كتابات Paul
الفصل 10
إهمال هيئة الفساد
الود أن يي يعرف ما هو الصراع الكبير لدى لك ،ولهم في الودكيه ،وعلى العديد من ما لم آر وجهي في الجسد؛ أن قلوبهم قد يكون االرتياح ،يجري
حك معا في الحب ،ومنعزلة ثروات جميع الضمان الكامل للتفاهم ،إلى االعتراف بسر هللا ،واألب ،والسيد المسيح؛ في منهم من اختبأ جميع كنوز الحكمة
والمعرفةColossians 2:1-3 .

الصراع الكبير الذي يتحدث  Paulله قلق أولئك الذين أتوا لقبول "تعاليم يسوع" كما بشر به  ,Paulسيتم على نحو ما يكون خدع من قبل
اآلخرين ،وسحبها بعيداً عن الحقيقة التي بشر  Paul .Paulالمخاوف أن المحنة من االضطهاد والتعذيب حتى الموت على أيدي أولئك في خدمة
الشيطان جميع الذين تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل ،واختار أن يعيش في ظل أخالق هللا ،يجب أن تحمل ،سوف يسبب كثير يتعثر ويتم
سحبها بعيداً عن إيمانهم ،العودة إلى أكاذيب الشيطان وأكاذيب أولئك الذين يعظون متع األرض  ،الذين يدينون بالتبشير يسوع ،لكن التبشير في
الواقع تتعارض مع "تعاليم يسوع" .أول يوم السبت هو أحد هذه الكذبة ،على الرغم من أن وقت  Paulلم تكن موجودة ،وحتى مع ذلكPaul ،
رأيت أنه قد تنشأ.
تحمل هذه المشاق دائما ً مع وعود هللا ويسوع في عقلك ،وأعلم أن هذه الحياة مؤقتة ،ولكن وعود هللا األبدية.

الحاجة إلى دراسة شخصية
كنوز الحكمة والمعرفة ،إشارة إلى الحاجة إلى دراسة وبحوث الخاصة بك فهم ،لتثقيف نفسك في "كلمة هللا" ،ومما يعرف باليقين وهو ما
هي الحقيقة كما يتحدث بها هللا وهي ما هي عبارة كاذبة ،ال بعد تم التحدث باهلل.

تحذير Paul 's
وهذا القول ،خشية أن أي رجل ينبغي أن التضليل لك بكلمات تحريضية .على الرغم من أن يكون غائبا في الجسد ،ولكن أنا معك في الروح ،جينج
والديان النظام الخاص بك ،وصمود اإليمان بالمسيحColossians 2:4-5 .

كما أنتم ولذلك تلقي الرب "يسوع المسيح" ،حتى المشي يي له .الجذور وتراكمت في له ،والمقرر في اإليمان ،كما كنتم قد تم تدريسها ،الكثرة فيه مع
الشكرColossians 2:6-7 .
احذر لئال يفسد لك أي رجل من خالل فلسفة والخداع دون جدوى ،بعد تقليد الرجال ،وبعد ترافع في العالم ،وليس بعد المسيحColossians 2:8 .

فقط عن طريق تثقيف نفسك في "كلمة هللا الحقيقية" سوف تعرف إذا كان رجل يحاول يفسد لك من خالل فلسفة كاذبة أو اإلنجيل،
وللدراسة ،البحث ،والتعلم ،وروحك الخالدة هي على المحك.

لفي له( ،يسوع المسيح) ،المائتة جميع االمتالء من ألوهية جسدي .وأنتم بالكامل له ،وهو رئيس كل من اإلمارة والسلطة :في منهم أيضا يي هي عملية
الختان بالختان بدون أيدي ،في وضع إيقاف جسم خطايا الجسد بختان المسيحColossians 2:9-11 :

كأتباع المسيح ،ونحن "الختان" بإيمان وآمل للخالص .أن عملية الختان دون اليدين ،إشارة إلى ختان للقلفة وكيف يتحقق على أيدي
رجل ،بينما ختان للقلب ويتحقق من خالل اإليمان بوعود هللا وإثبات هذه الوعود في قيامه يسوع المسيح.

إبطال من قبل يسوع
ودفن معه في المعمودية ،فيها أيضا يي هي ارتفع معه من خالل اإليمان بعمل هللا الذي خلت أثيرت معه من بين األموات .ولكم ،يجري القتلى في
ذنوبك وأونسيركومسيسيون من اللحم الخاص بك ،قد خلت أنه تسارع معه ،قد غفر لك جميع مختارا؛ قم بالكتابة اليدوية للمراسيم التي كان ضدك ،خالفا
للواليات المتحدة ،ويعتبر الخروج من الطريق ،تسمر إلى صليبة؛ Colossians 02:12-14

خط اليد المراسيم التي كانت ضد أنت تشير إلى تقاليد المعبد فيما يتصل بالقيود المفرطة بشأن يوم السبت ،فضال عن تلك القوانين التي
تتعلق بالتضحية بالحيوانات للتطهير من الذنوب.
خط اليد المراسيم ال تشير إلى "الوصايا العشر هللا" .أعتقد أن من الوصايا العشر مثل "الدستور األمريكي"؛ هو القانون األعلى،
وجميع القوانين األخرى خاضعة لها .إذا كان هو سن قانون مؤجر الذي يبطل أو يقيد إحدى وصايا هللا ،ثم أن القانون المؤجر هو غير قانوني ،وهو
مذنب.
مع التضحية بالمسيح ،جميع القوانين أو المراسيم التي تتعلق بالتضحية بالحيوانات ،الغية وباطلة .أي شخص القيام بالتضحية بالحيوان
منذ يسوع أن تكون المشاركة في الخطيئة.
مثل طريقة ،قال يسوع أن قدم يوم السبت للرجل ،ال الرجل ليوم السبت ،وجميع المراسيم تلك المنشأة بشيوخ المعبد على مر السنوات،
التي جعلت مراقبة يوم السبت شيئا الرهبة بدالً من احتفال يجري مع هللا ،ولذلك تم إبطالها بيسوع.

مدلل الممالك والقوى
وقد أفسد الممالك والقوى ،أنه شو منهم علنا ،منتصرا عليها في ذلكColossians 02:15 .

الممالك والقوى األخرى التي انتصر يسوع كانوا شيوخ المعبد وتقاليدهم تجديفا ،فضال عن قوة اإلمبراطورية الرومانية وقوانينها الوثنية
المضادة هللا.

تمكنك من ال رجل القاضي
السماح ألي رجل ولذلك القاضي في اللحم ،أو في الشراب ،أو فيما يتعلق هوليداي ،أو للقمر الجديد ،أو أيام السبت :التي هي ظل األمور المقبلة؛ ولكن
الجسد المسيحColossians 02:16-17 .

ما كنت أكل
السماح ألي رجل ولذلك القاضي في اللحم ،أو في الشراب يشير إلى قبول يسوع هو ليس ما كنت وضعت في فمك يدنس الجسم ،ولكن
تلك التي تأتي إليها من الفم .جميع الحيوانات من هللا ،لذلك جميع اللحوم جيدة ،بينما يأتي هذا الذي كنت أتكلم من القلب ،وإذا كنت أتكلم الكفر ثم
تدنس قلبك ومن خالل ذلك الجسم.

احتفاالت العيد
وأعتقد  Paulهو إشارة إلى عيد الفصح عندما يقول " ,Paulهوليداي ،أو القمر الجديد ".االحتفال بالفصح هو جزء من "العهد الثاني"،
وهذا مطلوب من جميع اليهود يشملها "العهد الثاني".

احتفال عيد الفصح الجديد
مع قيامه يسوع ،ورجم  ،Stevenفقدت أمة إسرائيل العهد مع هللا .الجديدة أو كما يطلق عليه "العهد الثالث" يجعل أي شرط يتعلق
بالتضحية بالحيوان تؤكل خالل االحتفال بالفصح.
عيد الفصح ال تزال هناك حاجة مالحظة ولكن "الفصح الجديد" هو الجسم والدم من المسيح كما هو مبين في اآليات التالية.

وكما أنهم كانوا يتناولون ،يسوع أخذ الخبز ،والمباركة ،والفرامل ،وأعطاه لتالميذه وقال " ،تناول الطعام؛ هذا هو جسدي " .وأنه أحاط
بكأس ،وقدم شكره وأعطاه لهم ،قائال" :شراب يي كل ذلك؛ هذا هو دمى للعهد الجديد ،الذي هو يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا" .
Matthew 26:26-27
بدالً من التضحية بحيوان لتناول الطعام خالل وجبة عيد الفصح ،كأتباع المسيح ،أننا بدالً من ذلك كسر الخبز كرمزية من جسد المسيح،
وإننا شرب النبيذ ،بوصفها رمزاً لدم يسوع .هذا هو "عيد الفصح الجديد" ،وأن تذكر هللا كل فعل لجعل شعب إسرائيل خارج مصر ،ولكن أيضا أن
نتذكر تضحية يسوع السقاطها آثامنا.
ولذلك "سانت هللا في" ظل العهد الثالث إذا كنت ال التضحية بحيوان وأكلة في حفظ الفصح ،سيتم اضطهاد اليهود في ذلك الوقت لك للذين
يدينون بعبادة "هللا خلق" وبعد فشلت في أن تبقى شرطا أساسيا "العهد الثاني" بتعيين من هللا.
واقترح أن هذا أيضا نبوءة بشأن االحتفال بأعياد الميالد وعيد الفصح ،وكذلك .إذا كنت قد قرأت الدروس والجزء الموجود بعنوان "لماذا
نحن مراقبة عيد الميالد "،سوف تعرف لماذا أتكلم عن هذا هنا.
االحتفال بعيد الميالد أصبح تقليدا منذ فترة طويلة كاحتفال بميالد السيد المسيح ،ولكن سوف تجد أي مكان في الكتاب المقدس حيث هللا أو
يسوع يعطي األوامر أو التعليمات التي أردنا الحفاظ على مثل هذا االحتفال بها ،وبالتالي إذا لم يتكلم هللا ،يجب أن يكون كذب.
إذا كنت تقبل أن االحتفال بعيد الميالد هو كذب وذا يرفضون إعطاء االحتفال لعيد الميالد ،ثم هناك أولئك الذين سوف ندين لك ،أرى أنها
بهذا أن  Paulيقول لنا ال للسماح لهم بإصدار حكم بشأن هوليداي عليكم .يبقى وفيا للحقيقة كما بشر به يسوع ،وال تسمح لنفسك أن تكون تالفة
باإلنجيل أو تقاليد زائفة أخرى.

أيام السبت
أو أيام السبت :وهي ظل أمور التي تأتي .وهذا له مرجع نبوية .وكان هناك واحد فقط "يوم السبت" خالل حياة يسوع و  .Paulهو
وضوح هذا اليوم في "الوصية الرابعة" ،خروج  ،11-20:8كذلك في األيام السبعة من خلق ،سفر التكوين  ،3-2:1وهذا يجري من غروب
الشمس في "اليوم السادس" من األسبوع ،واليوم (الجمعة) إلى الغروب في "اليوم السابع" من األسبوع (السبت).

تأخذ

مالحظة Paul :يستخدم كلمة "األيام" في إشارة إلى يوم السبت بصيغة الجمع وليس المفرد .وفي وقت هناك اليومين الماضيين

أن يراعيها الناس كيوم السبت تبعا ً لإلنجيل أنها تلتزم .السبتية بين عدد قليل من اآلخرين واليهود االحتفال باليوم السابع كما ورد في "الوصية
الرابعة" ،بينما معظم الديانات المسيحية االحتفال "اليوم األول" من األسبوع الحقيقي يوم السبت .معرفة هللا معرفة الحقيقة ،ومن ثم اليوم الصحيح
أمر حاسم لوجودكم مطيعة "كلمة هللا" أو التي تتعارض مع "كلمة هللا"" .روحك الخالدة" معلقة في الميزان.

اليوم السابع هو الحقيقة
كما سوف نعرف ،إذا كنت قد قرأت كل هذه الكتابة من صفحة ويب هذه ،لقد أظهرت أن "السبت اليوم السابع" ال يزال هللا يوم مقدس،
بينما "األولى يوم السبت" هو كذب الشيطان .ولذلك ،يجري  Paulالنبوية في فهمه أنه في الوقت المناسب سيكون هناك تزاحم بين األناجيل
المتعارضة التي توجد في العالم اليوم .األمر متروك لكم ،من خالل الدراسة ،والتعليم ،وفي الصالة إلى هللا ،تقرر أي السبت هو Commanded
واحد باهلل ،إذا أنها ليست تحت قيادة هللا ،الذين ثم قاد ذلك؟

النظر في

هذا :إذا كان يسوع قد علمت يوم آخر من تلك التي هي المنصوص عليها في "الوصية الرابعة" ،ثم أين هو مكتوب في

الكتاب المقدس .ويمكن العثور على أي شيء؛ ولذلك ،أظل واحد أن يعطي هللا وصية .ويرد هذا النقاش بها  Paulفي العبرانيين . 11-4:4
في حياتي ،أنا مقتنع بأن العديد من األشخاص الذين ينتمون إلى تلك الكنائس التي تبشر به "يوم السبت أول" لن تواجه أي مشكلة العودة
إلى "السبت اليوم السابع" باستثناء االحتقار واالضطهاد التي سوف يحصلون عليها من سائر أعضاء الكنيسة .أنها بهذا االحتقار واالضطهاد من
الرجال ضدك أن  Paulهو تحذير ال للسماح لتؤثر على العبادة الخاصة بك.

التمسك بكلمة هللا الحقيقية
لهذا أن يتحدث  .Paulإجراء سريع للحقيقة ،ال تدع اإلنجيل كاذبة وتقاليد الرجل التأثير على التصميم الخاص بك .عدم السماح بما قد
يعتقده اآلخرون عنك للتأثير على القرار الخاص ،وهو هللا الذي رأي أن تحتاج إلى النظر ،وال ترى من الرجال.
فللرجل ال التضليل لكم مكافأة الخاصة بك في تواضع طوعي وعبادة المالئكة ،التدخل في األمور التي لم ير أنه قد خلت ،ينفخ عبثا بعقله جسدي،
وليس عقد الرأس ومن فيه كل الجسم عن طريق المفاصل والعصابات بعد التغذية بشر ،وحك إينكريسيث معا ،مع زيادة هللاColossians 02:18-19 .

عندما تأتي إلى معرفة هللا وحقيقته ،من فهم المتعلمين ،ولذلك يجب عليك معرفة أن اآلخرين ال يستطيعون .أن علمك متفوقة على أي
أشخاص آخرين ،لماذا سيسمح لك رأي اآلخرين ،الذين يجهلون ،التأثير لك من ما كنت تعرف أن تكون العبادة الصحيحة هلل؟ نؤمن بكلمة هللا
صحيحاً ،ووضع االعتماد الخاصة بك على هذا االعتقاد ،والخالص سيكون في متناول اليد.

الرصاص في المسيح
ولهذا السبب إذا يي يكون قد مات مع المسيح من ترافع العالم ،لماذا ،كما لو أن الذين يعيشون في العالم ،وتخضع يي المراسيم ،تلمس ال؛ طعم ال؛
التعامل مع عدم؛ كلها هي أن يهلك مع استخدام؛ بعد الوصايا ومذاهب الرجال؟ األشياء التي لها في الواقع شو الحكمة في إرادة-العبادة ،والتواضع ،وإهمال
الهيئة؛ ليس في أي شرف إلشباع الجسدColossians 02:20-23 .

ولهذا السبب لو يي الميت مع المسيح من ترافع العالم ،يتصل بالشهوات ،الرغبات والملذات من األرض ،وتلك األشياء التي الجسد .إذا
كنت أفهم أن كنت ميتا أصالً ،ثم ما قيمته هناك في وجود تلك األشياء؟ ولذلك ال تسعى إلى إرضاء أشياء الجسد ،لتعرف أن الجسد الفعل ميتة،
وتسعى للبحث عن هللا ،في الدراسة والبحث ،والصالة .هذا هو الذي سيؤدي إلى السماء والحياة األبدية ،والمالحقات اللحم يؤدي إلى الوفاة.

خدمة السيد المسيح
إذا أنتم ثم يكون ارتفع مع المسيح ،تسعى تلك األشياء التي أعاله ،حيث  sittethالمسيح على اليد اليمنى هلل .تعيين الخاص بك المودة في األمور
المذكورة أعاله ،وليس على األمور على األرض .يي ميتة ،واختبأ حياتك مع المسيح في هللاColossians 3:1-3 .

عدم المشاركة في الملذات من األرض أو اللحم .إذا كنت ميتا في المسيح ،ثم األشياء من هذا العالم ليس لها قيمة .عش حياتك كما لو كنت
فعال ميتة ،والعمل نحو يوم القيامة حتى يتسنى لك أن تكون بين أولئك الذين هم اختطفوا في السحب لتكون مع المسيح.
عندما تظهر السيد المسيح ،الذي هو حياتنا ،،ثم أنتم أيضا تظهر معه في المجدColossians 3:4 .

تظهر "عند المسيح" ،مرجع قبل  Paulلالختطاف ومجيء الثانية المسيح.

خطايا األرض كشفت
ولذلك تحقير أعضاء الخاص بك وعلى األرض؛ الفجور والبرص والحنان المفرط ،والشهوات الشريرة وطمع ،ووثنية :ألجل األشياء التي غضب هللا
يأتي على أطفال العصيان :في الذي أنتم أيضا مشى في وقت ما ،عندما يي عاش فيهاColossians 3:5-7 .

حالما يتم إعطاء  Paulأكثر سرد إلى خطايا عديدة ،كل منها المتصلة بواحد أو أكثر من الوصايا العشر ،ولذلك ،إذا كان قد قيل لك أنك
أعاله "وصايا هللا" ،لماذا ال ثم  ،Paulأتوسل لك االمتناع عن مثل هذه األنشطة؟
كلمة "مورتيفي" وهو يعرف :في محاولة إلخضاع الهيئة أو الرغبات والمشاعر باالنضباط المفروضة ذاتيا ،من خالل المشقة ،واالمتناع
عن السرور ،واأللم ال سيما ذاتيا ،وعادة ألغراض دينية-
وهناك العديد من األديان باستخدام هذه الكلمات قبل  Paulيمارسون تشويه الذات بالجلد أنفسهم ،كجزء من عملية الوفاء بما يقوله .Paul
هؤالء الناس يظهرون جهلهم بما يقوله  Paulفي الواقع.
أن ما تقوله " ،Paulتحقير لذلك أعضاء الخاص بك التي على األرض" ،هو عدم إعطاء إلى يريد ورغبات أعضاء الجسم ،التي تشمل
أشياء مثل :الزنا ،البرص ،والحنان المفرط ،والشهوات الشريرة ،وطمع ،وهو الوثنية .االنخراط في هذه األمور كل الخطايا ،ولذلك Paul ،يقول
أنه يجب علينا أن نكافح إيقاف الرغبة في الدخول في مثل هذه األمور .ويتحقق ذلك من خالل الصالة وضبط النفس .هو قانون الخاص بك التخاذ

القرار بعدم القيام بهذه األمور تدل على حبك هلل وله األخالق .للتغلب على نفسك بسوط أو بأي طريقة أخرى ال يثبت عقلك على الجسم .هللا يريد أن
القديسين له العيش في السالم والحب ،وهناك ال الحب عندما كنت إساءة نفسك.

تنظف نفسك من الخطيئة
ولكن اآلن أنتم أيضا تأجيل كل هذه؛ الغضب ،غضب ،حقد ،والتجديف ،واالتصاالت القذرة من فمك .وتكمن ال واحد إلى آخر ،ورؤية يي قد وضعت
قبالة العجوز مع أفعاله؛ وقد وضع على الرجل الجديد ،الذي يتجدد بالمعرفة بعد صورة له إنشاؤه لهColossians 3:8-10 :

"الرجل العجوز" التي تحدثت من هنا يشير إلى مذنب لك قبل كنت ذهبت من خالل والدة جديدة للروح في الرب يسوع المسيح" .الرجل
الجديد" أنت ،بعد اآلن تعليما نفسك في هللا "الكلمة الحقيقية" وقد احتضنت باألخالق والعبادة الحقيقية هلل.
أن ما تقوله  Paulهو أن يجب العمل من أجل منع نفسك من الوقوع مرة أخرى في الرجل العجوز وطرقه الشريرة ،والتمسك بطرق هللا،
وفي رجل جديد.

إيمان واحد ،واحد العبادة
وحيث ال يوناني وال يهودي ،ختان ال أونسيركومسيسيون ،البربرية ،محشوش ،السندات وال مجان ًا :ولكن السيد المسيح كل شيء ،وفي كل.
Colossians 03:11

هناك فقط "واحدة من يسوع المسيح" ،وهناك فقط "واحد كنيسة المسيح" ،لذلك ،عندما نقوم بتحويل "العبادة الحقيقية هلل" ،أننا لم نعد
يوناني أو يهودي ،نحن جميع "القديسين هلل".

هللا تقرر من هم القديسين
وضع على ذلك ،منتخب هللا ،الكريم والمحبوب ،أحشاء رحمه ،واللطف ،والتواضع للعقل ،والخنوع ،احرضكم؛ أنا اآلخر ،ومسامحة اآلخر ،إذا كان
أي رجل مشاجرة ضد أي :حتى وأن المسيح غفر لك ،القيام بذلك أيضا ييColossians 03:12-13 .
كل هذه األمور هو سرد  Paulالجوانب األخالقية هلل ،وإذا كان يمكنك دمجها في شخصيتك واألخالق ،ثم سوف تكون في روح الرب ،وواحدة مع هللا.
كلمة "انتخاب" يعرف بأنه :المعين ،الذي تم اختياره ،والمحدد  Paul .يستخدم هذه الكلمة" ،انتخاب" ،إلقناع لكم أنه ليس أنت الذي يقرر أن كنت
"سانت من هللا" ،ولكن هللا-يسوع الذي يجعل من ذلك القرار .هللا هو الذي  chosesمنهم أنه على اتصال مع األشباح المقدسة ومنهم أنه سوف ال تعمل باللمس-

المقدسة
يتم تعريف كلمة "المقدسة" بواسطة القاموس ك:
 -1مخصصة أو تعيين بعيداً ألغراض دينية،
 -2المكرسة لخدمة هللا،
 -3وبعد حرف أن يستحضر الخشوع .

هذه األمور كافة صحيحاً ،ولكن هناك تعريف واحد ال يتم تضمينها في تعريف القاموس لكن عندما ننظر كيف تستخدم الكلمة المقدسة في الكتاب
المقدس ،فإنه يعني أيضا ،صحيح ،أو الحقيقة  .اإلنجيل المقدس "من هللا" هو هللا الحقيقية الكلمة.

الحبيب
كلمة "الحبيب" يتم تعريف بواسطة القاموس ك :شخص ما الذي أحب كثيرا .

أحشاء رحمه
كلمة "أحشاء" يعرف بأنه :الجزء العميق أو األعمق من شيء .
يتم تعريف كلمة "الرحمة" ك:
 -1لطف أو الصفح سيظهر لشخص ما ،ال سيما لشخص شخص لديه السلطة على مدى.
 -2التصرف أن الرأفة أو مسامحة اآلخرين.
 -3تخفيف ضائقة أو ألم.

العطف
كلمة "العطف" يعرف بأنه :ممارسة يجري أو الميل إلى بعين العطف والرأفة.

نبله
يتم تعريف كلمة "التواضع" ك:
 -1متواضعة ومتواضع في المواقف والسلوك.
 -2الشعور أو إظهار االحترام والمراعاة تجاه أشخاص آخرين .

الخنوع أو وديع
يتم تعريف كلمة "ميك" ك:
 -1عرض أقل ضررا أو الهدوء الطبيعة.
" -2كود" أو عرض االستسالم وعدم وجود مبادرة أو سوف .
ما ال يعطي القاموس كما تعريف ما يخبرنا الكتاب المقدس هم "ميك" ،وهذا ،قديسين هللا .
"ميك" يرثون األرض ،ويقول أن "القديسين هللا" سوف ترث األرض.

احرضكم
كلمة "لونجسوفيرينج" وهو يعرف :المريض ودائمة في مواجهة المعاناة أو صعوبة.
وكان هللا "احرضكم" كما أنه ينتظر أوالده بالعودة إليه في الحب والطاعة.

أنا
يتم تعريف كلمة "فوربيرينج" ك:
 -1إلى عدم القيام أو أقول شيئا أنك يمكن أن تفعل أو القول ،ال سيما عند هذا يظهر ضبط النفس أو اعتبار لمشاعر اآلخرين.
 -2أن التسامح شيء مع الصبر أو التحمل .

مسامحة
يتم تعريف كلمة "غفور" ك:
 -1استعداد ليغفر ،ال سيما في معظم الظروف.
 -2مما يسمح للتعامل جيدا مع درجة من الدقة ،أو تفتقر إلى المهارة ،أو غيرها العيب آخر.
 -3ال تختار إصدار حكم على اآلخرين وأن كان في وسعكم للقيام بذلك.

األعمال الخيرية
وقبل كل شيء وضع هذه األشياء على األعمال الخيرية ،وهي رباط الكمال .واسمحوا سالم حكم هللا في قلوبكم ،الذي يي هي تسمى أيضا في هيئة
واحدة؛ وأن يي من الشاكرينColossians 03:14-15 .
يتم تعريف كلمة "األعمال الخيرية" ك:
 -1طوعا تقديم المال أو المواد ،أو المساعدة إلى المحتاجين.
 -2استعداد للحكم على الناس بطريقة متسامحة أو مواتية .

واسمحوا بكلمة المسيح يسكن في لك غنية بكل حكمه؛ التدريس ووجه لوما بعضها البعض في سفر المزامير والتراتيل واألغاني الروحية ،والغناء مع
نعمة في قلوبكم للربColossians 03:16 .
وأيا كانت تفعل يي في الكلمة أو الفعل ،القيام بكل ذلك باسم الرب يسوع ،إعطاء بفضل هللا واألب بواسطتهColossians 03:17 .

الزوجات واألزواج
زوجات ،تقديم أنفسكم منعزلة الخاصة بك أزواجهن ،كما أنه يصلح في الربColossians 03:18 .

في هذا تحذير  Paulزوجات ،أن تعطي هم أنفسهم فقط ألزواجهن ،لكل الجنس خطيئة حفظ بين الزوج والزوجة.

األزواجوحب الزوجات الخاص بك ،وال تكون مريرة ضدهمColossians 03:19 .
األطفال ،وطاعة الوالدين في كل شيء :هذا هو إرضاء جيدا منعزلة الربColossians 03:20 .
اآلباء ،واستفزاز ال أطفالك للغضب ،خشية أن يكونوا اإلحباطColossians 03:21 .
خدم ،وطاعة في كل األمور الماستر وفقا للجسد؛ ال بخدمة العين ،كالرجال pleasers؛ ولكن في وحدة قلب ،خوف ًا من هللا :وأيا كان يي ،تفعل ذلك
ترحيبا حارا ،فيما يتعلق بالرب ،وال حتى الرجال؛ مع العلم أن الرب ية يتقاضى مكافأة للميراث :لتخدم أيها الرب المسيحColossians 03:22-24 .

وفي هذا القرن الحادي والعشرين بعد المسيح ،على األقل في "العالم الغربي" ،والرق محظور .ومع ذلك ،هذا ال تزال تنطبق على أولئك
الذين يتم توظيفهم من قبل اآلخرين .عندما تذهب إلى العمل ،أنها تقع على عاتقك مسؤولية إعطاء جهد كامل الخاص بك لتقوم بعمل جيد لألجور
التي تتلقاها.
إذا كنت الذهاب إلى العمل ومجرد المماطلة والحصول على أي شيء عمله أن يدفع رب العمل الخاص بك يمكنك القيام به ،ثم لك هي
عدم احترام صاحب العمل الخاص بك وفي نفس الوقت كنت في انتهاك "وصايا هللا" كما  Paulهو إعطاء قائمة منها.

احترام األشخاص
لكنه قال أن يتقاضى دويث خاطئ للخطأ الذي قال أنه هاث القيام به :وال يوجد احترام لألشخاصColossians 03:25 .
إذا كنت عالية التصنيف الرسمي للكنيسة ،ولكن ثم يتعثر والعودة إلى الطرق " رجل يبلغ من العمر " ،ثم فسوف يعامل بنفس الطريقة كشخص
اعتنق" تعاليم يسوع "ابدأ .هللا سيكون لها أي احترام للمحطة الخاصة بك في الحياة ،هلل ترى لنا جميعا متساوين في نعمة وعلى قدم المساواة في الخطيئة.
تذكر :أخطأ آدم المحبوب "عند هللا" ،وأنه كان يعامل إثم أنه كان ،دون أي اعتبار للحب الذي كان هللا له قبل أنه أخطأ.
عندما تقوم بإظهار عدم االحترام لشخص آخر ،يمكنك أيضا تظهر عدم احترام هلل Paul .إعطاء أمثلة من األخالق هللا كما أن األخالق ينطبق على
"طريقة هللا" .عندما كنت محترمة ،ثم كنت ال تمارس أخالق هللا؛ إذا كنت ال أخالقية ،فأنت ال مقبولة هلل.

الحصول على المعرفة والحكمة وقد
درجة الماجستير ،تعطي منعزلة الخدمة الخاص بك ما هو عادل وعلى قدم المساواة؛ مع العلم أن يي لها أيضا على درجة ماجستير في السماء.
االستمرار في الصالة ،ويشاهد في نفسه مع الشكر؛ ويثال الصالة أيضا بالنسبة لنا ،أن فتح هللا معزل لنا باب الكالم ،التحدث عن سر المسيح ،والتي أنا أيضا في
سندات :أنه قد جعله واضح ،كما أنا يجب أن يتكلمColossians 4:1-4 .
سيرا على األقدام في حكمه تجاهها التي دون الوفاء بالوقت .واسمحوا خطابك يكون دائم ًا مع غريس ،محنك مع الملح ،وأنتم تعلمون كيف ية يجب
اإلجابة على كل رجلColossians 4:5-6 .

"سانت هلل" ،كنت سوف المشي خالل هذه الحياة شخص حكمه محاطة السفيه والجاهل .سيرا على األقدام لذلك مع العلم أن أنت مثال لهم،
والكلمات واإلجراءات الخاصة بك ،يمكنك إظهار "مجد هللا" ،والخاص بك على سبيل المثال قد أنقذ اآلخرين.

سيرا على األقدام ال في الظالم
وعالوة على ذلك ثم يوفقنا لكم ،األخوة ،وحض لكم بالرب يسوع ،أن يي قد وردت لنا كيف أنتم ينبغي أن سيرا على األقدام ،وإرضاء هللا ،حتى يي أن
تكثر أكثر وأكثر 1 .تسالونيكي 4:1
من خالل كل من كتابات  Paulوكل له وجها لوجه الوعظ ،وقد أظهرت  Paulالطريق الصواب ،و "طريقة هللا" .في اآلية أعاله ،هو مناشدا Paul
لنا الذين قرأوا كلماته ،تعيش وفقا لها ،وهي كلمات يسوع كمعيّن إلى  .Paulإذا كنت تعيش حياتك كما تتبنى  ,Paulثم سوف تكثر في متعة هللا.
أنت وأنا لم يسمعوا قط  Paulالكالم ،ولكن من خالل هذه الكلمات المكتوبة ،وبلدي تعليل ما  Paulالواقع يتحدث عن ،استمعنا إلى أن الذي قال أنه
بشر ،وبالتالي ،لدينا عذر الجهل االختباء خلف.

االمتناع عن الزنا
أنتم نعلم الوصايا ما قدمنا لك من الرب يسوع .لذلك هو إرادة هللا ،حتى الخاص بك التقديس يي ينبغي االمتناع عن الزنا :تسالونيكي 3-4:2
أن كل واحد منكم يجب أن نعرف كيفية امتالك سفينته في التقديس والشرف؛ ال في الشهوة الشهوات ،حتى كالوثنيين الذي معرفة هللا ال 1 :تسالونيكي
5-4:4

 Paulاألختام مرة أخرى علينا أن نتذكر الوصايا ،ليس فقط الوصايا العشر ،ولكن أيضا جميع األشياء من األخالق تدرس من قبل
المسيح.
سفينة الخاص بك هو جسمك ،وإذا كنت المشي من خالل الحياة دائما ً طاعة ألخالق هللا ،ثم أنت تقدس جسمك ،يجعلها نظيفة والصالحين
إلى يوم نشوة ،مقبولة للمسيح واألب.
وهذا أمر جيد تحذيراً اليوم في هذا أن "األخالق هللا" تحت هجوم من هذا القبيل بدين الملحدة الليبرالية والسلوك الالأخالقي الذي تدعو
إليه .لممارسة الجنس ،أي الجنس ،خارج ذلك بين الزوج والزوجة خطيئة ،وأن يجلب لك وصوالً إلى يجري ليس أكثر من غيرها من الحيوانات
األرض .آثار هللا رجل يصل أعاله الحيوانات عندما قدم لنا روح حية ،أن تكون قادرة على أن تصبح مثل هللا ،شيء يمكن أن يحقق أي حيوان من
أي وقت مضى .لماذا ترغب في خفض نفسك مرة أخرى إلى أن حيوان؟

غبار األرض
تذكر :غبار األرض يشير إلى حقيقة أن األرض وكل ما عليها ،ويأتي من غبار النجوم ،تخرج من النجوم التي ذهب سوبر نوفا ،ولذلك
ينشأ الرجل على هذا الغبار ،وأن كان ال يوجد في الحياة .أعطى هللا الحياة للغبار في شكل النباتات والحيوانات األرض ،ولكن نحن ال زلنا شيء
أكثر من تراكم غبار النجوم .وقد آثار هللا لنا حتى من الغبار ينطوي على إمكانية الدخول إلى السماء ،لماذا ثم سيكون لك أقل نفسك مرة أخرى إلى
أن حيوان؟ لماذا تريد أن "الغبار النجوم" التي تتكون من ينبغي أن تعود مرة أخرى إلى غبار األرض ،دون الحياة ،عندما يقدم هللا لك ذلك أكثر؟

الحب خاصتك الجار
أن الرجل ال تتجاوز واالحتيال على أخيه في أي مسألة :نظر ًا ألن الرب هو المنتقم من كل هذا ،ونحن أيضا قد تبلغها بذلك مسبق ًا لك وشهد.
تسالونيكي 4:6
يسوع يقول لنا أن حب اآلخرين كما كنا اآلخرين الحب لنا .إذا كان من ناحية أخرى يمكنك إظهار عدم االحترام لشخص ما بالغش لهم في التجارة أو
سرقة منها ،ثم يمكنك الخطيئة ضد جارك ،بل أكثر من ذلك ضد هللا .لقد حذرنا من يسوع أن القيام بذلك الخطيئة ،و  Paulيجعل من الواضح أن هذه الخطيئة
ضد هللا ،وفي ذلك أنك تظهر ازدراء الخاص بك هلل عندما يمكنك االحتيال على أي شخص آخر.
هللا كائنا ً أخالقيا ،ونحن الذين خلقه أطفاله .وأنشأت مجموعة من القواعد التي نحن أوالده بطاعة هللا .هذه هي نفس القواعد التي هي حياة هللا ،وذلك له
األخالق .عندما كنا نعيش في األخالق هللا ،ثم أننا "واحد مع هللا "،الصالحين والنظيفة ،وعندما نعيش في المعارضة لألخالق هللا ثم نحن قذر والشر في نظر هللا.

ويعيش في القداسة
هلل قد خلت ال تسمى لنا منعزلة البرص ،ولكن منعزلة قداسة البابا .ذلك أن ديسبيسيث ،ديسبيسيث ال الرجل ،ولكن هللا ،الذين خلت أيضا منحهم معزل
لنا روحه المقدسة .تسالونيكي 8-4:7

تذكر :الروح الحية التي أنت تمنحها لك هللا ،وهو قطعة من هللا ،وهذا السبب في جسمك هو معبد هلل.
عند إظهار الغضب أو الكراهية لشخص آخر ،فإنه ليس فقط ذلك الشخص الذي كنت تظهر الكراهية الخاص بك ،ولكن هللا ،هلل الذي جعلنا
على العيش في بلده األخالق ،وكما يكره هللا ال ،ال ينبغي لنا إذا أردنا السير في طرق الرب.
ولكن كلمس الحب األخوي يي ليس من الضروري أن اكتب لكم :النتم أنفسكم وتدرس من هللا أن نحب بعضنا البعض .وفي الواقع أنتم تفعل ذلك تجاه
جميع األخوة الذين هم في مقدونيا جميع :ولكن نحن يوفقنا لكم ،األخوة ،أنتم تزيد أكثر فأكثر؛ تسالونيكي 10-4:9

تجنب الكسل
وأن كنتم الدراسة أن تكون هادئة ،والقيام باألعمال التجارية الخاصة بك ،وأن تعمل بيديك ،كما أمرنا لك؛ يي قد السير بصدق تجاه تلك التي دون،
وأن كنتم قد تفتقر إلى أي شيء .تسالونيكي 12-04:11

في اآليتين أعاله  Paulيقول نفس ما كنت أقوله ،دراسة ،وتعلم هللا الحقيقة بنفسك تعمل .في الحصول على المعرفة بالجهود الخاصة بك،
لذا ستعرف بال شك .ال تعتمد على اآلخرين ألقول لكم ما قاله هللا أو ما يريد هللا منك ودراسة "كلمة هللا" نفسك ،واعرف من الحصول على المعرفة
وال اإلشاعات.
عندما يكون لديك ستكون المعرفة ال تكمن يمكن التأثير لك ،للكذب بيان كذب عليك بسبب المعرفة المكتسبة من التعليم الخاص بك .عندما
كنت عمياء وغيرها أقول لكم ،دون التحقق من ذلك لنفسك ،ثم يمكنك الوقوع في فخ الشيطان ،وأكاذيبه أن المجاهرة بعدم ،وتقبل لك سوف تقع
كالحقيقة ،مما سيجعل الحقيقة هللا يبدو وكأنه كذبة.
وهذا كما مع معظم الذين يسمون أنفسهم المسيحي اليوم .أنها قبلت بالكذب أن يوم السبت اليوم األول من األسبوع ،على الرغم من أن هللا
يقول لنا أنها في اليوم السابع من األسبوع .حتى خدعت هم أنهم يرفضون "كلمة هللا" حتى عندما يظهر لهم في الكتاب المقدس.

فيما يتعلق بتلك التي وافته المنية
ولكن سوف ال يمكنك أن تكون جاهلة ،األخوة ،المتعلقة بهم ونائمة ،أيها الحزن ال ،حتى كاآلخرين التي قد ال أمل .أجل إذا كنا نؤمن أن يسوع مات
وارتفع مرة أخرى ،ومع ذلك لهم أيضا ،أي النوم في يسوع ،هللا سيجلب معه .تسالونيكي 14-04:13

تأخذ

مالحظة Paul :يقول أولئك الذين سوف يطلق "يسوع في النوم" إلى هللا في النشوة ،بدالً من أولئك الذين ليسوا من اإليمان وال

يعيشون حياتهم في "تعاليم يسوع" .فقط المستقيم سوف تثار من األموات إلى الحياة األبدية ،وأدخل السماء .أولئك الذين يرفضون "كلمة هللا" ،سيتم
رفض هللا ،وإال الموت األبدية لنتطلع إلى.
الليبرالية هي " النبي" الشيطان كاذبة تحدث في "سفر الرؤيا" .الليبرالية هي دين الملحدة التي يبشر بسلوك غير أخالقي .عندما كنت
تشارك في الزنا أو الزنا ،من اتباع "سبل الشيطان" .عندما يمكنك االحتيال على شخص آخر عن طريق السرقة أو االحتيال ،ثم يتم اتباع "طرق
الشيطان" .عندما يكون لديك طفلك إحباط ،أنت قاتل وهي كما الشيطان ،ليس كما هللا .إذا كان هللا يقول" ،أنت سوف ال" ،ثم يقول الليبرالية،
"يمكنك ،وأنها على ما يرام".

أولئك الذين هم على قيد الحياة
لهذا نقول لكم بكلمة الرب ،أن نحن على قيد الحياة ،وتبقى منعزلة مجيء الرب ال يمنع منها ونائمة .تسالونيكي 04:15
من خالل خارج تاريخ اإلنسان على األرض ،وأولئك الذين عاشوا حياتهم في "األخالق هللا" ،والذي أعطى العبادة لواحد وهللا فقط ،كما قد أمر هللا
نفسه ،سوف يكون بعث إلى "الحياة األبدية" ،حتى تلك التي عاشوا قبل "مجيء المسيح األول" .وهذا هو الغرض للمسيح المقبلة ،إعطاء وسيلة للمصالحة لألب،
بعد إزالة خطايا آدم رجل من األب.

للرب نفسه سوف ينزل من السماء بالصياح ،مع ورقة رابحة هلل :ويجوز ارتفاع القتلى في المسيح أو ً
ال :تسالونيكي 04:16

بعد موته على الصليب ،عندما يسوع كان منبعث من صاحب القبر ،اآلخرين أيضا ،الذين توفوا أن القديسين هللا ،وقد نشأ عن قبورهم،
وكذلك .هذه اآلخرين ،وهي تحدث في الكتاب المقدس ،وقد شهد العديد من ما كشفت في اآليات التالية.

ارتفع عدد من القبر
وفتحت القبور؛ وهيئات كثيرة من القديسين الذي ينام نشأت ،وخرجت من القبور بعد قيامته ،ودخلوا المدينة المقدسة ،وتبدو منعزلة
العديد-Matthew 27:52-53 .

هؤالء الذين كانت ميتة نشأت ومشى حضور ذويهم ،كما كان فذلك سيكون في "الثانية وظهور يسوع".
لقد سمعت أنه تحدث في الساعة "الثانية وظهور" المسيح أن اآلالف واآلالف من الناس سوف تختفي ببساطة ،لكن هذا ليس كيف سيكون.
وهناك كتاب شعبية من االفتراض الذي يشير إلى أنه عندما يحدث االختطاف ،أولئك الذين هم "القديسين هللا" سوف تختفي ببساطة ولكن هذا ليس
كما يخبرنا الكتاب المقدس أنه سيكون.

ارتفاع أعلى من قبورهم
الموتى في المسيح سيرتفع من قبورهم أوالً ،وسوف ينظر إليه من قبل الجميع أنحاء العالم كله .ثم أنها سترفع إلى الغيوم أن يكون مع
يسوع ،مرئية للجميع .ثم تلك لم يمت المسيح سيتم رفع إلى الغيوم ،ومرة أخرى شهد العالم بأسره .أنها لن تختفي تماما ،ولكن سيتبين الموافقة في
السحب قبل الجميع حتى أولئك القديسين ليس من هللا.
عندما يحدث هذا ،جميع هؤالء على قيد الحياة على األرض سوف نعرف دون أدنى شك أن يسوع قد عاد .والمشكلة الوحيدة هي أنه
باستثناء اليهود الذين يعيشون في القدس في ذلك اليوم ،سيكون متأخراً جداً ألولئك الذين رفضوا تعاليم يسوع والوصايا العشر هللا .وستكون الحرب
العظمى والمحنة استولت عليها آنذاك ،وجميع هذه الفرص أن الشعب يجب أن ندرك الحقيقة هللا سيكون قد مر ،وتلك التي ال تزال غير تحويلها
بالفعل ،سيتم فقدان للخالص.
ثم أننا على قيد الحياة ،وما زالت يجوز تكون المحاصرين معهم في الغيوم ،وتلبية الرب في الهواء :وحتى ونحن يكون من أي وقت مضى مع الرب.
ولهذا السبب الراحة بعضها البعض مع هذه الكلمات .تسالونيكي 18-04:15

هللا لن يقوم بإخفاء هذه األحداث من تلك التي تبقى على األرض وبقيت في خطيئة الجهل والعكس تماما ،يريد هللا أن نعلم جميعا رجل بال
شك أنه هو عز وجل .هللا يريد أن نعلم جميعا أنه عندما يقول هللا "وتأتي لي في بر وقمت حفظ" ،كلماته هي وعد ،وما يبشر باهلل ،ينفذ هللا.

يعود يسوع كلص في الليل
ولكن األوقات والمواسم ،األخوة ،أنتم ال حاجة أن اكتب لكم .النفسكم أن تعرف تماما أن يوم الرب ذلك يأتي كلص في الليل .تسالونيكي 2-5:1

 Paulيريد منا أن نعلم أنه عندما يعود يسوع ،هو الوقت واليوم الذي سيكون كلص في الليل ،ألن ال أحد يعرف ،ال أحد ولكن هللا األب.
ال أعتقد مع ذلك أن هذا يعني أن مجيء يسوع الثاني سيجلب يسوع في السر ،مختبئين في الظل ،ال ،عندما يعود يسوع ،فإنه سوف يأتي مع ورقة
رابحة هلل وجميع المالئكة والكائنات السماوية سيعود معه .عندما يعود يسوع ،سوف تعرف جميع دول العالم في نفس اللحظة ،لن يكون هناك أي
شك.
من دراستي للمقدس هللا ،أنا على يقين من أن يسوع لن يعود حتى بعد الحرب العظمى ،والمحنة العظيمة تأتي وانتهى ،عندما تكون
األرض قذيفة لما عليه اليوم ،عندما سيتم حطم الحضارة البشرية وكسر ،عندما الماليين الذين مرة رفض أو تجاهل "طرق هللا" سوف تتحول إلى
هللا بالتوبة وآمل في الغفران .ثم يسوع سيعود ،بعد "كبيرة تقع بعيداً".

الموت والدمار
عندما يقولون ،والسالم والسالمة؛ ثم جاء التدمير المفاجئ عليها ،كالعمل لدى المرأة مع الطفل؛ وأنهم ما لم يتمكنوا من الفرار .تسالونيكي 5:3

قادة العالم سيتيح لنا أن نتصور أننا آمنة ،وفي السالم ،لكن ثم التدمير المفاجئ سوف يصيب األرض ،وكل حضارة مان وستدمر ثوابت،
ترك العالم يعاني من خالل وقت المحنة التي سيتم الهروب بال.

الوعي في المسيح
ولكن ،أيها األخوة ،ليست في الظالم ،والتي ينبغي أن تسبق ذلك اليوم لك كلص .يي هي جميع األطفال للضوء ،وأطفال اليوم :نحن ال الليل وال
الظلمة .لذلك دعونا ال ينام ،كما يفعل اآلخرين؛ ولكن فليشاهد وتكون صاحية .تسالونيكي 6-5:4

أن "القديسين هللا" معرفة الحقيقة ،ومن خالل التعليم والدراسة ،سوف نعرف العالمات التي تعطي اإلنذار هذه في "نهاية األيام" .سوف
نكون تحسبا لظهور ،وذلك عند وصولها ،ال يكون على حين غرة وفاجأ ،لكننا على أتم استعداد.
ألنهم أن النوم ،النوم في الليل؛ والتي تكون في حالة سكر السكارى في الليل .تسالونيكي 5:7
العبارة" ،النوم في الليل" ال يشير إلى كونه نائما ً في السرير الخاص بك خالل ساعات الليل؛ وتشير إلى يجري في العمى للحقيقة هللا وجاهل األحداث
المحيطة بك أن يكشف عن مرور تلك األحداث تنبأ في الكتاب المقدس كما أنها تتحقق.

تتحقق نبوءة يسوع
على سبيل

المثال :قد حان النبوءة التالية إلى الماضي ،على الرغم من سوى عدد قليل على علم وفاة-

عندما ية ولذلك سنرى "رجسه الخراب" ،تحدث عن طريق  Danielالنبي ،يقف في المكان المقدس( ،ريديث أوتي ،تسمح له بفهم ):ثم السماح لهم
والتي تكون في يهودا الفرار إلى الجبالMatthew 24:15-16 .

رجسه الخراب يتكلمها  Danielإلشارة إلى مكافحة المسيح.
المكان المقدس هو األرض في وحول مدينة القدس ،ولكن على وجه التحديد ،التلة المقدسة ،حيث بلغت المعبد مرة واحدة.
ولذلك ،عندما نرى موقف مكافحة المسيح في المكان المقدس ،ثم في يهودا ينبغي الفرار إلى الجبال.
فكيف أعرف أن هذه النبوءة قد حان لتمرير؟ أوالً علينا أن نعرف من هو الذي  Danielيخبرنا مكافحة المسيح ومن ثم مع هذه المعرفة
سوف نكون قادرين على تحديد إذا كانت هذه النبوءة قد حان لتمرير.
كما بينت في الدروس ودراستنا للكتاب  ،Danielمكافحة المسيح يبدأ ككنيسة روما ثم يتوسع إلى أن الدين الدولي ،ثم يوسع مرة أخرى
إلى دين في جميع أنحاء العالم مع العديد من الكنائس األخرى إلى أبعد من ذلك في روما للكنيسة ،واليوم نفوذ قوة إمبريالية بين أمم العالم إعطاء
اإلذعان لزعمائها.
طوال عملية تطورية ،البابا هو دائما ً الرئيس أو زعيم الدين مكافحة المسيح ،وأنه هو البابا الذي يقف فعلياً في المكان المقدس الذي سوف
يكون نقطة النبوءة أعاله أن النتائج في بداية الحرب العظمى التي نحن في أمس.
على صفحة ويب هذه ،حدثت عدة أشهر قبل هذا الحدث ،وأعطى التحذير أن البابا الجديد ،Francis ،ذاهبا إلى القدس ،وقريبا بعد ذلك
دولة إسرائيل وهذه األراضي التي تشكل منطقة يهودا ،سوف تخضع لنوع من هجوم عسكري .كل هذا جاء لتمرير ،في الهجوم الصاروخي الذي
أحرزه الفريق المعروفة باسم الدبال .بهذا االعتداء ،وشاركت في الشرق األوسط وأجزاء من بقية العالم في الحرب إلى درجة أو أخرى ،مع ظهور
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.

ألن يرى العالم ككل هذه األحداث كآخر فقط العديد من الحروب بالرجل وال تفي النبوءة ،كانوا يعيشون في ظالم الجهل .ألن لك الذين
قرأوا هذه الكلمات ،وهي اآلن المتعلمين في تحقيق هذه النبوءة ،كنت تعيش في ضوء المعارف تحقيقه من خالل جهودكم الشخصية لتثقيف نفسك
في "كلمة هللا".

ال خوف
ولكن اسمحوا لنا ،الذين هم اليوم ،يكون الرصين ،وضع على درع اإليمان والمحبة؛ وخوذة ،أمال الخالص .هلل قد خلت لم يعين لنا للغضب ،ولكن
للحصول على الخالص بربنا يسوع المسيح ،الذي مات من أجلنا ،أن ،إذا نحن إيقاظ أو النوم ،علينا أن نعيش معه .تسالونيكي 10-5:8
ولهذا السبب راحة أنفسكم معا ،وأنشأ بعضها بعضا ،حتى مع يي القيام أيضا .تسالونيكي 05:11

ونحن يوفقنا لكم ،األخوة ،تعرف عليها العمل بينكم ،وهي أكثر من أنت في الرب ،وتوجيه اللوم لك؛ وأن التقدير لهم عالية جد ًا في الحب ألجل عملهم.
وأن يكون في سالم بين أنفسكم .تسالونيكي 13-05:12

تكون مبشرة لآلخرين
اآلن نحن نحث لكم ،األخوة ،تحذيرهم من أن تكون جامحة والراحة المعتوه ودعم الضعفاء والتحلي بالصبر تجاه جميع الرجال .نرى أن ال شيء
يجعل الشر للشر منعزلة أي رجل؛ ولكن اتباع ما جيد ،سواء بين أنفسكم ،وإلى جميع الرجال من أي وقت مضى .في كل شيء يشكرون :ألن هذه هي مشيئة هللا
في "المسيح" بشأن لك .تسالونيكي 18-05:14
العبارة " ،تحذيرهم من أن تكون جامحة" ،تشير إلى تلك التي ما زالت في ظلمات الجهل .يقول  Paulجميعا الذين وجدوا الحقيقة هللا من خالل
التربية الخاصة بنا اتخاذ تلك المعارف ونقله إلى اآلخرين الذين ال يزالون في الجهل.
من واجبنا "القديسين هللا" ،تظهر "طريقة هللا" لآلخرين بحيث أنها ستنهي حياتهم الخطيئة وتحذو حذو الخاص بك من بر.

إثبات جميع األشياء
إخماد روح ال .يحتقر ال اتنبأ .إثبات جميع األشياء؛ إجراء سريع هو أمر جيد .االمتناع عن كل مظهر من الشر .تسالونيكي 22-05:19

أن يثبت كل شيء طرح األسئلة ثم الذهاب والعثور على إجابات من خالل البحث والدراسة بنفسك .اكتساب المعرفة من التعليم الخاص
بك ،وليس من ك لمات اآلخرين .إذا كنت قد قرأت الدروس رأيتم كيف أنا قد تشريح اآليات طوال ،مما أتاح لهم اكتساب فهم لما تقول لي العبارة.
عندما ال يزال يثور سؤال ،ثم اذهب إلى "التوافق الكتاب المقدس" ،للتحقق من الكلمات اإلنجليزية ومعناها بعبارة األصلي ومعناها .وبهذه الطريقة
أنا "يثبت كل شيء" ،وهكذا ينبغي لك.
وهللا جد ًا من السالم تقدس لك كلي ًا؛ وأدعو هللا روحك كله والروح والجسم الحفاظ على تالم حتى مجيء ربنا يسوع المسيح .تسالونيكي 05:23

المؤمنين هو الذي كاليث لك ،الذين أيضا وسوف نفعل ذلك .األخوة ،الصالة بالنسبة لنا .أحيي جميع األخوة مع قبله مقدسة .وأدعو لك بالرب أن يقرأ
رسالة بولس الرسول هذا منعزلة جميع األخوة المقدسة .نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم .أمين .تسالونيكي 28-05:24

حتى هبوط بعيدا
اآلن نحن يوفقنا لكم ،األخوة ،بمجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا معا في معزل عنه ،يي أن ال تهتز قريبا في العقل ،أو يكون المضطرب ،ال
بالروح ،ال بكلمة وال برسالة اعتبارا من الواليات المتحدة ،كما أن يوم المسيح في متناول اليد .تسالونيكي الثانية 2-2:1

ال انخدع
السماح ألي رجل خداع لكم بأي وسيلة :لذلك اليوم لم يبدأ ،باستثناء وجود كشف يأتي هبوط بعيد ًا أو ًال ،وهذا الرجل من الخطيئة ،ابن الجحيم؛ الذين
أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن يسمى هللا ،أو أن يكون يعبد؛ ذلك أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا .تسالونيكي الثانية 4-2:3

كما يعتقد معظم
وقد الملتوية الشيطان معنى اآليتين أعاله يشير إلى أن هبوط بعيداً سوف تكون أن المسيحي سوف يفقدون إيمانهم وتقع من كنائسهم وفي طرق الشر،
تحول ظهورهم على هللا .اسمحوا لي أن تظهر لك المعني الحقيقي لهذه اآليات اثنين.

ما يقوله " ,Paulلذلك اليوم لم يبدأ" ،يشير إلى "ظهور الثانية يسوع" وأن يسوع لن يعود حتى يحدث هبوط بعيداً.

ديانة كاذبة
هناك باستثناء تأتي من السقوط األول بعيدا ،يشير إلى تقع بعيداً عن اإلنجيل كاذبة  ،وقبول كلمة هللا كالحقيقة .مكافحة المسيح ليس
رجل كما سيكون عليك الشيطان في االعتقاد ،ولكن الدين كاذبة ،ونمت منذ إنشائها كقوة في حد ذاته ،وفي اإلعالن  ،538دين عالم .هذا الدين قد
الكنيسة واحد أو أكثر ،يتضمن عدة كنائس منفصلة ،ولكن الجميع يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،أنها هذا "الدين كاذبة" هو مكافحة المسيح.

ابن الجحيم
 ،وأن يكون هذا الرجل من الخطيئة كشفت ،ابن الجحيم ،يشير إلى مكافحة المسيح ،ولكن أكثر تحديداً الدين الذي هو مكافحة المسيح
ودين أن "النبي الكاذب".
وسيتم الكشف عن هذين للعالم بأسره ،على عمالء الشيطان وهم .وبشكل أكثر تحديداً ،وسيتم الكشف عن الكنائس الكاذبة اإلنجيل كاذبة
أن تبشر ،وعندما يتحقق ذلك ،أولئك الذين يسعون إلى إعطاء العبادة الحقيقية "هللا خلق" سوف تقع بعيداً عن تلك الكنائس الكاذبة وتحويل للعبادة
الحقيقية هلل.

تعريف ابن الجحيم
الذين أوبوسيث ويتضع نفسه قبل كل شيء أن يسمى هللا ،أو أن يكون يعبد .هذه الكلمات تعطي لنا التحقق من الذين هم رجل الخطيئة
وابن الجحيم.

يعرف

هذا :المسيح الدجال و النبي الباطل هي األديان الباطلة لكن ليس نفس الدين .كنائس المسيح الدجال كاذبة التبشير األشياء التي

معارضة األربعة األولى من الوصايا العشر ،الذي يعطي تعليمات بشأن كيفية أوامر هللا أن نعطي العبادة له ،لكنها تبقى آخر ستة من الوصايا
العشر ،حتى مؤخرا ،وهي الواجبات األخالقية ستة من هللا.
مؤخرا :وتكلم البابا أنه سوف يعطي الغفران للنساء الالتي يلجأن إلى اإلجهاض ،وهو يعني أن البابا يغفر ذنوب النساء اللواتي قتل
أطفالهن الذين لم يولدوا بعد .يمكن أن يغفر إال من هللا ،وهو يعني أن البابا قد ال توجد مثل هذه السلطة ،وبالتالي ،هؤالء النساء الذين يعتقدون أن
آثامهم تغفر لهم ،يكون ال يزال في الخطيئة ،نظراً ألنه ليس من هللا ولكن الشيطان الذين غفر لهم.
دين الملحدة هو نبي كاذب ،سوف يدعون المعارضة لكل عشرة من الوصايا العشر ،ومحاولة تصوير األخالق هللا كشيء االزدراء أو
يضحكون .وسوف تعارض أشياء مثل "نقاوة جنسية" ،وسوف يعطي مكافآت للذين الكذب وخداع للمضي قدما في الحياة ،وجميع أعمال الفجور.

الرجل الذي يقود
حيث أنه كما  sittethهللا في معبد هللا shewing ،نفسه أنه هو هللا .من دراساتنا السابقة ،أنت تعرف أن مكافحة المسيح كنيسة روما،
والبابا كرئيس لكنيسة روما ليجلس على عرش .من هذه الصور أن هللا يريدنا أن نرى في هذه الكلمات التي كتبها  Paulهنا.

يعرف هذا

ولكن :دين المسيح الدجال نمت لتصبح أكثر من مجرد كنيسة روما .ويمكن تعريف مكافحة المسيح  :أي الذين يعتنقون

الكنيسة أن تكون المسيحية وهذا في انتهاك ألي شخص "وصايا هللا" ،األكثر وضوحا ً هو "السبت يوم األحد" ،ولكن هناك الكنائس المسيحية
األخرى ما يسمى باالحتفاظ باليوم السابع يوم السبت ،ولكن في خطأ بشأن غيرها من الوصايا العشر أو كلمة هللا.

الباباوات الكاثوليك
الباباوات ،على مر القرون ،أعلنوا أن يسوع خفية في جسد آخر ،أنه عندما يتحدث البابا أنه ليس رجل ولكن يسوع الذي يتكلم .هذا هو
التجديف ،وأنهم هم الذين يجلسون رئيسا للديانة الكاذبة التي تسمى مكافحة المسيح .تفكر في ذلك ،كلما كان ذلك هو طلب عرض أسعار أو رأياً
للمسيحية ،أنها للبابا أن تثار المسألة .ويعتبر البابا في هذا الزعيم والمتحدث باسم جميع الذين هم المسيحية .أنها لهذا السبب لماذا لم يعد اعتبر نفسي
مسيحي لكن اإلسرائيلية ،كما قمت بتعريف الكلمة في بلدي كتابات.
مبنى الكنيسة أن يجلس على أراضي الفاتيكان يعتبر الكثيرون أن يكون هيكل هللا كما تحدث في هذه اآليات .الباباوات أن الجلوس في
قاعة العرش المجاهرة وإظهار أنفسهم أن هللا ،بالغطرسة والقبول الخاصة بهم.

وكشفت في وقته
تذكر يي ال ،أنه ،عندما كنت حتى اآلن معكم ،لقد قلت لكم هذه األشياء؟ واآلن يي تعرف ما ويتهولديث أن كان قد كشف في وقته .تسالونيكي الثانية
6-2:5
 Paulكتب هذه الكلمات قبل حوالي ألفي عام .تشهد على ذلك في هذه الكلمات ،التي قد قدمها هللا لكتابة ،تكشف عن لك أن الذي كان يتحدث ،Paul
اآلن علينا.

لسر ظلم بالفعل العمل :هو الذي ليتيث اآلن سوف تسمح فقط ،حتى أنه يؤخذ من الطريق .تسالونيكي الثانية 2:7

لسر ظلم العمل بالفعل :ظلم  Paulيتحدث هنا هو الكذب والتشويه وضعف المعارف ألولئك منا أن يكون قد بشر بحقيقة يسوع ،ومع ذلك
يتم الرضوخ بسهولة الكاذيب الشيطان Paul .الفتا ً إلى أن الفعل ،في يومه ،الشيطان في العمل في محاولة لخداع لنا من الحقيقة.
هو الذي ليتيث اآلن سوف تسمح فقط .أن الذي ليتيث هو هللا ،وهللا سوف تتيح الشيطان الدخول له تشوهات في وقت .وهذا يكشف عن
الذين قد بشر "تعاليم يسوع" ويحمل سريع وتعتقد .كما يكشف أولئك الذين نسمع العبارة ،لكنهم فشلوا في االعتقاد ،وهي لذلك الرضوخ بسهولة من
الحقيقة.
إال أنه يؤخذ من الطريق ،يشير إلى أنه كمكافحة المسيح ،حتى هللا سوف تسمح مكافحة المسيح وقتاً مع سلطته لخداع ،حتى  chosesهللا
أن يأخذه بعيدا .على الرغم من أن دين المسيح الدجال من خالل الباباوات ،يشعر بأن لديه الحرية لمعارضة هللا ،وكل ما يفعل ،وهللا ال تملك سلطة
منع ولكن هذه اآلية يبين أن مكافحة المسيح يجري مسموح فقط ،وأن هللا يمكن أن تنتهي قوتها ،كلما اختار هللا.

كشف األشرار
وثم يجوز أن األشرار كشف ،منهم الرب سوف تستهلك مع روح فمه ،ويجب تدمير مع سطوع مجيئه .تسالونيكي الثانية 2:8

هو شرير الكشف عن مكافحة المسيح و "النبي كاذبة" ،وكالهما من بنيات للشيطان ،ولكن ليس فقط منهم ،لالشرار هم أيضا أولئك الذين

قد خدعت بالشيطان يكمن كذلك ،وأنها أيضا ستدمر عند "الثانية وظهور المسيح" .بمجرد أنها كشفت للشر أن هم ،ثم أنها سوف تكون المستهلكة،
(دمر) بروح الفم له (يسوع) .روح فمه وقد علمتنا قول الحقيقة التي يتحدث بها يسوع في كل ما كان.
عندما تأتي إلى معرفة الحقيقة هلل ،عن طريق الخاص بك الدراسة الدؤوب والبحث ،ومن ثم بيان األكاذيب تصبح الشيطان لكم األكاذيب
التي هم .إذا كنت لم يعد يخدع ،ثم قوة الشيطان لم يعد لديه عقد أكثر من أنت.
سطوع مجيئه بالطبع إشارة إلى "ظهور الثانية للمسيح".

 Paulيتحدث عن مكافحة المسيح
حتى له الذي يأتي بعد عمل الشيطان بكل قوة وآيات وعجائب الكذب ،ومع ديسيفابلينيس كل من إثم في أن يموت؛ نظر ًا ألنهم تلقوا ال حب الحقيقة،
ذلك أنها قد تكون محفوظة .تسالونيكي الثانية 10-2:9

له القادمة التي ،إشارة إلى مكافحة المسيح .ويرد هذا الدعم في العبارة" ،بعد عمل الشيطان "،حيث تتصل بكلمة "بعد" االستفادة من أو
نفس االعتقاد واألفكار غير أخالقي.
تلقي ال حب الحقيقة ،التي قد تكون محفوظة ،يشير إلى جميع الذين يحضرون هذه الكنائس الكاذبة ،والذي يجري بشر اإلنجيل كاذبة،
ولذلك ال نسمع "كلمة" هللا الحقيقية ،وبالتالي ال تعطي العبادة هلل كأوامر هللا .إذا فشلت في عبادة هللا كما أنه أوامر ،ثم لك أن تقصر الخالص.

هللا األسباب التي خدعت إلى االعتقاد بالكذب
لهذا السبب هللا ،ويرسل لهم الوهم قوية ،أنهم يعتقدون أن كذبة :أن جميعها قد يكون ملعون الذين يعتقد ال الحقيقة ،ولكن كان السرور في إثم .الثاني
تسالونيكي 12-02:11

هذه اآلية كتبها  Paulيذكرني بالمثل وقال يسوع ،المثل للزارع ،الذي يمكنك أن تقرأ ابتداء من Matthew 13:18 :في الكتاب المقدس،
وفي الفصل  4من "تعاليم يسوع" في صفحة ويب هذه.
لقد وجدت هذه المذكورة أعاله آيات هما أن يكون صحيحاً ،حاولت أن تظهر "كلمة" هللا الحقيقي إلى عائلتي ،بل أنها هي كل شيء حتى
اعماه يكمن الشيطان و "الدين كاذبة" أن تسمع كلماتي ،ولكنها تعتبره يجري يكمن ،ولذلك يعتقدون يكمن الشيطان بالحقيقة ،و "الحقيقة اآللهة" بأنه
الكذب.
في هذا لقد جئت لفهم ،أن  chosesهللا الذي قال أنه سيدعو إلى السماء والذي قال أنه يرفض ،وال يهم كيف ومن الصعب محاولة إظهار
"كلمة" هللا الحقيقية ألولئك الذين أحب ،أنهم ال يزال يرفض محاوالت بلدي .هذا ثم ،أرى أنها مشيئة هللا؛ حتى لو ما زلنا نحاول ،أنا لست مصرا
حتى في جهودي .أواصل على أمل أن هللا سوف تأخذ الشفقة على تلك أنا أحب وعندما يرون بصيصا من الحقيقة في بلدي الوعظ ،هللا قد يمتد
دعوته لهم بعد كل شيء ،ولذلك قد يكون العمى إزالة.

الحبيب الرب
ولكن يتوجب علينا أن نقدم الشكر دائم ًا هلل لك ،األخوة المحبوب للرب ،ألن هللا قد خلت من البداية اختارت لك للخالص من خالل التقديس للروح
واإليمان بالحقيقة :ويرانتو ودعا لك باإلنجيل لدينا ،بالحصول على مجد سيدنا يسوع المسيح .الثاني تسالونيكي 14-02:13

أن يكون الحبيب الرب ،هو أحد الذين يمكن تعريفها بأنها "سانت هلل" ،إذا لم تكن "سانت من هللا" ،ثم أنت لست الحبيب الرب.
ولذلك ،األخوة ،الوقوف السريع ،وعقد على التقاليد التي تم تدريسها يي ،سواء عن طريق الكلمة ،أو لدينا رسالة بولس الرسول .أهل تسالونيكي الثانية
02:15

اآلن سيدنا يسوع المسيح نفسه ،وهللا ،حتى آبينا ،التي خلت أحب إلينا ،وخلت أعطانا عزاء األبدي وآمل جيدة من خالل نعمة وراحة قلوبكم ،وستابليش
لك في كل كلمة طيبة وعمل .الثاني تسالونيكي 17-02:16

وأشكر هللا أنه يسمح بزوجتي ورفيقه مدى الحياة لمعرفة الحقيقة هللا نفس الوقت الذي أنا حتى تم تكريم .أن واحد أنا أحب أكثر في هذه
الحياة ،وال يزال معي ومعا لدينا هللا-يسوع كقرين لدينا.

تجنب المناسبات االجتماعية غير المؤمنين
أخيرا ،األخوة ،الصالة بالنسبة لنا ،أن كلمة الرب قد تكون حرة بطبيعة الحال ،وتعالى ،حتى ومعك :وذلك أننا قد خلصنا من الرجال غير معقول
واالشرار :ألن جميع الرجال أن ال نية .تسالونيكي الثانية 2-3:1

ولكن الرب المؤمنين ،الذي يقوم ستابليش لك ،وتبقى لكم من الشر .ونحن على ثقة بالرب لمس لك ،يي كال تفعل وسوف تفعل األشياء التي نحن األمر
لك .تسالونيكي الثانية 4-3:3

تذكر :ويجري توجيه هذه الكلمات  Paulتلك الكنيسة المنشأة بواسطة  Paulفي مدينة تسالونيكي ،الشعب الذي يعرف  Paulشخصيا .هذه الكلمات
هي تحذير وتشجيعا ،أن يبقوا مخلصين لما علمتهم  Paulوهي عدم الرضوخ إلى مسار ال بشر به  .Paulومع ذلك ،هذه الكلمات لها وجاهة لك ولي الذين لم
يعرف  ,Paulلكن وبخ ويشجعها كتابات .Paul
وفي انتظار المباشرة الرب قلوبكم إلى محبة هللا وإلى المريض للمسيح .تسالونيكي الثانية 3:5

تبقى الكنيسة نقية
اآلن نحن األمر لكم ،األخوة ،باسم ربنا يسوع المسيح أن تسحب أنتم أنفسكم من كل شقيق متزعزعين غير المنتظم ،وليس بعد هذا التقليد الذي حصل
لنا .تسالونيكي الثانية 3:6

إذا كان هناك بينكم الذين جلسوا معك ،واستمع إلى بانجيل هللا ،وتعاليم يسوع المسيح ،ولكن الذي فشل في االعتقاد ،ومما سقط من نعمة
هللا ،يقول  ,Paulأن الذين يؤمنون ،يجب أن سحب نفسك بعيدا عن هذا أي المؤمنين .وليس فقط أنت شخصيا ولكن الجماعة ككل .إذا كانت نية
الخاص بك يستند إلى "تعاليم يسوع" كما بشر به  ،Paulوشخص يتحدث عن األشياء التي تتعارض مع ذلك الذي يستند إلى اإليمان ،أو إذا حاولت
إضافة إلى أو طرح من هذا اإليمان ،ثم أنها ليست من اإليمان ،ويجب إزالتها من المصلين ،قبل أنها تلوث األجيال المقبلة.
وفي هذا ال يعني أنه يجب عليك التوقف عن التنشئة االجتماعية معها تماما ،ولكن أن كنت ال تعير أي من الكالم الذي يشوه أو يضيف إلى
أو ينقص من تلك التي كانت تظهر لك ،ومن خالل التعليم والمعرفة ،لتكون "كلمة هللا" الحقيقية.
هذا هو مرة أخرى  Paulإعجاب علينا ال أن يتجمع فيها مع أولئك الذين ليس لديهم علمك المتعلمين من الحقيقة هللا .وأستطيع أن أعطى
أفضل فهم لهذا في جانب حياتي الخاصة.
كان عمري  58سنة عندما تطرق لي هللا وبدأت تظهر لي حقيقته .وقبل ذلك كان أي مصلحة في الكنيسة أو االستماع إلى الكتاب المقدس
أو تورطهم في أي نوع من المناقشة بشأن الدين .ولهذا السبب ،كان لي مشكلة ال االنخراط في الصداقات وتعتقد رابطة ،مع أي شخص بغض
النظر عن الدينية أو السمات األخالقية .وكما أفهم اآلن األخالق هللا ،اآلن تعرف كان غير أخالقي حياتي كلها تقريبا.
مع بلدي المعرفة التي تم الحصول عليها من "اآللهة الكلمة الحقيقية" ،لقد انتهى اتصاالت اجتماعية أكثر مع هذه األنواع من الناس غير
أخالقي ،فقط االشتراك معهم كنبي هللا وإعطائهم تعليمات فيما يتعلق خطأ من اإليمان واألخالق .وهذا بالطبع قد تسبب أن اختاروا عدم دعوة لي
إلى تجمعاتهم بعد اآلن ،ألنهم ال يريدون سماع الحقيقة هللا ،مفضال أن يظل أعمى بأكاذيب الشيطان ،وخطوط العرض السهل للسلوك األخالقي
الذي يبشر "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.
ما  Paulيخبرنا بما ذكر أعاله ،هو أنه من األفضل أن نقوم بإزالة أنفسنا من هؤالء الناس ،آلثامهم يمكن أن تكون معدية ألولئك الذين
ليسوا متأكدين في معرفتهم للحقيقة هللا؛ وكما قيل" ،تبقى لي من إغراء" .كما هو الحال مع اليهود الذين منعت من دخول منزل مشرك ،حتى أيضا
نحن الذين "القديسين هللا" االمتناع عن المشاركة في المناسبات االجتماعية مع أولئك الذين يرفضون قبول الحقيقة هللا ،حتى عندما كنت قد بينت
أنها لهم.

النفسكم
النفسكم أن تعرف كيف ية يجب أن تتبع لنا :لتصرف نحن أنفسنا ال غير المنضبط بينكم؛ ال نأكل الخبز أي رجل هباء؛ ولكن الذي يحدثه مع العمل
والعمل ليال ونهارا ،أننا قد ال يمكن تحميلها بأي من :تسالونيكي الثانية 8-3:7

تعرف بأنفسكم كيف ية يجب أن تتبع لنا ،مما يعني أنه بسبب المعرفة المتفوقة التي يجب عليك "القديس هلل" ،للمقدس هللا ،تعلمون ما
يسوع وهللا تتطلب منكم ،لديك ال تتجمع مع اآلخرين الذين لم تفعل ذلك أو لن تقبل الحقيقة هللا عبر اإلنجيل كاذبة الشيطان Paul .يذهب إلى تذكرنا
وزارته الخاصة ،وكيف أنه يعتبر من ال أحد ،بل أنه أول حصلت على حق من خالل حزبه حزب العمل .وعملت  Paulفولتليسلي في خدمته هلل،
وأن له ( )Paulعلى سبيل المثال أيضا سوف نعرف الطريق الحقيقي إلى بر.

أن يكون مثاال لآلخرين
ليس ألننا قد ال السلطة ،ولكن نجعل أنفسنا انسامبلي (على سبيل المثال) لكم متابعة منا .تسالونيكي الثانية 3:9

أولئك الذين ال يعملون عدم تناول الطعام
حتى عندما كنا معكم ،وهذا أمرنا لك ،إذا كان أي لن تعمل ،وال ينبغي أنه يأكل .تسالونيكي الثانية 03:10

أنا تركت لالعتقاد بأن أولئك الذين ينشرون اإلنجيل كاذبة ،ال تعمل من أجل احتياجاتهم الدنيوية ،ولكن يسأل أو التي تتطلب أن التجمعات
تدفع لهم في شكل هبات .وهذا أمر  Paulمن الواضح أنها لم تفعل Paul .مما يوحي بأن هذا هو الفرق بين نبي حقيقي من هللا وأولئك الذين يسعون
فقط لالستفادة ماليا من الوعظ بهم.

مثال Paul
بسبب المثال في  Paulجداً ال أطلب من الهبات أو تعويض ألي من الكتابات التي وضعت على صفحة ويب هذه .أنت حر لقراءة
وتحميل ،وحتى لطباعة هذه الصفحات ،دون تكلفة عليك .اسأل فقط أن كما كنت قد تلقيت منهم خالية من لي ،أن لم تقم بشحنها اآلخرين .وكما أخبر
يسوع الرسل" ،وجوب إيالء بحرية التي يتم تلقي بحرية".

الخطأ للرعاية االجتماعية
يمكن أيضا أن تكون اآلية أعاله من  Paulتطبق معنى ،في ما يتعلق بأفكار الليبراليين واالشتراكيين "الرعاية االجتماعية" Paul .واضح
تماما ،أولئك الذين ال يعملون وينبغي أن ال تآكل مما آخرين عملوا.
المفهوم العام ألخذ من األغنياء وتعطي للفقراء ،والذين يرفضون العمل ،في عبارة  Paulلتبين أن مكافحة هللا .هناك فرق ولكن حيثما
تكون غير قادر على العمل بسبب الغذاء طبية ،الفقراء للفقراء يستحقون الرحمة لدينا ،ولدينا جمعية خيرية ،ولكن عندما رفضوا دون سبب وجيه،
هو ما يتحدث  Paulمن.

أولئك الذين يعملون على اإلطالق
ألننا نسمع أن هناك بعض الذي يسير بينكم غير المنضبط ،ال على اإلطالق ،وتعمل لكن بوسيبوديس .اآلن لهم أن يتم مثل هذا األمر ،وحض بسيدنا
يسوع المسيح ،مع الهدوء أنها تعمل ،وأكل الخبز الخاصة بهم .الثاني تسالونيكي 12-03:11
العبارة" ،أن يأكل الخبز الخاصة بهم "،تشير إلى تناول األغذية المنتجة نفسك من يجاهد الخاصة بك .إذا كنت ال تعمل على إنتاج ،ثم قد ال يكون لهم
الحق في التمتع بثمار العمل لشخص آخر.

تنأى بنفسها عن أولئك الذين ال تعمل
ولكن ،أيها األخوة ،ال الضجر في تفعل جيدا .وإذا كان أي رجل إطاعة ال كلمتنا هذه رسالة بولس الرسول ،مالحظة أن الرجل ،وقد ال توجد شركة
معه ،وأنه قد يكون من الخجل .الثاني تسالونيكي 14-03:13
ما  Paulيقوله هو أنه إذا كان هناك واحد من بين الذين يرفض العمل ،ثم ال ينبغي أن تلقي هم أيا من الطعام عند أنها مستعدة فحسب ،بل أنه ينبغي أن
ال يكون لديك رابطة معها ،مما يجعلها كخارج يلقي من المجتمع ،األمر الذي سوف يسبب لهم أن يخجلوا من أنفسهم ،وتعديل الطرق البطيئة وغير إلهي.
بعد عد له ليس كعدو ،ولكن توجيه اللوم إليه كأخ .أهل تسالونيكي الثانية 03:15
ثم يضع  Paulتحذير في ذلك باشتراط أن ال نتعامل معه كعدو ،ولكن كأخ الضال ،شخص ما تحتاج إلى أن تظهر الطريقة العودة إلى بر.

اآلن رب السالم نفسه تعطيك السالم دائم ًا بكل الوسائل .الرب يكون معكم جميعا .تحية  Paulمع األلغام الخاصة من ناحية ،وهو الرمز المميز في كل
رسالة بولس الرسول :حتى وأنا اكتب .نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم جميعا .أمين .الثاني تسالونيكي 18-03:16

تحذير  Paul'sللتجمعات
معزل تيموثي ،ابن بلدي في اإليمان :نعمة ورحمة وسالم من هللا األب ويسوع المسيح ربنا .أنا تيموثي 1:2

كما أنا بيسوت إليك االلتزام ال يزال في أفسس ،عندما ذهبت إلى مقدونيا ،أن أنت مايتيست تهمة البعض أنها تعلم ال عقيدة أخرى ،ال تعطي اهتماما
للخرافات وتجليده ال نهاية لها ،السؤال الذي وزير ،بد ً
ال من نيرة إلهي الذي في اإليمان :القيام بذلك .أنا تيموثي 4-1:3

أن أنت مايتيست شحن بعض أن يعلمون ال عقيدة أخرى Paul :بشر اإلنجيل كما تدرس من قبل المسيح ،وهنا هو أنه حض تيموثي
وعبر تيموثي أنت وأنا ،حيث أن نعلم أي مذهب آخر غير الذي بشر  Paulوتعليم يسوع.
وال تعطي االهتمام للخرافات وتجليده ال نهاية لها ،يشير إلى اإلنجيل كاذبة ،فضال عن العرف من اليهود لربط أنفسهم عن طريق الدم
إلى تلك المئات وآالف السنين في وقت سابق.
كما أنني أرى التحذير من "الخرافات" ،كإشارة إلى أشياء مثل سانتا كلوز ،أو عيد الفصح األرنب .كما قلت مرارا ومرات قال ،إذا أنه ال
يتحدث بها هللا ،ثم أنه ليس من هللا ،وذلك أنها كذبة .ال يسوع أو هللا لها من أي وقت مضى نظراً للتعليمات أو األوامر أن والدة يسوع أو موت
وقيامه يسوع أن يحتفل بهذا حدث سنوي ،ولذلك إيالء المراعاة لهذه ليس كما تكلم هللا ،ومن ثم تتعارض مع "كلمة هللا".

خطوط الدم من اليهود
فيه سؤال الوزير ،بدال من نيرة إلهي وفي اإليمان ،مما يوحي بالنسبة لي ،أن هذه العادة من اليهود إلظهار أنهم هم أحفاد الدم إلى يعقوب
وكذلك العودة إلى أبراهام والعودة مرة أخرى إلى آدم محفوف بإمكانية األكاذيب ،والتخمين ،عندما ينبغي أن أفضل نقضي وقتنا في خدمة هلل،
خطوط الدم الجدادنا ليست مهمة لخالصنا  ،لكل الذين يتبنون تعاليم يسوع واألخالق هللا لها ما يبررها في خالصهم ،بغض النظر عن خطوط الدم
الخاصة بك.
خطوط الدم تتعلق أجسادنا بشري ،وال معنى لها على هذا النحو في القيامة .كما أنه من الغباء للحصول على كميات ضخمة من الثروة من
خالل حياتك ،حتى جداً من الحماقة أن تقلق بشأن ما إذا كنت نسل من ذلك وهكذا أم ال ،فإنه ال قيمة له في روحك الخالدة .ونحن جميع أبناء هللا ال
يوجد أي خط الدم ،فقط اإليمان.

معلمين القانون
اآلن هو نهاية الوصية الخيرية من قلب نقي ،وضمير ،واإليمان الصادق :من البعض وقد انحرفت عن مسارها وتحولت جانبا منعزلة الخشخشة دون
جدوى؛ ورغبة منه في أن يكون معلمين القانون؛ فهم ال ما يقولون ،وال إثبات ًا يؤكدون .أنا تيموثي 7-1:5

تم العثور على اإليمان بيسوع في قلبك ،الذي يحمل لك الخيرية إلخ .للعودة إلى يطالب القانون دون االعتقاد ،كما يجري المسار الخاص
بك إلى الخالص من الحماقة .وهذا ال يعني أن معرفة وفهم "شريعة هللا" ويعيشون في األخالق هللا الحماقة ،إال أن القانون بحد ذاته فقط نصف
الشرط للخالص.
قلب نقي يشير إلى القبول المطلق واإليمان بوعود هللا ،وأن كلمة هللا هي الحقيقة ويجب أن تقف ضد جميع الكلمات األخرى ال هلل.
جمعية خيرية :المساعدة المقدمة طواعية للناس المحتاجين ،الرغبة في الحكم على الناس بطريقة مالئمة أو متسامحة .عند النظر في
البعض اآلخر مع الجمعيات الخيرية ،وتمتد إلى اآلخرين الذين هم بحاجة إليها ثم يمكنك الوفاء بأهم الصفات األخالقية هلل الثاني فقط إلى الصفح.
ضمير يشير إلى النوع من الشخص الذي يرغب أخالق هللا لك أن تكون ،وبعد المعرفة بتلك الصفات األخالقية ،كنت تعيش حياتك بطريقة
ومانور الذي يسمح لك بضمير دون تفكير أن كنت قد كذبت لنفسك أو هلل.
اإليمان الصادق االعتقاد ،في الحقيقة ،واإلجراءات ،وليست الكلمات وحدها" .فين" شيء لجعل المعرض أو التظاهر لشيء ما ،جعل
أعلى أو اختالق شيء ،أن تكذب على نفسك وعلى اآلخرين بشأن حقيقة ما يكمن في قلبك ،وبعبارة أخرى تحتاج إلى السير مشيا على األقدام
وليس مجرد نقاش.
معلمين القانون يشير إلى أولئك الذين قد استمدت للمسيح من "تعليم يسوع" والوعظ  Paulوغيرهم ،ولكن الذين ثم تتحول إلى شريعة هللا
والمراسيم من  ،Mosesالقاضي مبرر ،بدالً من قبول وعود هللا من خالل اإليمان ومن خالل اإليمان تقبل األخالق هللا بك تنطوي في حياتك
والعبادة.

اإليمان بدون شك
الجانب األكثر أهمية من المعتقد أن نؤمن دون شك .إذا كنت تقبل وذلك االعتقاد ما اآلخرين قلت لكم دون التحقيق األولى الكتاب المقدس
لتحديد لنفسك إذا كان ما يقولونه صحيحا ً أم ال ،ثم اإليمان الخاص بك يستند إلى "اإليمان األعمى".
عند البحث عن "كلمة هللا" كما هو مكتوب في الكتاب المقدس ،لعلمك المتعلمين ،تعلمون أن "كلمة هللا" هي الحقيقة ،ويجب دائماً األسبقية
عبر جميع الكلمات األخرى تكلموا قبل اآلخرين ،ثم اإليمان ويستند إلى "كلمة هللا" كما كنت قد علمت معناها ،ليس كما اآلخرين قلت لكم يعني.

المعلم الخطيئة ليس نعمة
والقانون هو معلم الخطيئة .في القانون تتعلم كيف ال للخطيئة ،ولكن يمكن أن يكون بال خطيئة وال تزال ال يمكن تبريره أمال في
الخالص ،يمكن تبريره إال في المعتقد واالعتماد في "كلمة هللا" ووعوده كما يمكنك معرفة الحقيقة.
العبارة" ،أنت لم يتم حفظها بواسطة أعمالك وحدها "،خواتم الحقيقية هنا .جهد كنت وضعت في تعلم وفهم وحفظ نفسك من الخطيئة ،هو
العمل ،ولكن إذا كنت ال أعتقد أيضا أن كلمة هللا ووعوده هي الحقيقة ،ثم العمل من دون جدوى .دون الوعد ،ال يمكن أي الخالص ،مثلما المعتقد
دون بر أيضا عبثا.

على سبيل

المثال :وأنا شخصيا أعرف العديد من الناس الذين تشهد على قبول يسوع المسيح كمنقذ بهم .معظم الكنائس المسيحية

يدعون أن القيام بذلك كل ما تحتاج إلى حفظ ،ألنهم يدعون أن حفظته "نعمة الرب يسوع المسيح".
مع ذلك ،أعتقد هؤالء األشخاص نفس شيئا من االنخراط في الزنا أو الخيانة الزوجية ،مما يعني أنها غير أخالقية .أن يكون غير أخالقي
أن تكون أثيم .إذا كنت أثيم ،فكيف تتوقع أنك ستكون مقبولة لدى هللا؟ إذا كنت تشارك في الخطيئة ثم أنت لست تابعا للمسيح ،لكل ما علم يسوع
وتتصل يجري الصالحين.
يسوع يعطينا مثاالً يوضح كيفية حفظ القانون وحدها ال تبرر لنا في الخالص .يمكن أن يكون العثور على هذا المثال فيما يتعلق بالرجل
الذي سأل يسوع ما يلزم القيام به لترث الحياة األبدية. Matthew 19:16-30 ،

القانون هو حسن
ولكننا نعلم أن القانون جيد ،إذا كان رجل استخدامه قانونا؛ معرفة هذا ،أن القانون لم يتم لرجل الصالح ،ولكن للعصاة والخارجين على القانون ،لشرير
للمذنبين ،غير مقدس وتدنيس لقتله آباء وقتله أمهات ،مانسالييرس ،ووريمونجيرس ،لهم أن دنس أنفسهم مع البشرية ،مينستيليرس ،للكذابين ،لألشخاص الزور،
وإذا لم يكون هناك أي شيء آخر مخالف لعقيدة سليمة .أنا تيموثي 10-1:8

أن ما تقوله  Paulأعاله ما كنت أقوله؛ القانون يعلم أولئك الذين هم خالف ذلك شرير ما هي الخطية ،حتى يتسنى لهم أن يعملوا نحو
الخالص .أولئك الذين قد تبنت أخالق هللا فعال هم فوق القانون ،للخطيئة أمر مستحيل ألولئك الذين لديهم "شريعة هللا" مكتوب على قلوبهم والذين
يعيشون حياة أخ القية .إذا من ناحية أخرى كنت لم تتخذ بالقانون واألخالق هللا للقلب ،فمن المهم أن تتعلم القانون ،وآخر لم يعد هناك أمل لك.

تأخذ

مالحظة :في ما ورد أعاله يعطي  Paulإشارة إلى أولئك الذين دنس أنفسهم مع الجنس البشري ،وهذا إشارة إلى الشذوذ

الجنسي ،وأولئك الذين يتورطون في ذلك .كما ترون Paul ،وعن طريق  ،Paulينظر هللا على هذا النشاط بأنه خالفا للعقيدة السليمة ،مما يعني
 Wordأو شريعة هللا.
إذا كان في نمط حياتك تختار لممارسة الجنس مع اآلخرين في مسألة نوع الجنس الخاص بك ،فإنك تحتاج إلى فهم أن يمكنك القيام بذلك
في المعارضة المباشرة هلل .إذا كنت من العصاة هلل ثم كيف يمكنك أن تتوقع أن تمنح الخالص من هللا؟
في هذا الوقت أن أعيش في ،يعظ الليبرالية( ،النبي الشيطان كاذبة) ،أن جميع الجنس هو جيد ،والشذوذ الجنسي مقبول وال ينبغي أن يكون
أدان أو استجواب من قبل اآلخرين .لآلخرين ،مثل لي ،إلعطاء التعليمات فيما يتعلق بالشر الذي هو المثلية الجنسية ،أن الشر أنفسنا ،والليبرالية
تشجع المذنبون ال ضطهاد وأكره تلك التي تتأذى نمط الحياة اللوطي .هذا هو كيف أبعد ما يكون عن هللا أن البشرية قد انخفض في سنوات قليلة
قصيرة فقط.

هللا يغفر الكافرين
وفقا النجيل هللا المباركة المجيدة ،التي كانت ملتزمة بثقتي .وأشكر "يسوع المسيح" ربنا ،الذي خلت أتاحت لي ،لذلك أنه عد لي المؤمنين ،وضع لي
في الوزارة؛ الذي كان قبل بالسفيمير ،والمضطهد ،والضرر :ولكن الحصول على الرحمة ،ألن فعلت ذلك جهل في الحاد .أنا تيموثي 13-01:11

ألنني فعلت ذلك جهل في الحاد ،يحمل رسالة قوية إلى أولئك الذين هم أعمى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،الذين ثم تعلم "كلمة" هللا الحقيقية.
إذا ارتكبت خطايا الخاص بك بسبب الخاص بك الجهل "كلمة هللا" ،وفي الخاص بك الحاد أن "كلمة هللا" العليا ال تزال ،ثم  Paulيخبرنا بأن
اإلعفاء ال يزال ممكناً ،نظراً ألنه هو نفسه تلقي الغفران.
مثال على ذلك سيكون من أولئك الذين في الجهل االحتفال يوم السبت يوم األحد ،الذين ثم عند هللا تظهر الكلمة الحقيقية ،أدرك الخطيئة
والتوبة وأسأل هللا أن يغفر لهم ،ثم هذه هم أولئك الذين سقطوا بعيدا من أكاذيب الشيطان وتحويلها إلى "اإليمان الحقيقي" كما يقوده هللا.

إلنقاذ المذنبين
وكان يتجاوز نعمة ربنا وفيرة مع اإليمان والمحبة التي في "يسوع المسيح" .هذا هو قول المؤمنين ،وجديرة بقبول كافة ،أن "يسوع المسيح" جاء إلى
العالم إلنقاذ المذنبين؛ من بينهم أنا كبير .أنا تيموثي 15-01:14

يسوع يخبرنا أن أنه لم يأت ليدين العالم بل لتخليص ،وطريقة أخرى للقول أن "يسوع المسيح" جاء إلى العالم إلنقاذ المذنبين .يسوع
تدريس أخالق هللا .يمكن لم يعد مجرد المسلحة مع المذنبين "األخالق هللا" الخطيئة ويتم الحصول على بر .هللا يخبرنا أن الصالحين وإال يدخل في
السماء.
هووبيت لهذا السبب حصلت الرحمة ،أن لي في األول يسوع المسيح قد شو المنصوص عليها جميع احرضكم ،لنمط لها التي ينبغي أن نؤمن باآلخرة
له إلى الحياة األبدية .أنا تيموثي 01:16

شاول كان خاطئا ،في هذا االضطهاد ،وتسببت في وفاة أولئك الذين تابعوا بكلمة المسيح ،ولكن من خالل رحمه يسوع ،شاول أصبح
 ،Paulوذهب من إثم إلى واحد في اإليمان بالمسيح .حيث أن يسوع أعطى رحمه  ,Paulحيث أيضا لدينا ما يبرر في اعتقادنا أنه سيكون تحت
رحمه علينا جميعا إذا نحن لكن التوبة ذنوبنا.

في بلدي التجارب الحية ،وكنت أعرف امرأة شابه ,الذي كان مثلى الجنس ،وعاش في الخطيئة على هذا النحو لسنوات عديدة .ثم التقت
برجل أنها وجدت المحبة ،وكان مقتنعا بحبه ،وحتى تركت حياة الخطيئة وتزوجت هذا الرجل ومنذ كان األطفال منه .أنا ال أعرف إذا كان في هذا
أيضا العثور على هللا ،ولذلك قد يغفر لها السابق الشر طرق ،لكن حقيقة أن تابت لنفسها ولزوجها ،يعطي لي أمل أن تابت أيضا هلل.
وأنا أعلم من جميع هللا-يسوع أظهر لي ،أنه إذا كان قد تاب هذا الشابات في الواقع وليس فقط بالكلمات ،أن هللا يغفر لها إذا كانت خالف
ذلك الصالحين لألخالق والعبادة هلل .كما معها ،لذا يمكن أن مع جميع الذين قد أخطأ في الماضي ،ولكن نتطلع إلى هللا للغفران.
وسئل مرة أخرى ،ما كان رأيي من الشواذ جنسياً ،قلت أولئك الذين ردا على سؤال ،أن رأيي ال قيمة لها ،وأن من رأي هللا ما يهم ،عندها
شرحت أن الذي أظهر هللا لي حول هذا الموضوع .وأنا غير عارف عما إذا كانت كلماتي أي تأثير عند هؤالء الرجال الذين طلب مني ،ولكن أنا
دائما ً األمل ،في أن واحد قد هكذا أنقذت من الخطيئة.
اآلن منعزلة الملك األبدي ،الخالد ،مرئية ،باهلل إال الحكمة ،أن الشرف والمجد إلى األبد ومن أي وقت مضى .أمين .أنا تيموثي 01:17

هذه التهمة أتعهد لك ،ابنه تيموثي ،طبق ًا للنبوءات التي يمضي إليك ،قبل أن أنت بها مايتيست الحرب حرب جيدة؛ عقد اإليمان ،وضمير جيدة؛ فيه
البعض بعد وضع بعيد ًا فيما يتعلق باإليمان جعلت غرق السفينة :أنا تيموثي 19-01:18

على الرغم من أن  Paulعالجت هذه الرسالة إلى تيموثاوس ،أنها حقا ً لجميع األطفال من هللا وأولئك الذين سيكون أبناء هللا موجهة إليهم
الرسالة.

يجب أن نكون متواضعين أمام هللا
أنا حض عليه ،أنه ،أو ًال وقبل كل شيء ،بذل أدعية وصلوات والوساطات وإعطاء الشكر ،لكل من الرجال؛ الملوك ،وكل ذلك يتم في السلطة؛ ونحن
قد تؤدي حياة هادئة ومسالمة في كل التقوى والصدق ،وهذا جيد ومقبول في مرأى هللا لنا المخلص؛ الذين سوف يكون جميع الرجال ليتم حفظها ،وتأتي منعزلة
معرفة الحقيقة ،ألن هناك آلة واحد ،ووسيط واحد بين هللا والرجل والرجل "يسوع المسيح"؛ الذي قدم نفسه فدية للجميع ،أن يشهد في الوقت المناسب الوقت .أنا
تيموثي 6-2:1

كلمة "اكسهورت" وهو يعرف :حث أو تشجيع.
يتم تعريف كلمة "أدعية" ك:
 -1نداء إلى شخص ما في السلطة،
 -2لتقديم طلب،
 -3جعل عريضة،
 -4إلعطاء الصالة هلل .
أن ما تقوله  Paulأعاله ،أنه يتم تشجيع كل منا ،ولكن ال سيما تلك التي في السلطة ،إلعطاء الصالة والطلب إلى هللا ،ليقدم لنا التوجيه في
الحياة وفي الروح .إذا أننا على مقربة من هللا أن تحدث مثل هذه األدعية غالباً ،ثم أننا سوف تعرف السالم والسعادة.

ويرانتو وأنا أشعر برسامة واعظ ،ورسول( ،قول الحقيقة في المسيح ،والكذب ال؛) مدرس من الوثنيين في اإليمان وصدق .أنا تيموثي 2:7

تعني كلمة فيريتي  :نوعية يجري صحيحا ً أو حقيقيا ،وبيان أو مبدأ تم قبولها كحقيقة .ولذلك Paul ،يريد أن نعيش في الحقيقة في
المعرفة واإليمان بوعود هللا ،وأن الحياة األبدية التي يمكن الحصول عليها من خالل قيامه المسيح.،

مالبس المتواضع
ولذلك سوف أن يصلي الرجال في كل مكان ،حتى رفع األيدي المقدسة ،دون غضب وتشكك .وعلى نفس المنوال أيضا ،أن المرأة تزين نفسها في
مالبس متواضعة ،مع شاميفاسيدنيس واعتدال؛ ليس مع  broidedالشعر ،أو الذهب ،أو اللؤلؤ ،أو صفيف مكلفة؛ ولكن ماذا بيكوميث النساء الذين يعتنقون
التقوى مع األعمال الجيدة .أنا تيموثي 10-2:8

مرة أخرى يجعل  Paulمثاالً للمرأة التي تصر على أن كانوا يرتدون مالبس عادية دون الزخرفة ،ولكن أقول أن هذا ينطبق على الرجال
كذلك .المالبس التي يمكنك ارتداء ال قلق هلل ،وسواء أكان حولك تجد لك جاذبية ينبغي أن يكون أقل المخاوف الخاصة بك .أنها ليست كيف تنظرون
أن المسائل ،لتبدو كل الغرور ،لكن القضاة هللا لنا على ما هو في قلوبنا ،وأنه ينبغي أن يكون ما هللا يعتقد منا أن األمور بالنسبة لنا وال ما يعتقده
اآلخرون.
يجب أن اعترف بيد أن استمتع برؤية زوجتي عندما قالت أنها يضع على المالبس جذابة ،وشكلت شعرها بطريقة تبرز جمالها الطبيعي،
لذا أعتقد قد نختلف مرة أخرى مع  Paulعلى هذا.
عل ى الرغم من أن نأخذ في االعتبار ،لبلدي الفرح زوجتي فساتين جيدا ،ال لما قد يعتقده اآلخرون لها .ربما هذا السبب في المسلمين
تقتضي أن زوجاتهم إخفاء أنفسهم من الجمهور والحفاظ على الجمال للعين لزوجها فقط ،على الرغم من أن نرى هذا المتطرفة ،وال تغض الطرف
عن ذلك ألن "القديسين هللا" .كما ذكرت ومع ذلك ،ينبغي عقد زي المتواضع الحقيقي للرجل ،وكذلك فيما يتعلق بالمرأة.
زي فستان االميش يبدو األقرب إلى ذلك الذي يصف  Paulلكل من الرجال والنساء ،باستثناء حيث يجعل العمل الذي يقومون به من
ارتداء هذه المالبس الساخنة أو الحارة ال يكفي .الزي الخاص بك ينبغي أن تعكس المناخ الذي كنت تعيش في فضال عن نوع العمل الذي تقوم به.
وهناك ال ،واحد يناسب جميع المالبس .فقط نأخذ في االعتبار أن التواضع هو القاعدة ،ومالبس باهظة وجريء ليست أكثر من الغرور.
تذكر :جميع الجنس خطيئة حفظ بين زوج وزوجته؛ ولذلك ،يجب أن ثوب متواضعة مع المالبس التي ال تسبب إغراءات غير مبرر من
اآلخرين أن يروا لنا .وهناك مكان لك ل شيء ،وال يليق بهذا المكان .على سبيل المثال ،في حياتنا اليومية في العمل أو في المدرسة ،ونحن اللباس
طريقة واحدة ،في حين ،إذا كان علينا الذهاب إلى الشاطئ للسباحة ،ونحن اللباس بطريقة أخرى .كنت ال ارتداء اللباس الخاص بك إلى الشاطئ،
ويجب عليك عدم ارتداء ثوب الخاص بك إلى المدرسة أو العمل ،ولكن في جميع الحاالت ،ينبغي أن يسود التواضع.
هللا خلق رجل وامرأة بالطريقة التي هم ،ولذلك النموذج البشري ليس شرير ،فقط بالطريقة التي كل نقدم أنفسنا في العام يمكن أن يكون
مذنب أو ال تستند إلى أننا ارتداء الزي.

النساء في صمت
واسمحوا أن المرأة تعلم في صمت مع إخضاع جميع .ولكن أعاني ال امرأة لتعليم ،وال الغتصاب السلطة على الرجل ،ولكن أن تكون في صمت .آدم
كان أول تشكيل ثم حواء .أنا تيموثي 13-02:11

وقد  Paulهذا كل خطأ؛ وأرى أن هذا مرة أخرى انعكاس للتحيزات  Paulالخاصة .هللا يقول لنا قصة مختلفة بشأن وضع الرجل على
األرض.

الذكور واإلناث
ذلك أن هللا خلق اإلنسان على صورته ،على صورة هللا خلق أنه له؛ من الذكور واإلناث بإنشائه قال لهم .نشأة 02:27

كنت انظر ،الرجل الجمع ،إشارة إلى األنواع ،وليس على نوع الجنس .يتم التحقق من هذا عند هللا يخبرنا أنه خلق له؛ من الذكور واإلناث
بإنشائه قال لهم .هل ترى؟ هللا خلق اإلنسان في "اليوم السادس من خلق" ،ورجل من الذكور واإلناث على حد سواء ،ولم يأت أحد قبل اآلخر.
أن معظم إذا لم جميع األديان عقد أن الرجال هم أعلى درجة من المرأة بكل شيء مع الذكور تحتاج إلى حكم أكثر والسيطرة على المرأة.
واعتبر هذا جانبا من "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،وليس من "اإلنجيل المقدس" هلل .كما قلت مرارا ،أن "كلمة هللا" العليا ،وإذا كنت تجد شيئا لم تدون
في الكتاب المقدس ،وتبين أن كلمة هللا ،ثم يجب عليك قبول أن التي يتحدث بها هللا أنها الحقيقة ورفض تلك التي ال تمنح الدعم "كلمة هللا".
لقد وجدت شيئا في الكتاب المقدس حيث يظهر هللا هذا التحيز ضد المرأة .عندما يشير هللا إلى رجل كأبنائه ،هذا ال يعني أن أنه يعطي
األفضلية لجنس الذكور ،ولكن كالكلمة رجل يمثل كال الجنسين ،لذا هل أوالده أيضا .في كل مرة في الكتاب المقدس حيث أرى الكلمات التي توحي
بأن المرأة أقل شأنا أو ثانويا ً بالنسبة لرجل ،ليست العبارة "كلمة هللا" ولكن الرأي والتحيز لمقدم البالغ.

آدم للمرة األولى
وصحيح أن آدم مأخوذ من الرجل ،وكان األول من بذل روح حية ،ولكن عندما أعطى هللا حواء آلدم أن لزوجته ،فمن الواضح أن البلدين
أصبح جسداً واحداً في الزواج ،ال ينفصالن .بالنسبة لي هذا يعني أن هللا ال يعطي أفضلية أحد على اآلخر.

ال األزواج والزوجات ال
يسوع يخبرنا أن في القيامة سيكون هناك ال األزواج والزوجات ،أن سوف يكون هناك أي زواج ،وال يولي الزواج .إذا لم يكن هناك ال
الزواج ،فيمكن أن يكون هناك ال الجنس ،لكل الجنس خارج نطاق الزواج خطيئة .إذا لم يكن هناك ال الجنس ،ثم فقط سيكون هناك رجل وبين
الجنسين سوف ال معنى لها .الجنس يشكل جانبا من األنواع اإلنجاب ،عندما نعيش للخلود ،نحتاج نحن لإلنجاب؟

لم يحصلوا على مؤهالت من الجنسين
وكما أشرت قبل" ،سانت هللا" قديس ألنهم يعتقدون بوعد القيامة وكتبت "قوانين هللا" على قلوبهم .يوجد في هذا ال المؤهالت من
الجنسين؛ ولذلك سواء متساوون ألن كالهما من الرجل.

حواء قد خدعت
وآدم لم يخدع ،ولكن كانت المرأة التي خدعت في مخالفة .على الرغم من ذلك أنها يجب حفظها في اإلنجاب ،إذا استمروا في اإليمان واإلحسان
والقداسة مع اعتدال .أنا تيموثي 15-02:14

نعم أنه عشية الذين كان مخدوع بأكاذيب الشيطان ،ولكن أين في الكتاب المقدس هللا يعطي كجزء من العقوبة لها أن جميع النساء ولذلك
يجب أن تصبح عبيدا للرجال؟ هو العقوبة الوحيدة التي تفرض هللا على حواء وجميع النساء لها ،بعد األلم المرتبطة بوالدة الطفل .حيث أن هذا هو
عقاب هللا وهبها ،لماذا حاول الرجال لوضع أنفسهم في الهيمنة على المرأة بحجة أن هللا رغب في ذلك ،عند هللا أنه لم يعط أي وصية هذه؟ الحديث
عن وضع الكلمات في فم هللا .وهذا راجع كمثال جيد "اإلنجيل كاذبة" .إذا الشيطان يمكن أن يتسبب في انشقاق بين رجل وامرأة ،أو الزوج
والزوجة ،ثم ال يمكن أن ينجح المجتمع والرجل تعود إلى طرق الحيوانات ،وهو كل هذا الشيطان يعتبر الرجل أن.

شيوخ الكنيسة
وهذا صحيح قائال" :إذا رغب رجل في مكتب األسقف ،أنه ديسيريث عمل جيد .ثم أن أسقف يجب أن تالم ،زوج زوجة واحدة ،يقظة ،الرصين،
لحسن السير والسلوك ،ونظرا لحسن الضيافة ،مالئمة للتدريس؛ أنا تيموثي 2-3:1

تعدد الزوجات
 Paulيجعل من الواضح أن تعدد الزوجات ليست مقبولة بكلماته" ،زوج زوجة واحدة "،هللا أعطى آلدم أن تتخذ كزوجة فقط حواء ،الذي يقول لي أن
هللا توافق مع  ,Paulأن نحن يمكن أن يكون واحد فقط من الزوجين ،وأن يكون أكثر ليس فقط تعدد الزوجات ولكن الزنا ،الذي يقول لي تلك المورمون أو
الديانات اإلسالمية التي تسمح لرجل بأكثر من زوجة واحدة هي األديان الباطلة .إذا كان دينك غير مقبول إلى هللا ثم أنت لست هللا .إذا لم تكن هلل ،ثم منظمة
الصحة العالمية هو أن تعطيها لعبادة؟ بشكل افتراضي ،يمكنك إعطاء العبادة للشيطان-
أنا متأكد من أن الكثير منكم سوف تشير إلى العهد القديم ويقول أن إبراهيم كان أكثر من زوجة واحدة كما فعل إسحاق ،ويعقوب ،ولكن هذا ليس
صحيحا ً تماما .كانت زوجة واحدة ،واحدة أنها متزوجة قانونيا ،ولكن أخذوا أيضا على محظيات يعاملون كزوجات ،ولكن لم يكن لديهم نفس المكانة كالزوجة
األولى.
ومثال أبراهام يبين كيف يرى هللا الزوجة أكثر الخليلة .وكان االبن إبراهيم المولود أوالً ،إسماعيل ،ابن محظية غير سارة الزوجة .عندما ولد اسحق،
هللا أبراهام اضطرت األم السماعيل واسماعيل ابنه المولود أوالً ،الخروج من منزله .هذا وتبين أنه ابن الزوجة أن هللا يعطي األفضلية وليس محظيات.
مع تدوين القانون في شكل الوصايا العشر يجري مكتوبة أسفل في جدولين من الحجر ،وهللا قد أوضحت بجالء أن هناك لتكون زوجة واحدة لرجل
واحد ،جميع اآلخرين هي الزنا.

مستقيم أخالقيا
لم يعط للنبيذ ،ال مهاجم ،ال الجشع لربح قذر (الربح في الثروة)؛ ولكن المريض ،وال المشاكس ،غير طامع؛ أن روليث جيدا بيته ،وجود أبنائه في
إخضاع مع كل من الجاذبية؛ إذا تعرف رجل كيف ال القاعدة في بيته ،كيف يجوز أنه رعاية كنيسة هللا؟ أنا تيموثي 5-3:3

الصفات األخرى ،يقظة ،الرصين ،حسن السير والسلوك ،وما إلى ذلك تتعلق بكونه أحد الذين يعيش "األخالق هللا" .فقط وهذا أمر منطقي .إذا انتخاب
زعيم بين الجماعة الخاصة بك ،أن الزعيم يجب أن تكون واحدة من مكانة أدبية أعلى ،دون خطأ؛ آخر ما هو نوع من التعليمات سوف يعطون؟

تلقي تعليمة في الكتاب المقدس
ال مبتدئ ،خشية أن يجري رفع بفخر أنه الوقوع في إدانة الشيطان .وعالوة على ذلك يجب أن يكون لديك تقرير جيد منهم ودون؛ خشية أن كان
الوقوع في الشبهات وكمين للشيطان .أنا تيموثي 7-3:6

ما  Paulيقول إذا كنت تريد أن تكون في وضع يمكنها من السلطة على جماعة القديسين هللا ،ثم يجب أن تكون "سانت هللا ل" نفسك .على
قدم المساواة جميع تلك الصفات أن  Paulيعطي قائمة ألنها ال تستحق "الكنيسة األكبر" ليست الصفات من "سانت هلل" .أنها تصل إلى الجماعة
عندما اختاروا قادتهم ،الختيار الناس الذين هم الصالحين قبل هللا أوالً ،ثم النظر في أية سمات أخرى التي قد أو قد ال يكون لديك تجعل منهم قادة
جيدين .إذا في وقت تظهر بأنها ال تؤيد حذو يسوع ،ثم فينبغي إزالتها من مواقفها السلطة.

الشمامسة
وبالمثل يجب الشمامسة أن الخطيرة ،ال دوبليتونجويد ،وال تعطي للكثير من النبيذ ،الجشع ال من ربح قذر؛ عقد سر اإليمان في ضمير نقي .أنا تيموثي
9-3:8
وتتيح هذه أيضا أول مرة يمكن إثباتها؛ ثم السماح لهم استخدام مكتب الشماس ،يجري العثور على تالم .أنا تيموثي 03:10

رغم ذلك يجب زوجاتهم الخطيرة ،ال سالنديريرس ،الرصين ،المؤمنين في كل األمور .ليكن الشمامسة أزواج زوجة واحدة ،حكم أوالدهم وبيوتهم
حسنا .أنا تيموثي 12-03:11
ألنها استخدمت شراء مكتب الشماس جيدا ألنفسهم درجة جيدة ،وجرأة كبيرة في اإليمان الذي في "يسوع المسيح" .أنا تيموثي 03:13

أن ما تقوله  Paulهنا هو ليس فقط ينبغي شيوخ الجماعة القديسين بل أنه يجب أن تكون زوجاتهم أيضا إلهي ،آخر ينبغي رفض الشيوخ
بسبب زوجاتهم .تنظر في هذه الحقيقية للمرأة ،وكذلك ،إذا كانت المرأة ينبغي أن يرتفع إلى موقف السلطة في الجماعة ولكن زوجها ال يثبت أن
تكون من اإليمان ،ثم المرأة يجب أن ترفض أيضا كزعيم للجماعة.

Original
in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.

