كتابات Paul
الفصل 12
يستمر في اإليمان
ولكن أنت ال تزال في األمور التي أنت يمتلك المستفادة ويمتلك قد أكدت لمعرفة منهم أنت يمتلك المستفادة منها؛ وأن من طفل أنت يمتلك تعرف الكتب
المقدسة ،التي هي قادرة على جعل إليك الحكمة منعزلة الخالص من خالل اإليمان في "يسوع المسيح" .الثاني تيموثي 15-03:14

تذكر Paul :الكتابة على وجه التحديد إلى تيموثاوس ،الذين افترض من تعليقات أخرى هي ابنه .وفي هذه الرسالة إلى تيموثاوس،
تنصح  Paulأن تيموثي مواصلة في المعارف التي كانت تدرس له ،ومما ال شك فيه من قبل  ،Paulوال تسمح نفسه الرضوخ لمن "كلمة صحيح".
هذا بعض ما يتم كتابة  Paulال تنطبق على لك ولي ،ولكن البعض منها ال.
تستمر أنت في األمور التي أنت يمتلك المستفادة ،نصيحة جيدة .طريقها إلى أن تصبح "سانت من هللا" ،كنت درست وعلمت ما يتطلب
منكم هللا .ال تغير من ما هللا قد أظهرت لك؛ أن يكون وفيا "كلمة هللا" كما كنت قد ثبت أنه يعني.
تذكر :الحقيقة البديهية هلل .هللا إذا لم يتكلم ،ثم أنها ليست من هللا .
 Paulيقول لنا" ،ويمتلك قد أكدت ،معرفة من منهم أنت يمتلك المستفادة منها" .في الخاص بك عملية تعلم "كلمة هللا" ،أصبح تتأكدوا أن
ما تعلمته الصحيح ألن كنت شخصيا أخذت الوقت والجهد لدراسة والتحقق من "كلمة" هللا الحقيقية .أن تبقى في االعتبار ،وال تدع اآلخرين التأثير
لك من ما كنت تعرف الحقيقة ،ولكن يظل مفتوحا ً للنظر في أية أدلة على أنها توفر من الكتاب المقدس .إذا كانت األدلة دامغة ،ثم تأخذ من الوقت
لدراسة مرة أخرى لكي يمكنكم أن تتأكدوا من المعارف الخاصة بك.

مستوحاة من هللا
جميع الكتاب المقدس بإلهام هللا ،وهي مربحة للمذهب ،ريبروف ،للتصحيح ،للتدريس في بر :أن رجل هللا قد تكون مثالية ،مفروشة بدقة منعزلة كل
األعمال الجيدة .الثاني تيموثي 17-03:16
في هذه اآليتين Paul ،يقول أن األنبياء كانت مستوحاة من هللا ،ومن خالل ذلك اإللهام كتبوا كتب الكتاب المقدس .وفي هذا يجب أن نختلف .السبب في
أنني اختلف ألن كل ما تعلمته ال مستوحاة من إيماني باهلل ،ولكن في الواقع أعطيت لي هللا أو على األقل واحد من مالئكة هللا.
النبي لم تكن من وحي لكتابة ما كتب ،وأنها كانت تعطي تعليمات من هللا وقال ما يكتب .ليس هذا هو اإللهام وهو الطاعة.

كلمة "حي"
أدعو إليك ولذلك أمام هللا والرب يسوع المسيح ،الذي سوف يحكم السريع والميت في مثوله ومملكته؛ التبشير الكلمة؛ أن يكون فوريا في الموسم،
خارج الموسم؛ وبخ ،تأنيب ،وحض جميع احرضكم والفقه .الثاني تيموثي 2-4:1

وسوف يرفضون "كلمة هللا"
ألن الوقت سيأتي عندما أنهم لن يدوم عقيدة سليمة؛ ولكن بعد بهم الشهوات ،أنهم كومة ألنفسهم المعلمين ،بعد آذان حكة؛ وانتقل بعيد ًا آذانهم عن
الحقيقة ،ويجب أن تتحول منعزلة الخرافات 2 .تيموثاوس 4-4:3
لكن مشاهدة أنت في كل األمور ،تحمل اآلالم ،والقيام بعمل المبشر ،تجعل اإلثبات الكامل للخطوط الجوية التركية وزارة .تيموثاوس الثانية 4:5

أنا اآلن مستعد لتقديمها ،ووقت مغادرة بلدي في متناول اليد .حاربت معركة جيدة ،واالنتهاء من الدورة التدريبية الخاصة بي ،وقد حافظت على
اإليمان :من اآلن فصاعدا هناك هي وضعت للي تاج بر ،الذي اللورد ،القاضي الصالحين ،تمنح لي في ذلك اليوم :وليس بالنسبة لي فقط ،ولكن لهم أيضا أن
الحب له الظهور .تيموثاوس الثانية 8-4:6
هل خاصتك الحرص أن تأتي قريبا منعزلة لي :ديماس خلت منبوذ لي ،وقد أحب هذا العالم الحالي ،وهو دابارتيد منعزلة تسالونيكي؛ كريسسينس إلى
جاالتيا ،تيتوس منعزلة دالماتيا .لوقا فقط معي .مارك ،وتجلب له مع إليك :لبلده مربحة بالنسبة لي للوزارة .الثاني تيموثي 11-4:9

إيمان األساقفة
إذا كان أي (األسقف) أن تالم ،زوج واحد من األسالك ،إنجاب األطفال المؤمنين غير متهمين بأعمال شغب أو جامحة .السقف يجب أن تالم،
ستيوارد هللا؛ ال سيلفويليد ،ال الغضب قريبا ،ال تعطي للنبيذ ،وال المهاجم ،ال تعطي لربح القذرة؛ ولكن محب للضيافة ،محب للرجل الطيب ،الرصين ،فقط،
المقدسة ،والمعتدلة؛ الضغط السريع كلمة المؤمنين كما خلت كان أستاذا ،وأنه قد يتسنى بعقيدة سليمة لحض وإلقناع جاينساييرس .تيطس 9-1:6
ألن هناك العديد من المتكلمون جامحة وعبثا والمخادعون ،خاصة أنها من الختان :األفواه التي يجب أن تتوقف ،الذين تخريب المنازل كلها ،تعليم
األمور التي يجب عليهم ،ال لمجرد قذر ربح .تيتوس 11-01:10
وقال أحدهم ألنفسهم ،حتى نبي بهم" ،كريتيانس هي دائم ًا الكذابين ،ووحوش الشر ،والبطون بطيئة .تيتوس 01:12
ويصح هذا الشاهد .ولهذا السبب تأنيب لهم حادا ،قد تكون سليمة في اإليمان؛ عدم إعطاء االهتمام إلى خرافات يهودية ،ووصايا للرجال ،التي تتحول
من الحقيقة .تيتوس 14-01:13
حتى نقي كل األشياء محض :ولكن لهم مدنس ومتشكك ليس محض؛ ولكن حتى العقل والضمير هو تدنس .أنهم يعلنون أنهم يعرفون هللا؛ ولكن في
األشغال أنها تنكر له ،يجري البغيضة ،والعصاة ،ومنعزلة كل الفريق العمل الجيد .تيتوس 16-01:15
ولكن الكالم أنت األشياء التي تصبح عقيدة سليمة :أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الرصين ،الخطيرة ،المعتدلة ،والصوت في اإليمان ،في
األعمال الخيرية ،في الصبر .تيتوس 2-2:1
النساء الذين تتراوح أعمارهم بين المثل ،أن يكونوا في السلوك كما بيكوميث قداسة البابا ،والمتهمين ليست مزورة ،وال تعطي كثير من النبيذ،
مدرسين أشياء الجيدة؛ أن قد يعلمون الشابات أن الرصين ،على حب أزواجهن ،حب األطفال وأن تكون عفيفة ،حصيف ،وحفظه في المنزل ،جيدة ،ومطيعة
ألزواجهن  ،onwأن ال يكون َك َفرُوا كلمة هللا .تيتوس 5-2:3
كذلك حض الشبان يكون الرصين التفكير .في جميع األشياء  shewingنفسك نمط من األعمال الجيدة :في المذهب  shewingأونكوروبتنيس،
الجاذبية ،واإلخالص ،والكالم السليمة ،التي ال يمكن أن تدان؛ أنه الجزء العكس يمكن أن يشعر بالخجل ،وجود ال شيء الشر أقول لكم .تيتوس 8-2:6

حض الموظفين تكون مطيعة منعزلة الماجستير الخاصة بهم ،ويرجى منهم جيدا في جميع األشياء؛ ال أنسويرينج agin؛ ال بورلوينينج ،بل
 shewingكل اإلخالص جيدة؛ أن كانوا قد تزين مذهب هللا المنقذ لنا في جميع األمور .تيتوس 10-2:9
لنعمة هللا أن  bringethخالص خلت على ما يبدو جميع الرجال ،يعلمنا أن ينكر عدم التقوى وشهوة دنيوية ،علينا أن نعيش ترو ،واثق ،واتقياء ،في
هذا العالم الحالي؛ تبحث عن أن المباركة األمل ،والظهور المجيد هلل العظيم ولدينا المخلص يسوع المسيح؛ تيتوس 13-02:11

الذي قدم نفسه بالنسبة لنا ،أنه قد يفدينا من كل ظلم ،وتنقية معزل نفسه الناس غريبة ،متحمس ألعمال جيدة .هذه األشياء الكالم ،وحض وتأنيب مع كل
سلطة .السماح ألي رجل يحتقر إليك .تيتوس 15-02:14

وضعها في االعتبار تكون خاضعة إلمارات واالنصياع للقضاة ،وأن يكون مستعدا لكل عمل جيد ،أن أتكلم الشر من أي رجل ،أن لم المشاكسون،
ولكن لطيف shewing ،الخنوع جميع منعزلة جميع الرجال .تيطس 2-3:1
ألننا أنفسنا كانت أيضا سوميتينيس الحماقة ،العصاة ،خدع ،تخدم الغواصين الشهوات والملذات ،يعيشون في الخبث والحسد ،والكراهية ،وكراهية
اآلخر .تيطس 3:3
ولكن بعد ذلك بلطف ومحبة هللا لنا المخلص نحو الرجل فيما يبدو ،ال بأعمال بر الذي قمنا به ،ولكن حسب رحمته انقذنا ،قبل الغسيل للتجدد ،وتجديد
من األشباح المقدسة؛ التي التي تسلط علينا تماما من خالل يسوع المسيح لنا المخلص؛ تيطس 6-3:4

أن يجري تبريرها بنعمته ،أننا ينبغي أن ورثة وفقا لألمل في الحياة األبدية .وهذا هو المؤمنين قائال ،وهذه األمور سوف أنت تؤكد باستمرار ،وهي
التي كان يعتقد في هللا قد يكون من الحرص على المحافظة على األعمال الجيدة .هذه األمور جيدة ومربحة حتى الرجال .تيطس 8-3:7

أننا ينبغي أن ورثة وفقا لألمل في الحياة األبدية .في هذه الكلمات ،ال يقول  Paulتبرر ذلك يعني أننا سوف تتلقى الحياة األبدية ،بل أنه
سيكون لدينا ثم "األمل" في الحياة األبدية.

تبني األخالق هللا
أن تحرص على الحفاظ على األعمال الجيدة .وهذا ثم يدعم  Paulيقولون لنا للقيام بأعمال جيدة ،وطبعا هو الوقت والجهد الذي وضعنا
كأفراد في الدراسات والبحوث المقدس والتمسك بأخالق هللا.
ويجب أن نفعل أكثر من نقاش؛ كما يجب أن نسير سيرا على األقدام ،وهي طريقة أخرى للقول بأن  Paulهو الدعوة إلى أن "قوانين
هللا" ،وهي األخالق هللا ،شرط ،وأن  Paulأنه ال يقبل أن بقوانين هللا الوفاء بها يسوع على الصليب لدرجة تجعلها عفا عليها الزمن ،ولكن بدالً من
ذلك جزءا معقدة "اإليمان الحقيقي" وعبادة هللا.
يأت يسوع القوانين الوفاء ،مما يعني أنه قدم شيئا غير مكتملة ،وأنها جلبت إلى اإلنجاز .عند االنتهاء يمكنك عدم رميها بعيداً ،بدالً من
ذلك لديك شيء أفضل من ما كانت عليه من قبل.

على سبيل

المثال :الوصايا العشر في أنفسهم ،وال تعطي إلى فهم كامل لشخصية ،والشرف الشخصي ،أو الطابع األخالقي الذي هو

هللا ،ولكن عندما تقوم بإضافة إليها "تعاليم يسوع" ،ثم لديك صورة كاملة عن من هللا .بهذه الطريقة أن يسوع قد أنجز "شريعة هللا".
ولكن تجنب األسئلة أحمق ،وتجليده ،واالدعاءات ،والمساعي حول القانون؛ ألنهم غير المربحة وتذهب سدى .رجل زنديق بعد رفض التحذير األولى
والثانية؛ مع العلم أنه التي من هذا القبيل هو تخرب ،وسيننيث ،ويجري أدان نفسه .تيتوس 11-2:9

ورثة للمملكة
هللا ،الذين في أوقات متفرقة وفي الخلق الغواصين كلم في الساعة الماضي منعزلة اآلباء باألنبياء ،قد خلت في هذه األيام األخيرة يتكلمها معزل لنا
ابنه ،الذين خلت عين وارث ًا لكل شيء ،ومن بينهم أيضا قدم في العالم؛ الذين يجري سطوع مجده ،وصورة صريحة لشخصه ،والتمسك بكل شيء بكلمة له
السلطة ،عندما قال أنه كان بنفسه تطهير خطايانا ،جلس على اليد اليمنى لعظمة عالية؛ ويجري بذل أفضل بكثير من المالئكة ،كما خلت من الميراث وحصل
على اسم ممتازة أكثر مما كانت .العبرانيين 4-1:1

منعزلة من المالئكة وقال أنه في أي وقت" ،الفن أنت ابني ،هذا اليوم وقد أنجب إليك؟" ومرة أخرى" ،سوف أكون له أبا ،وهو يكون لي ابنا؟" ومرة
أخرى ،عندما قال أنه  bringethفي األول أنجب في العالم ،أنه " ،saithوالسماح لجميع المالئكة هلل عبادته .العبرانيين 6-1:5

 Paulيسأل سؤاالً" ،لكن يسوع لديه هللا األب دعا ابنه أو إعطاء األمر أن المالئكة في السماء يجب أن تعطي أيضا العبادة لإلبن في أي
وقت؟"
ومن المالئكة أنه " ،saithالذين ماكيث معنوياته المالئكة ،ووزرائه لهب النار ".العبرانيين 1:7
ولكن منعزلة االبن أنه " ،saithخاصتك العرش ،يا هللا ،إلى األبد ،ومن أي وقت مضى :هو صولجان االستقامة صولجان خاصتك المملكة .عبرانيين
1:8
أنت يمتلك أحب بر ،ويكره ظلم؛ ولذلك قد خلت هللا ،حتى خاصتك هللا ،مسحه إليك مع نفط الفرح أعاله خاصتك الزمالء .العبرانيين 1:9

وأنت ،يا رب ،في البداية يمتلك أرست األساس لألرض؛ والسماوات هي أعمال ملكك األيدي :يهلك؛ ولكن أنت remaineth؛ وأنهم جميعا الشمع
القديم كما  dothمالبس؛ ووصفها ثوب سوف أنت طيها لهم ،وما غيروا :ولكن أنت هي نفسها ،وال يجوز تفشل خاصتك سنوات .العبرانيين 12-01:10

ولكن إلى أي من المالئكة وقال أنه في أي وقت" ،الجلوس على يدي اليمنى ،حتى اجعل أعداء ملكك خاصتك القدمين؟ ليسوا هم جميع األرواح
مينيستيرينج ،أرسلت ذهابا لوزير لهم يكونون ورثة للخالص؟ العبرانيين 14-01:13

أن نهتم بكلمة هللا
ولذلك يجب أن تعطي اهتماما أكثر جدية لألمور التي استمعنا ،خوف ًا من أي وقت مضى ينبغي أن نسمح لهم زلة .عبرانيين 2:1

إذا كانت الكلمة التي يتحدث بها المالئكة  ،stedfastوتلقى كل مخالفة وعصيان ريكومبينسي عادل لمكافأة؛ كيف يجوز لنا الهروب ،إذا اهملنا خالص
كبيرة جد ًا؛ في األول بدأ أن تحدث قبل الرب ،وأكدت معزل لنا بها أن استمع له؛ عبرانيين 3-2:2
الشاهد هللا أيضا إذ تضع لهم ،على حد سواء مع عالمات وعجائب ،ومع الغواصين المعجزات ،وسوف هدايا األشباح المقدسة ،وفقا لبلده؟ العبرانيين
2:4

لمعزل المالئكة خلت عدم طرحه في إخضاع العالم القادمة ،وإثباتا لما تقدم ونحن نتكلم .ولكن شهد واحد في مكان معين ،قائال" :ما هو رجل وأنت
الفن وإدراكا منها لمن له؟ أو "ابن اإلنسان" ،أنت فيسيتيست له؟ " العبرانيين 6-2:5

أنت  madestله أقل قلي ً
ال من المالئكة؛ أنت كروونيدست له بالمجد والشرف ،بتعيين له خالل أعمال أيدي خاصتك :أنت وضعت كل األشياء في
اإلخضاع تحت قدميه .ألن وضع جميعا في اإلخضاع تحت قيادته ،أنه ترك شيئا أن ال يتم وضع إطار له .لكن اآلن نحن ال نرى حتى اآلن وضع كل شيء تحت
له .العبرانيين 8-2:7

أدلى رجل هللا ثم قم بتعيين له على األرض .ثم قال للرجل ،ويذهب وضرب ،واتخاذ دومينيون من األرض ،وكل ما عليه .الذين آخر
ولكن الرجل قد فعلت هذا هللا؟ ولكن عندما رجل أخطأ رجل لم ترق أخذ السيادة األرض ،وكل ما على األرض.
ولكننا نرى يسوع الذي قدم أقل قلي ً
ال من المالئكة لمعاناة الموت ،توج بالمجد والشرف؛ أنه بفضل هللا أن تذوق الموت لكل رجل .عبرانيين 2:9
لذلك أصبح له ،الذين كل األشياء ،ومنهم من كل شيء ،في جلب العديد من أبناء منعزلة المجد ،جعل قائد خالصهم مثالية من خالل معاناة .العبرانيين
02:10

ألنه أن سانكتيفيث وهم الذين كرست كل واحد :للتي تتسبب أنه ال يشعر بالخجل لدعوتهم األشقاء ،قائال" :سوف أعلن اسم خاصتك منعزلة إخوتي،
في خضم الكنيسة سوف أغنى المديح منعزلة إليك ".العبرانيين 12-02:11

ومرة أخرى ،سوف أضع ثقتي في له .ومرة أخرى ،ها أنا واألطفال التي خلت أعطاني هللا .فوراسموتش ثم كاألطفال المتباهي من اللحم والدم ،وأنه
هو نفسه كما شارك المثل ذاته؛ أنه من خالل القتل أنه قد تدمر له أن يتمتع بسلطة للموت ،وهو الشيطان؛ العبرانيين 14-02:13

الشيطان لديه القدرة على الموت في ذلك أنه يؤدي من خالل األكاذيب والخداع الرجل إلى الخطيئة ،والخطيئة هي الطريق إلى الموت.
عندما رأي يسوع الموت أنه جاء تحت قوة الشيطان ،ولكن في قيامه يسوع ،دمرت قوة الشيطان ،ومع قوة يسوع حتى جداً سيتم تدمير الشيطان.
ويسلم منهم كانوا من خالل الخوف من الموت كل حياتهم رهنا بعبودية .حق ًا أنه ال شأن له أن يفهم طبيعة المالئكة؛ بل أنه اتخذ له بذرة أبراهام .ولهذا
السبب في كل األمور المتاحة له لبذل مثل منعزلة إخوته ،أنه قد يكون كاهن رحيم والمؤمنين في األمور المتصلة باهلل ،وجعل المصالحة عن الخطايا الشعب،
حيث أنه هو نفسه قد خلت عانى يجري إغراء ،أنه قادر على أرسلتموها لهم أن يميل .العبرانيين 18-02:15

هللا أصبح الجسد في شخص يسوع حتى أنه يمكن السير في لدينا أحذية وتعرف بنا المحن ،وبالتالي التمكن من إعطاء رحمه من خالل
التجربة الشخصية والتفاهم.

ونعتقد في اإليمان
ولهذا السبب ،األخوة المقدسة ،المتباهي للدعوة السماوية ،النظر في الرسول والكهنة في مهنتنا" ،يسوع المسيح"؛ الذي كان وفيا له أن يعين له ،كما
كان أيضا  Mosesالمؤمنين في كل منزله .عبرانيين 2-3:1

ألن هذا الرجل كان يعول تستحق المجد أكثر من  ،Mosesقدر ما هو الذي خلت بني المنزل قد خلت الشرف أكثر من البيت .لكل منزل بنيت قبل
بعض الرجل؛ ولكن الذي بني كل األشياء هو هللا .عبرانيين 4-3:3

و  Mosesحق ًا كان المؤمنين في كل منزله ،كموظف ،لشهادة على تلك األشياء التي كانت أن تحدث بعد؛ لكن السيد المسيح كابن على بيته؛ منزلها
هي أننا ،إذا نحن نحمل حمل الثقة وابتهاج لشركة األمل حتى النهاية .عب 6-3:5

ولهذا السبب  saithاألشباح المقدسة" ،أليام إذا كنتم سوف نسمع صوته ،تتصلب ال قلوبكم ،كما هو الحال في االستفزاز ،في يوم إغراء في البرية:
عندما الخاص بك اآلباء يميل لي ،تبين لي ،ورأيت أعمالي أربعين سنة .عبرانيين 9-3:7

ولهذا السبب كنت حزن مع هذا الجيل ،وقال "أنهم دائم ًا يخطئ في القلب؛ وأنها لم تعرف بلدي السبل " .لذلك أنا أقسمت في غضبي" ،أنهم لم يدخل
حيز بلدي بقية ".العبرانيين 11-03:10

يأخذوا حذرهم ،األخوة ،خشية أن يكون هناك في أي منكم قلب شر الحاد ،في االبتعاد عن هللا الحي .ولكن حض أحد آخر يوميا ،في حين أنه دعا إلى
اليوم؛ خشية أن يكون تصلب أي منكم عن طريق الغدر الخطيئة .العبرانيين 13-03:12

ألننا نجعل المتباهي المسيح ،إذا نحن نرى بداية ثقتنا  stedfastحتى النهاية؛ بينما قيل" ،أليام إذا كنتم سوف نسمع صوته ،تتصلب ال قلوبكم ،كما هو
الحال في االستفزاز .العبرانيين 15-03:14

بالنسبة للبعض ،عندما قد سمعوا ،تثير :هووبيت ليست كلها التي خرجت من مصر قبل  .Mosesولكن مع الذين كان أنه حزن أربعين عام ًا؟ لم يكن
معهم أنه قد أخطأ ،والجثث التي سقطت في البرية ،والذين أقسمت قال أن هم لم يدخل إلى بقية له ،ولكن لهم أن ال يعتقد؟ لذلك نرى أنها يمكن أن ال تدخل في
بسبب الحاد .العبرانيين 19-03:16

أولئك الذين خرج من مصر مع  ،Mosesالتي فشلت في تحقيق حالة بنو إسرائيل ،وكذلك األجيال وبالمثل تقع قصيرة ،وفعلت ذلك نظراً
ألنهم ال يصدقون وعود هللا .دون االعتقاد هناك ال نية ،وحيث ال توجد أية نية ،يمكن أن يكون هناك خالص.
إذا كنت ال أعتقد في "كلمة هللا" ،ثم لماذا هللا تريد أن تعطيك هدية ضخمة مثل الحياة األبدية؟

اليوم السابع هو يوم السبت للرب
فلذلك الخوف ،خشية أن وعد الذي ترك لنا الدخول في بقية له ،أي منكم أن يبدو أن تأتي أقل من ذلك .لمعزل لنا كان اإلنجيل بشر ،وكذلك كمعزل
لهم :لكن كلمة بشر ال تستفيد منها ،وعدم خلطها مع اإليمان في نفوسهم أن يسمع .العبرانيين 2-4:1

للذي كان يعتقد أن ندخل في الراحة ،كما قال" ،كما أنا أقسمت في غضبي ،إذا أنها تدخل في بقية بلدي :على الرغم من أن األعمال تم االنتهاء من
المؤسسة في العالم .العبرانيين 4:3

يعرف هذه الحقيقة الهامة Paul .يقول أنه يجب أن ندخل في بقية هللا ،وأن الباقي هو "السبت اليوم السابع" كما حددها هللا في "الوصية
الرابعة" .أنت يجب أن نؤمن بكلمة هللا ،و "كلمة هللا" تخبرنا أن السبت يبدأ عند غروب الشمس في اليوم السادس من األسبوع ،وينتهي عند غروب
الشمس في اليوم السابع من األسبوع .لالحتفاظ بأي اليوم اآلخر هو إظهار الكفر بك في "كلمة هللا" ،وذلك يبين عدم اإليمان .أول يوم السبت ال يوم
السبت وهو كذب الشيطان.
ألنه تكلم في مكان معين لليوم السابع على هذه الحكمة ،وأضاف ورحم هللا في اليوم السابع من جميع أعماله .رؤية ولذلك فإنه  remainethأن بعض
يجب أن تدخل فيه ،وهم الذين كان بشر أو ً
ال دخل ال بسبب الحاد :العبرانيين 6-4:4

مكان معين يشير إلى "الوصية الرابعة" يقع أوالً في "كتاب هجرة" الفصل .20
اليوم "من السابع" على هذه الحكمة ،يعني أن هللا أعطى الوصية المتعلقة "السبت اليوم السابع" أوالً في النزوح الجماعي.
في كلمات "السبت اليوم السابع" ،هللا يخبرنا" ،في ستة أيام أدلى الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ،واستراح في اليوم السابع:
عاديون الرب المباركة يوم السبت ،والمقدسة "،كما هو موضح في الكتاب من سفر التكوين الفصل  .2مع هذه "الكلمات هللا" ،يتحدث بها هللا،
ونظرا إلى  Mosesالكتابة في "دفتر للنزوح الجماعي" ،هو الحقيقة هللا .أين في الكتاب المقدس يمكن أن تجد فيها هللا أو يسوع يخبرنا أنه تم نقل
السبت إلى اليوم األول من األسبوع؟ ليس مالحظة يوم السبت ما مقدس ،ولكن اليوم ،الذي جعل هللا المقدسة .يوم فقط من أي وقت مضى بذل
المقدسة باهلل هو "اليوم السابع" وال غيرها.

إذا كنت ترغب في الخالص ،يجب قبول ونؤمن أن "كلمة هللا" العليا ،وأن ما يقوله هللا القانون ،وعندما توضع داخل وصية ،يجب أن
يبقى دون زيادة أو تقليل ،لتتمكن من القيام بخالف ذلك إنكار هللا ،وإذا قمت برفض هللا ،ثم هللا سوف تنكر لك .أولئك الذين يحافظون على يوم
السبت "اليوم األول" (األحد) ،تبقى كذبة الشيطان ،ليست "كلمة هللا".

يوم معين
مرة أخرى ،أنه ليميتيث يوم معين ،قائال في " ،Davidإلى اليوم ،بعد فترة من الزمن وقت ًا طوي ً
ال؛" كما يقال" ،أليام إذا كنتم سوف نسمع صوته،
تتصلب ال قلوبكم ".عبرانيين 4:7

أن ما تقوله  Paulهنا هو اإلشارة إلى حقيقة أن سنوات عديدة قد ذهب بمن عند بشر " Mosesشريعة هللا" إلى وقت  ،Davidوال يزال
هللا في توقع أن هؤالء على قيد الحياة في يوم  Davidأن انظر الخطأ والتوبة طرق آبائهم ،وحتى بعد قبول "كلمة هللا" بحفظ "يوم السبت" المقدس.
حتى اليوم ،بعد  ،Mosesسنة  3,500هللا يقول لنا" ،أليام "،إذا كنا التوبة واالحتفاظ "قوانين هللا" ،هللا ال تزال مستعدة ليغفر.

في يوم آخر؟
لتحدث إذا كان يسوع قد أعطى لهم بقية ،ثم أنه بعد ذلك ال ليوم آخر؟ ولذلك  remainethهناك راحة لشعب هللا .ألنه يتم إدخالها في بقية له ،أنه قد
خلت توقفت أيضا من أعماله الخاصة ،كما فعلت هللا من بلده .عبرانيين 10-4:8
فللعمل وبالتالي الدخول في تلك الراحة ،لئال تقع أي رجل بعد نفس المثال الحاد .العبرانيين 04:11

كما ترون من اآليات أعاله ،أن  Paulقدمت دعما لما تم قوله .أمر هللا "السبت اليوم السابع" ،وفي أن يسوع أعطى أي أمر من أي يوم
آخر ،ثم "اليوم السابع" ولذلك يجب "مجلس اللوردات اليوم" السبت .كنت أعتقد أن "كلمة هللا" ،أو لم تقم.
لكلمة هللا هو سريعة وقوية ،وأكثر وضوح ًا من أي حدين ،ثقب حتى إلى تقسيم أربا النفس والروح ،والمفاصل والنخاع ،وهو ديسسيرنير أفكار
والنوايا من القلب .العبرانيين 04:12
وال يوجد أي مخلوق غير واضح في عينية :ولكن جميع األشياء عارية وفتحت منعزلة عيون له معهم علينا أن نفعل .العبرانيين 04:13
رؤية ثم أن لدينا كاهن عظيم ،الذي تم تمريره إلى السماوات ،يسوع ابن هللا؛ فلعقد سريع مهنتنا .العبرانيين 04:14

ألن علينا أن ال كهنة الذي ال يمكن أن يكون لمست مع الشعور بضعفنا؛ ولكن كان في جميع النقاط إغراء مثل كما نحن ،حتى اآلن دون خطيئة .فلذلك
تأتي جرأة منعزلة عرش نعمة أننا قد الحصول على الرحمة ،ونجد نعمة للمساعدة في وقت الحاجة .العبرانيين 16-04:15

لقد قيل لي قبل المسيحيين مرة ومرة كالمسيحيين أنهم ليسوا تحت "شريعة هللا" .شريعة هللا هو "األخالق هللا" .في اآليات أعالهPaul ،
يجعل من الواضح جداً أننا يجب أن نعيش حياتنا في األخالق إذا أردنا الحصول على الرحمة ،والعثور على نعمة .من ثم هل تعتقد؟

وعود هللا
لكل الكهنة المتخذة من بين الرجال رسامة للرجال في األمور المتعلقة باهلل ،أنه قد تقدم الهدايا والتضحيات الثام :الذين يمكن أن يكون الرحمة على
الجاهل ،وعلى أن يتم الخروج من الطريق؛ ألنه هو نفسه كما هو كومباسيد مع العجز .وسبب هذا العقد أنه يجب ،أما بالنسبة للشعب ،هكذا أيضا لنفسه ،لنقدم
الثام .العبرانيين 3-5:1
وال يوجد إنسان  takethهذا الشرف معزل نفسه ،بل أنه يسمى هللا ،كما كان هارون .العبرانيين 5:4
هكذا أيضا تمجد المسيح نفسه ال ينبغي كاهن؛ لكنه أضاف أن قال له" ،الفن أنت ابني ،إلى اليوم وقد أنجب إليك .العبرانيين 5:5
كما أنه  saithأيضا في مكان آخر" ،الفن أنت كاهن إلى األبد بعد ترتيب ميلتشيسيديك .الذي في أيام جسده ،عندما كان قد عرض حتى الصالة
والدعاء مع البكاء الشديد والدموع له التي تمكنت من إنقاذه من الموت ،وسمع في ذلك أنه يخشى؛ على الرغم من أنه كان ابنا ،بعد أن علمت أنه الطاعة من
األمور التي عانى؛ ويجري مندي الكمال ،وأصبح صاحب البالغ للخالص األبدي لهم أن تطيعه؛ ودعا هللا كاهن بعد ترتيب ميلتشيسيديك .العبرانيين 10-5:6
من منهم لدينا أشياء كثيرة للقول ومن الصعب يكون تلفظ ،رؤية يي مملة من االستماع .عندما مرة ية يجب أن يكون المعلمون ،أنتم قد تحتاج أن أحد
يعلمك مرة أخرى التي تكون المبادئ األولى من مهتفو هللا؛ وهي تصبح مثل يكون بحاجة إلى الحليب ،وليس اللحم قوية .العبرانيين 12-05:11
للجميع أن أوسيث الحليب أونسكيلفول بكلمة بر :فهو فاتنة .ولكن اللحوم قوية بيلونجيث إليها والتي من سن الرشد ،حتى أولئك الذين سبب استخدام
حواسهم تمارس على التمييز بين الخير والشر .العبرانيين 14-05:13
ولذلك ترك مبادئ عقيدة المسيح ،دعونا نذهب معزل الكمال؛ مرة أخرى وضع ال أساس التوبة من أعمال ميتة ،واإليمان نحو هللا ،مذهب التعميد،
ووضع األيدي ،وقيامه األموات ،ومن الحكم السرمدي .وهذا سوف نقوم به ،إذا سمحت بذلك هللا .العبرانيين 3-6:1
ألنه من المستحيل بالنسبة ألولئك الذين كانوا مرة المستنير ،وذاقت الهدية السماوية ،وقدمت المتباهي األشباح المقدسة ،وذاقت جيدة كلمة هللا ،والقوى
في العالم في المستقبل ،إذا أنها تقع بعيد ًا ،يجدد لهم مرة أخرى منعزلة التوبة؛ رؤية أنهم صلب ألنفسهم ابن هللا جديد ،ووضعه العار مفتوحة .عبرانيين 6-6:4
لألرض التي درينكيث في المطر أن يأتي عليها كثيرا ،و  bringethفورت األعشاب يجتمع لهم قبل منهم يرتدي ،ريسيفيث نعمة من هللا :بل أن الذي
بيرث األشواك ويعتبر رفض dn ،ناي منعزلة شتم؛ نهايته هو أن أحرق .العبرانيين 8-6:7
ولكن ،الحبيب ،نحن مقتنعة أشياء أفضل منكم ،واألشياء التي تصاحب الخالص ،على الرغم من أن نتكلم وهكذا .هلل ال أثيم لنسيان العمل الخاص
والعمل من الحب الذي كنتم قد ضياؤه نحو له اسم ،أن كنتم قد اسعف إلى القديسين ،ووزير .العبرانيين 10-6:9
ونرغب في أن يفعل كل واحد منكم شو الحرص نفسه إلى التأكد التام من األمل حتى النهاية :أن كنتم ال سلوثفول ،بل شوهد منهم الذين يرثون بالوعود
من خالل اإليمان والصبر .العبرانيين 12-06:11

عندما قدم هللا وعد إبراهيم ،نظر ًا ألنه يمكن أن أقسم أقسمت أنه أكبر ،ال بنفسه ،قائال" :بالتأكيد المباركة أنا سوف يبارك إليك ،وضرب أنا سوف
تتضاعف إليك ".وهكذا ،بعد أن قال (أبراهام) تعرضوا لصبر ،وحصل على الوعد .العبرانيين 15-06:13

للرجال حق ًا أقسم أكبر :ويحلف بالتأكيد لهم حدا لجميع النزاعات .فيه هللا؛ استعداد أكثر جالء شو منعزلة ورثة الوعد ثبات المحامية ،أكدت أنه يحلف:
العبرانيين 17-06:16

أننا قد بأمرين غير قابل للتغيير ،التي كان من المستحيل هلل للكذب ،عزاء قوية ،الذين فروا للجوء إرساء عقد بناء األمل في تعيين أمامنا :األمل الذي
لدينا كنقطة ارتكاز للروح ،بالتأكيد ،و  ،stedfastوالتي انتيريث إلى داخل الحجاب .العبرانيين 19-06:18

إلى أين سلف لنا دخل ،بل يسوع ،يرصد كهنة إلى األبد بعد ترتيب ميلتشيسيديك .العبرانيين 06:20
لهذا ميلتشيسيديك ،ملك سالم ،كاهن هللا العلي ،الذين التقوا أبراهام العائدين من ذبح الملوك ،والمباركة له؛ إليهم كما قدم إبراهيم جزءا
العاشرة للجميع؛ يجري أو ًال بتفسير الملك من بر ،وبعد ذلك أيضا "الملك سالم" ،الذي هو ملك للسالم؛ دون األب ،دون األم ،دون النسب ،وقد ال
بداية أيام وال نهاية الحياة؛ لكن أدلى مثل منعزلة ابن هللا؛ يفنى كاهن باستمرار .العبرانيين 3-7:1
اآلن النظر في كم كبير وكان هذا الرجل ،معزل منهم حتى البطريرك أبراهام أعطى العاشر الغنائم .العبرانيين 7:4
وحق ًا أن هم من أبناء ليفي ،الذين ريس لدى مكتب هود الكاهن ،وصية اتخاذ األعشار الشعب وفقا للقانون ،وهذا يعني ،من األشقاء ،على
الرغم من أنها تأتي من وزرة إبراهيم :ولكن النسب التي ال تحسب منها حصل األعشار إبراهيم ،والمباركة له أن الوعود .العبرانيين 6-7:5
ودون كل التناقض هو المباركة األقل كان ذلك أفضل .العبرانيين 7:7
وهنا تلقي الرجال أن يموت األعشار؛ ولكن هناك أنه ريسيفيث منهم ،من بينهم هو شهد أنه حي .العبرانيين 7:8
وكما يجوز لذا أقول ،ليفي أيضا ،الذين ريسيفيث األعشار ،سيولي األعشار في إبراهيم ،ألنه كان بعد في وزرة والده ،عندما اجتمع
ميلتشيسيديك له .العبرانيين 10-7:9
إذا كان ذلك بالكمال  Leviticalالكهنوت ،تحته الشعب تلقي القانون ،ما هي حاجة أخرى كان هناك أن كاهن آخر ينبغي أن ترتفع بعد
ترتيب ميلتشيسيديك ،وال أن يسمى بعد ترتيب هارون؟ العبرانيين 07:11
الكهنوت يتم تغييره ،هناك عن ضرورة تغيير القانون أيضا .ألنه يتحدث منهم هذه األشياء  pertainethإلى قبيلة أخرى ،ال الرجل الذي
أعطى الحضور على المذبح .ألنه من الواضح أن ربنا ينبع من [جودا]؛ من أي قبيلة  Mosesكلم أي شيء فيما يتعلق بالكهنوت .العبرانيين
14-07:12
ومن الواضح حتى اآلن أكثر بكثير :ألنه بعد المشابهة ميلتشيسيديك  arisethهناك قس آخر ،قدم ،ال بعد قانون الوصية جسدي ،ولكن
بعد السلطة من الحياة التي ال نهاية لها .العبرانيين 16-07:15
قال تيستيفيث" ،أنت كاهن إلى األبد بعد ترتيب ميلتشيسيديك ،ألن هناك حق ًا ديسانولينج الوصية الذهاب قبل للضعف والربحية األمم
المتحدة منه .العبرانيين 18-07:17
للقانون بشيء مثالي ،ولكن لم جلب األمل أفضل؛ الذي نوجه قريب هللا .العبرانيين 07:19
وقدر ما ال يخلو من يحلف أنه قدم الكاهن :للكهنة الشركة قدمت دون يمين؛ لكن هذا مع يحلف بها له أن قال له" ،أقسمت الرب وإرادة
عدم التوبة ،أنت كاهن إلى األبد بعد ترتيب ميلتشيسيديك :قبل ذلك بكثير قدم يسوع كفالة لشهادة على نحو أفضل .العبرانيين 22-07:20
وأنهم حق ًا الكثير من الكاهن ،ألنها كانت لم تتعرض لالستمرار في حكم اإلعدام :ولكن هذا الرجل ،نظر ًا ألنه كونتينويث من أي وقت
مضى ،أبعث كهنوت غير قابلة للتغيير .العبرانيين 24-07:23
ولهذا السبب قادرة أيضا على حفظها إلى أقصى أنه حان هللا له ،ونرى أنه من أي وقت مضى الحي جعل الشفاعة لهم .العبرانيين 07:25

لهذا كاهن أصبح لنا ،هو الكريم وغير مؤذية ،أونديفيليد ،منفصلة عن المذنبين وجعلت أعلى من السماوات؛ الذي يخزي ال يوميا ،كتلك
الكاهن ،تقديم تضحية ،أو ًال لبلده اآلثام ،ومن ثم للشعب :لهذا أنه لم مرة واحدة ،عندما قدم عن نفسه .العبرانيين 27-07:26
للقانون ماكيث الرجال الكهنة التي يكون العجز؛ ولكن كلمة يمين ،الذي كان منذ القانون ،ماكيث االبن ،الذي هو كرس لألبد .العبرانيين
07:28

العهد الجديد
اآلن من األمور التي تكلمنا هذا المبلغ :لدينا هذه الكهنة ،الذين يتم تعيين على اليد اليمنى لعرش الجاللة في السماوات؛ أحد الوزراء من الحرم
الشريف ،والخيمة الحقيقية ،التي نصبت الرب ،وال رجل .العبرانيين 2-8:1

لكل الكهنة رسامة لتقديم الهدايا والتضحيات :عاديون بالضرورة أن يكون هذا الرجل إلى حد ما أيضا العرض .لو كان على األرض ،أنه ال ينبغي أن
يكون كاهنا ،نرى أن يتم هنا الكهنة التي تقدم الهدايا وفقا للقانون :الذين يعملون منعزلة على سبيل المثال والظل من األمور السماوية ،كما وجهوا اللوم Moses

هللا عندما كان نحو جعل الخيمة :أجل ،انظر saith ،أنه ،أنت تجعل كل األشياء وفقا ضياؤه نمط إليك في الجبل .العبرانيين 5-8:3
ولكن اآلن قد خلت حصل وزارة أكثر من ممتازة( ،يسوع) ،بمدى أيضا وهو الوسيط لعهد أفضل ،الذي أنشئ بناء وعود أفضل .العبرانيين 8:6

عهد الخاطئ
إذا كان هذا العهد األول ال عيب فيه ،ثم أن فقد طلبت ال مكان للمرة الثانية .للعثور على خطأ معهم ،أنه " ،saithها تأتي أيام  saithالرب ،عندما
سيتم جعل عهد جديد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا :ال وفقا للعهد أن قدمت مع آبائهم في اليوم عندما أخذت منهم على يد قيادة لهم الخروج من أرض مصر؛
نظر ًا ألنها واصلت ليس في بلدي العهد واعتبرت لهم ال " saithالرب .العبرانيين 9-8:7

األيام تأتي يشير إلى "القادمة المسيح األولى" في صلب المسيح.
ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم تشير إلى العهد بها هللا مع نسل يعقوب عندما أدى  Mosesلهم الخروج من مصر .في هذا الذي
أعطى "العهد الثاني" ،هللا خلق أمة من العبيد ،وكان العهد مع األمة ككل ،ال مع األشخاص الفردية.
ألن استمروا في بلدي العهد ال يشير إلى عدم وجود اعتقاد بأن شعب األمة فشل في أن يكون ،وكيف أنهم فشلوا في التمسك "وصايا هللا".
لنفهم تماما اإلحباط هللا مع األمة اإلسرائيلية قراءة كتب جيريمياه وحزقيال.

العهد الثالث
وهذا هو العهد الذي سوف أقوم مع بيت إسرائيل بعد تلك األيام saith ،الرب؛ سيتم وضع قوانين بلدي في أذهانهم ،وكتابتها في قلوبهم :وسوف يكون
لهم وجود هللا ،وتكون بالنسبة لي الناس :العبرانيين 08:10

وقد تأسست "العهد القديم" بناء على القانون المكتوب من هللا أو الوصايا العشر المكتوبة بحجر ،فضال عن تلك المراسيم األخرى المكتوبة
بخط يد .Moses

مكتوب على القلب
العهد الجديد سوف يكون تلك القوانين نفسها مكتوب على قلوب أولئك الذين يعتقدون ،إزالتها من كونها قوانين ألن تطاع إلى جوانب
شخصية الفرد واألخالق ،كما مع هللا .أولئك الذين يعتقدون ،ونقبل وعود هللا سيبذل جهوده ليكون مستقيم أخالقيا في حياتهم ،وليس ألنهم يجب أن
ولكن ألن هذا هو نوع الشخص الذي هم .العهد الجديد ليس مع أمة ولكن مع كل منا كأفراد .يريد هللا إلقامة عالقات شخصية وحميمة مع كل واحد
منا ،واحد إلى واحد.

يسوع الوصية الثانية
وال يجوز يعلمون كل رجل الجارة ،وكل رجل الشقيقة ،قائال" :أعرف الرب ":كل ما يعرفون لي ،من األقل إلى أعظم .لسوف يكون رحيما بهم إثم،
وخطاياهم وظلمهم وسوف تذكر ال أكثر .العبرانيين 12-08:11

اآليتين أعاله تشير إلى يسوع "الوصية الثانية" .هناك العديد من الذين قالوا لي أنه ينبغي إدراج "الوصية الثانية" يسوع في "الوصية
عشر" "الوصية الحادية عشرة" ،أو "الوصية الثانية" أن يسوع يستبدل العشرة األولى .هناك شيئان خاطئة حول هذه الفكرة.
األولى :ليس للرجل أن يقرر ما هو وما هو غير صحيح .إذا أراد هللا أن يكون "أحد عشر الوصايا" هناك ،ثم يكون هناك أحد عشر .في
ذلك أنه لم يكن ،ثم أنه ليس للرجل أن يقرر خالف ذلك.
الثاني :ما هذه اآليات أعاله قوله هو أنه في "نهاية األيام" بعد "مجيء الثانية للمسيح" ،والحاجة إلى تعليم اآلخرين الحب على جاره،
ومعرفة وفهم "تعاليم المسيح" لم يعد المطلوب ،ألنه سيكون الوحيدة التي سوف تترك فقط أولئك الذين يعرفون يسوع بالفعل .وهذا يعطي سببا قويا
لماذا هذا ال ينبغي إدراجها "أحد عشر وصية من هللا" ،ألن هذا يعني أنها فقط وصية مؤقتة التي سوف لم يعد لديك الغرض عندما فقط أولئك الذين
تركوا سيكون أولئك الذين هم بالفعل اتباع يسوع ،بينما الوصايا العشر لن نكف ابدأ عن يجري المطلوبة ،التي تعتزم هللا يكتب لهم على قلوب جميع
القديسين هللا.
وفي هذا  saithأنه" ،عهد جديد ،وقد خلت أدلى القديم األول .الذي ديكاييث وواكسيث القديمة واآلن جاهزة تتالشى بعيد ًا " .العبرانيين 08:13

 Paulيجعل الحجة القائلة بأن ألنه أنشأ هللا يسوع من "العهد الجديد" ،أن العهد القديم ليس أكثر ،ولذلك قد اختفت بعيداً .التقييم Paul
الصحيح ،على الرغم من أنه يستخدم هذه الحجة ابدأ لدعم لماذا لم يعد ختان القلفة المطلوبة .وحتى مع ذلك ،أرى هذا كوسيطة ممتازة لهذه الحالة.
إذا كان العهد القديم تتالشى ثم ذلك أيضا هل شرط وجود القلفة الختان ،كونها جزءا معقدة من "العهد القديم" ،ورمزية فقط في تحقيق هدفه ،بينما
لكتابة "شريعة هللا" على قلبك ،الروحية في تحقيق هدفه.

خيمة العهد الجديد
ثم حق ًا العهد األول كان أيضا المراسيم الخدمة اإللهية ،والمالذ الدنيوية .ثمة الخيمة؛ األولى ،حيث كان الشمعدان ،والجدول ،والوجوه؛ وهو ما يسمى
الحرم الشريف .العبرانيين 2-9:1

وبعد الحجاب الثاني ،الخيمة التي تسمى هوليست للجميع؛ الذي المبخرة الذهبية ،وتابوت العهد مضافين دوار بالذهب ،حيث كان وعاء الذهبية مناع،
وقضيب لهارون أن كما ،والجداول من العهد؛ وأكثر من ذلك للمالئكة المجد التظليل عرش الرحمة؛ من الذي ال يمكننا اآلن الكالم خاصة .العبرانيين 5-9:3

اآلن عندما كانت رسامة هذه األمور هكذا ،الكهنة ذهب دائم ًا في الخيمة األولى ،إنجاز خدمة هلل .ولكن في الثاني ذهب الكهنة وحدها مرة واحدة كل
سنة ،ال يخلو من الدم ،والذي قدم لنفسه ،وعن األخطاء للشعب :العبرانيين 7-9:6

األشباح المقدسة هذا يدل ،أن الطريق إلى أقدس من كل ما لم تقدم حتى اآلن واضح ،بينما كاألول الخيمة واقف ًا بعد :الذي كان شخصية للوقت ثم الوقت
الحاضر ،قدمت فيها الهدايا والتضحيات ،التي ال يمكن أن تجعل منه فعلت الخدمة مثالية ،كما تتصل بالضمير؛ العبرانيين 9-9:8
التي بلغت فقط في اللحوم والمشروبات ،والغساالت الغواصين ،والمراسيم جسدي ،فرضت عليها حتى وقت اإلصالح .العبرانيين 09:10
أرى اآليات أعاله كدليل على أنه لم يعد هناك حاجة للخيمة دنيوية .ثم يعطي هذا الدعم إلى حقيقة أنه لم يعد هناك حاجة إلى المعبد في القدس إلعادة
بنائها .جميع االحتفاالت واإلجراءات التي يؤديها الكهنة والكهنة جسدي في الطبيعة ،ورمزية الخيمة الحقيقية التي عدم الروحية الجسدية .وأرى أن هذا السبب
لماذا هللا بسبب أن الرومان وينبغي تدمير المعبد الثاني ،ولم يسمح بناء ثالث بتسبب على المسلمين بناء على قبة الصخرة حيث وقفت "المعبد اليهودي" مرة
واحدة .لم تعد هناك حاجة للتضحية بالحيوان ،ألن المسيح هو "الخيمة الروحية".

ولكن المسيح أن يأتي كهنة من األشياء الجيدة القادمة ،بالخيمة أكبر وأكثر مثالية ،ليست مصنوعة باأليدي ،وهذا يعني ،ليس من هذا المبنى؛ ال بدماء
الماعز والعجول ،بل بدمه دخل في مرة واحدة في المكان المقدس ،قد حصل على الخالص بالنسبة لنا .العبرانيين 12-09:11

لم تصدر بيديه هو إشارة إلى كتاب  Danielوإشارة رمزية للمسيح ،وكيف أنه هو البتراء (صخرة ضخمة) ،خارج ملون ولكن ليس
بيديه ،التي سوف تدمر جميع األمم التي ارتكبوا الزنا مع مكافحة المسيح( ،المرأة العاهرة وبنات العاهرة) وثم تنمو في جبال التي تغطي كامل
األرض.
ليس لهذا المبنى يشير إلى الطوب وقذائف هاون أو بناء ترابي ،بل الروحية ،المسيح.
إذا سانكتيفيث دم الثيران والماعز ،ورماد عجلة الرش غير نظيفة ،لتنقية الجسد :كم أكثر ما دم المسيح ،الذي قدم نفسه دون بقعة إلى هللا ،من خالل
الروح الخالدة تطهير ضمائركم من القتلى ويعمل لخدمة هللا الحي؟ العبرانيين 14-09:13

وهذا السبب هو وسيط العهد الجديد عن طريق الموت ،لخالص التجاوزات التي كانت قيد العهد األولى ،التي تسمى قد حصولهم على وعد الميراث
األبدي .العبرانيين 09:15

الين شهادة على ،يجب أن يكون هناك أيضا الضرورة وفاة المورث .لشاهد على القوة بعد مقتل الرجل :إال ومن ال قوة على اإلطالق بينما المورث
الحي .العبرانيين 17-09:16

عندها ال في العهد األول كرس دون الدم؛ لعندما تحدثت  Mosesكل مبدأ للجميع وفقا للقانون ،أخذ الدم من العجول والماعز ،مع الماء ،والصوف
القرمزي ومن الزوفا ،ومتناثر في الكتاب ،وجميع الشعب ،قائال" :هذا هو دم العهد الذي خلت أوجب هللا لكم" .العبرانيين 20-09:18

وعالوة على ذلك أنه رشها مع الدم الخيمة ،وجميع هذه السفن من الوزارة .وتقريبا جميع األمور بقانون تطهير بالدم؛ ودون إراقة للدماء ال مغفرة.
العبرانيين 22-09:21

المعبد السماوي
ولذلك فمن الضروري أن ينبغي تنقية أنماط األشياء في السماوات مع هذه؛ لكن األمور السماوية أنفسهم مع التضحيات أفضل من هذه .العبرانيين
09:23

لما لم يتم إدخال المسيح إلى األماكن المقدسة بيديه ،وهي أن األرقام الحقيقية؛ ولكن في السماء نفسها ،اآلن أن يظهر حضور هللا بالنسبة لنا :وال بعد
أن أنه ينبغي أن يقدم نفسه في كثير من األحيان ،كما الكاهن انتيريث في الكرسي ضع كل عام بدماء اآلخرين؛ العبرانيين 25-09:24

لذلك يجب أنه كثيرا ما عانى منذ تأسيس العالم :ولكن اآلن مرة واحدة في نهاية العالم قد خلت ويبدو أنه وضع بعيد ًا من الخطيئة بالتضحية بنفسه.
وكما أنه هو عين منعزلة الرجل مرة واحدة للموت ،ولكن بعد هذا الحكم" :حتى المسيح" عرضت مرة واحدة بتحمل ذنوب كثير؛ وحتى تلك التي تبدو له أنه
تظهر المرة الثانية دون خطيئة الخالص .العبرانيين 28-09:26

أي تضحية أكثر الثام
للقانون وجود ظل أشياء الجيدة القادمة ،وليس صورة للغاية من األشياء ،يمكن ابدأ مع تلك التضحيات التي عرضت عليهم سنوي ًا باستمرار جعل
القادمين الكمال  .thereuntoالعبرانيين 10:1
لذلك سوف ال توقفهم عن تقديم؟ ألنه ينبغي أن المصلين مجرد إزالة ال ضمير أكثر من اآلثام .عبرانيين 10:2
ولكن هناك في تلك التضحيات ذكرى مرة أخرى مصنوعة من آثام كل سنة .ألنه ال يمكن أن دم الثيران والماعز وينبغي أن يأخذ ذنوب .العبرانيين
4-10:3
ولهذا السبب عندما قال أنه جاء إلى العالم ،أنه " ،saithالتضحية وتقدم أنت وولديست ال ،لكن هيئة يمتلك أنت أعدت لي :أنت يمتلك كان في ذبيحة
وساكريفيس للخطيئة ال المتعة ".عبرانيين 6-10:5
األول ،وقال "لو ،أتى في حجم الكتاب هو مكتوب لي ،للقيام بالخطوط الجوية التركية إرادة ،يا هللا ".عبرانيين 10:7
أعاله عندما قال" :التضحية وتقديم وذبيحة وتقدم لخطيئة أنت وولديست ال ،ال هادست المتعة هناك؛ التي عرضت بها القانون؛ " ثم قال" ،لو ،لقد
جئت للقيام خاصتك اإلرادة ،يا هللا ".قال  takethبعيد ًا األول ،ذلك أنه قد وضع الثاني .من الذي سوف نحن كرست من خالل تقديم جسد يسوع المسيح مرة
واحدة للجميع .العبرانيين 10-10:8
وكل كاهن ستانديث يسعف اليومي وتقدم في كثير من األحيان تضحيات نفسه ،الذي يمكن ابدأ يأخذ ذنوب :لكن هذا الرجل ،بعد أن كان قد عرض
أضحية واحدة الثام عن أي وقت مضى ،جلس على اليد اليمنى هلل؛ من اآلن فصاعدا أتوقع حتى أعدائه بذل له القدمين .عبرانيين 13-10:11
بتقديم أحد أنه قد خلت الكمال عن أي وقت مضى لهم التي هي قدس .إثبات ًا لما تقدم األشباح المقدسة أيضا شاهد لنا :بعد أن كان قد قال قبل" ،هذا هو
العهد الذي سأدلي معهم بعد تلك األيام ،قال الرب ،سوف يضع قوانين بلدي في قلوبهم وفي عقولهم وسوف اكتب لهم؛ وإرادتهم الذنوب وظلم أتذكر ال أكثر ".
العبرانيين 17-10:14
اآلن حيث يتم مغفرة هذه ،هناك تقدم ال أكثر للخطيئة .بعد ذلك ،األخوة ،الجرأة على الدخول في أقدس من دم يسوع ،بطريقة جديدة والحية ،وأنه قد
خلت المجسدة بالنسبة لنا ،من خالل الحجاب ،هذا يعني ،جسده؛ وأن كهنة على بيت هللا؛ العبرانيين 21-10:18

لم يعد سيتم المطلوبة أو المسموح بها ،للمسيح قد ضحى بنفسه مرة يزيل تلك الممارسة التضحية بالحيوانات .للدخول في مثل هذه األمور
اآلن سيكون بغيض إلى هللا.
دعونا رسم قرب مع قلب حقيقي في تأكيد كامل اإليمان ،وقلوبنا متناثر من ضمير شر ،وغسلها بالماء النقي أجسادنا .العبرانيين 10:22

مهنة إيماننا عقد سريع دون تردد؛ فهو المخلص الذي وعد؛ ودعونا ننظر في بعضها البعض إلثارة منعزلة الحب وإلى األعمال الجيدة :عدم التخلي
عن تجميع أنفسنا معا ،كما طريقة بعض؛ ولكنه حض بعضها البعض :والكثير غيرها ،كما ية نرى اليوم الذي يقترب .العبرانيين 25-10:23
ويقول  Paulعندما" ،ولكنه حض أحد آخر "،هو يقول لنا أن من مسؤوليتنا لتأديب أولئك الذين نرى في الخطأ وتبين لهم الحقيقة هلل ،وبالتالي
مساعدتهم على الحفاظ على مسار بر-

ألن هناك  remainethإذا نحن الخطيئة عمدا بعد أننا تلقينا في معرفة الحقيقة ،تضحية ال أكثر الثام ،لكن بعض الخوف تبحث عن الحكم وسخط
الناري ،الذي سوف يلتهم الخصوم .العبرانيين 27-10:26

 Paulثم يقول لنا" ،بالنسبة إذا نحن الخطيئة عمدا بعد أن تلقينا معرفة الحقيقة "،مما يعني أن حالما يتم يظهر لك "كلمة" هللا الحقيقية،
إذا كنت ومع ذلك ال تزال في الخطيئة ،ثم هناك لم يعد هو تضحية التي يمكنك تنفيذها لتطهير نفسك من هذه اآلثام ،وأنك ال تملك إال نيران الجحيم
لنتطلع إلى.
أن ازدراء القانون  Mosesتوفي دون رحمه تحت اثنين أو ثالثة شهود :مقدار العقوبة سرير ،نفترض أن يي ،يجوز أن يعتقد جديرة ،الذين خلت
الدوس باألقدام ابن هللا ،وقد خلت عد دم العهد ،داخلنا كان مقدس ،هو شيء غير مقدس ،وقد خلت القيام به على الرغم من معزل روح النعمة؟ العبرانيين
29-10:28

في أيام  ،Mosesالعديد من رفض وقاوم الوصايا العشر ،فضال عن وصايا كتبها  Mosesإلى أسفل .إذا ما تاب آثامهم ،يمكن تطهير تلك
الذنوب قبالة من أنفسهم بإعطاء التضحية بالحيوانات .مع تضحية يسوع واحد ،لن يكون هناك تضحيات ال أكثر ،لذلك إذا كنت الخطيئة ضد "تعاليم
يسوع" بعد أن كنت قد ثبت تعاليمه ،ال توجد طريقة لك ينظف تلك الذنوب قبالة لك.
وأرى أن هذا هللا فقدان الصبر مع قاسية العنق الشعب ،التي هي في الحقيقة ولكن رفضها أو أرفض أن يرى وهو واضح .كما أولئك
الذين رفض الوصايا العشر وسوف تعرف الموت األبدي ذلك ستستفيد أيضا أولئك الذين يرفضون "تعاليم يسوع" .والفرق الوحيد هو أن أولئك
الذين تاب آثامهم ضد الوصايا العشر كان فرصة للغفران ،ولكن أولئك الذين يرفضون "تعاليم يسوع" لديهم ال فرص أخرى في التوبة.

ألننا نعرف له أنه قد خلت قال" ،االنتقام بيلونجيث لي ،وأنا سوف التعويض" saith ،الرب .ومرة أخرى" ،الرب سوف يحكم الشعب".
العبرانيين 10:30
أنها شيء خوف ًا من الوقوع في يد هللا الحي .ولكن الدعوة إلى أحياء ذكرى األيام السابقة ،التي ،بعد أن كانت مضاءة يي ،أنتم عانى معركة
كبيرة من اآلالم؛ جزئيا ،بينما أنتم قدمت جازينجستوك سواء بتوبيخات واآلالم؛ ومن ناحية أخرى ،بينما أنتم أصبح الصحابة منهم التي استخدمت
حتى .عبرانيين 33-10:31
يي كان الرحمة لي في بلدي السندات ،وأخذت فرح إفساد البضائع الخاصة بك ،مع العلم بأنفسكم أنتم لها في السماء أفضل ومادة دائمة.
العبرانيين 10:34
يلقي ليس بعيد ًا وبالتالي يمكنك الثقة ،التي خلت مكافأة كبيرة من مكافأة .ألن يي أن الحاجة إلى الصبر وأن ،بعد أن كنتم قد فعلت إرادة
هللا ،يي قد تتلقى الوعد .العبرانيين 36-10:35

بعد بعض الوقت ،وأنه يجب أن تأتي سيأتي ،ولسوف ال تلكأ .واآلن فقط يحيا باإليمان :ولكن إذا أي رجل رسم مرة أخرى ،يكون روحي
ال متعة له .ولكن نحن لسنا منهم الذين رسم مرة أخرى منعزلة الجحيم؛ ولكن منهم يعتقدون أن إلنقاذ الروح .العبرانيين 39-10:37

جوهر اإليمان
اآلن اإليمان هو جوهر األشياء عن أمله ،دليل على األشياء التي ال ينظر إليها .بالحصول على الشيوخ تقرير جيد .العبرانيين 2-11:1
باإليمان نفهم أن العالمين كانت مؤطرة بكلمة هللا ،حتى أن لم تكن األشياء التي تعتبر من األشياء التي تظهر .العبرانيين 11:3

باإليمان قدم  Abelهللا أكثر ممتازة التضحية من قابيل ،الذي حصل على الشاهد أنه كان الصالحين ،هللا اإلدالء بشهادته من عطاياه :وقبل ذلك أنه
يجري ميتا بعد سبيكيث .العبرانيين 11:4

وقد ترجم إينوك باإليمان أن أنه يجب أن ال نرى الموت؛ ولم يتم العثور على ،ألن هللا قد ترجم له :ألنه كان قبل أن ترجمة هذه الشهادة ،أن يشاء هللا.
العبرانيين 11:5
ولكن دون نية من المستحيل إرضاء له( ،هللا)؛ ألنه يجب أن نؤمن أن يأتي إلى هللا أنه ،وأنه ريواردير منهم جد تسعى له .العبرانيين 11:6

اإليمان باهلل يتطلب أكثر من قبول أن هناك "سبحانه وتعالى خالق" الكون ،ويجب أن تقبل أيضا أن الكلمات التي يتحدث بها هللا وذكرت
لنا من خالل كتب األنبياء ،هو في الواقع" ،كلمة هللا" ،وأنه يجب أن يكون أطاع ،ال زيادة أو تقليص أي من كلمته .إال أن الذي يجب أن هللا هو في
الواقع تكلم الحقيقة ،جميع الكلمات األخرى التي يتحدث بها اآلخرون ال تلقي الدعم من هللا "اإلنجيل المقدس" ،ولذلك تكون األكاذيب .قبول هذا،
وتظهر لك هللا أن نعتقد ،ويكون ذلك اإليمان.

باإليمان نوح ،الذي حذر هللا من األشياء التي لم ير حتى اآلن ،انتقلت مع الخوف ،أعد تابوت إلى إنقاذ منزله؛ الذي أدان العالم ،وصار
وارث ًا للبر الذي باإليمان .العبرانيين 11:7
باإليمان إبراهيم ،عندما دعا إلى الخروج إلى مكان الذي قال أنه ينبغي بعد تلقي لميراث ،أطاع؛ وذهب بها ،وال يعرف إلى أين ذهب.
العبرانيين 11:8
بأنه سوجورنيد في أرض الوعد ،كما هو الحال في بلد غريب ،مسكن في الخيم مع إسحاق ويعقوب ،ورثة معه من الوعد بنفس اإليمان:
ألنه يتطلع لمدينة التي خلت األسس ،التي باني وصانع هو هللا .العبرانيين 10-11:9
من خالل اإليمان أيضا سارة نفسها تتلقى قوة تصور البذور ،وتم تسليم الطفل عندما كانت صفحة العمر ،نظر ًا ألنها الحكم له المؤمنين
الذين كان قد وعد .العبرانيين 11:11
ولذلك ظهرت هناك حتى من أحد ،وله ميتة ،حتى العديد من نجوم السماء في العديد ،والرمال التي يتم عن طريق البحر الشاطئ التي ال
حصر لها .العبرانيين 11:12
هذه جميع (القديسين هللا) توفي في اإليمان ،وعدم تلقي الوعود ،ولكن بعد أن شهدت لهم بعيد حا ًال ،وأقنعت منهم ،وتبني عليها ،واعترف أنهم الغرباء
والحجاج على األرض .العبرانيين 11:13

ألنها تقول أشياء من هذا القبيل تعلن صراحة أنها تسعى لبلد .وحق ًا ،لو كان إدراكا منها لهذا البلد من حيث أتوا ،أنها قد أتيحت الفرصة لعادوا .ولكن
اآلن أنها رغبة بلد أفضل ،هذا هو ،والسماوية :عاديون هللا ال تخجل تسمى هللا :ألنه قد خلت أعد لهم مدينة .العبرانيين 16-11:14

باإليمان إبراهيم ،عندما كان حاول ،عرضت إسحاق؛ وقال أنه تلقي الوعود التي عرضت له فقط أنجب ابنه ،الذين قيل أن في إسحاق خاصتك البذور
أن يسمى :المحاسبة أن هللا كان قادر ًا على تربيته ،حتى من بين األموات؛ من أين كما حصل له في هذا رقم .العبرانيين 19-11:17
باإليمان المباركة إسحاق يعقوب وعيسو بشأن األمور في المستقبل .باإليمان يعقوب ،عندما كان الموت ،يبارك كل أبناء جوزيف؛ ويعبد ،تعلم على
الجزء العلوي من موظفيه .العبرانيين 21-11:20
باإليمان يوسف ،وعندما توفي ،أدلى ذكر للمغادرين أطفال إسرائيل؛ وقدم الوصية بشأن عظامه .العبرانيين 11:22
باإليمان  ،Mosesعند والدته ،وقد اختبأ ثالثة أشهر من والديه ،ألنهم رأوا أنه كان طفل سليم؛ ولم تكن تخاف من الوصية للملك .العبرانيين 11:23
باإليمان  ،Mosesعندما قال أنه كان يأتي لسنوات ،ورفض أن يدعى ابن ابنه فرعون؛ اختيار بد ًال من أن تعاني فتنة مع الشعب هللا ،من التمتع ملذات
الخطيئة لموسم واحد؛ احترام كل الشبهات المسيح ثروات أكبر من الكنوز في مصر :ألنه كان االحترام منعزلة مكافأة المكافأة .العبرانيين 26-11:24
باإليمان أنه الطامعة مصر ،ال خوف ًا من غضب الملك :ألنه عانى ،كما نراه هو غير مرئي .العبرانيين 11:27
من خالل اإليمان احتفظ بها في عيد الفصح ،والرش من الدم ،لئال أنه دمر البكر يجب لمسها .العبرانيين 11:28
دراي باإليمان مروا عبر البحر األحمر من األرض :الذي غرق المصريين المعايرة للقيام .العبرانيين 11:29
باإليمان و أسوار أريحا سقطت ،بعد أن كانوا قد كومباسيد نحو سبعة أيام .العبرانيين 11:30
بإيمان العاهرة هلك الرحاب ليس معهم يعتقد ال ،عندما قالت أنها تلقت الجواسيس مع السالم .العبرانيين 11:31
وماذا أقول في أكثر؟ للوقت سوف تفشل لي أن أقول جيديون ،وباراك ،وشمشون ،وجيفثاي؛ من  Davidأيضا ،و  ،Samuelواألنبياء :منظمة
الصحة العالمية من خالل اإليمان مهزوما الممالك ،المطاوع بر ،حصل على وعود ،توقف أفواه األسود ،مروي بالعنف إلطالق النار ،ونجا من حافة السيف،
من ضعف وقدمت قوي ،مشمع الباسلة في الكفاح ،تحولت إلى رحلة جيوش األجانب .العبرانيين 34-11:32
تلقت النساء موتاهم وآثار للحياة مرة أخرى :وآخرين قد تعرضوا للتعذيب ،عدم قبول الخالص؛ أنهم قد يحصلوا على قيامه أفضل :وغيرها كانت
محاكمة قاسية موكينجس وسكورجينج في ،نعم ،عالوة على ذلك السندات والسجن :أنها الحجارة ،أنهم كانوا المنشورة أربا ،وكان يميل ،قتلوا بالسيف :أنها
تجولت حول في شيبسكينس وجواتسكينس؛ أن المعدمين ،تعاني ،المعذبة؛ لمنظمة الصحة العالمية أن العالم لم يكن يستحق :أنها تجولت في الصحارى ،وفي
الجبال ،وفي أوكار وكهوف األرض .العبرانيين 38-11:35
وتلقى كل هذه ،وبعد الحصول على تقرير جيد من خالل اإليمان ،والوعد بعدم :هللا قد قدمت بعض الشيء أفضل بالنسبة لنا ،)Jesus Christ(,أن هم
دوننا ال ينبغي أن الكمال .العبرانيين 40-11:39

حفظ اإليمان من خالل اإليمان
ولهذا السبب نرى نحن أيضا هي كومباسيد حول مع الضخامة بسحابة من الشهود ،فلتضع جانبا كل وزن ،والخطيئة التي بسهولة تعصف بنا ،ودعونا
تشغيل مع الصبر السباق التي تم تعيين أمامنا ،يبحث يسوع صاحب البالغ وعلبة إيماننا؛ منظمة الصحة العالمية للفرح التي تم إعدادها من قبل له تحمل
الصليب ،ازدراء العار ،ويتم تعيين إلى األسفل على يمين عرش هللا .عبرانيين 2-12:1

للنظر له أن عانى مثل هذا التناقض خطاه ضد نفسه ،لئال ية يكون منهك وباهتة في أذهانكم .ال قاومت يي بعد حتى الدم ،وتكافح ضد الخطيئة.
العبرانيين 4-12:3

وكنتم قد نسيت موعظة التي سبيكيث لكم بمعزل األطفال" ،ابني ،يحتقر ال أنت نشبا الرب ،وال خافت عندما أنت الفن وبخ منه :لمنهم حسين اللورد
تشاستينيث ،وسكورجيث كل ابن منهم أنه ريسيفيث .عبرانيين 6-12:5
إذا كنتم تحمل نشبا ،ديليث هللا معك كما هو الحال مع أوالده؛ لماذا االبن هو منهم األب تشاستينيث ال؟ ولكن إذا ية يكون دون تأديب ،إثبات ًا لما تقدم
كلها المتباهي ،ثم يي األوباش ،وال أبناء .عبرانيين 8-12:7
وعالوة على ذلك كان علينا اآلباء جسدنا الذي صحح لنا ،وقدمنا لهم تقديس :يجب علينا ليس بكثير بل يكون في إخضاع منعزلة األب من المشروبات
الروحية ،ويعيش؟ العبرانيين 12:9
ألنها حق ًا لبضعة أيام معززة لنا بعد المتعة الخاصة بهم؛ بل أنه للربح لدينا ،قد نكون المتباهي لقداسته تي إتش تي .العبرانيين 12:10
اآلن ال نشبا في الوقت الحاضر سيميث الفرحة ،بل المؤلمة :بعد ذلك ومع ذلك فإنه ييلديث المسالمين ثمرة بر لهم التي تمارس بالتالي .ولهذا السبب
رفع األيدي التي شنق أسفل ،والركبتين الواهنة؛ وتجعل مسارات مستقيمة قدميك ،خشية أن هو عرجاء تشغيل الخروج من الطريق؛ ولكن ليكن بد ًال من أن تلتئم.
العبرانيين 13-12:11
اتباع السالم مع جميع الرجال ،والقداسة ،التي بدونها سنرى أي رجل الرب :يبحث جد خشية أن أي رجل تفشل نعمة هللا؛ خشية أي الجذر من المرارة
في الظهور لك المتاعب ،ومما يكون كثير مدنس؛ خشية أن يكون هناك الزاني ،أو تدنيس الشخص ،عيسو الذي باع بكوريته للقمة واحدة من اللحوم .العبرانيين
16-12:14
أنتم نعلم كيف بعد ذلك ،عندما سيكون قد ورثها النعمة ،أنه كان يرفض :ألنه وجد ال مكان للتوبة ،على الرغم من سعى عليه بعناية مع الدموع.
العبرانيين 12:17
يي هي ال تأتي منعزلة على جبل التي يمكن لمسها ،والتي أحرقت بالنار ،وال حتى السواد ،والظالم ،والزوابع ،وصوت البوق ،وصوت الكلمات؛
صوت فيه فإن سمعت متوسل أن الكلمة ينبغي ال أن تحدث لهم أي أكثر :ألنها ال يمكن أن تحمل تلك التي كان يقودها ،وإذا قدر وحشا لمس الجبل ،فإنه يجوز
رجم ،أو الدفع عن طريق مع دارت .العبرانيين 20-12:18
وفظيع جد ًا كان البصر ،أن  Mosesقال" ،أنا الغاية الخوف والزلزال ":العبرانيين 12:21
ولكن يي هي تأتي منعزلة سيون جبل ،ومنعزلة في مدينة هللا ،الحي القدس السماوي ،وشركة عدد ال يحصى من المالئكة ،وإلى الجمعية العامة
والكنيسة البكر ،التي هي مكتوبة في السماء ،وهللا القاضي للجميع ،وعلى الروح المعنوية للرجال فقط بالكمال ،ويسوع وسيط العهد الجديد  ،وإلى دم الرش ،أن
سبيكيث أشياء أفضل من ذلك من  .Abelالعبرانيين 24-12:22

انظر يي ترفض ليس له أن سبيكيث .إذا هربوا ال الذين رفضت له ذلك كلم على األرض ،أكثر بكثير ،ال يمكننا الهروب ،إذا ننتقل بعيد ًا عنه أن
سبيكيث من السماء .الذين صوت ثم هز األرض :ولكن اآلن قد خلت ووعد ،قائال" :بعد مرة أخرى أنا تهز األرض ليس فقط ،بل أيضا من السماء" .العبرانيين
26-12:25

وهذا كلمة" ،بعد أحد أكثر ،سيجنيفيث إزالة تلك األشياء التي هي تهتز ،حتى األشياء التي يتم إجراؤها ،أن تظل تلك األشياء التي ال يمكن أن تهتز.
العبرانيين 12:27

ولهذا السبب نحن تلقي مملكة التي ال يمكن نقلها ،اسمحوا لنا بنعمة ،وحيث أننا قد تخدم هللا مقبول مع الخشوع والخوف إلهي :هلل لنا إطالق نار طوي ً
ال.
العبرانيين 29-12:28

الحب األخوي
دع الحب األخوي االستمرار .ال يكون النسيان للترفيه عن الغرباء :لبعض مما قد مطلقا المالئكة على حين غرة .تذكر لهم في مجالس
اإلدارة ،كمنضم معها؛ ومنها التي تعاني الشدائد ،كما يجري أنفسكم أيضا في الجسم .العبرانيين 3-13:1
الزواج المشرف في جميع ،وأونديفيليد السرير :ولكن ووريمونجيرس والذين يدانون بالزنا وسيحكم هللا .العبرانيين 13:4
واسمحوا المحادثة دون طمع؛ ويكون مضمون مع أشياء من هذا القبيل كما ية :للهاث وقال "أنا لن ابدأ مغادرة إليك ،ولن يتخلى إليك".
حتى أن نقول أننا قد جرأة" ،الرب هو بلدي المساعد ،وسوف ال أخشى ما مان أن تفعلوا لي" .عبرانيين 6-13:5
أتذكر منهم التي لها سيادة على مدى لكم ،الذين تكلموا لكم كلمة متم :الذي اتبع اإليمان ،تفكر في نهاية حديثهما ،يسوع المسيح نفسه
باألمس ،وإلى اليوم وإلى األبد .العبرانيين 8-13:7
أن لم تنفذ حول مع الغواصين ومذاهب غريبة .ألنه شيء جيد أن القلب تنشأ عن طيب خاطر؛ ليس مع اللحوم ،التي استفادت منها الذي
احتلت فيه ال .العبرانيين 13:9
لدينا مذبحا ،إثبات ًا لما تقدم لها أي حق في تناول الطعام التي تخدم الخيمة .لجثث تلك الحيوانات ،الدم التي يتم إحضارها إلى الحرم
الشريف من الكهنة للخطيئة ،يتم حرق دون المخيم .العبرانيين 11-13:10
ولهذا السبب يسوع أنه قد تقدس الشعب بدمه ،وعانى أيضا ،دون البوابة .العبرانيين 13:12
فلتذهب المنصوص عليها لذلك له دون المخيم ،وإذ تضع اللوم له .هنا لدينا ال مدينة مستمرة ،لكننا نسعى واحدة قادمة .العبرانيين
14-13:13
منه ولذلك فل ُنق ِدم التضحية بالثناء هلل باستمرار ،هي ثمرة الشفاه لدينا الشكر له اسم .ولكن لفعل الخير والتواصل ال ننسى :هلل يسر جيدا مع
هذه التضحيات .العبرانيين 16-13:15
طاعة لهم أنه قد الحكم على لك ،وتقديم أنفسكم :ألنها مشاهدة للنفوس الخاصة بك ،كما أنها التي يجب أن تعطي االعتبار ،أنها قد تفعل
ذلك بفرح ،وليس مع الحزن :لذلك غير مربحة لك .العبرانيين 13:17
الصالة بالنسبة لنا :نثق لدينا ضمير ،في استعداد للعيش بصدق جميع األشياء .ولكن أنا يوفقنا لك بد ًال من ذلك القيام بذلك ،قد تكون
استعادة لكم عاج ً
ال .العبرانيين 19-13:18
اآلن آلة السالم ،أن أحضر مرة أخرى من بين األموات ربنا يسوع ،أن الراعي العظيم من الغنم ،عن طريق دم العهد األبدي ،وتجعلك
مثالية في كل عمل جيد للقيام بوصيته ،يعملون في لك ما إرضاء جيدا في عينية ،الحوض يسوع المسيح؛ أن يكون منهم المجد لألبد ومن أي وقت
مضى .أمين .عبرانيين 21-13:20

