروف ،كلمة شهادتهم؛ وأحبوا ال حياتهم حتى الموت -الوحي 12:11

عندما يكون لديك حق هللا ،ثم كنت ال يغري بالشيطان .إذا كان الشيطان يجعل استخدام أولئك الرجال الذين ينخدعون وأعمى من هللا ،على
يضطهدونكم وإيذاء وقتل لك ،فقط تذكر ،لديك الشيطان فاز مسبقاً عن طريق الخاص بك بر ،ألنه يمكن أن يقتل لكم وقد تموت "موت بشري" ،كما
فعل يسوع ،ولكن الشيطان له أي سلطة على روحك.

تذكر

أيضا :هللا وقد قدمت وعود ،وواحد منهم هو القيامة معزل "الحياة األبدية" لجميع الذين الصالحين في نظر هللا.

هرمجدون
ولهذا السبب تتخذ لكم درع كله من هللا ،وأن كنتم قد تكون قادرة على الصمود في يوم الشر ،وبعد أن فعلت كل شيء ،الوقوف .ولذلك ،تقف بعد
الخاص بك وزرة جيرت حول مع لجنة تقصي الحقائق ،وعلى درع بر؛ وقدميك منتعل مع إعداد إنجيل السالم .أفسس 15-06:13
درع كله هلل إشارة إلى موافقتك على "كلمة هللا" وجميع أن هللا من أجلها كما كشف في كتب الكتاب المقدس ،وكما اختصار بالوصايا العشر ،وتعاليم
هللا في جسد رجل ،يسوع المسيح-
يوم الشر هو إشارة إلى اليوم الذي فيه توحيد "قوي الشر" في محاولة لتدمير مرة واحدة وإلى األبد من "كلمة هللا" .هذا اليوم هو المعروف
هرمجدون .في هذا اليوم أن الكتاب المقدس يخبرنا عن "األرواح الشريرة الثالثة" مثل الضفادع ومحاولة لتدمير كل ما من هللا ،ويعبد.

األرواح الشريرة الثالثة
ورأيت ثالثة أرواح غير نظيفة مثل الضفادع تأتي من فم التنين ،ومن فم الوحش ،ومن فم النبي كاذبة ،وهم أرواح الشياطين ،عمل المعجزات ،التي
يذهب إليها منعزلة ملوك األرض والعالم بأسره ،جمع منهم إلى معركة هذا يوم عظيم "هللا سبحانه وتعالى" .رؤيا 14-16:13
هللا يستخدم رمزية ثالثة الضفادع  ،التي تخرج من فم التنين .التنين هو الشيطان ،والروح المعنوية التي تأتي إليها من فم الشيطان باألكاذيب والخداع
التي كان ينفث باستمرار.
التنين إشارة إلى الشيطان كما كشفت في رؤيا -12:3
الوحش إشارة إلى مكافحة المسيح كما كشفت في رؤيا -3-13:1
روح الشر الثالثة التي تأتي إليها من فم الشيطان هو "النبي كاذبة" ،مما يبشر بدوره ضد عبادة هللا كما يفعل مكافحة المسيح ولكن ضد "األخالق هللا"
الذي لم يتم القيام بمكافحة المسيح حتى وقت قريب .أنها أكاذيب "النبي الكاذب" الذي يسبب تلك التي يقودها ملك أن هللا يشير إلى أنها ابادون ،وهي تلك عقاله
بأربعة مالئكة الفرات كما كشفت في ،الوحي  ،15-09:14الحرب البشعة التي األجور على جميع الذين ال يعبد كما يطالبون.
يوم عظيم من هللا سبحانه وتعالى إشارة إلى هرمجدون .هللا يفكر أنه "يوم عظيم" له ،والسبب أنه عندما انضمت معا في مكان واحد جميع تلك القوات
من الشر على كال الجانبين من المعركة ،ثم "كلمة" هللا الحقيقية وسوف تتحقق أخيرا للعالم بأسره أن يبقى بعد هللا يدمر تلك المنصوص عليها المعركة.

وأنه جمع لهم في مكان يدعى بالعبرية هرمجدون اللسان .وسكب المالك السابع خارج بلده القنينة في الهواء؛ وهناك جاء صوت عظيم من معبد
السماء ،من العرش ،قائال" :يتم ذلك ".رؤيا 17-16:16
" وأعرب "تحدث عن الشيطان ،وأنه يجمع قواته الرجال ،خسر في بلده األكاذيب والخداع من األرواح الشريرة الثالثة ،للقيام بمعركة ضد
بعضها البعض.
تذكر :الشيطان يكره هللا ،وكل ما كان قد تم إنشاؤها وتقف للشيطان ولذلك تعتزم هذه القوات ،كل منها من اعماه يكمن الشيطان ،المعارضة ليس
فقط تدمير بعضها البعض بل تدمير األرض كلها وجميع أشكال الحياة عند إجرائه.

العبارة " ،يتم ذلك" ،هللا إشارة إلى الوقت الذي هللا قد عقد مرة أخرى من صرامة العقوبة ضد إبليس وكل اتباعها وأصبح الشيطان.
تذكر :ودعا الشيطان هللا كاذب ،ومخادع .وكان هللا إلظهار جميع المالئكة والرجال ،أن لجنة تقصي الحقائق ،وأن كان إبليس الذي كان كاذب
ومخادع .مع هذا التجمع في هرمجدون ،هللا تمكنت أخيرا من إنهاء عقد الشيطان على البشرية .من هذه النقطة ،هللا اآلن قادرة على إزالة الشيطان ،وكل ما شر
من خارج الكون بأكمله وليس فقط "كوكب األرض"-

وكانت هناك أصوات ،والرعود والبرق؛ وكان هناك حدوث زلزال كبير ،مثل عدم حيث كان الرجال على األرض ،حتى األقوياء زلزال ،وكبيرة جد ًا.
الوحي 16:18
هناك ثالث قوي الشر في العالم اليوم ،والتي أعتقد أنفسهم جنود هللا ،ولكن في الواقع هم جنود من معارضة "األديان الباطلة" .تلك التي تأتي من نهر
الفرات تمثل حركة دينية واحدة ،وأولئك الذين هم جزء من مكافحة المسيح آخر ،وتلك التي تمثل "النبي الكاذب" الثالث.
وقد جيرة الخاص بك وزرة حول مع الحقيقة ،إشارة "كلمة" هللا الحقيقية كما يوجد من خالل دراسة جدية في كتب الكتاب المقدس-
على درع بر هو إشارة إلى الوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح ،الذي يترجم إلى وجود "األخالق هللا".
وبعد قدميك منتعل مع إعداد إنجيل السالم ،إشارة إلى "اإلنجيل هللا" كما أنها وجدت في الكتب من الكتاب المقدس-

درع اإليمان
قبل كل شيء ،آخذا بدرع اإليمان داخلنا ية يجب أن تكون قادرة على إخماد جميع السهام الناري من األشرار .أفسس 06:16
درع اإليمان وهو االعتقاد الخاص بك( ،اإليمان) ،أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،ووعود هللا صحيحاً ،ويمكن أن يعتقد بكفيل.

ويأخذ خوذة الخالص ،وسيف الروح الذي هو كلمة هللا :الصالة دائم ًا مع جميع الصالة والدعاء في الروح ،ويراقب  thereuntoبكل مثابرة والدعاء
لجميع القديسين .أفسس 18-06:17

خوذة الخالص إشارة إلى وعد هللا للخالص والحياة األبدية لجميع الذين عبادة هللا كما أنه أوامر والذين يعيشون ضمن حدود األخالق هللا.
هو السيف روح اإليمان بالقوة وعظمة هللا هزيمة كل الذين يعارضون له.

تكون متواضعة في الخدمة الخاصة بك إلى هللا
إذا تكون هناك ولذلك أي عزاء في المسيح ،وإذا كان أي راحة حب ،وإذا كان أي زمالة روح ،إذا أي األمعاء ورحمة ،تحقيق يي بي الفرح ،وأن يي
أن تشاطرها الرأي ،ووجود الحب نفسه ،التفاق واحد ،من عقل واحد .فيلبي 2-2:1

ويجري "واحد مع هللا "،بالروح واألخالق لديك هللا نفسه دفاعك ضد الشيطان وأكاذيبه.
السماح ألي شيء أن يتم من خالل الصراع أو فينجلوري؛ ولكن اسمحوا الوطوء العقل كل التقدير األخرى أفضل من أنفسهم .تبدو ال كل رجل في
بلده األشياء ،ولكن كل رجل أيضا على أمور أخرى .السماح لهذا االعتبار في كنت ،الذي كان أيضا في "يسوع المسيح" :فيلبي 5-2:3

ال تنفق وقتك أخذ االهتمام بنفسك والخاص بك الرغبات والحاجات ،إنما ننظر إلى اآلخرين أن كنت قد يساعد منهم الذين هم أسوأ حاالً
مما كنت .التفكير في الخيرية والعطف ،والحب والتفاهم ،وقبل كل شيء الرحمة ،كما أظهر هللا رحمه نحو لكم.

هللا في جسد رجل
منظمة الصحة العالمية ،ويجري في شكل هللا ،ويعتقد أنه ليس من السرقة في المساواة مع هللا :ولكن نفسه ال سمعة ،واتخذ له شكل خادم ًا ،وقدم في
شبه الرجال :فيلبي 7-2:6

السيد المسيح هو جوهر هللا .أن هللا ذهب من كونه الخالق ورب الكون لجعل نفسه في صورة الرجل في شخص يسوع يكشف الحب لديه
ألطفاله.
وأن وجدت في أزياء كرجل ،هو نفسه بالتواضع ،وأصبح مطيع ًا حتى الموت ،بل موت الصليب .فيلبي 2:8

هللا ال يجعل فقط نفسه في صورة رجل ولكن جاء ليس كحاكم أو رجل من السلطة والثروة ولكن كنجار متواضع ،بتواضع للغير،
وتعريض نفسه أللم الموت .هو الذي األبدي لألبد ،يسمح لنفسه أن يشعر بألم الموت ،وذلك ألنه يعرف أن األلم ومما قد بر إلصدار حكم على جميع
الرجال.
كان الموت بالصليب اختراع من أوعية الجحيم الذي يستخرج أقصى األلم والمعاناة من تلك مسمر إليها .سمح هللا بأنه في شكل وهيئة
يسوع يجب تجربة هذا الموت بدالً من بعض أخرى أقل مذلة وألم الموت شغلها .ذلك أنه بالنسبة لنا ،نحن ربما من خالل مثال له معرفة حبة.

كل الركبة القوس
ولهذا السبب هللا كما خلت عالية تعالى  )him,(Jesusوأعطاه اسم الذي فوق كل اسم :أن في اسم يسوع كل ركبة ينبغي الرضوخ ،من أشياء في
السماء ،واألشياء في األرض ،واألمور تحت األرض؛ وأنه ينبغي أن يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب "مجد هللا" األب .فيلبي 11-2:9

ألن يسوع أطاع إرادة والده ،حيث أنه قد انقذنا ،هللا قد رفع له في المجد حيث أنه عندما يتحدث باسمه؛ سماع كل ذلك سوف القوس على
الركبة وإعطاء تبجيل يسوع في بنفس الطريقة التي سوف يفعلون عندما يقف أمام هللا األب.

تستمر في ايمانك
ولهذا السبب ،بلدي الحبيب ،كنتم قد أطاع دائم ًا ،ليس كما في حضوري فقط ،ولكن اآلن الكثير أكثر في غيابي ،العمل على إنقاذ الخاصة بك مع
الخوف ويرتجف .فيلبي 02:12

بينما  Paulكان حتى اآلن بين الناس أنهم استمعوا والمستفادة وقبلت ويعتقد في كل ذلك أنه بشر لهم .اآلن أنه لم يعد معها Paul ،اآلن
مشجعة لهم االستمرار في إيمانهم ،كما أنه كان يدرس لهم ،وال تدع اإلنجيل الغير الذي كان ال بشر به  Paulالتأثير عليهم من الحقيقة.

حسب السرور هللا
ألنه هو هللا الذي  workethلكم على حد سواء وسوف والقيام لسعادته جيدة ،القيام بجميع األمور دون مورمورينجس ويشكك في :أن كنتم قد تكون
تالم وغير مؤذية ،أبناء هللا ،دون توبيخا ،في خضم أمة الملتوية والمنحرفة ،بين منهم يي تألق األضواء في العالم؛ فيلبي 15-02:13

عند إعطاء نفسك إلى هللا ،أنه يظهر نفسه لكم ،من خالل ضمير معززة ،ما هو الصواب والخطأ .االستماع إلى صوته ،وإقامتهم بسرعة
إلى "األخالق هللا" .إذا كنت تأخذ من الوقت والجهد تعلم ومعرفة جميع الصفات األخالقية الواردة في الوصايا العشر وفي "تعاليم يسوع" والسعي
لجعل تلك األخالق األخالق الخاصة بك ،فإنك سوف تكون واحدة مع هللا .
في هذا العالم الملتوية والمنحرفة ،التي تلتزم "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،أنت الذي التمسك "األخالق هللا" ،يصبح ضوء ساطع من الخير
أن بعيداً يضيء حولك فقدوا في ظالم الشيطان األكاذيب والخداع.
عقد المنصوص عليها كلمة الحياة؛ أنا قد نفرح في يوم المسيح ،والتي قد ال تعمل بدون جدوى ،ال عملوا دون جدوى .فيلبي 02:16

عند تبني أخالق هللا ،وتعطي العبادة هلل كما أمر في األربعة األولى للوصايا العشر ،ثم كنت على ضوء الحياة للعالم بأسره لرؤية أي
خالف ذلك فقدت في ظالم يكمن الشيطان .عندما كنت اتبع التعليمات يسوع كما عبر عنها رسول هللا  ,Paulثم ال بشر  Paulسدى ،ولم هللا أرسل
ابنه يسوع ليعلمنا بدون جدوى.
نعم ،وفي حالة أن تكون عرضت على التضحية والخدمة الخاصة بك اإليمان ،الفرح ،ونفرح معكم جميعا .لنفس السبب أيضا أنتم الفرح ،ونفرح مع
لي .فيلبي 18-02:17

نفرح بالرب وحذار
وأخير ًا ،إخوتي ،نبتهج في الرب .لكتابة نفس األشياء لكم ،بالنسبة لي في الواقع ليست خطيرة ،ولكن لك أنها آمنة .فيلبي 3:1

احذر من الكالب ،احذر من العمال الشر ،احذر من اإليجاز ،ألننا الختان( ،من القلب) ،عبادة هللا في الروح ،ونفرح "يسوع المسيح" ،وأن عدم الثقة
في الجسد .فيلبي 3-3:2

هذا هو  Paulفي محاولة إلظهار قلقه من أن اآلخرين" ،األنبياء" ،سوف يعظون عقيدة خطأ ،وأن أولئك الذين أظهروا الحقيقة عن
طريق  Paulوالرسل اآلخرين ،بحاجة إلى إبقاء قوية في تلك التعاليم وال يتم سحبها بعيداً بكلمات زائفة وكاذبة الجمارك.
في اآلية  3أعاله ،أنا المنسوبة في أقواس( ،من القلب) ،إلظهار الحقيقة لما يقوله  .Paulالعهد الثالث لديهم "شريعة هللا" مكتوب على
قلوبهم ،ال كالقوانين التي يجب أن تبقى ولكن كجوانب شخصيتهم ،الشرف واألخالق.
تذكر" :الختان" أولئك الذين هم اليهود ،التي يتم ختانهن من القلفة .ولكن  Paulفي اآلية أعاله هو إشارة إلى أولئك الذين يتم ختانهن
من القلب  ،أن يجري اتباع المسيح تتطلب أية عالمة المادية ،ولكن لديها عالمة روحية .هم أولئك الذين لديهم "قوانين هللا" مكتوب في قلوبهم.
إذا "شريعة هللا" مكتوبة على القلب ،فال يزال أنت طاعة للوصايا العشر ،لكنه لم يعد كقانون يلزم أن تطاع ،ولكن كجزء من أنت؛
شخصيتك ،الشرف الخاص بك" ،الطابع األخالقي" الخاص بك.

نسب Paul 's
ولو كنت قد أيضا الثقة في الجسد ،إذا ثينكيث أي رجل آخر أنه قد خلت إثبات ًا لما تقدم أنه قد يثق في الجسد ،وأنا أكثر :الختان في اليوم الثامن ،من
مخزون إسرائيل ،من قبيلة بنيامين ،العبرية من العبرانيين؛ كما لمس القانون ،والفريسي؛ فيما يتعلق بحماسة ،واضطهاد الكنيسة .لمس بر وفي القانون ،وتالم.
فيلبي 6-3:5

 Paulفرد من أفراد األسرة الذين كانوا كهنة المعبد ،وعلى هذا النحو أنه تلقي تعليما جيدا .مع هذا الوضع ألن كهنة المعبد ،وعقد أعضاء
"الطائفة من الفريسي" في ،األسرة  Paulمكانا ً للشرف في المجتمع ،وفي مدينة القدس نفسها واحترامها.
ولكن ما هي األشياء مكسب بالنسبة لي ،تلك التي أحصيت الخسائر للمسيح .نعم وال شك ،وأعول على جميع األمور ولكن خسارة للسعادة لمعرفة
"يسوع المسيح" ربي :الذين عانوا من فقدان كل شيء ،واالعتماد عليهم لكنني الروث ،وأنه قد فزت المسيح .فيلبي 8-3:7

ما هي األشياء كانت تكتسب بالنسبة لي؟  Paulهو طرح السؤال" ،على الرغم من أن لدى جميع هذه األمور ،وهم ما هو جيد فيما يتعلق
بعدم وجود المسيح؟" المسيح جميع هذه األمور أحصيت كخسارة ،وأن يقول ،أنها ليست لها قيمة كما تابعا ليسوع المسيح.
 Paulيشير إلى معرفة "يسوع المسيح" ربي ،ألنه الذي تكبد خسارة كل شيء .ويكشف  Paulكذلك ،واالعتماد عليها ،لكن الروث،
مما يعني أن  Paulيهم الجميع بأنه قد تخلت عن في بلده زمالة مع المسيح ،ال شيء على اإلطالق ،فقط الروث مقارنة بكل ما قد حصل من هللا
مقابل إيمانه.
 Paulمستعد للتخلي عن كل شرف ومكانه أسرته؛ أن أنا قد ربحت المسيح .هذا هو عالمة المؤمن الحقيقي الذي يضع طرق هللا فوق بلده
الرغبات الشخصية والرغبات.

بر هللا
لالطالع على إليه ،عدم وجود بر الخاصة المتعلقة باأللغام ،والقانون ،ولكن ما من خالل اإليمان بالمسيح ،البر الذي من هللا باإليمان؟ فيلبي 3:9
وقد أعلم له ،وقوة قيامته ،والزمالة من معاناة له ،يجري بذل ينشده حتى وفاته؛ إذا بأي وسيلة قد تحقيق أنا منعزلة بقيامه الموتى 11-03:10 .فيلبي
ال كما لو حققت فعال ،أما بالفعل الكمال :ولكن أتابع بعد ،إذا أنا قد القبض أن الذي أيضا أنا أشعر بالقبض على يسوع المسيح .فيلبي
03:12

األشقاء ،عد ال نفسي إلقاء القبض على عناصر :ولكن هذا شيء واحد أفعل ،متناسين تلك األشياء التي وراء ،والتوصل إلى المنصوص
عليه حتى تلك األشياء المعروضة ،الضغط نحو العالمة للحصول على جائزة الستدعاء عالية هلل في "يسوع المسيح" .فيلبي 14-03:13
ولذلك ،وكثير ًا ما يكون مثاليا ،لنكن هكذا التفكير :وإذا في أي شيء أنتم وإال يكون التفكير ،يجوز أن هللا يكشف هذا حتى لكم .فيلبي
03:15
ويريتو ونحن قد تحققت بالفعل ومع ذلك ،سيرا على األقدام بنفس القاعدة ،فللعقل نفس الشيء .فيلبي 03:16
األشقاء ،أن شوهد معا من لي ،ووضع عالمة عليها والسير على ذلك كما أنتم لنا انسامبلي .فيلبي 03:17

للعديد من السير ،من بينهم قد قلت لك في كثير من األحيان ،واآلن أقول لكم حتى البكاء ،أن هم أعداء صليب المسيح :نهايته هو تدمير هللا
الذي هو على البطن ،وهو الذي مجد في العار بهم ،الذين يمانعون في األمور الدنيوية .فيلبي 19-03:18

لقد كانت تجربتي بأقرب وقت ممكن والغرض من "يسوع المسيح" ،التي كان لي لم يعد االهتمام في األشياء من هذا العالم ،جئت إلى فهم
كامل لمنظمة الصحة العالمية هللا.

وكنت مرة مهتمة جداً بقراءة روايات الخيال العلمي ،وحتى كتب ،ونشر واحدة من بلدي" ،مصير رجل ونشرتها أمريكا نشر" .مع بلدي
اعتناق "تعاليم يسوع" وقبول الوصايا العشر في بلدي الشخصية واألخالق ،لم يعد لدينا الكثير من االهتمام في أشياء خيال؛ أن واقع هذا العالم ،مع
الشيطان تأثيراً قويا على األمم والناس ،اآلن أكثر إلحاحا.

لحديثنا في السماء؛ من أين أيضا نبحث عن المنقذ ،الرب يسوع المسيح :الذي يجوز تغيير الجسم الدنيئة ،والتي يمكن أن تصاغ مثل
منعزلة جسده المجيدة ،وفقا للعمل موجبة وقادرة حتى على إخضاع كل شيء حتى نفسه .فيلبي 21-03:20

الوقوف السريع في الرب
ذلك ،إخوتي الحبيب غاليا وانتظاره ل ،بلدي الفرح والتاج ،حتى تقف سريعة في الرب ،بلدي الحبيب الغالي .فيلبي 4:1
أنا يوفقنا يوودياس ،ويوفقنا يسعد ،أن العقل نفسه في الرب .فيلبي 4:2

أن يكون في العقل نفسه هو اإليمان نفسه بكل ما يقف هللا وأوامر وكل ما يدرس يسوع المسيح .لتلقي وقبول فهم نفسه كما قد Paul
وبشر  Paulوالرسل اآلخرين ،وعدم إضافة إلى أو إزالتها من أي شيء أن الرسل بشر.
مثال ذلك كبشر  Paulبشأن ختان للقلفة ،كما يجري في "نية يسوع المسيح" ،أن شريعة هللا مكتوب على قلوبنا ،ولها ولذلك ال حاجة
لعالمة المادية رمزية للختان.

سخية ،وإعطاء
وتوسل إليك أيضا ،صحيح نير-زميل ،ومساعدة المرأة التي عملوا معي في اإلنجيل ،مع األسمنت أيضا ،ومع اآلخر بلدي الزميل-العمال،
الذين ترد أسماؤهم في كتاب الحياة -فيلبي 4:3

افرحوا بالرب دائم ًا :ومرة أخرى أقول" ،افرحوا" .واسمحوا الخاص بك االعتدال يعرف بمعزل جميع الرجال .الرب في متناول اليد.
فيلبي 5-4:4
كن حذر ًا ألي شيء؛ ولكن في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر اسمحوا الطلبات الخاصة بك يتم إطالع هللا -فيلبي 4:6
وسالم هللا ،الذي يقوينا كل فهم ،وتحتفظ الخاص بك القلوب والعقول من خالل "يسوع المسيح" -فيلبي 4:7

أن سانت-كما هو الحال في جميع األمور
أخيرا ،األخوة ،األشياء على اإلطالق هي  ،trueاألشياء على اإلطالق هي صادقة ،األشياء على اإلطالق هي فقط ،واألشياء على
اإلطالق هي محض ،األشياء على اإلطالق هي جميلة ،األمور على اإلطالق لتقرير جيد؛ ولو أن هناك أي الفضيلة ،وإذا كانت توجد أي الثناء،
التفكير في هذه األمور .فيلبي 4:8
القيام بتلك األمور التي ية سواء المستفادة ،وتلقى ،واستمع إلى ،وينظر في لي :،وآله السالم يكون معكم .فيلبي 4:9

ولكن أنا ابتهج بالرب كثيرا ،أن اآلن في الماضي الرعاية الخاصة بك للي خلت ازدهرت مرة أخرى؛ وحيث كنتم أيضا حذر ًا ،لكن يي
تفتقر إلى الفرص .وليس أن أتكلم فيما يتعلق بالعوز :لقد المستفادة ،في الدولة على اإلطالق أنا ،ذلك أن يكون مضمون .فيلبي 11-04:10

أنا أعرف كيف يمكن أن تنحط على حد سواء ،وأنا أعرف كيفية تكثر :في كل مكان وفي كل شيء ولدى تعليمات بأن تكون كاملة ،وأن
تكون جائعا ،على حد سواء وتكثر وتعاني حاجة -فيلبي 04:12
أستطيع أن أفعل كل شيء من خالل المسيح التي سترينجثينيث لي  .على الرغم من ذلك يي قد أحسنت ،أن أنتم يتصل ببلدي فتنة .فيلبي
14-04:13

اآلن فيلبي يي تعرف أيضا ،أنه في بداية اإلنجيل ،عندما غادرت أنا من مقدونيا ،ال كنيسة تبلغ معي كالمتعلقة بإعطاء وتلقى ،لكن أنتم
فقط .حتى في تسالونيكي يي إرسالها مرة واحدة ومرة أخرى حتى بلدي ضرورة .ليس ألن أرغب في هدية :ولكن أرغب في الفاكهة التي قد تكثر
إلى الحساب الخاص بك .فيلبي 17-04:15

ولكن لدى الجميع ،وتكثر :أنا الكاملة ،التي تلقت من ابافروديتوس األشياء التي تم إرسالها من أنت ،ورائحة من رائحة حلوة ،تضحية
مقبولة ،إرضاء جيدا هلل .فيلبي 04:18

ولكن يجوز إمداد إلهي كل حاجتك وفقا له الثروات في المجد بالمسيح .اآلن منعزلة هللا وأبينا أن المجد لألبد ومن أي وقت مضى .أمين.
 20-04:19فيلبي
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