كتابات Paul
الفصل 11
األوقات األخيرة ،نهاية أيام
سوف يغادر كثير من اإليمان
اآلن الروح سبيكيث صراحة ،أنه في اآلونة األخيرة بعض يجوز الخروج عن اإليمان ،إعطاء االهتمام إلغواء األرواح ،ومذاهب الشياطين؛ يتحدث
يكمن في النفاق؛ بعد ضمائرهم محروق مع حديد ساخن؛ أنا تيموثي 2-4:1

ما ورد أعاله يمكن اعتباره نبوءة قبل  ،Paulولكن أنه يعطي صوت الذي يسوع وتكلم أيضا عن ،ذلك في الواقع أحد نبوءات يسوع.
أرى هذا وقد تأتي لتمرير .ليس فقط في المرة ولكن في األجيال الماضية.
تذكر :وهذا يتحدث عن أولئك الذين تم تعريفها "القديسين هلل" ،وأن كانوا أو أطفالهم سوف يتم سحبها بعيداً ،على مدى فترة من الزمن،
من العبادة الحقيقية هلل "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .وكان هذا ينطبق على اإلسرائيليين األول الذي خرج من مصر مع  ،Mosesكما كان ينطبق على
المسيحيين أول.
لمائتي سنة األولى بعد  ،Mosesبنو إسرائيل ظلت مخلصة لعبادة هللا كبشر لهم به  ،Mosesولكن ثم بدأوا إدراج األفكار الوثنية
والممارسات في إيمانهم الذي يقودهم بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي.

حروب مكافحة المسيح ضد القديسين
وهذا يمكن أيضا اعتبار يجري الحقيقية للمسيحيين األول .لمائتي سنة األولى بعد المسيح وحياة الرسل ،ظلت "القديسين هللا" المؤمنين
وازدهرت في اإلمبراطورية الرومانية ،وتزايد في إعداد كل جيل من األجيال .لم يكن أن "القديسين هللا" في نهاية المطاف فقدت طريقها ،كما كان
مع اليهود ،ولكن أن تنشأ قوة جديدة في عالم الرجل ،و دين المسيح الدجال ،الذي ليس سوى بشر تجديف ،ولكن عن طريق سلطتها كدولة ذات
سيادة ،فضال عن ديانة كاذبة ويجري اضطهاد جميع أولئك الذين سوف تعطي العبادة هلل كما أنه قاد .بهذه الطريقة ،بدأت مكافحة المسيح مع السلطة
ودعم األباطرة الرومان ،حرب منهجية عند إنجيل هللا ،عن طريق المالية التخويف والتعذيب والموت ،وتسبب أولئك الذين يرفضون التخلي عن
عبادة هللا إلى الهرب إلى البرية ،بغية االبتعاد عن سلطة كنيسة روما وهو مكافحة المسيح.
حتى يمكنك رؤية المسيحيين األوائل لم يتحول بعيداً عن هللا ،ولكن نظراً ألنها كانت شدة االضطهاد أنهم اضطروا إلى الفرار من المناطق
المتحضرة لإلمبراطورية .عند أولئك الذين يعبد هللا تحت قيادة اليسار ،هناك كانت إال أكاذيب مكافحة المسيح المتبقية ،حيث كان جميع األجيال
التالية فقط تلك األكاذيب القاضي ال الوصول إلى الحقيقة ،بل كان تحريم الكتاب المقدس بكنيسة روما .ال عجب ،تلك األجيال المقبلة ،التي تطلق
على نفسها المسيحية ،أعتقد أنها تعطي العبادة الحقيقية هلل ،عندما يكون لديهم أي علم "كلمة" هللا الحقيقية ،حتى اآلن ،في "األيام األخيرة".

يمنع الزواج
يمنع الزواج ،ويقود إلى االمتناع عن اللحوم ،التي خلت إنشاء هللا تلقي مع الشكر منهم مما نعتقد ومعرفة الحقيقة .لكل مخلوق من هللا هو حسن ،وليس
لها أن ترفض ،إذا أنه تلقي مع الشكر :ألنه هو يقدس بكلمة هللا والصالة .أنا تيموثي 5-4:3

واإلشارة الوحيدة التي أستطيع أن أرى من النهي الزواج له عالقة مع كنيسة روما ،ورفضها السماح للزواج المختلط .وحتى اليوم ،تعبس
كنيسة روما على شخصين من الزواج من عرق مختلف .هذه سياسة للحفاظ على "العرق األبيض" ،األبيض ،العرق األسود ،األسود ،العرق
اآلسيوي ،وآسيا ،وما إلى ذلك .أرى هذا كالعنصرية ،ووسيلة لخلق االنشقاق بين األعراق ،بغية خلق االحتكاك والريبة والحسد بين رجل من أجزاء
مختلفة من العالم ،والعادات االجتماعية المختلفة.

يسوع يتكلم عن العنصرية
عندما تكلم يسوع من بعد الغضب لجاره دون سبب ،وأن القيام بذلك كان يعادل مما أسفر عن مصرع شخص ،كانت العنصرية التي
أشار.

ولكن أقول لكم" ،أن يعاقب هو غاضب مع بلده الشقيق دون سبب تكون في خطر الحكم :ويعاقب أن يقول ألخيه ،راكا ،تكون في خطر
المجلس :لكن يعاقب القول أن" كذبة أنت" ،يجب أن تكون في خطر نيران الجحيمMatthew 05:22 .
يعرف العنصرية الكراهية لشخص ما لال سبب آخر بخالف ذلك فمختلفة من أنت .هذا المفهوم في صراع مباشر مع "تعاليم يسوع".

الفتوة المدرسة
تعليقات يسوع كانت تستند إلى ما يلي:
السعي ليس مع رجل دون سبب ،إذا كان القيام به إليك أي ضرر .الحسد ال الظالم ،واختيار أي من طرقه .األمثال 31-03:30

يتم تعريف كلمة "السعي "،ك :إلى حاول جاهدا لمحاربة المعارضة شيئا أو التنافس حزم ضد شخص ما أو شيء ما.
عبارة أخرى ،أنه يتعارض مع شخص ما دون سبب ،جعل لكم في الخطر حكم هللا.
الظالم كما تحدث عن أعاله أي شخص سوف يستخدم الترهيب أو طرق الفتوة ضد أي شخص آخر ألي سبب آخر غير لديهم الكراهية
حتى عندما ال يوجد سبب للكراهية .
مثال على هذا هو "الفتوة المدرسة" ،الذي يروع والسخرية ويدفع حول اآلخرين .إذا كنت تتغاضى عن هذه اإلجراءات من الفتوة ،ثم
قمت بنفس القدر من الفتوة ،وهي اآلثم ضد طرق هللا ويسوع ،الذي يدرس علينا أن نحب جارنا ،ال أكره لهم.

أكل اللحوم
بعض يجوز الخروج عن اإليمان ،القائد االمتناع عن اللحوم ،التي خلت إنشاء هللا تلقي مع الشكر منهم مما نعتقد ومعرفة الحقيقة ،التي
تشير إلى الوعظ ببعض األديان( ،السبتية ،يجري مثاالً) ،أن إعطاء العبادة الصحيحة هلل لك ويجب االمتناع عن أكل اللحوم .ويعزز هذا الدين

النباتي كأحد جوانب مطلوبة لعبادة هللا .كما ترون من ما كتب  Paulهذه الفكرة االمتناع عن أكل اللحوم ومما عزز بعض يجوز الخروج عن
اإليمان وهو كذب الشيطان وليس جانبا من جوانب عبادة هللا الحقيقية وتصحيح.

تتغاضى عنها هللا
وال يزال  Paulنشير إلى معارضته ألولئك الذين يعظون ضد أكل اللحوم ،بالعبارة التالية .لكل مخلوق من هللا هو حسن ،وليس لها أن
ترفض ،إذا أنه تلقي مع الشكر :ألنه هو يقدس بكلمة هللا والصالة .وباختصار ،أن الذي كان يتكلم بها هللا كما يجري جيدة جيدة ،والوعظ أخرى
من تكلم هللا للتبشير الشيطان يكذب.

وكلم الرب منعزلة  Mosesوهارون ،قائال لهم" ،الكالم منعزلة أطفال إسرائيل ،قائال ':هذه هي البهائم التي أنتم أكل بين جميع يدق
الموجودة على األرض ".الالويين 2-11:1

أولئك الذين يعظون ضد ما قد أمر هللا ليست من هللا وتعطي العبادة دون جدوى.

وتلقى مع الشكر
 Paulيستخدم العبارة" ،مع الشكر" لإلشارة إلى أنه يجب أن نعطي الصالة هلل تقدس ويبارك الطعام الذي نحن على وشك تلقي ،فقط في
حالة أنها اللحوم من تضحية وثنية ،فضال عن اللحوم التي استبعدت أصالً من تلك الحيوانات ونحن أكل وتلك التي نهى هللا صراحة أننا ال تآكل.
يمكن العثور على هذه الحيوانات في اآليات التالية :الويين . 47-11:1
 Paulثم يقول لنا :لكل مخلوق من هللا أمر جيد ،وأن نقول أنه ،من غير ما نأكله التي سوف دنس الجسم ،ولكن ما نحن نتكلم المنصوص
عليها من الفم ،وفي شكل األكاذيب والكراهية ،التي دنس الجسم.
ولهذا السبب ،لماذا ينبغي لنا أن نعطي صالة الشكر قبل كل وجبة ،بغية السماح هلل تقديس الوجبة قبل نستهلكه ،عن بغض النظر عن ما
تأكله ،إذا هو أوالً المباركة من هللا ،هللا ،وبالتالي دون خطيئة.

وزراء كلمة هللا
إذا أنت بوضع األشقاء في أحياء لذكرى هذه األشياء ،أنت سوف يكون وزيرا جيدة يسوع المسيح ،يتغذى حتى في عبارة اإليمان والعقيدة جيدة،
ويرانتو أنت يمتلك تحقيقها .أنا تيموثي 4:6

ولكن رفض الخرافات القديمة وتدنيس زوجات ،وممارسة نفسك بد ًال من معزل التقوى .لممارسة جسدية بروفيتيث قلي ً
ال :ولكن التقوى مربحة منعزلة
كل األشياء ،وقد وعد الحياة التي اآلن ،ومن ذلك وأن تأتي .أنا تيموثي 8-4:7

هذا هو قول المؤمنين وجديرة بقبول كافة .لذا نحن على حد سواء العمل وتعاني كل الشبهات ،ونحن نثق باهلل ،الذي هو المخلص لجميع الرجال ،الحي
خصيصا لتلك التي نعتقد .أنا تيموثي 10-4:9

التبشير تعاليم يسوع
هذه األمور القيادة وتعليم .السماح ألي رجل يحتقر خاصتك الشباب؛ ولكن تكون أنت مثا ًال للمؤمنين ،في  ،wordفي المحادثة ،في األعمال الخيرية،
في الروح ،في اإليمان ،في الطهارة .أنا تيموثي 12-04:11

أنها المسؤولية من "الجيل األكبر سنا" للمرور على طرق هللا كما أنها كانت تدرس بآبائهم ،ألن "الجيل الجديد" ،ال بسبب الجهل ،وتلويث
اإليمان مع التقاليد الزائفة والتفسيرات.
تلك من "الجيل األكبر سنا" وأولئك الذين تلقوا تعليمهم في "تعاليم يسوع" ،يجب أن تكون مثاالً "الجيل الجديد" في جميع األمور التي
تكشف عن صواب وتكلم أن يسوع جيدة من الكلمات .عند فشل "الجيل األكبر سنا" لتمرير على إيمانهم ،عند الناس يبدأ يغيب عن هللا وهكذا يتم
إغراء الشيطان.

إعطاء الحضور للقراءة
حتى تأتي تعطي الحضور للقراءة ،إلى موعظة ،المذهب .إهمال ال الهدية في إليك ،الذي أسندت إليك النبوءة ،مع وضع يد اجتماع الكنيسة .أنا تيموثي
14-04:13
كما أنا قد تم تبني في جميع أنحاء الكتابة على صفحة ويب هذه ،من الضروري أن نربي أنفسنا في "كلمة هللا" ،والتي يمكن أن يتم إال إذا كان لدينا
قراءة ودراسة الكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس.
القراءة هو حجر الزاوية للتعليم ،التعليم يؤدي إلى المعرفة ،والمعرفة الالزمة لفهم ،كل ما يلزم إليجاد هللا.

التأمل على هذه األمور؛ إعطاء نفسك كلي ًا لهم؛ أن التربح خاصتك قد تظهر للجميع .يأخذوا حذرهم حتى نفسك ،ومنعزلة في المذهب؛ يستمر فيها:
للقيام بهذا أنت سوف سواء حفظ نفسك ،ولهم أن االستماع إليك .أنا تيموثي 16-04:15

هو "مذهب" التي يتكلم  Paulمن "تعاليم يسوع المسيح" ،التي تشمل جميع الكتب من الكتاب المقدس ،ألن "تعاليم يسوع" كأساس لها،
جميع أن هللا قد قاد وتعليمات من بداية بدءاً بادم وحواء.
يتم تعريف كلمة "التأمل "،ك :التركيز على أمر ،وأن نفكر بعناية شيئا ،خطة الخروج والنظر عن شيء .
 Paulيستخدم الكلمة "التأمل  "،إقناع الواليات المتحدة بضرورة ليس فقط قراءة الكتاب المقدس ولكن النظر لما قرأنا بالقصد على
اكتساب فهم.

االحترام ،األساس للحب
احترام كبار السن
تأنيب ال إحدى المسنات ،ولكن توسل له كأب؛ والرجال األصغر سنا كأخوة؛ النساء كبار السن كاألمهات؛ واألصغر سنا كأخوات ،بكل نقاء .أنا
تيموثي 2-5:1

وهذا يسير جنبا إلى جنب يسوع "الوصية الثانية"" ،أحب جارك كما سيكون لديك لهم أحبك ".عند إعطاء االحترام للجميع ،يمكنك إظهار
الحب للجميع .هذا هللا ،وفي هذه النوعية يمكنك أن تصبح "واحد مع هللا".
كلمة "انتريت" يعرف بأنه :ندافع مع شخص ما ،لنناشد من شخص ما ،للتسول شيئا من شخص ما ،يوفقنا شيئا من شخص ما ،لطرح أو
طلب شيء من شخص ما .
"انتريت" شخص كما لو كنت والدك ،إظهار االحترام للحكمة والمشورة لشخص كما كنت تفعل ذلك مع األب الخاص بك .ما هي أفضل
طريقة من إظهار االحترام لآلخرين من نعطيهم االحترام نفسه لو كنت والدك أو األم؟

مؤهل
مرة أخرى يجب أن أعطى التأهل لهذه التعليقات قبل  Paul .Paulاالفتراض بأن أولئك الذين هم في مواقع السلطة والقيادة( ،الحكماء)،
محض والصالحين ،ولكن التاريخ أثبت لنا ليس هذا هو الحال دائماً .أنها شيء واحد معاملة الجميع باحترام ،ولكن أن نختلف مع حكم في خطأ
يحتاج إلى معالجة .للسماح بخطأ االستمرار إعطاء القوت لطريق الشيطان.
جميع الرجال ،وحتى األكثر الورع منا ،وعرضه للخطأ ،وأنه مطلوب من يسوع أن نظهر حبنا الخوتنا كما كنا لهم إظهار حبهم لنا،
ولذلك ،إذا كان شقيق ،بل ويعتبر إحدى المسنات في خطأ من قبلك ،أنها تقع على عاتقك مسؤولية نقطة الخطأ ،مع قدر من االحترام ما يستحق هذا
الشخص  ،استخدام المقدس هللا كمرجع لك.
هو "الدور الصحيح" من "سانت من هللا" لمعرفة وطاعة والتبشير لآلخرين ثم "تعاليم يسوع" .إذا كان شخص ما ،حتى المسنين ،ينظر
إلى كونه خطأ من ما كنت تعرف أن تكون بطريقة صحيحة للمسيح ،ثم أنها مسؤوليتكم إلظهار أن المسنين ،وجميع اآلخرين في الجماعة الخطأ،
باستخدام المقدس كالمثال الخاص بك إلثبات الخطأ من قبلك.

احترام األرامل في الواقع
األرامل الشرف أن األرامل في الواقع ،ولكن إذا كان أي أرملة لديها أطفال أو أوالد ،فلتعلم أو ًال شو التقوى في المنزل ،وريكيت اآلباء :لذلك جيدة
ومقبولة أمام هللا .أنا تيموثي 4-5:3
يتم تعريف الكلمة" ،الواقع "،ك:
 -1كلمة أن يضيف إلى نقطة للتو،
 -2يعطي تأكيدا إضافيا بعد كلمة وصفية أو عبارة،
 -3تعرب عن مفاجأة أو الفضول أو الكفر شيء.
كافة هذه التعاريف صحيحاً ،ولكن كما تستخدمها في اآلية أعاله  ،Paulتعني الكلمة "الحقيقة":
 -1في الواقع،
 -2وفي الواقع،
 -3وفي الواقع،

 -4وفي واقع األمر،
 -5وفي الحقيقة،
 -6الدعم المعطى واقع األمر باألدلة .
كوسيلة لتحسين فهم كلمة "الواقع" انتقل إلى معنى جذر الكلمة" ،سند" الذي يعرف بأنه:
 -1فعل متعمد أو العمل،
 -2عمل بشكل عام ،ال سيما وأن يتناقض مع الكالم.
عند القيام بشيء ما "الفعل" ،كنت تفعل ذلك في الحقيقة والواقع الفعلي ،كما هو الحال في حزب العمل التي كنت تقوم بإنجاز شيء .أنه "سانت هللا"
في الواقع ،يعني أن كنت قد اتخذت من الوقت والجهد لتثقيف نفسك في "تعاليم يسوع المسيح" ،واكتساب فهم للجميع أن الوصايا العشر يعني وتنطبق على.
عند استدعاء نفسك "سانت من هللا" ،ولكن في الواقع لم الوقت والجهد لمعرفة وفهم ،فأنت ال قديس في الواقع ولكن في الكلمات فقط ،وعلى هذا النحو
ليست حقا ً "سانت من هللا".
ولذلك ،هو ما يقوله  Paulأعاله ،امرأة الخاص بك جماعة ،الذي هو أرملة في الواقع وفي الحقيقة ،يستحق المساعدة التي نقدمها ،ولكن إذا كان لديها
أطفال أو أوالد ،فمن هم الذين ينبغي أن انظر إلى احتياجات المرأة قبل أن تتورط الجماعة كاملة.
وبهذه الطريقة ،يعلم االحترام ألسرة األرملة الجماعة ويبين أن من واجب أفراد العائلة لمعرفة احتياجات األرملة قبل أن يصبح تحت وصاية الجماعة.
وهذا هو عكس المطلق الذي يبشر بالليبرالية.
هذا هو الوعظ  Paulالوصية الخامسة ،وشرف لك األم واألب ،كما أنه له معنى أكبر بكثير أن مجرد إعطاء تكريما لألب واألم ،ولكن ينطبق على
إعطاء تكريما لجميع الذين هم "القديسين هلل" ،وأولئك الذين يحتمل أن يصبحوا "القديسين هلل".

أرملة والواقع
اآلن أنها أرملة في الواقع ،وخرابا ،تروستيث باهلل ،وكونتينويث في األدعية والصلوات ليال ونهارا .أنا تيموثي 5:5
وافترض أن  Paulهو إعطاء تعريف الفعل أرملة ،بأنه شخص غير المعوزين ،عاطفيا ً واقتصاديا ً على حد سواء.
ولكن الحي في المتعة مصرعه بينما قالت حي .أنا تيموثي 5:6
في هذه اآلية ،يستخدم  Paulمتعة الكلمة كمؤهل فيما يتعلق بما إذا كانت أرملة في الواقع أم ال .ولذلك من المهم أن نحاول أن نفهم ما هو تعريف
 Paulيعطي لهذه الكلمة.
تعرف القاموس كلمة "متعة" كما يلي:
 -1شعور بالسعادة والسرور أو االرتياح،
 -2اإلشباع الحواس ،ال سيما اإلشباع الجنسي،
 -3الترفيه أو االسترخاء أو التسلية ،خاصة متميزة عن العمل أو الروتينية اليومية.
 -4شيء مرضية ،مصدرا للسعادة والفرح أو االرتياح.

ماذا أفسر يقول  Paulإذا يسعد األرملة أو الفرحة بوفاة زوجها ،ثم قالت أنها ال أرملة قوال ،ولذلك ال يستحقون الشفقة أو السخاء الغير للجماعة ،ولكن
إذا كانت أرملة في الواقع ،وهو علة المعدمين إلى زوجها تمرير ،فإنها تستحق الشفقة والسخاء.
على الرغم من أن يستخدم  Paulاألرملة كمثال ،أساسا ألن في أن نقطة في الوقت المناسب ،امرأة بدون الدعم من رجل سيترك بال مأوى وفي الفقر،
ولكن هذا أيضا يحمل الحقيقية لرجل زوجته يموت ،وهو غير قادر على إعالة أنفسهم.
إذا كان أي شخص ،وهو عضو في جماعة لدينا ،يصبح المعدمين ،بسبب وفاة أحد أفراد األسرة أو بسبب قضايا الصحة ،ثم أنها فقط الصحيح والهي
أن نحن الذين قادرون ،بمساعدة لنا األخ أو األخت.

األسرة األولى
وتعطي هذه األشياء في التهمة ،وأنها قد تكون تالم .أنا تيموثي 5:7
إلى "إعطاء المسؤول" له نفس معنى " إلعطاء مسؤولية " ،ولذلك ما تقوله  Paulأن أمام الجماعة أو الكنيسة تتورط في رؤية الحتياجات"أرملة
والواقع" ،فإنه يحتاج للسماح لألسرة العمل أوالً كوسيلة للسماح لهم العيش وفقا للقصد من" الوصية الخامسة من هللا " ،وذلك أن تالم بعدم التمسك" وصايا هللا
".

ليس صحيحا ً أن يسوع
ولكن إذا أي تقدم ال لبلده ،وخصيصا ألولئك من بيته ،خلت نفي اإليمان ،وهو أسوأ من كفر هللا تعالى .تيموثاوس 5:8
إذا كان أحد أفراد أسرة غير راغبة في معرفة احتياجات األرملة ،ثم أن الشخص ليس صادقا مع إيمان تدرس من قبل يسوع ،وعلى هذا النحو هو
أسوأ من الكفرة ،الذين ال يعرفون أي أفضل .إذا تم العثور على مثل هذه أن تكون أعضاء في الجماعة ،ثم يجب وبخ وإيالء التعليم في طرق هللا .إذا فشلوا حتى
تزال التوبة طرقهم وشرير ،ثم ينظر فيه يطرد من الجماعة والكنيسة.

تقديم المساعدة إلى المستقيم
واسمحوا ليس أرملة تؤخذ في العدد تحت ألستون عام ًا ،بعد أن كان زوجة رجل واحد ،ذكرت أيضا ألعمال جيدة؛ إذا كان قد أحضرت حتى األطفال،
إذا كانت قد قالت أنها قدمت الغرباء ،إذا أنها قد غسلت أقدام القديسين ،إذا أنها قد أعفي المنكوبة ،لو أنها اتبعت جد كل العمل الجيد .أنا تيموثي 10-5:9
إذا كان أولئك الذين يجدون أنفسهم في حاجة إلى المساعدة لها تاريخ من األعمال الجيدة واإلجراءات القديسين ،ثم منحهم المساعدة من الصالحين حتى
ال يقعون في إلياس وتصبح بخيبة أمل من اإليمان .ليس من الخطأ بالنسبة لقبول الجمعية الخيرية لآلخرين ،لألعمال الخيرية ويرد حتى أن الشيطان ال تكتسب
قدم في قلب الثكالى .تقبل الخيرية ،وليس اعتبارا من اآلخرين من الجيران ،ولكن كهبة من هللا عن طريق حسن قلوب جيرانكم.
هللا يقدم ألولئك الذين يحبونه ،وأشكال له أحكام ليست دائما ً الروحية ،بل هي تظهر أحيانا ً من خالل اإلجراءات واإلحسان لآلخرين.
وهذا السبب في يسوع يخبرنا أنه إذا أظهرنا الرحمة والعطف على اآلخرين ،أنه هو نفسه كما لو أننا أظهر الرحمة والعطف إلى يسوع.

ثم يقوم األبرار جواب له ،قائال" :يا رب ،عندما يرى أننا إليك وهونجيريد ،وتغذية إليك؟ أو العطش ،وقدم الشراب؟ عندما رأيت أننا إليك شخص
غريب ،وأخذت إليك؟ أو عارية ،والملبس إليك؟ أو عندما يرى أننا إليك المرضى ،أو في السجون ،وتأتي منعزلة إليك؟ " والملك على الرد وأقول لهم" ،حق ًا
أقول لكم ،قدر ما يي فعلت ذلك بمعزل واحد األقل من هذه إخوتي ،أنتم فعلت ذلك لي Matthew ".األقزام40-

األرامل األصغر
ولكن األرملة الشابة ترفض :لعندما بدأوا بالشمع الوحشي ضد المسيح ،أنهم سوف الزواج؛ وبعد اإلدانة ،نظر ًا ألنها قد تخلصت من إيمانهم األول .أنا
تيموثي 12-05:11

ما هو يقول  Paulهو ال تعطي الخيرية للشابات الالتي األرامل .ويشير إلى أنه إذا هي أرملة شابه ثم يصبح الخمول والكسل يولد الشر.
وهو قصد  Paulألن هؤالء النساء األصغر سنا ال تحتاج إلى اإلحسان لآلخرين ،وأنها ببساطة يمكن الحصول على زوج آخر ،إزالة لها من العوز.
التي قد يكون صحيحا ً في العصور القديمة عند المرأة ال حقوق الملكية ،ويمكن أن ال ترث ممتلكات زوجها المتوفى ،ولكن أي الذي هو
"سانت هللا" وغبار مع الكنيسة ،وينبغي إيالء المساعدة ،كما أن هناك حاجة إلى المساعدة .إلجبار امرأة شابه الزواج مرة أخرى ،ببساطة ألنها
الشباب ،ليس في الروح من الجمعيات الخيرية المسيحية .أرى هذا قبل  Paulكما يجري حتى اآلن مثاالً آخر على أن يمس المرأة ورؤيتهم كشيء
أكثر من متاع.
وويثال أنها تعلم أن يكون خام ً
ال ،تجول حول من منزل إلى منزل؛ وعدم إال الخمول ،لكن تاتليرس أيضا وبوسيبوديس ،تحدث األشياء التي ال يجب
عليهم .أنا تيموثي 05:13

اعترف ،أنا أعرف كثير من النساء أن تضيع وقتها في القيل والقال من اآلخرين ،وقد قال بعض األشياء التي غير صحيحة وجعلت حتى.
إذا لكن هم جوسيبيرس ،ثم أنها كانت دائما ً واحدة ،زواج ال زيادة وال يقلل من هذه السمات التي تكشف عن سوء الحكم .أستطيع أن أرى كيف أي
شخص يكون خامالً دون ما يكفي إلبقائهم مشغول قد تميل إلى أن تصبح جوسيبيرس ،ولكن هذا ينطبق على الرجال فضال عن النساء.

يعرف

هذا :يكون المهملين كنت األماكن في خطر في العصيان "الوصية التاسعة" التي تقول" ،أنت سوف ال تعطي شهادة الزور".

التفكير هذا ،الرجل والمرأة ،والحفاظ على أفكارك وكلماتك في "مجد هللا" وال في الحكم اآلخرين.
وسوف لذلك أن النساء األصغر سنا الزواج ،إنجاب أطفال ،توجه المنزل ،إعطاء أي مناسبة للخصم بالكالم ريبرواتشفولي .بالنسبة للبعض هي الفعل
تحولت جانبا بعد الشيطان .أنا تيموثي 15-05:14

على الرغم من أن  Paulيوجه هذه الكلمات في المرأة فقط ،أرى أنها نصيحة جيدة للرجال كذلك .أنها جيدا أن نبقى مشغول ،إذا كنت
تعمل في التعليم وفهم للمقدس هللا ،ثم يتم اآلن إزالة الكسل والقيل والقال.

المسؤولية تقع على عاتق األسرة
إذا كان أي رجل أو امرأة أنه يؤمن بأن األرامل ،السماح لهم بالتخفيف منها ،والسماح للكنيسة ال تقيد؛ قد يعفي لهم أن األرامل في الواقع .أنا تيموثي
05:16

في هذا  Paulهو إعطاء التعليمات أن احتياجات األرملة مسؤولة عن عائلتها وليس من الكنيسة ،أو كما أرى ،وليس للحكومة .هذا يذهب
مع فهم "الوصية الخمسون" التي تقول" ،تكريما لألب واألم الخاصة بك "،آثار أعمق تتعلق باالحترام واإلحسان إلى اآلخرين ،وليس فقط الخاص
بك اآلباء.

الشيوخ أن القاعدة
السماح للشيوخ تلك القاعدة أيضا تحسب جديرة بشرف مزدوجة ،ال سيما أنهم هم الذين العمل في  wordوالمذهب .للكتاب المقدس " ،saithأنت
سوف ال كمامة الثور التي ريديث من الذرة .والعمل الذي يستحق مكافأة له " .أنا تيموثي 18-05:17
إذا كان شخص ما ندعو هللا إلى الخدمة الروحية يحتاج للجماعة ،وقد أخذ الوقت والجهد لتعلم وفهم الكتاب المقدس جيدا ،ثم هذه نفسها ينبغي أن القوت
بالكنيسة كمكافأة على خدمة جيدة والتزامهم بالروحية احتياجات الجماعة.
ويتصل هذا إلى تقديم تبرعات للكنيسة .وتستخدم هذه األموال ليس فقط لصيانة ودعم لبناء كنيسة ولكن أيضا للتعويض عن الوزير.

حرية الوصول
في وزارتي ،أعطيت لي باهلل ،وإنشاء ودعم صفحة ويب هذه ،لم يطلب أي تبرعات ،كما سيتم "أوالً هللا" أعطاني جميع الوسائل التي تحتاج إلى
صيانة صفحة ويب هذه .هذا السبب في الوصول والتحميل أو الطباعة من أي شيء أقدم على صفحة ويب هذه مجانا ً ودون قيود أخرى مما كنت ال تحاول كسب
المال عن طريق أي منشور أو الوعظ المحتويات المعروضة على صفحة ويب هذه .قال يسوع ،ما يعطي لك مجانا ً إعطاء بعيداً بحرية.

شيوخ يظل وفيا يسوع
ضد إحدى المسنات تلقي ليس اتهاما ،ولكن قبل يومين أو ثالثة شهود ،قد يخشى منهم أن تأنيب الخطيئة قبل كل شيء ،أن اآلخرين أيضا .أنا تيموثي
20-05:19
قال في وقت سابق أنه إذا وجدت أن إحدى المسنات أو وزير هو الوعظ اإلنجيل كاذبة أن كنت لمواجهتها مع خطاهم فورا وقبل اآلخرين في الجماعة.
أن ما تقوله  Paulيجب أن يكون لديك اثنان أو ثالثة شهود أوالً .وأعتقد أن  Paulهو إشارة إلى خطايا الجسد وال أخطاء في اإلنجيل .إذا كنت ترى
كنيسة شيخ أو قس تشارك في أي تناقض "وصايا هللا" ،فإنه مطلوب من أن يكون لديك على األقل واحدة أخرى ولكن يفضل أن يكون اثنين آخرين ليشهدوا هذا
العمل الشرير قبل أن يمكنك مواجهة الشخص بآثامهم .إذا كنت محاولة التهام دون دليل ،ثم أنها منكم الذين قد وجه توبيخ وال أحد في الخطيئة.
مع وجود أخطاء في الكتاب المقدس بيد لك فقط بحاجة إلى توفير الكتاب المقدس في السؤال الخاص بك دليالً على خطأ شيوخ.
وأدعو إليك أمام هللا والرب يسوع المسيح ،والمالئكة المنتخب ،أنت مراقبة هذه األمور دون تفضيل أحدهما قبل اآلخر ،ال تفعل شيئا بالتحيز .أنا
تيموثي 05:21
وضع يده فجأة على أي رجل ،وال يكون بارتاكير خطايا الرجال اآلخرين :إبقاء نفسك نقية .أنا تيموثي 05:22

لم يعد وشرب الماء ،ولكن استخدام النبيذ قلي ً
ال ساكي خاصتك المعدة وذين غالب ًا ما العيوب .أنا تيموثي 05:23
خطايا بعض الرجال تسير مفتوحة مسبق ًا ،قبل الحكم؛ وبعض الرجال يتبعون بعد .وبالمثل أيضا أعمال جيدة بعض جلية مسبق ًا؛ والتي خالف ذلك ال
يمكن أن يكون اختبأوا .أنا تيموثي 25-05:24

من األمور الدنيوية أو الروحية
السندات خدم وعبيد
ترك كثير من الموظفين كما هي تحت النير العد بهم سادة جديرة بكل الشرف ،وأن ال تكون َك َفرُوا اسم هللا وله عقيدة .أنا تيموثي 6:1
هذه اآلية الكريمة موجها ألولئك الذين هم في عبودية أو العبودية لآلخرين .عندما كتب  Paulهذه اآليات ،الرق كان مشتركا ً وقبلت الوضع البشري،
ولكن الرق ال يتسق مع ما يدرس يسوع .علم يسوع أن كل رجل المساواة في نظر هللا ،وإذا تبني "تعاليم يسوع" وتعيش باألخالق التي كان يدرس ،سوف تكون
قادرة على تحقيق مركز "سانت من هللا" ،بغض النظر عن الوضع الحالي الخاص بك .عندما علم يسوع أن أردنا أن نحب أخونا كما سيتعين علينا أخونا الحب
لنا ،إزالة هذا الحق إلى شخص آخر في الرق لكم.

خدم بوند
في وقت يسوع و  Paulفي "دولة إسرائيل" ،وبين اليهود في أجزاء أخرى من العالم ،الرق لم يكن مقبوالً بالقانون ،ولكن سمح لعبودية في شكل
موظفا تعاقدياً .الفرق أن رقيق هو الملكية ،حيث كسند للموظف أن فقط لعدد محدود من السنوات .أعتقد أن هذا كعقد بين رجل أو امرأة إعطاء الخدمة إلى آخر
واحد .كان هذا عادة بسبب دين.
وبموجب القانون ،فقط يمكن أن يستمر هذا االستعباد حتى تلك التي كانت مستحقة وكان يدفع مرة أخرى ،ومن ثم أفرج عن الخادم .ولسوء الحظ،
اليهود توقفت عن التمسك بهذا الجانب من القانون ،وبدأ عقد بوند الخدمة إلى أجل غير مسمى ،وهي واحدة من الشكاوى التي كان هللا مع "دولة إسرائيل" ،مما
أدى إلى هللا إبطال "العهد الثاني" مع أنها.

طاعة الماستر
في ما سبق Paul ،يقول أولئك الذين مستعبدين أو الرقيق إلى "عد بهم سادة جديرة بكل شرف "،الذي هو طريقة أخرى للقول بأن هم الرئيسي
الخاص بك بحق ،وأنه من الصحيح أن نعطيهم االحترام كخادمة جيدة Paul .ثم يضيف ما يلي " :أن ال تكون َك َف ُروا اسم هللا وله مذهب " ،مما يوحي لي أن
يرى  Paulالرق والعبودية المستعبدين كما يجري جانبا مقبوالً لحالة اإلنسان .وهذا ليس كما علم يسوع ،وذلك ليس كما تنوي هللا ،وهو أحد األسباب لماذا في
العالم المسيحي ،والرق كان محظورة منذ سنوات  200أو أكثر.
هناك هو سبب وجيه لماذا  Paulوالرسل األخرى بشر هذا ألولئك الذين هم في العبودية ومع ذلك ،أنها تدور حول ما قاله يسوع" .منWhat this ”.
means is your life here on this Earth is under the rule of the Earthly forces (Satan) that allow human servitude, but your
soul does not belong to anyone but God, therefore if you are in servitude, it is only temporary, and if you live your life in
Give unto Caesar that .the Commandments of God, then you will be given refuge in the spirit where there is no bondage
that which is God’s which is Caesar’s and unto God

تكون سادة الرحمن الرحيم
وهي التي لديها االعتقاد بالماجستير ،السماح لهم ال يحتقر لهم ،ألنهم أخوه؛ ولكن بد ًال من ذلك القيام لهم الخدمة ،ألنهم مخلصين والمحبوب ،المتباهي
للفائدة .تعلم هذه األمور وحض .أنا تيموثي 6:2

وبناء على ما نعرف ،وتعلمنا "طريقة هللا" و "تعاليم المسيح" ،الرق أمر غير مقبول باهلل .وبموجب القانون األصلي ،أن يكون بوندمان
كان مقبوالً ،ولكن أن بوندمان هو ليس نفسه ،وبموجب القانون ،كما ألن يكون عبدا.
بوندمان الشخص الذي يوافق تحت العقد لتقديم خدماته لمدة محددة مقابل قيمة نظراً .
إذا كنت مدينون إلى آخر ،وأنك توافق على أنه سوف تعمل لهذا الشخص لمدة خمس سنوات في الوقت الذي يسدد الدين ،ثم أنت بوندمان.
كنت وضعت نفسك عن طيب خاطر في الخدمة إلى آخر مقابل قيمة.
الرقيق شخص الذين يوضع قسراً في خدمة أخرى ،دون موافقة وملك لشخص آخر وذلك ينتمي إلى هذا الشخص ،كما يفعل أي ذرية
الرقيق قد اإلنجاب .
ألنه ال يتم التغاضي عن الرق باهلل ،ليس خطيئة لرقيق على التمرد ضد سيدة وقوانين الرجل التي تسمح لرجل واحد المتالك آخر .أنه
ألمر جيد "سانت من هللا" لمحاربة الشر كافة ،والرق الشر.

االعتقاد سادة
إذا كنت اتباع المسيح ،وتعتقد نفسك لتكون "سانت هلل" ،ثم لتتمكن من امتالك رقيق يجعلك منافق وليس قديسا.
إذا كنت قد تعاقدت مع شخص آخر وجعلها بوندمان مقتضى العقد لك ،ثم أنت ضمن حدود ما هو مقبول كما يجري "سانت من هللا" .طالما كنت عالج
الخاص بك بوندمان مع كل الحب والرحمة والتفاهم أن تفعل أي دولة أخرى الخوانكم في المسيح ،ثم أنت ضمن حقوقك "القديس من هللا".

الحب الخاص بك سادة
أن كنت قبلت عن طيب خاطر أن تصبح بوندمان ،يصح أن تفعل الخدمة لك تعاقدت على القيام دون الكراهية أو الغضب أو االستياء الرئيسي الخاص
بك .يجب عليك كما إرادة هللا ،تحقيق عبودية الخاص بك ألفضل لقدراتك.

األخوة في المسيح
إذا كان الخاص بك الرئيسي زميل "سانت هللا" ،ثم عالج له كما كنت "األكبر الكنيسة" ،مع االحترام ستفعل حكمه أكثر من أنت.

تقديم خدمة جيدة
عندما كنت تشارك في العمل الذي كنت تعاقدت على القيام ،تكون كما لو كنت الموظف وال بوندمان ،تبذل كل جهد ممكن للقيام بعمل أيام عادل
للتعويضات التي يتم تلقي.

المتباهي الفائدة
والفوائد التي تتحدث عن  Paulهو "وعود هللا" نظراً لكل ما يتم "القديسين هلل" .إذا كان هللا يجد شيئا الشر عن وجودكم بوندمان ثم الرئيسي الخاص
بك ليس الشر سواء ،ويجب أن تطاع بحسن نية للعقد التي أجريتها معه.

تلك التي تعلم خالف ذلك
إذا كان أي رجل تعليم خالف ذلك ،وموافقة ال على كلمات نافع ،حتى كلمات سيدنا يسوع المسيح ،وإلى المبدأ الذي يتم طبق ًا للتقوى؛ وفخور ،معرفة
أي شيء ،ولكن شغوف حول المسائل والنزاعات الكلمات ،وإثباتا لما تقدم يأتي الحسد ،الحروب ،والسور ،والشر المنحرفة ،وسورميسينج في المتنازعة للرجال
من العقول الفاسدة ،والمحرومين من الحقيقة ،لنفترض أن الربح هو التقوى :من قبيل سحب نفسك .أنا تيموثاوس 5-6:3

إذا كان أي رجل تعليم خالف ذلك
إذا كنت تأتي إلى شخص ما الذي يبشر به اإلنجيل أن يسوع لم ال تعليم ثم رفض ذلك الذي كان يبشر به" .القديس من هللا" فمن واجب
عليك في محاولة إلظهار هذا الشخص الضال الخطأ الذي ارتكب ،ولكن إذا هو يرفض الحقيقة ليسوع ،فمن األفضل أن تفصل نفسك منه.

ويتحدث في األلفاظ النابية
إذا كنت تأتي إلى شخص يتحدث باأللفاظ النابية ،التي ليس فقط ضد هللا ،ولكن يستخدم فحش في الكالم ليس كلمات نافع ،إذا أنهم
يرفضون محاولة تبين لهم "طريقة يسوع" ،فإنك يجب أن تنأى بنفسك منه.
يكبر كطفل ،معظم بلدي العمات واألعمام وتكلم ألصقت باستمرار .ولذلك ،بعد أن تعلمت منها ،كما تحدثت كما فعلوا .واستغرق األمر
اإلرادة القوية للقبض على نفسي من التحدث وهكذا ،عندما جئت إلى الفهم الخطأ لهذه اللغة .وحتى اليوم ،مع كل ما تعلمته من هللا ،أمسك نفسي في
وقت ما .لهذا السبب ،يجب أن تقوم بسحب بعيداً عن أولئك الذين يتكلمون في ضايقتهم ،ألنها يمكن أن تكون معدية لك.

أولئك الذين يتكلمون مخالف "تعاليم يسوع"
إذا واجهت شخص ما يستخدم كلمات شرير ،الذين بالكلمات وإجراءات تسمية أنفسهم وشرير ،فمن األفضل البقاء واضحة منها .ليست
هذه بهذا النوع من الناس أنه ينبغي إقامة عالقات صداقة مع سانت هلل أو االختالط حتى مع.
"القديس من هللا" ،فمن واجب عليك في محاولة لتبين لهم خطاهم ،ولكن إذا كانوا يرفضون "كلمة" هللا الحقيقية ،ثم يتم فقدان للشيطان
وينبغي تجنبها.

المساعي للثروة الدنيوية
ولكن التقوى مع القناعة مكاسب كبيرة .جئنا بأي شيء في هذا العالم ،ومن المؤكد أننا يمكن أن تحمل شيئا خارج ًا ،وبعد الغذاء ويتباهى فألن يكون
ذلك المحتوى .أنا تيموثاوس 8-6:6

عندما يعيش الناس حياتهم في السعي لتحقيق الثروة وأشياء من هذه األرض ،أنها تترك أي وقت من األوقات لتلك األشياء التي لها قيمة
في ال خالص .بغض النظر عن الغنية كيف تصبح في الحياة ،كل شيء ال تزال متخلفة ،يمكنك أن تأخذ أي شيء معك إلى الموت أو إلى حياة جديدة
قادمة ،وذلك أنفاق وقتك في هذا السعي أحمق .العمل على وضع الطعام على المائدة وسقف فوق راسك ،إلى أبعد من ذلك وهي ضروريات الحياة،
أنت تضيع وقتك.

إغراءات للثروة
بل أنها ستكون غنية تقع في إغراء ومن فخ ،وفي العديد من الشهوات الحماقة ومؤذية ،يغرق الرجل في التدمير والضياع .حب المال هو مصدر كل
الشرور :الذي حين تأتي مطمعا ،بعد أن أخطأت من اإليمان ،واخترقت أنفسهم من خالل مع كثير من األحزان .أنا تيموثاوس 10-6:9
على الرغم من أن إال في اآلونة األخيرة ما أصبحت زمالة المسيح ،والجزء األكبر من حياتي ،وكان المحتوى مع جعل يكفي أن الوفاء باحتياجات
أسرتي وليس أكثر .هذا الموقف ،من وقت آلخر غادر لي ولعائلتي في األوقات الصعبة ،ولكن ابدأ نحن ذهبت دون طعام ،أو سقف فوق رؤوسنا.
من ناحية أخرى هو ابني رجل جيد جداً ،الذين قد جعل نفسه مليونيرا في الواقع من خالل العمل الشاق والمثابرة .ومع ذلك ،أنا حزين له ألنه ،في
سعيه لتحقيق الثروة وقد التفت ظهره على هللا والجميع أن وعود هللا .لقد حاولت أن تساعده على معرفة ما مفقود ،ولكن حتى اآلن ،ال أجد له منتبهة لكلماتي.
ولكن أنت ،يا رجل هللا ،الفرار من هذه األمور؛ واتبع بعد بر ،التقوى ،اإليمان ،الحب ،والصبر ،والخنوع .أنا تيموثي 06:11
محاربة معركة جيدة لإليمان ،وإرساء عقد في الحياة األبدية ،ويريونتو أنت الفن وتسمى أيضا ،ويمتلك المعلن مهنة جيدة أمام العديد من الشهود .أنا
تيموثي 06:12

أعطى إليك تهمة بمرأى من هللا ،والذين قويكينيث كل األشياء ،وقبل المسيح يسوع ،شهدوا أمام بيالطس البنطي اعتراف جيدة؛ أن أنت تبقى هذه
الوصية دون بقعة ،أونريبوكيابلي ،حتى ظهور سيدنا يسوع المسيح .أنا تيموثي 14-06:13

وفي بلده مرات أنه يجوز شو ،الذي هو طوبى وإال القطن ،ملك الملوك ،ورب االرباب؛ الذين خلت فقط الخلود ،مسكن في الضوء الذي يمكن ألي
رجل النهج منعزلة؛ منهم أي رجل ينظر إلى خلت ،وال يمكن أن نرى :أن يكون منهم الشرف والسلطة األبدية .أمين .أنا تيموثي 16-06:15

توجيه االتهام لهم التي غنية في هذا العالم ،وأن ال تكون السامية ،ال ثقة في ثروات غير مؤكد ،ولكن في هللا الحي ،الذي جيفيث لنا غنية كل األشياء
التمتع؛ أن تفعل الخير ،أن تكون غنية باألعمال الجيدة ،استعداد لتوزيعها ،على استعداد لالتصال؛ إرساء في مخزن ألنفسهم أساسا جيدا ضد المرة القادمة ،أنه
يجوز لهم وضع عقد في الحياة األبدية .أنا تيموثي 19-06:17

المعارضات للعلوم
يا تيموثي( ،جميع الحبيب) ،تبقى تلك التي تلتزم بالخطوط الجوية التركية الثقة ،تجنب بابلينجس تدنيس وتذهب هباء ،والمعارضات للعلم زورا ما
يسمى :الذي يعتنقون بعض تكون قد أخطأت بشأن اإليمان .تكون نعمة مع إليك .أمين .أنا تيموثي 21-06:20

العبارة التالية من المثير لالهتمام بالنسبة لي ألنه يعطي الدعم لشيء ما كنت قد كتبت عنه ،في صفحة ويب هذه بعنوان "خلق هللا" .العبارة
"المعارضة للعلم زورا يسمى ".معظم إذا لم جميع المسيحيين ،وكل ما أعرفه أن اليهود يعتقدون أن العلم تطور و "الكتاب المقدس الكتاب
المقدس" في المعارضة واحد إلى آخر .في الكتابة األول بعنوان "خلق هللا" ،وتبين لي كيف هذا االعتقاد بعد آخر من أكاذيب الشيطان.
هللا وجعل استخدام العملية التطورية؛ والفرق الوحيد هو أن هللا يستخدم عملية التحكم مرة واحدة في حين أنه القرص الذي يسبب النتائج
كما ينوي ،ويتصور ليس نتيجة فرصة عشوائية داروين.
تذكر :أن هللا خلق الكون ،وعلى هذا النحو هو من هللا ،وهو الحقيقة لذلك .لماذا سيعطي هللا تعليمة في االنضباط للعلم ،وتعليمه
متعارضة في الكتاب المقدس؟ وبقدر ما أشعر بالقلق من أنه لن يحدث ،لذلك ،التفاوت بسبب أكاذيب الشيطان وتفسيرات خاطئة للفصل األول من
"سفر التكوين".

استخدام العلم زورا
عندما يقول  Paulالعلم عند استخدامها كوسيلة لدحض "الكتاب المقدس الكتاب المقدس" يجري استخدامها زورا ،وكما كنت قد كتبت.
دحض العلم ال في الكتاب المقدس وتفسير صحيح للكتاب المقدس ال تدحض العلم الصحيح ويمكن إثباتها.
يجب أن اعترف أن فوجئت بأول مرة قرأت اآليتين أعاله ،أنا متأكد من أن  Paulلم تكن المعرفة بالعلم أن يعرف هذا .على الرغم من أن
 Paulكان تعليما جيدا لرجل له اليوم ،ال يوجد هذا نوع المعرفة التي يتحدث هنا ،ولذلك أنا واثق أيضا أن الكلمات ليست  Paul'sبل أعطيت إلى
 Paulباهلل ،هلل فقط أن تعرف هذا صحيح .بعد كل شيء Paul ،النبي من هللا ،وعلى هذا النحو هو واحد من خالل منهم يتحدث عن هللا .وهذا بعد
آخر مثال أو اإلثبات ،في رأيي ،أن هللا حقيقي وذكي ويجري التفكير ال األسطورة أو الخيال.

وعد السيد المسيح
ولهذا السبب أنا وضعت إليك في ذكرى أنت إثارة هبة هللا ،الذي في إليك عن طريق وضع على يدي .هلل قد خلت لم تقدم لنا روح الخوف؛ ولكن
للسلطة ،والحب ،وسليم العقل .تيموثاوس الثانية 7-1:6

معارف المتعلمين
هللا قد أعطى أولئك الذين هم "القديسين هلل" ،روح للسلطة ،والحب ،والعقل السليم ،مما يعني أن لدينا القدرة على دراسة وتثقيف أنفسنا في محبة
"كلمة" هللا الحقيقية ،وفي هذه القوة للحصول على المعرفة ،نتمتع العقل السليم  ،والتأكيد على أن ما تبين لنا هللا هو الحقيقة  ،وكل ما يتعارض مع ما تبين لنا هللا

أكاذيب.
وباختصار ،يمكن رؤية "القديسين هللا" أكاذيب الشيطان لالكاذيب التي ،بسهولة ودون لبس ،مما يجعلنا لم تعد قادرة على أن تخدع.
تكون أنت ال يخجل ذلك شهادة ربنا ،وال لي له السجين :ولكن تكون أنت بارتاكير اآلالم اإلنجيل ووفقا لقوة هللا؛ تيموثاوس الثانية 1:8
كلمة "يخجل" يعرف بأنه :الحرج أو مؤسف  ،وهو يعني أن كما أصبحنا نفهم كلمة هللا ومعناها ،ونحن يجب أن ال بالحرج للتحدث مع اآلخرين التي
كنا نظراً لفهم .على الرغم من أن معظم اآلخرين سوف ترفض الحقيقة هللا ،ألنها تتعارض مع تلك التي قيل أنها هي الحقيقة ،أنت يجب أن تقف شامخة في
علمك.
عند اآلخرين ،الذين قد أظهرت لك أن تكون الحقيقة هللا ،بعد سماع تفسيركم لما هللا رفض وسخرية لك ،ال يشعر بالحرج لما أتكلم ،لكن الكالم مع
ضمان أكبر واليقين ،أن من هم الذين هم في الخطأ ،ال يمكنك .كلما كنت الوعظ الحقيقة هللا ،أكثر من احتمال أن أولئك الذين تسمع سوف تأتي لفهم الحقيقة،
وانظر بالكذب وقد ظنوا أن تكون الحقيقة.

المختار بنعمة هللا
الذين خلت انقذنا ،ودعا لنا مع الكرسي الدعوة ،ال وفقا ألعمالنا ،ولكن وفقا للغرض نفسه والنعمة التي أعطيت لنا في "المسيح يسوع" قبل بدأ العالم،
تيموثاوس الثانية 1:9
الذين خلت انقذنا  ،هو إشارة إلى هللا-يسوع ،الذي أعطى نحن الذين "القديسين هلل" ،الخالص من خالل رحمته.

ودعا لنا دعوة المقدسة  ،يشير إلى لنا الدعوة أو الغرض ،للوعظ "كلمة" هللا الحقيقية للجميع التي نعرفها وتلبية.
كلمة "الدعوة" يعرف بأنه :رغبة قوية لمتابعة  ،وفي أن يتبع في "تعاليم يسوع المسيح"-
تذكر :كلمة "المقدسة "،كما تستخدم في الكتاب المقدس ،ومرادف لكلمة صحيح ،أو الحقيقة  ،ولذلك أعطى هللا "القديسين هللا" رغبة قوية في تتبع
في المسار تعيين بيسوع ،والتبشير لآلخرين الكلمات الحقيقية التي يتحدث بها يسوع المسيح-
ثم يتضمن  Paulمؤهل عندما يقول" :وليس طبقا ً ألعمالنا "،وهو يعني أن  chosesهللا الذين سيكونون "القديسين هلل" ،ليس بأي جهود لمنطقتنا في
الحصول على المعرفة بكلمة هللا ،ولكن وفقا للغرض نفسه ونعمة .
أفضل طريقة بالنسبة لي لشرح هذا مرة أخرى استخدام خبرتي الخاصة والتحويل إلى "اإليمان الحقيقي" .بالنسبة لمعظم حياتي ،عرفت في الجزء
الخلفي من رأيي أن هللا كان حقيقيا ،وأن من وقت آلخر أن هللا تعطيني االتجاه .هذا مقبوالً ،ولكن أنا لم تضع أي الغرض الحقيقي لهذا الشعور ،وأنه أعطى لي
ابدأ أي سبب ليكون أقرب إلى هللا ،وال لتجنب الخطيئة.
إذا نظرنا إلى الوراء في حياتي ،أعرف أن هللا غرضا ً بالنسبة لي ،بل أنه فقط من هذا الغرض معروف بالنسبة لي في عام  2009عندما كان عمري
 58سنة .حتى عام  ،2007لم يكن لدى أي اهتمام في الكتاب المقدس ،في معظمهم ،أو ما يمثل يسوع ،أو في كونها طاعة للوصايا العشر .لماذا اختار هللا لي،
ليس لدى فكرة ،ولكن أنا أعرف أن  Paulالصحيح ،وأنه ال عالقة للقيام بأي شيء قد فعلت( ،أعمالي) ،كان تماما بنعمة ورحمة هللا ،وأنه ال يرى شيئا في لي أن
ال أرى في نفسي.
هذا ال يعني أن أي شخص يأخذ من الوقت والجهد لمعرفة هللا الكلمة الحقيقية( ،يشارك في العمل) ،سيتم عدم انتقاء باهلل أن "سانت هلل" ،نظراً ألن
جميع الذين هم األبرار في أعين هللا تكون مقبولة من هللا.
 Paulثم يقول لنا أننا "أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل بدأ العالم "،وهي إشارة إلى ما يلي:
الرب يمتلك لي في بداية الطريقة ،من قبل أعماله القديمة .وكان إعداد من األبدية ،من البداية ،أو من أي وقت مضى األرض كان .األمثال -08:22
23
الفصل  8من "كتاب من األمثال" هو األخذ بنفسه ،وقبل أن يولد المرأة إلى الرجل يسوع المسيح .المسيح قبل هللا تسببت في األرض التي سيتم
تشكيلها ،كان هناك بجانبه ،األبدية إلى األبد.

الظاهر في يسوع
ولكن يجري اآلن المجاهرة بالوارد لدينا "المخلص يسوع المسيح" ،الذين خلت إلغاء اإلعدام ،وقد خلت الحياة والخلود إلى الضوء من خالل اإلنجيل:
تيموثاوس الثاني 01:10
على الرغم من أن السيد المسيح كان هناك منذ البداية ،المسيح هو فقط المجاهرة بالنسبة لنا في الرجل في يسوع؛ هذا السبب في أن يسوع هو ابن هللا،
وهو يسوع المسيح ،هللا في جسد رجل.

إلغاء اإلعدام
بسبب "خطيئة آدم" ،خضعت جميع الرجال "موت بشري" .مع التضحية بالمسيح ،هللا قد أعطى الرجل إمكانات الحياة األبدية أو من خالل المسيح
يمكن حفظ الرجل من "الموت األبدي" .أنها ليست مجرد أن يسوع مات على الصليب أن الرجل له األمل للخالص ،ولكن تلك التي تدرس يسوع.

إذا كنت اتباع المسيح ،ليس الرجل الذي كنت تتبع ،ولكن تدرس كافة أن يسوع .إذا كنت تتبع الرجل ولكن ال يعيشون في األخالق أن يسوع تدريسها،
ثم أنت لست اتباع المسيح حقيقية ،وعلى الرغم من أن يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ،أنت فقط "سانت هللا" إذا كنت تعيش "تعاليم يسوع".

يعين Paul
ويرانتو أنني عينت واعظ ،ورسول ،وهو مدرس من الوثنيين .للذي يسبب أيضا تعاني هذه األمور :ومع ذلك لست يخجل :ألنني أعرف منهم أنا قد
يعتقد ،وأنا مقتنع بأن يكون قادر ًا على الحفاظ على ذلك الذي يكون ارتكبت له ضد ذلك اليوم .الثاني تيموثي 12-01:11
في هذه اآليتين ،تكشف " Paulاإليمان" ،أو "االعتقاد" أن ما يبشر أنه أعطيت له باهلل-يسوع ،وذلك انطالقا من هذا اإليمان Paul ،يتأكد أن هللا سوف
يسود ،وسوف تبقى وعودة.

إجراء سريع على شكل الكلمات السليمة ،التي أنت يمتلك استمع مني ،في اإليمان والمحبة التي في "يسوع المسيح" .هذا شيء جيد وملتزم بمعزل إليك
االحتفاظ باالشباح المقدسة التي المائتة في الواليات المتحدة .الثاني تيموثي 14-01:13

أن  Paulبشر ،يجري تأسست عليها جميع يسوع التي تدرس ،وهي بالتالي" ،عبارة سليمة "،وهذا نحن بحاجة إلى االحتفاظ بما Paul
يعظ في اإليمان ،كما يجري الحقيقية.
إذا كان أي شيء أن يعظ  Paulأو أي شخص آخر ال تعطي الدعم حسب ما علم يسوع ،وأنشئت على أساس الوصايا العشر ،ثم اضغط
على ما بشر به يسوع ونرفض أن هي لم تدعم "تعاليم يسوع المسيح".

حض Paul
أنت ولذلك ابني ،يكون قويا في النعمة التي في "يسوع المسيح" .واألشياء التي أنت يمتلك استمع لي بين العديد من الشهود ،نفس االلتزام أنت الرجال
المؤمنين ،الذين يجب أن تكون قادرة على تعليم اآلخرين أيضا .تيموثاوس الثانية 2-2:1

ولذلك أنت تحمل صالبة ،كجندي جيد ليسوع المسيح .ال يوجد إنسان أن تجند انتانجليث نفسه بشؤون هذه الحياة؛ أنه قد يرجى منه الذين خلت اختاره
ليكون جنديا 2 .تيموثاوس 4-2:3

وإذا كان رجل تسعى أيضا إلى  ،masteriesإال أنه ال توج ،إال أنه يسعى جاهدا قانونا .هوسباندمان أن البوريث يجب أن تكون بارتاكير األولى من
الفواكه .النظر في ما يقول؛ واللورد جيفيث إليك التفاهم في جميع األمور .تيموثاوس الثانية 7-2:5

الوعظ القيامة
تذكر أن يسوع المسيح من بذور  Davidأثير من بين األموات وفقا لبلدي اإلنجيل :حيث أعاني من المتاعب ،فاسق ،حتى بمعزل السندات؛ ولكن كلمة
هللا ليست ملزمة .تيموثاوس الثانية 9-2:8
عندما يقول " :Paulوفقا لبلدي اإلنجيل "،فهو ال يقول أن كلماته له وليس هللا ،ولكن ما يعظ  ،Paulالتي يتحدث بها  ،Paulيجعل له خالفا لما هو
بشر في المعبد ،وعلى هذا النحو يضع  Paulفي الخالف مع شيوخ المعبد ،التي تسمية له "الفاجر" ،وتسعى جاهدة إلى وضع  Paulفي "سندات " ،أو سجين
بغية إسكات كلماته الحقيقة.
ألن  Paulيعظ "كلمة هللا" كما تدرس من قبل يسوع ،يتعذر ربط العبارة ،على الرغم من أن يمكن أن يكون .Paul

من أجل المنتخب
ولذلك أنا تحمل كل شيء ألجلكم للمنتخب ،الذي قد أيضا الحصول على الخالص الذي في "يسوع المسيح" بالمجد األبدي .وقول المؤمنين" :إذا نكون
الميت معه ،ونحن عهد معه :إذا كان يمكننا أن ننكر له ،أنه أيضا سوف ينكر علينا :إذا نحن ال نعتقد ،بيد أنه يفنى المؤمنين :أنه ال يمكن أن ينكر نفسه ".الثاني
تيموثي 13-02:10
من هذه األشياء التي وضعها في التذكر ،توجيه تهم إليهم قبل الرب أنها تجتهد ال حول الكلمات إلى أي ربح ،بل إلى تقويض السامعون .الثاني تيموثي
02:14

فهم مكسب
دراسة شو نفسك وافقت هللا ،عامل أن يخزي ال أن يشعر بالخجل ،كلمة للحقيقة .ولكن شون بابلينجس تدنيس وعبثا :ألنها سوف تزيد منعزلة أكثر عدم
التقوى .وسوف يأكل كلمتهم كما  dothآفة ،منظمة الصحة العالمية بشأن الحقيقة تكون قد أخطأت ،قائال أن القيامة في الماضي بالفعل؛ واإلطاحة باإليمان
ببعض .الثاني تيموثي 18-02:15

العبارة" ،حق تقسيم كلمة الحقيقة "،يشير إلى البحث في الشخص الدؤوب عن الحقيقة هللا " .تقسيم حق" يعني أن تأخذ من الوقت
والجهد في معرفة حقيقة هللا ،من خالل الدراسة والبحوث .
إذا كنت أشك في هذا التفسير Paul ،نفسه يعطي الدعم التي تقول لنا في أول كلمة "دراسة" Paul .هو قائال لقد قلت نفس الشيء ،وال
تأخذ ما اآلخرين أقول لك أنها "كلمة هللا" ،الدراسات والبحوث ،حتى يتسنى لك معرفة من خالل معارف المتعلمين ،وليس "اإليمان األعمى".
عندما يقبل الناس ونؤمن بما قال لهم ،عمياء ،دون التحقق من ما يتحدث مع ما هللا يخبرنا في الكتاب المقدس ،هو كيف الشيطان قادراً
على خداع أولئك الذين قد خالف ذلك تنوي تقديم العبادة هلل هللا أوامر أنه ينبغي لنا.

بابلينجس عبثا
بقية اآليات أعاله تشير إلى الشخص الذي يسمع "تعاليم يسوع" ،وتعتزم أن التبشير ما لديه علم لآلخرين ،فقط لتجميل لهم حتى بشكل

محدود .هذا هو "عبثا بابلينجس" أن  Paulهو إشارة إلى .هللا يخبرنا أنه قد أعطانا له الوصايا والمراسيم ،وإننا ال لزيادة أو تقليل أي شيء
منها  ،حتى عندما كنت زخرفة "كلمة هللا" لجعلها تناسب بعض التفضيالت الشخصية ،ثم قمت بإزالته من كونه "كلمة هللا" وتتحول إلى كذبة ،مما
يجعل لكم وكيالً للشيطان دون الخاص بك حتى أن تدرك أنه قد حدث.
عندما كنت مما يبشر هذا اإلنجيل كاذبة ،الفاسدين الذين يدعون إلى االعتقاد بالكذب ،ثم إزالتها من الخالص.

وهللا يعلم أبنائه
ومع ذلك األساس هلل ستانديث بالتأكيد ،وجود هذا الختم" ،اللورد كنوويث أن تكون له" .وترك الجميع ناميث أن اسم المسيح تحيد عن الجور .الثاني
تيموثي 02:19

إذا كان يمكنك استدعاء نفسك مسيحي ثم عليك طاعة وقبول "تعاليم يسوع" دون تغيير أي شيء أن درس يسوع .إذا كان يمكنك تجميل التي تدرس
يسوع أو أي من "كلمة هللا" كي تناسب معنى المطلوب الخاص بك ،ثم ليس فقط أنت ال مسيحي كنت في الواقع عميالً للشيطان .وهللا يعلم إذا كنت له في الحقيقة
أو إذا كنت تعطي التشدق إلى النصرانية .أما عبادة هللا تماما كما أن هللا قد المنصوص عليه أو ال عبادة هللا على اإلطالق ،والعبادة الخاص بك من دون جدوى.

سفن للشرف
ولكن في بيت كبير ليس هناك سوى سفن من الذهب والفضة ،ولكن أيضا من الخشب واألرض؛ وإلى الشرف ،وبعض الخزي .إذا كان رج ً
ال ذا
تطهير نفسه من هذه ،يكون سفينة منعزلة الشرف ،قدس ،وتلبية لالستخدام الرئيسي ،وإعداد منعزلة كل العمل الجيد .الثاني تيموثي 21-02:20
في ما ورد أعاله هو استخدام  Paulسيمبوليسمس ماكياج سفن مختلفة تمثل مستويات مختلفة من الصواب أن يكون للناس.
سفينة من الذهب تمثيل على أعلى مستوى من الصواب ،أو من "سانت هلل" ،الفضة يمثل شخص قد حققت تقريبا بر ،بينما تلك السفن المصنوعة من
الخشب أو األرض( ،سيراميك) ،هؤالء الناس األبعد عن بر.
كل منا في أسرة ،حققت مستويات مختلفة من بر .هللا استخدام فقط ألولئك الذين حققوا تماما بر ،وهو األمل ألولئك الذين على وشك تحقيق .وبهذه
الطريقة ،هي تلك التي حققت بر سفن من الشرف و استعداد منعزلة كل العمل الجيد ،قادراً على االحتفاظ بروح الرب ،في حين أن أولئك الذين لم تحقق بر كامل
وأولئك الذين هم على العكس من ذلك ،ليست جديرة بالتمسك بروح الرب.

الشاب الشهوات
الفرار أيضا شباب ًا الشهوات :ولكن اتبع بر ،واإليمان ،واإلحسان ،والسالم معهم أن أدعو الرب من قلب نقي .الثاني تيموثي 02:22
األكثر شيوعا ً من "الشهوات شباباً" سيكون االنخراط في الزنا ،ولكن تشير أيضا إلى المساعي لألرض بدالً من الروح.
يتم تعريف "بر" تحقيق األخالق هللا كما يعرف "تعاليم يسوع المسيح" وكما المسرودة في الوصايا العشر  .إذا كنت تعيش ضمن المعايير التي حددها
األخالق هللا وجعل األخالق هللا بك األخالق ،ثم كنت قد حققت بر وجنبا إلى جنب مع إعطاء العبادة الحقيقية والصحيحة هلل كما أمر هللا ،في األربعة األولى
للوصايا العشر ،يمكنك تحقيق مركز "سانت هلل".
يعرف بأنه "اإليمان" :اإليمان أو الثقة في شخص ما ،حتى نفسك  .كما يستخدمه هنا  Paulأنها وسيلة من اإليمان والثقة في الوعود التي قطعها هللا
وبيان في قيامه يسوع من الموت .عندما كنت تعتقد ،ثم لديك اإليمان.

أسئلة حمقاء وتعجبوا
ولكن تجنب األسئلة الحماقة وتعجبوا ،مع العلم أنهم الجنسانية للصراع .الثاني تيموثي 02:23
يتم تعريف كلمة "جهوال" ك:
 -1عرض أو الناجم عن انعدام الحس السليم أو الحكم،
 -2الشعور أو الظهور لتكون مثيرة للسخرية،
 -3أن تكون غير متأكد حول مدى مالءمة اإلجراءات أو الكالم ،أو الحرج،
 -4تفتقر إلى مضمون أو أهمية.

 Paulيستخدم كلمة "أونليرنيد "،مما يوحي لي أن  Paulال تريد لنا أن نسأل األسئلة التي لدينا أي علم .كلمة "مكتسبة "،يعني :من نقص في التعليم .
مرة أخرى يجب أن اختلف مع  .Paulللتوصل إلى معرفة شيء ما لديك أوالً لمعرفة ذلك ،حيث  Paulهو القول ،حتى لقد تعلمت ما هناك معرفة،
وطرح ال أسئلة ،وإذا قمت بذلك ثم كنت يجري أحمق.
إذا كان هذا في الواقع ما يقوله  ,Paulثم مرة أخرى يجب أن اختلف معه .إذا عندما كنت في عملية تثقيف نفسك ،ال تسأل أسئلة أشياء التي تخلط بين
لك ،ثم حركت قدرتك على التعلم.
كما بينت في جميع أنحاء هذه الصفحات لصفحة ويب هذه ،كثيرا ما مرات اسأل سؤاالً من الكتاب المقدس ثم انتقل إلى تشريح المشكلة حتى يتحقق
الفهم .وهذا بالنسبة لي هو السبيل الوحيد للتوصل إلى معرفة المتعلمين.
إذا كان في الواقع يقول  Paulال نسأل أسئلة أمور التي علينا يجهلون حتى اآلن ،ثم  Paulفي الخطأ .إذا كان طلب ابدأ أي أسئلة ببساطة ألن من شأنه
أن يجعل لي نظرة حمقاء للقيام بذلك ،ثم أن يكون ابدأ تحقيق المعرفة لدى حاليا ،ولن توجد صفحة ويب هذه.

الصراع بين الجنسين أسئلة
 Paulثم يعطي سببا لماذا ينبغي أن ال نسأل أسئلة حمقاء عندما يقول لنا ،مع العلم أنهم الجنسانية للصراع .قبول اآلخرين ما أخبرنا إذا فشلنا في
طرح األسئلة ألن القيام بذلك سيسبب اآلخرين أن تغضب أو اإلساءة إلينا ،ثم أننا سوف تظل جاهلة وسوف تضطر إلى االعتماد على "اإليمان األعمى" ،أنها
الحقيقة ،دون شك .لقد أظهرت مرات عديدة في صفحة ويب هذه ليست كما تنوي هللا ،تتحقق المعرفة إال عن طريق التعليم والتثقيف غير ممكن إال إذا نسأل
األسئلة مما نحن جاهل على أمل أن اإلجابة سوف إزالة جهلنا.
الذين نسأل أسئلة من المهم .لقد بحثت دائما ً إلى هللا وقال اإلنجيل المقدس للحصول على اإلجابات ألسئلتي ،وهذه التوصية للجميع .عندما تسأل رجل،
سواء كان ذلك أحد أفراد أسرة ،أو رسامة وزير ،خطر إمكانية أن تكون جاهلة الموضوع أنت "كلمة هللا الحقيقية".
تذكر :السؤال غبي فقط سؤال من تلقاء نفسه-

السعي ال
ويجب أن ال يسعى خادم ًا للرب؛ ولكن أن يكون لطيف منعزلة جميع الرجال ،مالئمة للتدريس ،والمرضى ،في الخنوع يأمر الذين يعارضون أنفسهم؛
إذا كان هللا بيرادفينتوري سوف تعطي لهم التوبة على االعتراف بالحقيقة؛ وأن كانوا قد استرداد أنفسهم الخروج من فخ الشيطان ،الذين هم يحتجزه له في إرادته.
الثاني تيموثي 26-02:24

خدم اللورد
تحديد خادم للرب بالطريقة التالية .أي شخص الذين ثبت "صحيح كلمة" هللا ،وثم تم اختياره باهلل ،قبل أن تطرق من قبل األشباح المقدسة،
الذين ثم االنخراط في الترويج "كلمة" هللا الحقيقية من الوعظ ما أظهروه ألي وكل اآلخرين .
لفهم هذا التعريف ،تحتاج إلى فهم معنى أضع على بعض الكلمات المستخدمة في التعريف.
لمعرفة "كلمة" هللا الحقيقي األول يتطلب أن كنت تعترف وتقبل الحقيقة هللا من تلك التي قد تحدث الشيطان التي قد تقوم على االعتقاد
بالحقيقة .مثال على أحد هذه األكاذيب من الشيطان هو أول يوم السبت.

جميع الذين المسيحية ،باستثناء عدد قليل ،تقبل واالحتفال يوم السبت في أول يوم من األسبوع ،أو يوم األحد .هذه المسيحية نؤمن بأن هذا
هو صحيح يوم السبت ،وقد كان هذا االعتقاد منذ الطفولة.
عندما تظهر في الكتاب المقدس أن هللا يقول" :ولكن اليوم السابع هو يوم السبت للرب إلهك ،وفي ذلك لك يجوز القيام بأي عمل ،خروج

 "،20:10انظر الكلمات ،ولكنها ال تعترف بأن هذه الكلمات هي تقول لهم ما في المعارضة المباشرة لما تمارسه .أنهم في الواقع يتستر على تلك
الكلمات ،وتجاهلها.

الحقيقة أو كذب
يعرف كلمة هللا الحقيقية  :تلك كلمات كاملة من هللا كما تحدث لألنبياء كما هو مكتوب في كتب الكتاب المقدس .
في عدة آيات في عدة كتب مختلفة من الكتاب المقدس ،هللا يخبرنا أن اليوم السابع هو يوم السبت للرب ،وعلى هذا النحو ،وهذه هي
"كلمة" هللا الحقيقية ،سفر التكوين  ،3-2:1خروج  ،20:10سفر التثنية  ،2-4:1إلعطاء مثل هذه المواقع الثالثة.
عندما كنت تعتقد أنها حقيقية أي شيء المنطوقة أو المكتوبة التي ال تعطي الدعم من الكتاب المقدس ،ثم أن هذا كذب الشيطان .تبين لي
وكانت في الكتاب المقدس هو مكتوب أن اليوم األول من األسبوع هو "مجلس اللوردات يوم" الراحة ،وأمر بأن يحتفل "يوم السبت المقدس" ،وأنك
ال تستطيع ،ألن هللا-يسوع لم تحدث تلك الكلمات.

اختاره هللا
وثم تم اختياره باهلل .كما سبق شرحه  choses ،Paulهللا الذين سيكونون "القديسين هلل" ،هو ليس ما كنت تفعل أو ال تفعل ذلك يعطي هللا
أن يختار لك أو ال ،ولكن  chosesكما هو الغرض نفسه ونعمة من هللا.
عند هللا  chosesشخص ما أنه "سانت هللا" أنه يفعل ذلك ،بأن تكون لمست من األشباح المقدسة .وقد تم التطرق باالشباح المقدسة؟
هل حتى نعرف ماذا يعني أن يجري تناول؟
لقد أعطيت وصفا ً لتجربتي عندما كان لمست باهلل في أماكن أخرى في صفحة ويب هذه ،ولكن باختصار ،كان شعور قوي بأن جاء فوقي،
البدني والعقلي ،والروحي ،كل ذلك في نفس لحظة .أي شخص كان حاضرا عند هللا تطرق لي ،ورأيت رد فعل بلدي كما حدث ،قد فكرت كنت
أعاني من بعض نوع من االستيالء .وكان ذلك ال لبس فيها وعميقة.
أطلب منكم للقارئ؛ هل تعاني من شيء من هذا القبيل؟ إذا كان لديك قد ال يكون التعرف عليك فإنه لما كان عليه في الوقت ،ولكن أنا
متأكد من أن هللا سوف أظهرت لك بحقيقة ما حدث قريبا بعد ذلك ،كما فعل معي.
إذا كنت قد شعرت ليس هذا التكرار قوية ،ثم أشك أنك "سانت هلل" في الحقيقة ،وكما هللا قد أعطى لي لتعريفه .في عام  2007قريبا بعد
أن بدأ هللا تبين لي "كلمته الحقيقية" ،كان ذلك انتقلت مع الفرح ،بما يعطي لي ،هللا أردت أن أقول اآلخرين ،حيث كتب ،ونشر كتاباً بعنوان ببساطة،
"دراسة الكتاب المقدس" .وكان هذا الكتاب فشل ،إلى نقطة يمكن ال حتى اعطيها بعيداً.
ما أحاول قوله هو أن في ذلك الوقت كان لي بعد قد اختير من هللا ،وأن لم تكن لمست باالشباح المقدسة .لم يكن بعد "سانت هلل" ،على
الرغم من أن العاطفة والحماس للوعظ "كلمة" هللا الحقيقية وقد شغل فعال لي ،أنا ليست جاهزة بعد ،كما هو مطلوب من هللا.

كما وقد درست وبحثت "كلمة هللا" ،لم يكن لدى علم إجمالي بالمعنى الكامل لما علمت .لم يكن حتى هللا تطرق لي ،تحقيق التفاهم.

من ثم االنخراط في الترويج "كلمة" هللا الحقيقية
لم يكن حتى بعد أن كانت لمست باهلل أن هللا طلب مني إنشاء صفحة ويب هذه ،والترويج له "اإلنجيل المقدس" للعالم بأسره.

يجب أن ال يسعى خادم للرب
يتم تعريف كلمة "السعي" ك:
 -1جد في محاولة لتحقيق أو اكتساب أو فهم شيء .
 -2لالنخراط في وسيطة أو المناقشة حيث يمكنك محاولة فرض وجهة نظركم على اآلخرين .
في خدمتكم هلل تعمل بجد على تحقيق الفهم والمعرفة ،ولكن عندما يمكنك تحقيق ذلك ،ال تحاول تثقيف اآلخرين التفاهم الخاصة بك
باستخدام كلمة قوية أو اإلجراءات .وهذا يظهر أن يكون صحيحاً في ما قاله يسوع للرسل عندما قال أنه أرسل لهم للتبشير بمملكة هللا.
ها ،أبعث لكم المنصوص عليها كالغنم وسط الذئاب :يي وليكون حكيما كالحيات ،وغير مؤذية كالحمائمMatthew 10:16 .
وأذكر شبابه ،معلمي المدارس ،التي سوف تستخدم أساليب قوية للحصول على الطالب أن تعلم أن الذي حاول المعلمين إلرشاد .كان
معي ،وأنه إذا كان غير مؤكد أو فشل المعلم في جعل مفهومة أن تعلموا أن أرجو من األسئلة ،والتي تعكس جهلي .هؤالء المدرسين ،الذين يعرفون
كيف يكون المدرسين ،كانت قادرة على الرد على أسئلتي مع المرضى من جميع األسئلة التي كان عرضه السال ،ولكن كانت هناك مدرسين
آخرين كانت سيئة في تعليم اآلخرين ما مما ال شك فيه أن تفهم نفسها .اإلحباط معي ،أنهم سوف تأنيب أو السخرية لي أمام الفئة ،حيث رمي قبالة
اخطاءهم الخاصة بصنع لي تبدو أحمق .ما  Paulيقول أعاله هو ال كما كان هؤالء المدرسين الفقراء ،ولكن تثقيف اآلخرين بالصبر والخنوع.

أن يكون لطيف لجميع الرجال
أن يكون لطيف في الكالم واإلجراءات الخاصة بك.
تذكر :الشيطان قد صرح العديد من األكاذيب ،وحتى وقت قريب ،تم إخفاء كلمة هللا الحقيقية ومكبوتة ،أوالً بالشيطان من خالل مكافحة
المسيح ،له وحاليا "نبي كاذب" الشيطان ،الذي هو دين الليبرالية الملحدة.
عند محاولة لتثقيف اآلخرين في الحقيقة كنت قد اكتسبت ،كثير سوف المتمردين ضدك وتصبح اإلهانة بما تقوله .عندما يحدث هذا ،ال
تحاول التقليل من شأن أو العار أي شخص ،للقيام بذلك سوف دفعهم بعيداً عن العبارة حاولت الكالم ،والذي بدوره سوف تدفع لهم بعيداً عن "كلمة"
هللا الحقيقية .عندما شخص يقاوم لك ،تأخذ من الوقت لتقديمها مع الحقيقة الكتابية الواردة في كتب الكتاب المقدس .إذا كان ال يزال يرفضون ما
تقوله ،ثم التراجع ومحاولة إظهارها باستخدام نهج آخر في وقت الحق.

أن يكون المعلم
يسوع هو المعلم لدينا؛ ولذلك إذا كنت تستخدم "تعاليم يسوع" كاألداة األساسية في تثقيف اآلخرين في "كلمة" هللا الحقيقية ،سوف تكون
أفضل قادرة على تثقيف اآلخرين .ال تحاول ابدأ استخدام الكلمات الخاصة بك إلعطاء تفسير إال إذا قمت أوالً اقتبس من الكتاب المقدس .وبهذه
الطريقة يمكنك إعطاء "كلمة" هللا الحقيقية كما تم تسجيله قبل المسيح أو نبي ،وثم بإعطاء التفسير الخاص بك لما يعنيه الكتاب المقدس ،يمكنك
تحقيق النجاح في تثقيف اآلخرين .وهذا هو األسلوب الذي جعلت استخدام على صفحة ويب هذه.

أن يكون المريض
العديد من أفراد أسرتي كان لها ارتباط طويل حياة مع عدة كنائس مختلفة ،ويتم تلقينهم ولذلك في اإلنجيل كاذبة بشر به تلك الكنائس .في
دراستي "كلمة" هللا الحقيقية مع التوجيهات التي قدمها لي هللا ،أعلم أن معظم ما تعتقد عائلتي في الخطأ .في رغبتي في أن تتقاسم معها ما أظهر هللا
لي ،لقد جعلت عدة محاوالت لتقديمها مع ما قالوا مع ما يقوله الكتاب المقدس في الواقع .معظمها ،رفضوا كل هذه المحاوالت ،ولكن في بلدي
الصبر معهم وفي علمي أن "يكمن الشيطان" ،مغر وال التغلب عليها بسهولة ،على مدى قلة سنوات تبين لهم من خالل بلدي على سبيل المثال ،كما
أنها تتعلق "السبت اليوم السابع" ،وفي بلدي المستمر نقال من الكتاب المقدس ومن ثم إعطاء المعني الحقيقي  ،وقد حققت على األقل دخول صغيرة
قبل عدة أن بعض ما تم قوله الصحيح .لقد كان النجاح أكبر بكثير مع الناس في بلدان أخرى مما كان مع عائلتي ومع ذلك.

وبعد الخنوع
يتم تعريف كلمة "ميك" بواسطة القاموس ك:
 -1عرض أقل ضررا أو الهدوء للطبيعة،
 -2عرض االستسالم وعدم وجود مبادرة أو قوة اإلرادة.
الكلمة اإلنكليزية "ميك" ولذلك ال تعكس المعني الحقيقي لما يقوله هللا عند هللا يشير إلى "ميك".
الكلمة "ميك" هو الكلمة اإلنكليزية التي تحل محل الكلمة العبرية القديمة األصلية" ،أنايف" التي تعرف "تحقيق التوافق بين الكتاب
المقدس" ك:
 -1المنبوذين في العقل أو الظروف،
 -2لطيف في األفكار واإلجراءات،
 -3أن تكون متواضعة أو المتواضع في ظرف أو المركز االجتماعي،
 -4أن "الفقراء" ،كما هو الحال في الوضع االجتماعي-
حتى هذا التعريف ال يعطي المعني الحقيقي لما فعال تنوي هللا عندما يشير إلى ميك كما هو مبين في اآلية التالية.
و لكن وديع يرثون األرض؛ ويجوز فرحة أنفسهم في وفرة السالم .سفر المزامير 37:11

في هذه اآلية ،هي "ميك" التي يتكلم هللا من "القديسين هللا" .ولذلك ،الذي يعرف "سانت من هللا" هو نفسه الذي يحدد الذين هم "ميك".
يسوع يعرف "سانت هلل" ك:
أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا"( ،الوصايا العشر) ،وشهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

وهذا التعريف هو أيضا تعريف منظمة الصحة العالمية بنو إسرائيل الحقيقية .على الرغم من أن هذه التعاريف أعاله يمكن وتعكس
شخصية القديسين هللا ،بنفسها أنها ال تكشف عن أنه عندما يشير هللا إلى شخص ما بأنه "ميك" ،أنه يشير إلى كونهم "القديسين هلل" .

الذين يعارضون أنفسهم
الناس رغبة معظمها ،وأعتزم أن الصالحين في حياتهم اليومية ،الرغبة في السعي إلى السماء والحياة األبدية ،ولكن على الرغم من أن
النية والرغبة ،األكثر قاصرة ،وهو يعني أن تفعل األشياء التي تعارض نفسها .
أنني أدرك تماما ،وأولئك الذين يحضرون عدد الكنائس التي تشير إلى نفسها كالمسيحية أو اليهودية أو اإلسالمية ،أن يفعلوا ذلك في توقع
أن أنهم يعطون العبادة الحقيقية والصحيحة هلل .والمشكلة الوحيدة هي أن هللا قد توضح بالضبط كيف أننا إلعطاء العبادة له ،وإذا كنا تنحرف حتى
في أدنى ،ثم نحن العبادة دون جدوى.
وبهذا الفهم ،أنشأت الشيطان دين أن الشكل والمظهر للعبادة الحقيقية هلل ،ولكن هو في الحقيقة من التزييف وبديالً "العبادة الحقيقية" هلل،
الوعظ "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .بهذه الطريقة الذين حضور والعبادة كهذه الكنائس الوعظ ،والعبادة بدون جدوى ،وهي في المعارضة ألنفسهم
ولذلك كما أنها خالف ذلك تنوي أن تكون .وكلها خدع واعماها كاذبة اإلنجيل الشيطان والكنائس الكاذبة التي كانت تحضر.

نهاية أيام النبوءات
هذا يعرف أيضا ،أن يقوم تأتي في آخر أيام أوقات محفوفة بالمخاطر .يجوز للرجال محبي بهم األنفس ،طامع ،بواستيرس ،فخور ،بالسفيميرس،
العصاة لآلباء ،أونثانكفول ،وغير مقدس ،دون المودة الطبيعية ،تروسيبريكيرس ،والمتهمين كاذبة ،ديسبيسيرس عاجز ،شرسة ،من تلك التي جيدة والخونة
وعشاق مسكر ،السامية ،من المتع أكثر من عشاق هللا؛  2تيموثاوس 4-3:1

أنا متأكد إذا كنت النظر في اآليات األربع المذكورة أعاله أنكم تتفقون معي ،هذه األمور هو التنبأ  Paulالتي تحدث حولنا اليوم .بالنسبة
لي هذا هو دليل على أن نحن فعال في "نهاية أيام" فعال.

أوقات محفوفة بالمخاطر
 Perilousمرات ،ال مجرد يشير إلى الحرب ،والحروب والطاعون ،بل أيضا عدم وجود أمن الوطن ،وقت عندما الخارجين على
القانون واألخرى فأعلى الشر الغرف على الطرق السريعة والشوارع الجانبية ،تخرج عن نطاق السيطرة .هذا واضح في تجارة المخدرات،
وصغار األطفال يجبرون على ممارسة البغاء ،وبين سائر الشر األعمال الجارية في العالم وفي مجتمعاتنا المحلية الخاصة اليوم.

عشاق ألنفسهم
يجوز للرجال محبي ذواتهم الخاصة ،هو مرجع للشواذ جنسياً ،ولكن أيضا لألفراد الذين هم أناني أن لديهم ال رعاية أو تقلق من أي
شخص آخر .هم أولئك الذين يستخدمون اآلخرين للمتعة الخاصة بهم وثم تجاهلها دون االهتمام بمشاعر أو اإلساءة التي لحقت بالضحايا .وقد قبل
المشار إليها مثل هؤالء الناس كتلك أن التفكير فقط في لي ،ولي ،ليوأعتقد نفسها مركز الكون الكاد أخذ إشعار اآلخرين حولهم.
ثم يعطي  Paulقائمة الخطايا العديد من هؤالء الناس.
كوفيتوس ،هو أن لديها رغبة قوية لشيء ما أو شخص ما تنتمي لكم .مهووس باالختالس هو أحد األمثلة ،كما فاسقا ،الذي أفضل تفهم
على أنها السيدات ' رجل .
بواستيرس ،هو الشخص الذي هو قول الجميع باستمرار كيف كبيرة وكم هو رائع و ،حتى اآلن ال قانون أو التكرار الذي يعطي دعما
لمطالبهم .أولئك الذين لديهم حق أصيل تباهى تميل إلى أن تكون أولئك الذين نخجل من الشهرة والمجد تعطي لهم قبل اآلخرين؛ وهم األبطال
الحقيقية بينما بواستيرس كاذبة ودفن في الغرور الخاصة بهم.
مفرط الكبرياء هو سمة شخصية أخرى هو شرير في شكله .الناس الذين هم فخور مفرط في حد ذاتها تميل إلى أيضا أن تكون
بواستيرس .أولئك الذين هم جميعا حول "لي" تميل أيضا إلى ال يكون لها استخدام هلل ،ألنهم بالفعل مركز الكون ،حتى ال يكون هناك أي مجال هلل.
مثل هؤالء الناس يريدون القيام به كما يريدون ،وإذا كان إثما كما حددها هللا ،ثم أنهم يرفضون هللا ،ألنهم ال يشعرون بأن أي شخص ،وال حتى هللا،
له الحق في أن نقول لهم ما يجب فعله أو كيف يعيشون حياتهم.
بالسفيميرس :فقط حتى قبل أربعين عاماً ،كان لشخص ما أن يكفر علنا "كلمة هللا" تكون منبوذة ،ولكن اليوم مثل هذه األمور كالنكات،
التي تغري الناس الضحك .هذه هي قوة الشيطان له في مجتمع اليوم.

عدم االحترام لآلخرين
ديسوبيدينت لآلباء واألمهات :كما هو الحال مع بالسفيميرس ،يستخدم األطفال ابدأ أن تكون عدائية أو وقحا أو يزدري من األم واألب،
فضال عن اآلخرين في أسرهم أو حتى الغرباء علنا .اليوم ،يجري فظ والمهين هو القاعدة واالحترام لآلخرين هو الندرة.
أونثانكفول :كان هناك وقت عندما يكون الناس الذين تم إعطاء هدية أو سيظهر األمر الذي أسهم في سالمتهم ،وقدم فضل المانح ،وبفضل
هللا لكرم المانح .واليوم ،يبدو أن الناس نتوقع من اآلخرين أن تفعل بالنسبة لهم .أن من حق شخص آخر يوفر لهم ،وأن من الضروري توجيه الشكر
لهم على حسن النية.
غير مقدس :اليوم قليلة نشطة في عبادتهم هلل .سيقول معظم ،أنا مسيحي ،أو يهودي ،ولكن عدد قليل فعال االنخراط شخصيا في إيمانهم
سوى للذهاب إلى الكنيسة أو الكنيس ولكن فقط كعرض ،وليس مع األمل في تعلم شيء جديد ومما يقترب إلى هللا .في نقاش ،ولكنها تعجز عن
المشي سيرا على األقدام.
دون المودة الطبيعية :وهذا األكثر وضوحا ً في العالم اليوم .مع اعتمادنا على اإلنترنت واالتصاالت الفورية ،نحن ننفق الكثير من الوقت
في وجها لوجه وواحدة في محادثة واحدة ،وهذا يزيل لنا من أي اتصاالت حميمة .لقد رأيت فيها زوجين يسيرون معا الشارع ،ولكن بدالً منهم بعد

محادثة مع بعضها البعض ،وهم على الهواتف أو منصات ،تشارك في شيء أو مع شخص آخر .ليس فقط هو وقح هذا ،هو الوفاء  Paulالتنبأ
النبوية.
ديسبيسيرس من تلك التي جيدة :وهذا واضح جداً اليوم .أنا شخصيا شعرت هذا االضطهاد بسبب احتضان بلدي من األخالق هللا .ولكن
من الواضح أيضا في الحكومة التي أحدثتها في العالمين بدوره إلى الليبرالية .الليبرالية معارضة لكل ما مكتوب في الوصايا العشر تقريبا .الليبرالية
بنشاط يسعى إلى إظهار التقوى كخاطئ والحيوية .الليبرالية هي دين الملحدة ،التي تحاول إجبار العالم بأسره للتمسك العقيدة ،وتجاهل هللا وله
األخالق .الليبرالية هي سالح الشيطان أنه يستخدم إلغراء الرجل بعيداً عن "األخالق هللا".
وهذا أناقش بالتفصيل في فصول صفحة ويب هذه بعنوان" ،الليبرالية آيات هللا".

صورة زائفة هلل
وجود شكل من أشكال التقوى ،ولكن حرمان السلطة منه :من مثل هذا بدوره بعيد ًا .لهذا النوع من هم زحف إلى المنازل ،وتؤدي المرأة سخيفة األسير
محملة بالذنوب ،أدت بعيد ًا مع الشهوات الغواصين ،التعلم من أي وقت مضى ،وابدأ غير قادرة على التوصل إلى معرفة الحقيقة .تيموثاوس الثاني 7-3:5

نموذج التقوى تأييدا لما كان يقوله فيما يتعلق بالليبرالية يجري دين الملحدة .إذا قمت بالبحث عن كلمة "الدين" في القاموس ستجد
التعاريف األربعة ،اثنان منها ال تعطي العبادة هلل ،ولكن لسبب أو المعتقد.
وينبغي تجنب هذه األنواع من الناس "القديسين هللا" .وهم الناس دون قيود أخالقية وسوف يسبب حتى القديسين أن يسقط من نعمة وإلى
الخطيئة.
هذه المرة ،وأنا اتفق هنا فيما يتعلق بالرأي  Paulللمرأة التي يتخذها هؤالء األفراد الملحدة ،والتقيت بالعديد من النساء الشابات نفسي هم
حتى يتمتع بسلوك غير أخالقي ،فهي الملحدة أن  Paulهو الحديث عن .أيضا ،أنا أعرف مرة أخرى ،أن المرأة ليس فقط يمكن حتى يغريها ،لكن
الرجل كذلك .ألن هؤالء الناس وعلى صدق الملحدة ،لن تكون قادراً على رؤية الحقيقة هللا ،ومما هي متجهة إلى نيران الجحيم .تجنب لهم؛ آخر
يمكنك أيضا يمكن أن يسقط من نعمة.

جانيس وجامبريس
اآلن كما جانيس وجامبريس صمدت  ،Mosesحتى تفعل هذه أيضا مقاومة الحقيقة :يوصفوا رجال عقول الفاسدة ،فيما يتعلق باإليمان .بل أنها تباشر
أي :لتكون هذه الحماقة بيان منعزلة جميعهم من الرجال ،كما كان لهم أيضا .تيموثاوس الثاني 9-3:8
كلمة "الفريق" يعرف بأنه :شخص ما غير أخالقي  .أن تكون " "،Immoralهو أن تكون معارضة لألخالق هللا .
بينما  Mosesوبنو إسرائيل أول تجولت البرية من سايني ،اثنين من الرجال وقفت معارضة القيادة واإليمان بشر به  Mosesوأخيه هارون .هذين،
جانيس وجامبريس ،بشر تجديف ضد وصايا هللا ،وحيثما كان ذلك ناجحا ً في التسبب في العديد من اآلخرين على االنضمام إلى حركة التمرد .في وقت دمرت هللا
الرجال وجميع الذين يتبع لهم.
كما مع هؤالء الرجال ،وفي "نهاية األيام" ،هناك سوف تنشأ العديد من الذين سوف يدعون تجديف ضد األخالق جداً "من هللا" .أن الذي يدعون هو
معروف اليوم كالليبرالية ،وهو دين الملحدة التي تعارض كل ما يرمز هللا وهو يعبد .الليبرالية هو أن الكتاب المقدس يشير إلى أنها "النبي الكاذب".

ما هي الليبرالية؟
إذا كان لديك أي مشكلة مع امرأة بعد طفلها الذي لم يولد بعد إحباط من جسدها ،ثم كنت واحداً من هؤالء الناس الشر.
إذا كان لديك أي مشكلة مع شبابنا االنخراط في ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج( ،الفجور) ،فأنت واحد من هؤالء الناس الشر.
إذا كنت تقبل ويعطي العبادة في الكنائس أن االحتفال بأول يوم السبت ،اليوم (األحد) ،أو ال يوم السبت في كافة ،ثم تقوم واحدة من هؤالء الناس الشر،
ومستقبلك طرح في الحفرة من "نيران الجحيم".

وسوف يكون لالضطهاد جميع القديسين
ولكن أنت يمتلك معروفة تماما بلدي المذهب ،طريقة الحياة ،والغرض ،واإليمان ،وأحرضكم ،الصدقة ،الصبر ،االضطهاد ،واآلالم ،والذي بدأ لي في
أنطاكية ،في إيكونيوم ،في ليسترا؛ االضطهاد ما أنا تحملت :ولكن الخروج منها تسليم جميع الرب لي .نعم ،وكل ذلك سوف يعيش اإللهية في "يسوع المسيح"،
يعانون من االضطهاد .الثاني تيموثي 12-03:10

ألننا الذين هم "القديسين هللا" الصغيرة في العدد بالمقارنة مع أولئك الذين هم اعماه يكمن الشيطان ،ونظرا ألن الليبرالية قد غزا حكومات
"العالم الغربي" ،ونحن سوف االضطهاد اليماننا ومحاوالتنا الرامية إلى توعية اآلخرين "كلمة" هللا الحقيقية.
اضطهد يسوع وجميع الرسل يسوع طريق معبد الشيوخ الذين كان نفوذ أو يسيطر عليها بالشيطان .األجيال الالحقة "القديسين هللا" فيها
أوالً لالضطهاد من أباطرة اإلمبراطورية الرومانية ،ومن ثم بمكافحة المسيح الذي يتم كنيسة روما .اليوم جميعا أن يتكلم اسم يسوع المسيح علنا،
على الرغم من أنها ليست محددة "القديسين هللا" ،االضطهاد من قبل أولئك الذين هم "النبي الكاذب" كما يتعزز طريق الليبرالية.

تتحرك أبعد عن هللا
ولكن الرجال الشر ويخدرون الشمع أسوأ وأسوأ ،وخداع ،والتي خدعت .الثاني تيموثي 03:13

ما يقوله  Paulفي هذه اآلية هو أنه على مر الزمن واألجيال ،وأكثر سوف أغري بالشر وإزالة أنفسهم من هللا .إذا نظرتم إلى التاريخ
الحديث ،حتى أربعين عاما ً في الماضي وسوف ترى أنه صحيح ،وهو ذا النبوية التنبأ أن قد حان الماضي.
لوضع هذا في المنظور ،في "كتاب هللا الوحي" يخبرنا بأنه يكون هناك إال  144,000الذين سيتعرف هللا كما يجري "القديسين هلل"،
مقارنة بسكان األرض اليوم ،وهو ما يزيد على  7بيليون ،وتحصل على نسبة من القديسين" 00025.من هللا" أن 99975.ليست "القديسين هلل".
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Many will depart from the Faith

