الفصل 3
تعاليم يسوع المسيح
التدريس من خالل أفعاله
األبرص
عندما قال (يسوع) كان ينزل من الجبل ،تبعة جموع كبيرةMatthew 8:1 .

حجر الزاوية في اإليمان
وها ،وهناك جاء البرص ويعبد له ،قائال" :يا رب ،إذا أنت الذبول ،أنت كانست تجعلني نظيفة ".ويسوع يضع يده عليها ،وتطرق له،
قائال" :سوف؛ تكون أنت نظيفة " .وعلى الفور تم تطهير بلده الجذامMatthew 8:2-3 .

يحيط علما بالكلمات التي يتحدث بها األبرص" .إذا أنت الذبول ،أنت كانست تجعلني نظيفة".
لم يسأل األبرص أن يسوع شفاء له ،وأنه هو تفيد إيمان ،بيان اإليمان ،وإذا اختار يسوع للقيام بذلك ،يمكن ليسوع ينظف البرص مرضه،
وهذا األبرص معينة.
يظهر في هذه الكلمات البرص أنه يعتقد أن يسوع ليكون هللا في جسد رجل عليك أيضا معرفة وفهم هذا :اإليمان هو حجر الزاوية
لإليمان .يسوع االعتراف بهذا اإليمان ،فورا ،وذلك بسبب يسوع يشفي األبرص ،مما يعطي دليالً للجميع أن نشهد أن اإليمان البرص له ما يبرره.
في هذا المثال ،له ما يبرره البرص في االعتقاد بأن يسوع هو هللا في جسد رجل ليسوع فورا يطهر البرص مرضه ،ال ألنه يطلب
األبرص يسوع لعالج له ،ولكن نظراً البرص تعتقد أن يسوع يمكن إذا كان سعادته للقيام بذلك.
أنت وأنا لم آر ابدأ بأعيننا يسوع أو عالج هللا أي شخص من هذا المرض الموهن ،حيث يجب أن نعتمد على إيماننا بأن هللا حقيقي ،وأن
هللا يمكن وسوف يسبب المعجزات ،متى وأين هللا تختار أن تفعل ذلك .هذا هو اإليمان.
كما بينت من قبل ،بيد هللا ال يريد أن يكون لدينا "اإليمان األعمى" ،ولكن اإليمان من معرفتنا .يتم الحصول على المعرفة من خالل
التعليم ،ولهذا السبب يدعو هللا لنا أن يلتمس له جد.
في الكتاب المقدس ،وهناك العديد من القصص حيث تتم هذه المعجزات باهلل-يسوع .في قراءتنا لهذه األحداث ،أن يقدم لنا خياراً .أما أننا
نعتقد أن القصص مكتوبة في الكتاب المقدس ترد إلى األنبياء بلسان هللا ،وبالتالي فهي "كلمة هللا" ،أو يمكن أن نعتقد أن العبارة في الكتاب المقدس،

هي ببساطة الكتابات القديمة الرجل الملتحي رمادي ،الذين يحاولون ببساطة تشجعنا على أن تتصرف في مانور الشفقة ،ألغراض أو جدول
األعمال الخاصة بهم.
قبل بداية هذه الرحلة في بلدي السعي للعثور على الحقيقة هلل ،نظرت بالكتاب المقدس ليس أكثر من مجموعة من القصص عن شعب
ودولة إسرائيل .في هذا رأيت شيئا أكثر من أسرة مختلة ،إعطاء التشدق هللا "سبحانه وتعالى" ،ولكن ثم الذهاب من خالل حياتهم في المعارضة
المباشرة لتعاليم أخالقية جداً أن أقسم أنها أعطيت لهم باهلل.
إذ ا كان هللا تكلم بالنسبة لي ،أو إذا اعتقدت أن هللا كان وراء هذه التعاليم ،ثم أن لدى أي خيار سوى إعطاء الطاعة الذي قال أنه كان يقوم
بالتدريس لي .في هذا ال يبدو اليهود واالنصياع لما رأوه ككلمة هللا ،قال لي أنه من كل عملية احتيال ،وأن كان هناك ال هللا.
مع استم رار الدراسة والبحث في الكتاب المقدس وتاريخ النظر في الكتاب المقدس ،لقد جئت لندرك أن هللا حقيقي ،وأن كل القصص
المكتوبة في الكتاب المقدس هي حقيقية ،وأن كان بسبب تأثير الشيطان على شعب ودولة إسرائيل ،التي فشلوا في االعتقاد .وأنا أرى كل هذا حولي
في العالم الذي نعيش فيه اليوم .إعطاء المسيحيين التشدق باتباع المسيح ،ويجري حتى اآلن أنها تعطي العبادة في الطرق الموجودة في معارضة
مباشرة ألن هللا ويعلمنا يسوع في صفحات الكتاب المقدس.
ويعتقد البرص في القصة المذكورة أعاله ،على الرغم من أنه لم يكن لالستفادة التعليم الذي قد أعطيت نفسي .مثل البرص ،تم إبرام،
يعتقد ،على الرغم من الوعود التي قدمتها له هللا ،في معظم األحيان مستحيلة وغير منطقية لالعتقاد في المقام األول .ومع ذلك ،يعتقد أن إبرام،
وإيمانه ،هللا الوفاء بتلك الوعود إلى إبرام ،وفي ذلك القيام بتسمية إبرام إلى أبراهام.

ويسوع  saithله" ،انظر أنت أقول ال يوجد إنسان؛ ولكن قطع شوط خاصتك ،شو نفسك للكاهن ،ونقدم الهدية التي يقودها ،Moses
ليشهد لهمMatthew 8:4 " .
يسوع هو تعليم لنا اثنين من الدروس هنا؛ هل تعرف ما؟

الدروس المستفادة
الدرس األول هو أن يسوع مع لكن كلمة المنطوقة من شفتيه أو بلمسة من يده الشفاء من هذا الشخص سمية واألمراض المنهكة .بشري ما
يمكن أن يفعله هذا الرجل؟ في تصرفاته ولذلك يقول" ،أنا أرسل لي هللا ،للرجل ال يمكن عالج كما فعلت ،ولكن هذا هو أنه نظراً للقيام بذلك باهلل".
والدرس الثاني أن يسوع يقول لنا أنه فقط قادرة على عالج هذا الرجل إذا كان الرجل قد اإليمان أن يسوع في الواقع يمكن عالج له.
ولذلك يخبرنا يسوع أنه ليس فقط أن كان قد أرسل باهلل ،ولكن أن يجب أن نعتقد أيضا أنه يتم إرسالها باهلل ،اإليمان أن يسوع هو الذي طال انتظاره
تنبأ المسيح .أعتقد أن هذا بعبارات المعطى من قبل هللا في ما يلي.
والرحمة  shewingمنعزلة اآلالف منهم لي الحب ،والحفاظ على بلدي الوصايا .سفر الخروج 20:6

هل نفهم ما يقول لنا هللا؟ ورحيم لجميع الذين يحبون له ،وكيف أنه نقول نحن في إظهار حبنا له ،عن طريق الحفاظ على الوصايا العشر
له؟ في المثال الخاص البرص ،هو إعطاء يسوع الرحمة لهذا الشخص قد أظهرت نية أنه يعتقد بأن يكون ابن هللا ،المسيح يسوع.

حفظ "شريعة هللا" وحدها ال يضمن الدخول إلى السماء( ،هي ال حفظته بأعمالك وحدها) ،ولكن عند زوجين يعيشون الحياة الخاصة بك
ضمن الواجبات األخالقية هلل ولها أيضا االعتقاد بأن يسوع هو ابن هللا ثم لك سوف يمكن تبريره توقعا للخالص.
له ما يبرره ليس نفس الشيء كما هو مكفول ،هو طريق الخالص طريق ضيقة مليئة بالعقبات التي وضعت هناك بالشيطان ،ويجب أن
تسافر هذا المسار إلى نهايته ،مما يعني نهاية الحياة الخاصة بك ،ثم سوف تظهر هللا اإليمان الحقيقي الخاص بك.
والدرس الثالث أن يسوع اإلدالء بشهادته أنه أكثر من رجل أنه هو الذي طال انتظاره تنبأ المسيح ،هللا في جسد رجل .ثم يعطي يسوع
والدليل على ذلك ،للذين خالف هللا يمكن عالج رجل من هذا المرض ،ببساطة عن طريق التحدث الكلمات؟

وقد وصل إلى المسيح
ثم يقول يس وع هذا الرجل ال إلى شو نفسه ألي شخص سوى االنتقال مباشرة إلى كاهن المعبد ،وتقديم هدية إلى المعبد الذي يدل على أنه
قد تم تطهيرها .هذا أكثر من ذلك ومع ذلك .يريد يسوع هذا الرجل لإلدالء بشهاداتهم للمعبد بشخصه وحقيقة أنه قد تم تطهيرها من بلده الجذام كدليل
على أن المسيح قد حان .وبهذه الطريقة تعطي يسوع اإلعالن ألن الحكماء المعبد الذي كان نبوءات في الكتب المقدسة القديمة ،وقد وصل.
من المتوقع باهلل ،وأن تلك من المعبد ،والذين قضوا حياتهم في تقديس رمزية تشير إلى مجيء المسيح ،سوف يخرج ونرحب به بأذرع
مفتوحة .لألسف كما نعلم جميعا ،شيوخ المعبد لم يكن سعيداً لسماع هذه األنباء.
هذه الدروس المستفادة من قبلنا ،دون يسوع لفظيا ً تقول لنا الدرس ،ولكن تعلمنا بأفعاله هذه الدروس.

سنتوريون
وعندما تم إدخال يسوع إلى كفرناحوم ،جاء له الروماني ،تناشد له ،وقائال" :يا رب ،موظف بلدي الليث في المنزل من المرضى من
الشلل ،شديدة المعذبة ".ويسوع  saithله" ،وسوف يأتي وشفاء لهMatthew 8:5-7 ".
الروماني ضابط منخفضة مستوى في الجيش الروماني مكروه .في زمن المسيح ،أن دولة إسرائيل ليس أكثر من مقاطعة غزا
اإلمبراطورية الرومانية أكبر .الروماني حول المساواة بضابط برتبة نقيب في "الجيش األمريكي".
ليسوع للموافقة على الذهاب إلى منزل هذا الرجل شفاء خادمة ،في حد ذاته ما يكفي إلثارة تلك الموجودة في إسرائيل ،الذين يدافعون عن
حرب التحرير من روما ،أكره يسوع ويعتبرونه خائنا.

والدرس الذي يدرس
أنتم سمعت أنه فقد خلت قيل" ،أنت سوف حب الجار ،وأكره ملكك العدو ،ولكن أقول لكم "،أحب اعدائك ،يبارك لهم أن لعنة لك ،وخير
لهم أن الكراهية لك ،ونصلي من أجل لهم والتي ديسبيتيفولي لك استخدام ،واضطهاد لكMatthew 05:44 " ...

كما ترون ،يسوع ال يقول لنا أن نحب جيراننا فقط ،لكنه يعيش بتعاليمه الخاصة .وهكذا يسوع مثاالً لنا جميعا .قد علمتنا درسا من أفعاله،
وليس ذلك بكثير من كلماته .يسوع يبين لنا أنه على الرغم من أن هذا الروماني عدو يكره إسرائيل ،أنه ال يزال يستحق محبة هللا ،وإذا كان يمكن أن
يعطي هللا له الحب له ،ثم لذا يجب علينا أيضا.
يمكن القول أن أعظم هدية ما تقدمه رجل هللا هو الحياة األبدية ،ولكن أنا مقتنع بأن هبة هللا للغفران ألولئك الذين أظهروا كراهيتهم له ،كما
كان مرة واحدة ،في الماضي هو اآلن ،وبعيدا أكثر رهيبة من الهدايا التي أعطاها هللا لي .إذا كان في وقت من األوقات كما أنه يعطيني الحياة
األبدية ،سيتم تكريم ،بل أنه قد غفر لي ،ال يزال أكثر أهمية بالنسبة لي.

الروماني أجاب وقال" ،يا رب ،أنا ال تستحق أن أنت شولديست تأتي تحت سقف بلدي :ولكن الكالم كلمة فقط ،ويجب أن تلتئم موظف
بلدي .ألنني رجل تحت السلطة ،لها جنود تحت لي :وأنا أقول لهذا الرجل ،واالنتقال ،وأنه goeth؛ وإلى آخر ،يأتي ،وقال أنه يأتي؛ وعلى عبدي،
تفعل هذا ،وأنه دويث عليهMatthew 8:8-9 " .
على الرغم من أن هذا الروماني ال يعتبر نفسه جديرة بوجود الحي هللا دخول منزله ،يظهر يسوع بأفعاله أنه ابن هللا ،الذي هو هللا في
جسد رجل ،ال يضع نفسه فوق أطفاله ،ولكن سيتم دون تردد يأتي إلى منزلك والبلدية معك ،كل ما عليك القيام به أن نسأل .يسوع يطرق على الباب
الخاص بك؛ كل ما تحتاجه فتحه له وأنه سوف يأتي وسوب مع لكم وأنتم معه.
وعندما سمع يسوع ذلك ،فتعجب ،وقال لهم التي تلت ذلك" ،حق ًا أقول لكم ،لم أجد نية كبيرة جد ًا ،ال ،ليس في إسرائيلMatthew ".
08:10

معجزات يسوع
هل تفهم لماذا االعاجيب يسوع في عمق الرومانية هذا اإليمان؟ كالروماني ،أنه لم تدرس منذ الطفولة لقوانين هللا ،أو حتى من هللا الحقيقي
"إلنشاء" ،ولكن بدالً من ذلك ،أن الدروس سوف تعني "اآللهة الوثنية" .لهذا باغان ،ويكره الروماني ،ليس فقط تأتي إلى يسوع وأطلب منه أن
يشفي عبده المرضى ،درسا قويا في اإليمان ،ولكن بعد ذلك لهذا الروم تشهد على عدم الجدارة وقال أن هللا يدخل منزله .هذا الروم هو أيضا قوله
أنه يعتقد أن يسوع ليكون هللا في جسد رجل ،في أن يعلم أن يسوع فقط بحاجة إلى الكالم على الكلمات وسوف تلتئم خادمة ،وهذا الروم يعرف هذا
ولديه النية أن خادمة سوف تلتئم .هذا أكثر بكثير من عرض لعبادة هللا الحقيقية ،مما يسوع وجد حتى اآلن في شعب هللا المختار ،شعب دولة
إسرائيل.

وأنا أقول منعزلة لكم" ،أن العديد من تأتي من الشرق والغرب ،ويجوز الجلوس مع إبراهيم ،وإسحاق ،ويعقوب ،في ملكوت السموات.
ولكن أن يدلي أبناء المملكة في الظلمة الخارجية :هناك يكون البكاء وصرير األسنانMatthew 08:11-12 " .
هذا موجه إلى اليهود الذين يقدمون خدمة الشفاه إلى عبادة هللا ،ولكن الذين حولوا ظهورهم في بلده العبادة الحقيقية ووصاياه العشر ،ولكن
هذا يمكن أن يكون أيضا درسا ألولئك الذين يسمون أنفسهم مسيحيين ومسلمين ،ولكن ال يعبد هللا كما أنه أوامر.
كثيرة تأتي من الشرق والغرب :عندما يسوع يعطي هذا المرجع أنه يشير إلى غير اليهود ،أو الوثنيين التي قد تم تحويلها إلى العبادة
الحقيقية هلل ،وأن سوف تتاح لهم مدخل في السماء ،بينما هؤالء اليهود يعتقدون أنهم من هللا ،وسوف يرفض وال يسمح بالدخول إلى السماء .مرة
أخرى ،وهذا يمكن أن يكون تحذيراً لجميع الذين يسمون أنفسهم بالمسيحية ،ولكن رفض الوصايا العشر ،والذين تبقى "يوم السبت األحد".

كلمة هللا هي العليا فوق كل اآلخرين ،باهلل الوصية الرابعة دقة فيما يتعلق بأي يوم من األسبوع هو يوم الكرسي له ،لمسيحية لمراقبة أي
يوم آخر من األسبوع كيوم السبت إهانة مباشرة هلل ،وهذا ما يخبرنا يسوع هو عالمة الوحش.
ولكن أن يدلي أبناء المملكة في الظلمة الخارجية :هذا الدرس هو مرة أخرى شيئا أن أولئك الذين يعتقدون أنفسهم اليهود الذين ال يقبلون
يسوع المسيح أو المسيحيين الذين يدلون بالتشدق بأن "يسوع المسيح" ،لكن عدم إطاعة قوانين بلده ،أو العيش بتعاليمه .ال يكفي للحديث الحديث،
ولكن عليك أن تسير سيرا على األقدام ،وكذلك.
هناك يكون البكاء وصرير األسنان :العديد من الذين قد تحدثت إلى أعتقد أن هذا يعني أن هذا يشير إلى أولئك الذين ليسوا من هللا،
ويجدون أنفسهم يرفضون بيسوع ،سوف رثاء حياتهم الخطيئة .الحقيقة هذا هو أنه يستهدف أولئك الذين يعتقدون أنفسهم المحفوظة ،ليكتشف أنهم
ليسوا "القديسين هلل" .ألولئك الذين هم اعماه يكمن الشيطان وأعتقد أنها تعطي العبادة هلل ،ولكن خدعت ولذلك ال تعطي العبادة كأوامر هللا .أنهم هم
الذين عندما تركوها وراءهم بعد اآلخرين حولهم رفع إلى الغيوم مع يسوع عند عودته( ،االختطاف) ،التي سيتم البكاء وصرير األسنان.

ويسوع قال الروماني" ،انتقل خاصتك طريقة؛ وكما أنت يمتلك يعتقد ،فليكن ذلك القيام بمعزل إليك " .وقد ُشفي خادمة في مدار المعني.
Matthew 08:13
في كل مرة أن يسوع يقوم بمعجزة ،أنه يعلن للعالم ،وأن هللا معكم ،لقد وصلت .بتلك المعجزات ،ال الرجل الذي قادر على القيام بحفظ
بإرادة هللا ،يظهر يسوع أنه هو هللا في جسد إنسان ،المسيح .فقط أولئك الذين تقبل ،ونعتقد أن هذا ليكون صحيحاً ،وأي فرصة للخالص ،كل
اآلخرين سوف نعرف فقط من الموت األبدي.

يسوع يثير الموتى
طوال حياتي ،لقد قيل لي أن يسوع هو ابن هللا ،وأنه آثار الميت مرة أخرى إلى الحياة .في شبابي كنت تعتقد هذا دون شك( ،اإليمان
األعمى) ،ولكن كما حصلت على كبار السن ،وجاء إلى الشك في وجود هللا ،لرؤية بلدي العصيان نظراً لليهود في جميع أنحاء الكتاب المقدس ،كما
يشك أن يسوع قد آثار الموتى.
منذ بلدي دراسة مكثفة ومطولة وبحوث قصص ونبوءات الكتاب المقدس ،لقد جئت لقبول أن الكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس بأن
"أنبياء هللا" لم تكن مكتوبة ألن الرجال كانت مستوحاة من خالل اإليمان أن يكتب لهم ،ولكن ألن هللا تحدث إليهم واعطاهم ذلك أنها ينبغي أن تنشر
كل ما قيل لهم من هللا .وبعبارة أخرى ،لقد جئت لمعرفة سبب بلدي تثقيف نفسي ،أن تكلم هللا إلى هؤالء الرجال ،والرجال ثم كتب إلى أسفل ما قيل
لهم من هللا ،حيث أن جميع أولئك الذين جاءوا بعدهم سيكون قادراً على قراءة "كلمة هللا" ألنفسهم.
الكلمة المنطوقة من هللا هو "كلمة هللا الحية" ،وعلى هذا النحو هو "كلمة هللا" الحي األشباح المقدسة تحدث في الكتاب المقدس .مع هذه
المعرفة ،ليس من المعتقد ،ولكن المعرفة ،وأنا أعلم أن يسوع في الواقع رفع الموتى كما يلي هذا يبين لنا.

وأنه جاء لتمرير اليوم التالي( ،يسوع) أنه ذهب إلى مدينة تسمى نائين؛ وكثير من تالميذه ذهب معه ،والكثير من الناس .اآلن عندما جاء
ناي إلى بوابة المدينة ،ها ،كان هناك رجل ميت نفذت ،االبن الوحيد لوالدته ،وكانت أرملة :والكثير من الناس من المدينة وكان معها .عندما رآها
الرب ،أنه الرحمة لها ،وقال لها" ،أبكي ال ".لوقا 13-07:11

وأنه جاء ،وتطرق نعش( ،التابوت) ،وهي التي تكشف له وقفت وال تزال .وقال أن "الشاب ،أقول لك ،تنشأ ".وقال أنه أن كان جلس
الميت ،وبدأت بالكالم .وأنه( ،يسوع) ،وسلمته إلى والدته .وهناك جاء خوف على الجميع :وهم يمجدون هللا ،قائال ،أن نبي عظيم هو ارتفع بيننا؛
وأن هللا قد خلت زار قومه .لوقا 16-07:14

أشعر أنه من الضروري أن أعطى تفسيراً للكلمة "الخوف" كما يتم استخدامه في هذه اآليات .ويعرف القاموس كلمة "الخوف" ك:
الرعب والفزع والخوف أو إنذار .عندما ذهبت إلى تعريف كلمة األصلي المستخدم لكتابة "كتاب لوقا"" ،فوبوس "،اليونانية أعطاه التعريف
األساسي نفسه ،ولكن كما كنت قد كتبت من قبل ،وهللا ال يريد أن نخشى عليه أن يخاف منه ،أنه يريد أن كنا نحبه ،فيما يتعلق باحترام وتبجيل له.
ولذلك اقترح أنه ال خوف من ذلك بكثير أو أن هؤالء الناس أصبحت تخاف من يسوع ،بل أنها اكتسبت احترام عميق له ،وأن نرى يسوع كان قادراً
على رفع الموتى ،ثم كانوا يعلمون أن يسوع ولذلك يجب أن يكون هلل .ومن هذا أن رأوا وما الخوف من  ،wordال يعني أنها أصبحت تخاف من
يسوع.

كعادته
وكشفت طريقة أخرى أن يسوع يعلم من خالل أفعاله وليس ذلك بكثير من الكلمات أن يتحدث في ما يلي.
وقال أنه جاء إلى الناصرة ،حيث أنه قد تم طرح :وكما عادته ،ذهب إلى الكنيس في يوم السبت ،ووقفت لقراءة .لوك 04:16

والدرس الذي ينبغي أن تتعلم هنا هو أن يسوع ،على الرغم من أنه هو ابن هللا ،أو هللا في جسد رجل ،ما زال يعطي االحتفال بيوم السبت
في اليوم الذي قد أمر هللا أن يكون "يوم السبت" .في وقت يسوع وفي "دولة إسرائيل" ،ترجمة "يوم السبت" "اليوم السابع" من األسبوع ،وأي
شيء آخر .لم يكن آلخر سنة  200أو نحو ذلك قبل أكاذيب الشيطان عندما تثير أفكار كاذبة أن اليوم األول من األسبوع هو اليوم المعطى من قبل
هللا.
بأعمال يسوع ،وهو قال لنا أن هذا األمر له "العرف" كل "يوم السبت" ،أن يسوع هو مما يدل على األهمية وضرورة أن "يوم السبت"
يوم مقدس ،وهو اليوم الصحيح واحد من أسبوع عند إعطاء العبادة هلل .ليس مجرد إعطاء العبادة ومع ذلك ،بل الدخول في التواصل مع هللا .يمكن
أن يتحقق هذا بقراءة ودراسة" ،كلمة هللا" كما هو مكتوب طريق األنبياء في كتب الكتاب المقدس.
هذا اليوم الذي دعا يوم السبت ،إشارة إلى هللا "اليوم السابع المقدسة" .ويعرف هذا ألنه في زمن المسيح ،هناك ال يوم آخر بقدر ما كان
شعب إسرائيل المعنية .الحظ يسوع يوم السبت في "اليوم السابع" ،وفي هذا ينبغي أن تظهر من خالل تصرفاته أن جداً يجب أن نحتفل بيوم السبت
في "اليوم السابع" الذي هو يوم األسبوع الذي جعل هللا الكرسي فقط.

كيف يمكنك أن تبقى شيء المقدسة عند االنتباه أنه في يوم أن هللا قط المقدسة؟ اليوم األول من األسبوع هو يوم األمم المتحدة
المقدسة في أن هللا ابدأ جعلت المقدسة ،حيث لك االحتفال يوم السبت في اليوم األول ،الذي فشل في إبقاء يوم السبت المقدس بعدم االلتزام
بالسبت اليوم السابع المقدسة هلل وألنك في الخطيئة.
تذكر :يجب عليك إعطاء العبادة هلل بالضبط كأوامر هللا؛ آخر أنت ال يعبد له على اإلطالق.

تذكر

أيضا :ليس االحتفال بعطلة السبت المقدسة ،وهو اليوم الذي جعل هللا المقدسة ،وذلك اليوم هو اليوم السابع من األسبوع.

السبت تعريف
في "سفر التكوين" ،هللا يعطي وصفا ً للعملية التي استخدمها في خلق الكون .رجل في "اليوم السادس من خلق" ،وقد مشى على األرض
في شكل اإلنسان العاقل لسبعة آالف عام آخر أو إعطاء أو تأخذ ،جنبا إلى جنب مع جميع الحيوانات والنباتات األخرى التي قد حول لتلك القلة آالف
من السنين.
هللا يكشف عن العملية التي استخدمها في خلقه للكون ،واألرض ،وفي الشروط مفهومة من قبل الرجل ،باستخدام المصطلح اليوم لإلشارة
إلى كل مرحلة من هذه العملية .في هذا هللا يقول لنا أن األمر استغرق  6أيام إلتمام عملية التالعب في بلده الشرارة األولى الخلق أن تتطور إلى ما
نراه حولنا اليوم .ثم هللا يكشف شيئا آخر لنا.

وهكذا انتهى السماوات واألرض ،وكل البلد المضيف لهم .وفي "اليوم السابع" ،انتهى هللا عمله الذي أدلى به؛ وقال أنه استراح في اليوم
السابع من جميع عمله الذي أدلى به .سفر التكوين 2-2:1
وهللا المباركة "اليوم السابع" ،ويقدس أنه :نظر ًا ألن في ذلك أنه قد استراح من كل ما قام به من العمل هللا الذي ينشأ ويجعل .سفر التكوين
2:3

علما أن هللا ال تستخدم كلمة يوم السبت ،ولكن تطلب اليوم السابع "اليوم السابع" .انظر ماذا يقول هللا القادم .وهللا المباركة "اليوم
السابع" .لقد أعطيت تعريف لهذا في وقت سابق من هذه الدراسة ،ولكن أريد أن تفهم هللا هو عدم إعطاء نعمة "السبت "،وأن "يوم" في "اليوم
السابع" .ليس مالحظة يوم السبت أن هللا المباركة ،ولكن في اليوم نفسه.
وهناك تلك التي تقول لي ،طالما كنت إبقاء على األقل يوم واحد أسبوع كيوم للصالة هلل ،وأن كنت تفي بهذه الوصية ،ولكن أستطيع أن
أقول بطريق الخطأ ،هللا قد أخبرنا أنه هو اليوم السابع الذي أدلى به الكريم وهو هذا اليوم الذي يقول لنا أن نتذكر كي يبقيه المقدسة .أما أنك تقبل
وطاعة "كلمة هللا" المعطى من قبل هللا أو كنت ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل.
هللا ثم ينتقل خطوة أخرى" ،وهو' سانكتيفيد '" مرة أخرى ،لقد أعطيت تعريف كلمة "سانكتيفيد" ،في وقت سابق ومرة أخرى أنه ليس
االحتفال بأن هللا هو يقدم ،بل في "يوم" .لتتمكن من مراقبة يوم السبت في أي يوم من األسبوع غيرها من "اليوم السابع" ،إلى فشل في إبقاء
اليوم المقدس ،وهو االحتفاظ بالقدس "اليوم السابع" أن هللا قد أمر أن علينا أن نفعل.
أما قبول "كلمة هللا" العليا والطاعة ،ومعرفة الخالص ،أو عصيان ،وتعرف فقط من الموت األبدي .يجب عليك االحتفاظ بجميع وصايا
هللا؛ ويعطي يسوع هذا الدعم إلى في اآليات التالية.

ولذلك يعاقب كسر أحد هذه الوصايا أقل ،ويجوز تعليم الرجال ذلك ،أنه يجب أن يطلق األقل في ملكوت السموات :ولكن يعاقب يتعين
القيام به ونعلمهم ،يسمى نفسه عظيم في ملكوت السمواتMatthew 05:17 .

حق ًا أقول لكم" ،حتى السماء واألرض بأس ،ذرة واحدة أو الذرة واحد يجوز في الحكمة ال تمرير من القانون ،حتى يمكن الوفاء بجميع.
Matthew 05:18

إذا كان يسوع هو الكشف عن أهمية حفظ الوصايا العشر ،ثم لماذا سيكون عليك كمسيحي ،أعتقد أن الوصايا العشر كانت تستهدف فقط
اليهود؟

الكتاب المقدس تف
وهناك تم تسليمها له كتاب النبي أسياس .وعندما فتح الكتاب ،أنه وجد المكان حيث كان مكتوبا :لوك 04:17

روح الرب على عاتقي ،نظر ًا ألنه قد خلت مسحه لي للتبشير باإلنجيل للفقراء؛ خلت أنه أرسل لي شفاء يائس ،للتبشير النجاة لألسرى،
واستعادة البصر إلى المكفوفين ،تعيينها في الحرية التي هي كدمات ،للتبشير سنة مقبولة للرب .لوقا 19-04:18

واختتم الكتاب ،وأنه أعطاه مرة أخرى إلى الوزير ،وجلست .ونظر كل منهم في الكنيس تم تثبيتها عليه .وبدأ أن أقول لهم" ،هذا اليوم هو
هذا الكتاب المقدس تتحقق في اذنيك" .لوقا 21-04:20

لوضع هذه اآليات في سياق إنجازه يسوع بالفعل كل هذه األمور التي كانت تنبأ قبل أسياس ،حتى ما يسوع هو قول جميع الحاضرين،
ونحن الذين قراءة هذه الكلمات ،أن يسوع هو االعتراف بأنه المسيح ،وأن نبوءة أسياس ذلك الوفاء به يسوع.

لديهم أعين لكن ال أرى
وكل عارية له شاهد ،وتساءلت في الكلمات الكريمة التي انتقلت من فمه .وقالوا" :ليس ابنه جوزيف هذا؟" لوك 04:22

هؤالء الناس يسوع نشأت حولها؛ أنهم عرفوه كطفل ،والذي السبب في أنها تسأل السؤال "ليس جوزيف هذا االبن؟"
وقال (يسوع) لهم" ،أنتم بالتأكيد يقول لي هذا المثل "،الطبيب ،شفاء نفسك :على اإلطالق لقد سمعنا ذلك في كفرناحوم ،هل أيضا هنا في
البلد خاصتك " .وقال (يسوع)" :حق ًا أقول لكم ،ال نبي مقبول في بلده .ولكن أقول لكم الحقيقة ،كانت العديد من األرامل في إسرائيل في أيام إلياس؛
عندما تم إغالق السماء حتى ثالث سنوات وستة أشهر ،عندما كانت المجاعة الكبرى في جميع أنحاء األرض؛ ولكن منعزلة ال أحد منهم كان إلياس
المرسلة ،حفظ منعزلة الصرفند ،مدينة صيدا بمعزل امرأة أرملة .لوقا 26-04:23
وكانت العديد من المصابون بداء الجذام في إسرائيل في وقت السوس ،النبي؛ وال أحد منهم كان تطهر ،إنقاذ نعمان السوري .لوك 04:27

هذا هو شرح يسوع أن أيا من األنبياء القديمة كانت قادرة على القيام بمعجزات أن يسوع قال أنه قد تم تنفيذه بالفعل.

وكل ما في كنيس أريحا ،عندما سمعوا هذه األمور ،كانت مليئة بالغضب ،ونهض ،والتوجه له الخروج من المدينة ،وجعلته منعزلة جبين
التل إذابتها بني مدينتهم ،فإنهم قد يلقي له أسفل متهور .إال أنه يمر عبر خضم منهم وطريقته .لوقا 30-04:28

وكان السبب في أن الشعب أصبح غاضبا حتى في كلمات يسوع ،نظراً ألنه كان يدينون بأن تكون أكبر من األنبياء القديمة .لقرن األول
يهودي ،هذا بلغ للتجديف ،على الرغم من أن كلماته كانت مدعومة بإجراءات .ال يمكن أن أرى هؤالء الناس الذين قد كبروا يسوع حول في يسوع
ما كان ينظر إلى آخرين كثيرين.

يسوع ما يطرق الباب الخاص بك
ها ،أقف على الباب وتدق؛ إذا كان أي رجل سماع الصوتي ،وفتح الباب ،سوف تأتي إليه ،وسوف سوب معه ،وهو معي .الوحي 03:20

ال يكون هؤالء الناس كانوا ،وأعمى لألشغال ،وإجراء سريع للتقاليد .يسوع كان يطرق الباب له توافق مرحلة الطفولة ،ولكن لم أستطع
سماع يطرق له.

يتم حفظها في المسيح
الشيطان كذب عندما قال:
كل ما عليك القيام به لحفظ أن تعلن يسوع كمخلص الخاص بك.
كما ترون من ما كنت قد تعلمت بالفعل ،وهذا ليس كل ما يتطلب منكم هللا وذلك عندما شخص من الكنيسة بك يقول لك هذا ،سوف تذكر
ما كنت قد قرأت في هذه الصفحات واعرف أن ما أقول لكم كذب .هي خدعتهم بالشيطان ،لكن يمكنك اآلن معرفة الحقيقة لم تكن خدعت لكن على
ضوء الحقيقة هللا فيكم ،ولذلك تقع على عاتقك مسؤولية تقاسم المعارف الخاصة بك ونورك مع أولئك الذين تصادف في حياتك.

عندما كان يأتي حتى ،أحضروا له العديد من التي كانت تمتلك مع الشياطين :ويلقي بها في األرواح بكلمته ،وتلتئم كل ما كانت مريضة:
Matthew 08:16
قد يكون الوفاء الذي كان يتحدث قبل أسياس النبي ،قائال أن نفسه أخذ ضعفنا ،والعارية لدينا األمراضMatthew 08:17 .

في هذا الدرس ،وهو يجري يسوع مباشرة ومباشرة إلى هذه النقطة" ،أنا المسيح ،أنا فقط وفت بهذا القديم تنبأ إلثبات أن أنا المسيح".

في خدمة هلل
اآلن عندما رأي يسوع الجموع كبيرة عنه ،وقدم الوصية على مغادرة منعزلة على الجانب اآلخرMatthew 08:18 .
وبعض الكاتب يأتي ،وقال له ،ماجستير ،سوف أتابع إليك أي أنت سنتعاونMatthew 08:19 .
ويسوع  saithله" ،الثعالب قد الثقوب ،والطيور من الهواء قد أعشاش؛ ولكن ابن اإلنسان قد خلت ال أين تقع على رأسهMatthew .
08:20
وهناك درسا قويا تعلمها في هذه اآليات الثالث .متابعة يسوع عدم اتباع الرجل ولكن لك أن تضع نفسك في خدمة هللا .كل ما كنت ،كل
ذلك كنت إسبر أن ،كل ما عليك القيام به وتحقيق مجد ليس لك بل هلل .هللا هو الذي أعطاك مواهب التي تسمح لك لتحقيق هذه األهداف .يعطي المجد
للرب ،ولكن سيكون له كشيء.

اختيار هللا على األسرة
وآخر له تالميذه وقال له" ،يا رب ،تعاني لي أو ًال بأن يذهب ودفن والدي ".ولكن يسوع قال له" ،اتبع لي؛ واسمحوا الميت دفن موتاهم ".
Matthew 08:21-22
لم يتم يسوع غير مبال بهذا الرجل ،أنه هو تعليم لنا درسا مهما .إذا كنت تحب هللا ،وإبقاء له القوانين ،ثم أن الحب يجب أن األسبقية على
الحب لديك لعائلتك .يجب أن يكون حبك هلل أهمية قصوى لوجودكم كله .وهذا يتجلى في ما يلي.
أضاف أن حسين األب أو األم أكثر من لي ال يليق لي :وقال أن حسين ابنه أو ابنته أكثر مني ال يليق ليMatthew 10:37 .
اسمحوا لي أن أشاطركم حدث شخصي الذي يعطي الفهم لهذا الدرس الذي يقدمه يسوع .ال منذ فترة طويلة توفي عمتي وقالت النصرانية
أنها رتبت أن الجنازة كان المقرر عقده يوم سبت ،وكما تعلمون اآلن هو "مجلس اللوردات يوم السبت المقدس" .أن لم يحضر هذه الجنازة ،ألن
القيام بذلك قد وضع لي في العصيان هلل .تماما كما هو قول يسوع الشخص المذكور أعاله للسماح للميت دفن الموتى ،واضطررت إلى االختيار بين
حبي لعمتي وحبي هلل .إذا كنت ال ترى كيف بلدي الذهاب لحضور جنازة العمات بلدي يوم السبت أن وضعني في العصيان هلل ،مجرد إعطاء
االعتبار لدفن يسوع.

مثال يسوع
مات يسوع على الصليب في "اليوم السادس" من األسبوع ما نسميه حاليا يوم الجمعة .وكانت النساء غير قادر على إكمال له استعدادات
الدفن بسبب البداية من يوم السبت .إذا دفن يسوع كان انتهاكا ليوم السبت ،ثم ال تعتقد أيضا أن دفن عمتي انتهاكا؟
أن يسوع يتكلم هنا والقتلى هم أولئك الذين ال يتبعون وصايا هللا ،ولذلك ميتا في الروح أن لم يكن في الجسم .على الرغم من أنهم يعيشون
حتى اآلن ،أنهم يعرفون الموت األبدي ،فضال عن وفاة بشري ،وبالتالي للمشاركة في المساعي الدنيوية تؤدي إال إلى الموت األبدي ،بينما يقدم
إرادة هللا للدخول في الحياة األبدية.
إذا كان هذا الرجل أن يسوع يتحدث إلى ،ال تفهم هذا ،وتجاهل يسوع ،ولم ال تتبع له بل ذهبت لدفن والده ،ثم أنه أظهر بأفعاله أن هللا ليس
مركز الكون له ،وأن يضع أسرته أعاله حبة هلل .وهذا درسا صعباً ،وقليلة سوف تكون قادرة على قبول ذلك .لقد وضعت هللا أوالً ،ولكن لم يتم
اختبارها .أنا أحب زوجتي من كل قلبي ،ولكن إذا كان لي أن تختار بين لها وهللا ،اختار هللا ،ولكن سوف إذا اختبرت وأنا حقاً؟ إال أن نأمل في أن
هللا ال يشعرون بالحاجة إلى اختبار لي من هذا القبيل ،بعد كل شيء كان هللا الذي أعطى زوجتي بالنسبة لي.

 ،Paulرسول المسيح إلى الوثنيين
أن يي المشي تستحق من هللا ،الذين قد خلت دعاكم منعزلة مملكته والمجد .لهذا السبب أيضا أشكر هللا أننا دون التوقف ،ألنه ،عندما تلقت
يي كلمة هللا الذي أنتم سمع منا ،أنتم تلقي ليس كالكلمة الرجال ،ولكن كما في الحقيقة" ،كلمة هللا" ،الذي انتقاص  workethأيضا في لك أن نعتقد.
تسالونيكي 13-02:12

فقط هللا يمكن أن يغفر خطاياك
ولمح ،واحضروا له رجل مريض الشلل ،ممددا على سرير :ويسوع رؤية إيمانهم قال المرضى الشلل؛ "االبن ،يكون من البهجة ،أن يغفر
الخطايا خاصتك إليكMatthew 9:2 ".
وها ،وذكر بعض الكتبة داخل أنفسهم" ،هذا الرجل بالسفيميثMatthew 9:3 ".

فقط تلك النية
يرجى "مالحظة أن" هذه الكلمات:
"ورؤية يسوع إيمانهم "،إذا كنت تأخذ من الوقت للتحقق من ذلك ،سوف تجد أن الوقت إال أن يسوع قادر على شفاء شخص أو طرد
شياطين ،أو رفع الموتى ،شخص قريب من الشخص الذي يجري تلتئم أو هذا الشخص نفسه ،لديه ألول مرة تكشف عن اإليمان أن يسوع غير
قادرة على القيام بهذه المعجزة .إذا كنت ال أعتقد أن يسوع هو ابن هللا ،أنه ال يمكن أن تساعد لكم ،ألننا فقط يتم حفظها في هذا االعتقاد.
"خاصتك الذنوب تغفر إليك "،يتحدث بها يسوع ولكن القيام بذلك يعتبر التجديف ليهود يومه ،هلل فقط يمكن أن تعطي مغفرة الخطيئة،
ومع يسوع ذلك ،وهو يقول الحاضرين ونحن الذين قرأوا هذه الكلمات ،أنه يسوع ،هو هللا.
"هذا الرجل بالسفيميث" .أود أن أوجه عنايتكم شيئا .السبب في نظر الكتبة يسوع تجديف ،ألنه يعتبرونه يسوع شيئا أكثر من رجل ،وهللا
فقط يمكن أن يغفر الخطايا .ذا كان هذا عندما يعتنق رجل (يسوع) ليتمكن من أن يغفر الخطايا ،للتجديف للكاتب.
أن الكتبة أن الحديث فيما بينهم أن هذا الرجل بالسفيميث ،له عالقة بحقيقة أن هللا فقط يمكن أن يغفر الخطايا ،ويسوع أن يقول هذا الرجل
أن تغفر له الخطايا ،هو التجديف لرجل اللحم ودم للقيام .إال أن كنت تقبل أن يسوع هللا في جسد إنسان ،المسيح ،وهي أنه من المفهوم أن يسوع لديه
السلطة ليغفر الخطيئة.
هذا هو الذي يسوع الفتا ً إلى أن قراءة كلماته .هي الشهادة يسوع أنه هو المسيح ،وهللا في جسد رجل .في الوقت نفسه ،مع ذلك ،فهو إذ
تؤكد من جديد أن هللا فقط يمكن أن يغفر الخطايا ،أي رجل بشري يمكن أن تفعل ذلك ولكن أن كان يسب .لم تعط يسوع لرسله أنهم يمكن أن يغفر
خطايا أولئك هم تلتئم؛ فيجري فقط من الرجال قد ال توجد مثل هذه السلطة ،مدد يسوع فقط لهم القدرة على الشفاء ورفع من بين األموات ،إلى عدم
االستسالم للصفح.
إذا كان كهنة الكنيسة الخاص بك أقول لكم أن تغفر لك من ذنوبك ،لمجرد أن منحت االعتراف لهم ،ثم أنهم يكذبون عليك .فقط يمكن أن
يغفر هللا ذنوبك ،ألنه عندما كنت الخطيئة أنت يجري يزدري هللا والعصاة لكلمته ،هذا هو الذي يجعل من خطيئة؛ ولذلك فقط هللا هو الذي يمكن أن
يغفر لك .هذا هو الذي يحاول يسوع يعلمنا في اآليات أعاله.

قساوسة الكنيسة الكاثوليكية
النظر في هذا وتشارك فيها كنيسة روما .وتصر الكنيسة على أن به الكهنة لديها السلطة إلعطاء الغفران الذنوب الخاصة بك ،ولكن مع
هذه اآلية ،هو إنشاء هللا أن هللا فقط يمكن أن تعطي الغفران .هذا هو معرف آخر يعطي الدعم لكنيسة روما كما يجري مكافحة المسيح .غير أن
يسوع هو هللا في جسد رجل؛ لذلك من له سلطة إعطاء الغفران.

ويسوع معرفة أفكارهم وقال "ولهذا السبب أعتقد أنتم الشر في قلوبكم؟ لما إذا كان هو أسهل ،وأن أقول' ،خاصتك الذنوب تغفر إليك؛' أو
أن أقول' ،تنشأ ،وسيرا على األقدام؟" Matthew 9:4-5

ولكن أن أنتم تعلمون أن ابن اإلنسان قد خلت قوة على األرض أن يغفر الخطايا( ،ثم  saithأنه للمرضى الشلل" )،تنشأ ويستغرق
خاصتك سرير وتذهب منعزلة ملكك البيت"Matthew 9:6 .
وقد نشأت ،وغادر إلى منزلهMatthew 9:7 .
ولكنها عندما رأت الجموع ،تعجب ،ومجد هللا ،والتي أعطت هذه السلطة حتى الرجالMatthew 9:8 .
مرة أخرى يظهر يسوع نفسه ليكون ابن هللا ،المسيح تنبأ ،ومرة أخرى الناس يعتقدون ،ولكن ليس فقط ال أعتقد الكتبة المعبد ،تتأذى
يسوع.

الكتبة المعرفة
الكتبة  ،أولئك الذين قادرين على القراءة والكتابة والتعليم .إذا لم يتمكن من قراءة ورأيت ،وكنت ترغب في إرسال رسالة إلى شخص ما،
تحتاج إلى توظيف كاتب ألنه يكتب لك ،وثم سيتعين هي التي تقوم بإرسال الرسالة إلى االستعانة كاتب لقراءته لهم.
كانت الكتبة أيضا عامالً رئيسيا في التسلسل الهرمي للقادة ،ومعبد بسبب تعليمهم ،والحاجة إلى نسخ الوثائق القديمة بشكل مستمر .وكان
كل شيء مكتوب ،هناك من ناحية أنه لم اخترع المطبعة بعد.

الرسل
لجعل هذه النقطة أكثر وضوحاً ،النظر في هذا .وقدم الرسل القوة يسوع واالشباح المقدسة عالج األمراض ،فضال عن رفع الناس من بين
األموات ،وأن يطرد الشياطين .ولكن الرسل لم تعط السلطة أن يغفر الخطايا .تعلموا الناس ،كما فعل يسوع ،كيفية عبادة هللا كما أمر ،ثم شرح كيفية
عدم فعل أشياء شريرة ،ولكن ال يغفر أي شخص من آثامهم.

ومر يسوع المنصوص عليها من ثم شاهد رج ً
ال ،اسمه  ،Matthewيجلس في استالم مخصص :وأنه  saithله" ،يتبعني ".وأضاف
( )Matthewنشأت ،ويتبع لهMatthew 9:9 .
الجلوس في استالم مخصص طريقة أخرى للقول بأن  Matthewكان جابيا للضرائب ،الذين عندما رأوه يسوع Matthew ،كان يجلس
على طاولة بنشاط تسيير أعمال مهنته.

يسوع ثم تطلب هذا الرجل ،Matthew ،تأتي متابعة له ،و  Matthewعلى الفور ،يضع جانبا وظيفته ودخل الطبقة العليا أن يعطيها له،
واتباع يسوع .هذا مثلك هم حكومة عالية رسمية ،برواتب جيدة لعملك ،فجأة ودون سابق إنذار ،اإلقالع عن وظيفتك ومكانك في المجتمع ،من أجل
اتباع رجل يدعى أنه هللا .هل يمكن أن تظهر هذه النية لتعيين جميع لديك جانبا لمثل هذا؟ وهذا مرة أخرى درسا من قوة بك عبادة هللا .يجب عليك
وضع هللا ويريد والمجد أعاله الخاصة بك يريد والمجد ،وأعاله عائلتك كذلك.

استبدال المذنبين
وأنه جاء لتمرير ،كما جلس يسوع على اللحوم في المنزل ،وها ،العديد من الحانات والمذنبين وجاء وجلس معه وتالميذهMatthew .
09:10
الكلمات" ،سبت في اللحوم "،يعني :للجلوس لتناول وجبة.
"بوبليكان" هو موظف في الحكومة( ،اإلمبراطورية الرومانية) ،يهودي لكن واحد الذي يعمل للرومان يكره ،المعروف باليهود
كمذنبين؛ اليوم قد نطلب منهم المتعاونين .قبل الذهاب إلى اتباع يسوع ،كان  Matthewبوبليكان.
أن اإلشارة إلى "خطاه" ال يعني بالضرورة أنهم خطاه ضد قوانين هللا ،بل أنها خانت هللا وامتهم بالعامل للرومان.
كما تستخدم كلمة "إثم" تجاه الشعب الذي كان نوعا من العجز .في ذلك الوقت ،إذا كانت معطلة ،أو ولد مع نوع من أنواع اإلعاقة،
واعتبرت لك أو الديك قد أخطأ في بعض الطريق ،كعقاب لتلك الذنوب ،سبب هللا لك أن يكون هذا العجز .التي تمت وهي كاذبة تماما ،ولكن هذا
كما كان يعتقد .وأعتقد أن هذا االعتقاد نشأ معظمها ألن شعب إسرائيل قد تحولت بعيداً عن عبادة هللا الحقيقي ،وقد قبلت الكثير من خرافات األديان
الوثنية كل شيء حولهم.
بسبب هذا االعتقاد ،لم يكن من المناسب للناس الطيبين للجلوس لاللتقاء بخطأه .ليسوع للقيام بذلك ،وقدم شيوخ معبد حتى أكثر من سبب
لرفض يسوع ،وجعل من األسهل بالنسبة لهم إلقناع الناس أن يسوع لم يكن المسيح ،ولكن إثم نفسه .وهذا هو كشف في اآلية التالية.
وعندما رأي الفريسيين ،وقالوا منعزلة تالميذه" ،لماذا إيتيث الرئيسي الخاص بك مع الحانات والمذنبون؟" Matthew 09:11
ولكن عندما سمع يسوع ،وقال لهم" ،أن تكون أسرة يحتاجون ليس طبيب ،ولكن فإن المرضىMatthew 09:12 ".
إذا كنت مريضا من الجسم ،تذهب إلى طبيب حتى أنه كان يمكن أن يشفي لك .إذا كنت مريضا من الروح تقوم بدورها هلل .هذا السبب في
يسوع ،هللا في جسد رجل ،جلس على وجبات الطعام مع هؤالء الناس ،أنه قد يشفي أرواحهم ،تماما كما أنه تلتئم هيئات أخرى.

لكن الذهاب يي ومعرفة ما الذي مينيث ،وسوف يكون رحمه ،وعدم التضحية :النا يحن لدعوة الصالحين ،ولكن خطاه إلى التوبة.
Matthew 09:13
هو قول يسوع الفريسيين في هذه الكلمات أنه هو هللا ،أرسله هللا ،لعالج أولئك الذين هم المذنبون ،وليس أولئك الذين هم دون خطيئة .إذا
كنت مريضا من الروح ،ثم قمت بتشغيل إلى هللا أن يشفيك .هو يقول هذه الفريسيين للذهاب وإعطاء كلماته يعتقد أنهم قد فهم ما يقوله .أرى هذا
كتحذير مبطن بيسوع ضد الفريسيين أنهم خطاه صحيحاً.

صوم
ثم جاء إليه تالميذ يوحنا (المعمدان) قائال" :لماذا نحن والفريسيون سريعة كثيرا ،لكن خاصتك التوابع سريعة ال؟" Matthew 09:14
وقال السيد المسيح لهم" ،يمكن أطفال قاعة العروس حدادا ،ما دام العريس معهم؟" Matthew 09:15
إذا تذكرون ،في وقت سابق أنا أعرب بلدي من عدم اليقين فيما يتعلق بالحاجة إلى سرعة كجزء من الطريق الصحيح لعبادة هللا .في هذه
اآليات ،ويقترح بالنسبة لي ،أن يسوع يقول أنه ليس من الضروري .مرة أخرى ،قد أكون مخطئا فيما يتعلق بهذا ،ولكن هذا ما أرى أنه يعني .إذا
كان يسوع يجري هللا يرى أنه غير مهم أن تالميذه ليس بسرعة ،ثم أرى أنه كالتعاون وأنا الحق أن السريع ليس شرطا إلعطاء حقيقية وتصحيح
العبادة هلل.

ال يوجد إنسان بوتيث قطعة من القماش جديدة منعزلة مالبس قديمة ،ألن التي يتم وضعها لملء ذلك  takethمن المالبس ،واإليجار هو
سوءاMatthew 09:16 .
وفي هذا القرن الحادي والعشرين ،مع مالبس المتاح ،قد ال يكون واضحا لكم ما يتحدث هنا .في تلك األيام ،حتى مالبس ممزقة والباليه
ويرجع قيمة ،الخروج وشراء واحدة جديدة كان أبعد من الوسائل المالية لجميع ولكن الطبقات العليا .ولذلك ،عندما وضعت بقعة البالية ثوب أو كان
ممزق ،من شأنه أن يضع قطعة من القماش في مجال اإليجار ،ولكن هذا القماش جديدة أو القماش ليس من الظل نفسه أو نسيج من النص األصلي،
سوف تظهر بها جميع الذين رأوا أنه ،مما يجعل المالبس تبدو أسوأ ،ثم إذا كان ال إصالحه.

ال وضع الرجل الجديد النبيذ في الزجاجات القديمة :آخر كسر الزجاجات ،والنبيذ رونيث ،ويهلك الزجاجات :لكن وضعوا الجديد النبيذ في
زجاجات جديدة ،ويتم االحتفاظ بكالMatthew 09:17 .
في تلك األوقات ،كانت زجاجات مصنوعة من الطين وفرن المجففة في صناعة الفخار .وهذا يسمح لهم لتكون مانعة للتسرب ،ولكن فقط
لفترة .هذا الفخار لم يدم طويالً قبل أن ارتدى بها ،وهو لماذا ال تضع الجديد النبيذ في الزجاجات القديمة .
حتى يتسنى لك معرفة ،يسوع إشارة إلى النبيذ الجديد ليس العنب إلى المخمرة ،ونحن ندعو النبيذ .النبيذ الجديد عصير العنب .على الرغم
من أن العديد من اليهود شربت العنب المخمرة ،كلما رأيت إشارة في الكتاب المقدس إلى النبيذ الجديد ،في عنب مختمر بأنهم يتحدثون من .عندما
يسوع أخذ المياه وحولتها إلى النبيذ ،لم يكن النبيذ المخمرة التي أبداها لكن "النبيذ الجديد".
والدرس هو تعليم يسوع في كل هذه األمثلة هنا هو أن الطرق القديمة لليهود في الخطأ وبدالً من محاولة تصحيح تلك األخطاء مع تعاليم
جديدة ،يسوع كان بناء على ما هو الصحيح ،مع أكبر وأشمل معنى ذلك أنه سيكون من األسهل لفهم .كما هو الحال في آيات سابقة من الكتاب
 ،Matthewيتوسع يسوع معنى الكثير من الواجبات األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر .وهو أخذ ما الصحيح ،وإعطاء معنى أكبر لهم،
يجعلها أسهل بالنسبة لك ولي لفهم.
مرة أخرى هذا دليل آخر على لي أن الصيام ليس جزءا من العبادة الحقيقية هلل ،ولكن كانت الفكرة أنه كان مطلوباً في الخطأ ،بسبب تحول
بعيداً للعبادة الحقيقية هلل ،وقبول الممارسات الوثنية الكاذبة والتقاليد .بيد أن يسلم يسوع الممارسة دون إدانته ،أيضا يقول لي أن هذه الممارسة ليست
الكثير في الخطأ كما إضافة مقبولة للعبادة الصحيحة هلل .وأرى أن هذا قد نشأت خالل ساعات يوم السبت ،عندما كان هناك ال إعداد األطعمة ،وبدالً
من العمل في يوم السبت ،صاموا .وبالطبع هذا بشأن الصوم ،هو الظن جميع جانبي ،ال تستند إلى أي معرفة أن قرأت في الكتاب المقدس ،أو يتبين

لي من هللا .ومع ذلك ،أنا لم نجد في أي مكان في الكتاب المقدس حيث أمر هللا أن نحن سريعة ،حيث حتى أفعل ،سوف تواصل إلقاء نظرة على
الصوم كفعل شخصية مقبولة للعبادة فقط وليس كوصية هللا مطلوب.

يسوع المعالج
وها ،وهناك جاء واحد من الحكام للكنيس ،هايلكس باسم؛ وعندما شاهد له ،أنه سقط عند قدميه ،وبيسوت له إلى حد كبير ،قائال" :ابنتي
قلي ً
ال الليث نقطة الموت :الصالة إليك ،وتأتي ،ووضع أيدي خاصتك على لها ،وأنها يمكن أن تلتئم؛ وقالت أنها سوف تعيش .مارك 23-05:22
إيمان هذا الرجل أن يسوع هو ابن هللا ،المسيح ،من النوع الذي يعرفه إذا يسوع سوف لكن اللمس ابنته يحتضر ،التي قالت أنها سوف ال
يموت ولكن أن تلتئم.

يسوع يشفي المرضى
وذهب يسوع معه؛ ويتبع له الكثير من الناس ،واحتشد له .وضع عالمة على 05:24

كلمة "ثرونجيد" يعني :المحيطي ،ودفع ضد شخص ما.

وامرأة معينة ،الذي كان قضية الدم اثني عشر عام ًا ،وقد عانت الكثير من األمور في كثير من األطباء ،وقد أنفق كل ما قالت ،وكان شيئا
يتخطاها ،ولكن بد ً
ال من ذلك زاد سوءا ،مارك 26-05:25
واقترح أن هذه المرأة تعاني من سرطان الدم.
عندما سمع يسوع ،جاء في الصحافة خلف ،وتطرق له المالبس .وضع عالمة على 05:27
لقالت" :إذا كنت قد لمس لكن مالبسه ،سوف تكون كلها" .وضع عالمة على 05:28

كانت نية هذه المرأة بأنها تعتقد أنها بحاجة إلى لمس فقط المالبس التي يرتديها يسوع وأن الشفاء من مرضها.
وحاال ينبوع دمها قد جفت؛ وقالت أنها ترى في جسدها وقالت أنها كانت تلتئم من هذا البالء .وضع عالمة على 05:29
ويسوع ،معرفة مباشرة بنفسه أن الفضيلة قد خرجت منه ،تحول له حول في الصحافة ،وقال" ،الذين لمست ثيابي؟" وضع عالمة على
05:30
وقال التلميذ وقال له "أنت سيست كثرة تزاحم إليك ،و  sayestأنت ،الذي تطرق لي؟" وضع عالمة على 05:31
وقال أنه يتطلع الجولة حوالي لرؤيتها التي قامت بهذا الشيء .وضع عالمة على 05:32
ولكن امرأة خوف ًا ويرتجف ،معرفة ما تم القيام به في بلدها ،وجاء وسقط أمامه ،وقال له كل الحقيقة .وضع عالمة على 05:33
وقال منعزلة لها" ،ابنه ،خاصتك اإليمان أبعث إليك كله؛ الذهاب في السالم ،وتكون كلها من خاصتك الطاعون " .وضع عالمة على
05:34

وهذا بعد عرض آخر ما يمكن أن يفعله هللا ألولئك الذين يحبونه ،ووضع إيمانهم وحياتهم في يديه .هو قول يسوع هذه المرأة ولنا الذين
قراءة كلماته ،أن الفعل لمس المالبس له ال ما ُشفي هذه المرأة ،لكن إيمانها أن يسوع هو هللا في جسد رجل .كان هللا األب الذي رؤية إيمانها تلتئم
لها ،دون الحاجة إلى يسوع للقيام بالمهمة أوالً.
وثمة درس آخر يمكن استخالصها من هذا .هذه المرأة ،إذ ترى نفسها ال يليق معالجة يسوع وجها لوجه ،ورأى أنه على الرغم من أنها
كانت أونوورثي ،التي إذا أنها يمكن ،لكن اللمس له المالبس وقالت أن تلتئم .كان يسوع الدوران في المكان والتحدث مباشرة إلى هذه المرأة ،التي
كان يظهر لها ولنا ،أن أي طفل هللا ال يستحق نمد أيدينا إلى هللا .عندما نعرض من خالل أعمالنا وكلماتنا ليس فقط أن نحب هللا ،ثم قال أنه سوف
يجيب دعوتنا إليه.

يسوع يثير الموتى
بينما حتى اآلن أنه كلم ،هناك جاء من حاكم البيت كنيس بعض الذي قال" ،خاصتك ابنه ميت :لماذا تروبليست أنت سيد أي زيادة؟" وضع
عالمة على 05:35
حالما سمعت يسوع الكلمة التي كان يتحدث ،أنه  saithمنعزلة حاكما للمعبد" ،ال تخافوا ،أعتقد فقط .وضع عالمة على 05:36

سماع أن ابنته قد توفي ،وأنا متأكد من أن هذا الحاكم من الكنيس بدأت في البكاء ،ولكن يسوع االرتياح له ،وقال له كل لم يكن المفقودة،
إذا أنه لكن أعتقد.
وتعرض ألي رجل أن يتبعه ،احفظ  ،Jamesبيتر ،ويوحنا شقيق  .Jamesوضع عالمة على 05:37
وقال أنه جاء إلى منزل الحاكم للمعبد ،و [سث االضطراب ،ولهم أن بكى وتم إطالق إلى حد كبير .وضع عالمة على 05:38
وعندما تأتي في ،أنه  saithلهم" ،لماذا جعل يي هذا اللغط ،وانتحب؟ الفتاة ليست ميتة ،ولكن سليبيث " .وضع عالمة على 05:39

وضحك له باالزدراء .ولكن عندما قال أنه وضعت لهم كل شيء ،أنه  takethاألب واألم آنسة ،ولهم أن كانوا معه ،وانتيريث بحيث كان
يكذب الفتاة .وأخذ الفتاة من الجهة ،وقال لها" ،تاليثاكومي؛ وهو يجري تفسيرها" ،آنسة ،وأنا أقول منعزلة إليك ،تنشأ" .مارك 41-05:40

ونشأت حا ًال آنسة ،ومشى؛ ألنها كانت من العمر اثني عشر عام ًا .وكانت دهش مع دهشة كبيرة ،واتهم لهم سترايتلي أن الرجل ال ينبغي
أن تعرف ذلك؛ وقاد على أنه شيء ينبغي لها أن تآكل .مارك 43-05:42

وأظهر يسوع هذا الحاكم ،وجميع تلك التي كانت موجودة ،أن وضع إيمانهم باهلل ،وأن يسدد ،مع ما كانت المعجزات للرجال ،ولكن كشيء
"من خلق هللا" .هذا الحاكم يعتقد أن يسوع ابن هللا ،أرسله هللا ،يتجلى في إيمانه بأن يسوع كان قادراً على أن الذي طلب منه.

يسوع يعطي البصر للمكفوفين
وعندما غادر يسوع ثم ،رجلين أعمى يتبع له ،البكاء ،وقائال" ،أنت ابن  ،Davidرحمه بناMatthew 09:27 ".

وجاء الرجل األعمى عندما أنه كان يأتي إلى البيت ،له :ويسوع  saithلهم" ،نعتقد يي أن أنا قادرة على القيام بذلك؟ وقالوا له ،نعم،
الرب" ،ثم تطرق أنه عيونهم ،قائال "،وفقا اليمانكم عليكم ذلكMatthew 09:28-29 " .
وقد فتحت أعينهم؛ ويسوع ستريتلي وجهت إليهم ،قائال" :انظر أن الرجل ال يعرفون ذلك"Matthew 09:30 .
بل أنهم ،عندما كانت غادرت ،انتشر الخارج شهرته في جميع ذلك البلدMatthew 09:31 .
هناك العديد من الذين يصلون إلى هللا وطلب له للقيام بذلك ،أو القيام بذلك بالنسبة لهم ،أن لم يكن لصلواتهم اإلجابة عليها ،أو ال بالطريقة
أنهم طلبوا من أنه اإلجابة عليها .ما هو إظهار يسوع هنا ،هو أنه ال يكفي أن نسأل هللا ،ولكن لالعتقاد في اإليمان أن هللا يمكن إنجاز ما نطلب منه.
وهذا السبب في يسوع يقول لهم" ،وفقا اليمانكم أن كان لكم" .إذا لم يكن إيمانهم كما يقولون أن أنها ،أنها سوف ال يكون تلتئم وأن ال تم منحك
البصر .في أن بصرهم أعطيت لهم ،البراهين أن كان لديهم اإليمان أن يسوع كان هللا ،أرسله هللا ،ابن هللا.

يسوع يلقي بالشياطين
كما ذهبوا ،ها ،أحضروا له رج ً
ال البكم يمتلك مع شيطانMatthew 09:32 .
وعندما كان يلقي الشيطان بها ،تكلم البكم :وتعجب الجموع ،قائال" :أنه كان ابدأ حتى ينظر في إسرائيلMatthew 09:33 ".
في الشاهد لعدد كبير من الناس ،أعطى يسوع صوت ألحد الذين كانت غبية .وهذا فعل التي يدلون بها شيطان الذي يمتلك هذا الرجل.
ولكن الفريسيين وقال "أنه كاستيث بها الشياطين عن طريق أمير الشياطينMatthew 09:34 ".
عرف الناس الذين رأوا ذلك بأعينهم وال شك هذا األمر قانون هللا .ولكن الفريسيين ،الذين رفضوا رؤية هللا في يسوع ،ألسباب خاصة بهم
وأعلن له أن يلقي بها الشياطين بقوة الشيطان ،وليس من هللا .وهذا فعل الفريسيين بغية إعطاء اليقين ألولئك الذين لم يروا بأعينهم ،حيث يلقي ظالال
من الشك حول يسوع المسيح ويجري .لترى بعينيك ويعتقد شيء واحد ،ولكن لم نر لنفسك ونؤمن ،يأخذ أكثر بكثير طريق إيمان شخصي باهلل.

إرشاد الرسل
وذهب يسوع عن جميع المدن والقرى ،والتدريس في تلك المعابد ،والتبشير باإلنجيل للمملكة ،ويشفي كل مرض وكل األمراض بين
الناسMatthew 09:35 .

ولكن عندما شاهد الجموع ،تم نقله بعين العطف عليهم ،ألنهم أغمي عليه ،وكانت منتشرة في الخارج ،كاألغنام بعد ال الراعي.
Matthew 09:36

ثم  saithأنه حتى تالميذه" ،الحصاد حق ًا مثمر ،ولكن العمال قليلة؛ الصالة ية ولذلك رب الحصاد بأنه سوف يرسل إليها العمال إلى له
الحصاد "Matthew 09:37-38 .
هذه هي المرة األولى التي أنا على علم بأن يسوع يشير إلى تحويل الناس إلى العبادة الحقيقية هلل ،كما يجري تشبيهها بكونها محصوالً كما
هو الحبوب في الحقل .وهذا يساعد على فهم األمثال األخيرة التي سوف يخبر بتعيين.

ما يقوله يسوع هنا ،أن عدد أولئك الذين اتبع له ويطلبون منه شفاء تلك العيوب واو فقط تريد أن يكون قرب وتعطي العبادة له الذين قد
يأتون إلى االعتقاد هو ابن هللا ،والمسيح ،ونمت كبيرة جداً ،وأنه بنفسه ال يمكن أن يحضر جميع  ،وأنه بحاجة إلى اآلخرين لمساعدته .عن طريق
طرح تالميذه اإلثني عشر الدعاء هلل إلرسال عمال ،أنه من خالل صلواتهم تحديد ما إذا كانت هذه التوابع ملتزمون التزاما كامال بأعمال يسوع
بالنسبة لهم للقيام.
لتتمكن من الوفاء "الوصية الثانية ليسوع" ،يجب المتابعة في أعمال يسوع ،الذي هو تعليم "اإلنجيل هللا" ألولئك الذين لديهم حاجة
للسماع .كما أظهر يسوع حبة لنا الذين يتبعون له التدريس ،ونظهر حبنا لجيراننا بدورها بتبين لهم تعاليم يسوع وشريعة هللا ،الوصايا العشر ،وكما
بينت ،هي األساس لكل أن يسوع يعلم.

الرسل اإلثني عشر
وعندما كان قد دعا له تالميذه اإلثني عشر ،أعطاها قوة ضد األرواح غير نظيفة ،لإلدالء بها ،وأن يشفي كل أنواع المرض وجميع أنواع
األمراضMatthew 10:1 .

اآلن أسماء الرسل اإلثني عشر هذه؛
 Simonاألول ،الذي يسمى بيتر ،و
أندرو الشقيقة؛
 Jamesابن زبدي،
جون الشقيقة؛
فيليب؛
بارثولوميو؛
Thomas؛
و  ،Matthewبوبليكان؛
 Jamesابن الفيوس
ولبوس ،وكان لقبه ثاديوس؛
سيمون كنعانية،
و "يهوذا اإلسخريوطي" ،الذين خانوه أيضاMatthew 10:2-4 .
هذه يسوع اثني عشر أرسل المنصوص عليها ،وقيادة لهم ،قائال" :اذهب ال إلى طريق الوثنيين ،وإلى أي مدينة للسامريين أدخل ية ال.
ولكن اذهب بد ً
ال من ذلك إلى فقدان األغنام من بيت إسرائيلMatthew 10:5-6 .
يسوع هو إعطاء األوامر لرسله اإلثني عشر ال للتبشير ألولئك الذين ليسوا استطردت الدم يعقوب .جاء هللا إلينا في جسد رجل ،إلى عدم
االستسالم للخالص للبشرية جمعاء ،ولكن الستعادة بلده فقدت الناس ،اليهود .فقط بعد أن رفض أبناء يعقوب يسوع ،وقدمت الوثنيين الخالص
كذلك.

وكما يي الذهاب ،التبشير ،قائال" :ملكوت السموات في متناول اليد ".شفاء المرضى ،وطهّر البرص ،رفع الموتى ،المدلى بها من
الشياطين :بحرية تلقوا يي ،تعطي بحريةMatthew 10:7-8 .
وبهذه الطريقة الرسل مواصلة األشغال التي بدأت قبل يسوع ،وبالتالي وضع موضع التنفيذ "الوصية الثانية التي" قدمها لنا يسوع.

مملكة السماء
شيء آخر وهو يقول أن يسوع رسله هو أن ملكوت السموات في متناول اليد .إذا كان شعب إسرائيل قد احتضنت يسوع المسيح الذي
طال انتظاره ،سيكون قد أنشأت هللا مملكته على األرض الحق في ذلك الحين .في يتنبأ "من أوقات النهاية" و "نهاية األيام" في كتاب ،Daniel
ومرة أخرى في "سفر الرؤيا" ،أن إزالة هللا وتفرغ النبوءات من أوقات النهاية ونهاية اليوم.

أسابيع سبعين مصممون على الناس خاصتك وخاصتك المدينة المقدسة ،إلنهاء العدوان ،وجعل حد الثام ،وجعل المصالحة للظلم ،وجلب
البر األبدي ،لختم الرؤيا والنبوة والدهن قدسDaniel 09:24 .
حيث أنه سوف نفهم تماما ،سوف نحتاج إلى كسر هذه اآلية.
"أسابيع سبعين مصممون على الناس خاصتك وخاصتك المدينة المقدسة" .وهذا ما نسميه نبوءة وقت .في هذه النبوءة هللا هو إعطاء
وقت محدد" ،سبعين أسبوعا" .فقط في فهم مقدار الوقت الذي يمثل "سبعين أسبوعا "،سوف نعرف حقيقة هذه النبوءة .وهو يقول هللا ،Daniel
أنه بسبب آثامها ،أنه (هللا) يعطي شعب إسرائيل فرصة أخيرة لكي يبرئوا أنفسهم .هو منحهم هللا "سبعين أسبوعا" إلى االنتهاء من مخالفة ،وجعل
حد الثام ،وجعل المصالحة لظلم ،وجلب البر األبدي .التفكير هذا ،هللا هو قول  Danielأن شعب إسرائيل ،الذين انتشرت إلى أنحاء متفرقة من
"اإلمبراطورية البابلية" ،في وقت " Danielسبعين أسبوعا" لوضع حد لطرقهم الشريرة ،وتبقى له القوانين والوصايا العشر.
تذكر :من مناقشتنا للكتاب  Danielفي الدروس" ،سبعين أسبوعا" أسابيع النبوية ،وأنها تحسب بها إلى  490سنة حرفية.
في وقت يسوع السنوات ال  490تقريبا في نهايته Daniel ،بعد أن عاش في حوالي  600قبل الميالد ويسوع بعد أن عاش خالل السنة
األولى من ميالدي
إذا كان اليهود تحقيق هذا الهدف ،العودة إلى عبادة هللا ،حقيقية وصحيحة فإنها سوف "ختم الرؤيا والنبوة ".وهذا القول أن نبوءات
الموت والكآبة "من أوقات النهاية" و "نهاية األيام" التي سوف تكون مختومة حتى ولم تتحقق.
إال إذا كان أطفال يعقوب الوفاء بهذا الشرط ضمن الوقت سنة  ،490يسوع أن أقام مملكته على األرض ،ولم يكن لديها لتحمل صلب
المسيح .هذا هو حيث آخر من هذه اآلية يدخل في" ،وأن ادهن قدس ".وهذا يعني أن ليس فقط هم أبناء يعقوب تأتي تماما على طاعة هللا في حفظ
وصاياه ،ولكن كما يجب أن تقبل يسوع كما تنبأ المسيح ،ومما يعطي العبادة له وتجعل منه "ملك إسرائيل".

يوم واحد إلعادة النظر في مدة سنة واحدة
وكل هذا ما يجب إنجازه في "األسابيع السبعين" ،أو أنها ال؟ أنها مع هذه الفترة الزمنية على النحو المبين في هذه اآلية التي ينشأ فيها
سوء تفاهم .أوضحت في كتاب حزقيال الذي يعطي معنى لنبوءة السبعين أسبوعا.

تكذب أنت أيضا عند الجانب األيسر خاصتك ،ويكمن ظلم بيت إسرائيل عليه :وفقا لعدد األيام التي أنت سوف تكذب عليه أنت سوف
تتحمل ظلم .لوضعت عليها إليك سنوات بهم ظلم ،وفقا لعدد األيام ،ثالث مائة وتسعين يوما :حيث أنت سوف تتحمل الظلم لبيت إسرائيل .وعندما
أنت يمتلك إنجازه منها ،كذب مرة أخرى على الجانب األيمن خاصتك ،وأنت سوف تتحمل الجور في بيت يهوذا أربعين يوما :قد عينت إليك كل
يوم لمدة سنة -حزقيال 6-4:4

في هذه اآليات من "كتاب حزقيال" ،إنشاء هللا أن يساوي يوم واحد لمدة سنة واحدة .يتم إعطاء هللا لحزقيال التكفير عن الذنب  390يوما
الثام شعب إسرائيل ،وهي في الواقع الخطيئة لسنوات  .390وهكذا إنشاء هللا سيادة "يوم واحد لمدة سنة واحدة" .ويجري على هذا في جميع
نبوءات وقت النظر في الكتب  Danielوالوحي.
ولذلك ثبت أن األسابيع السبعين ال تعني أسابيع ولكن يجب أن تحسب على النحو التالي .سبعة أيام في أسبوع ،يساوي مرات أسابيع
سبعين يوما  .490في أن يوم واحد يساوي سنة واحدة ،ويصبح األيام النبوية  490 490سنة حرفية.
إذا كنت تفكر في ذلك ،كان شعب إسرائيل في انتهاك لقوانين ووصايا هللا  390عاما ً اعتبارا من وقت حزقيال 600( ،قبل الميالد) هل
تعتقد حقا ً أن هللا يرى أن من الممكن بالنسبة لهم التوبة طرقهم الشريرة ،واحتضان عبادة هللا الحقيقية في أسابيع حرفية  70فقط ،أو سنة واحدة
وثالث حرفية؟ ال تجد أكثر معقولية وقت إعطاء الشعب سنة 490؟
عند قراءة كتاب  ،Danielوأن تستفيد من هذا يوم واحد للقاعدة سنة واحدة ،وسوف تجد أن الكتاب  Danielالمنطقي ،عندما كنت أدرك
أن األيام  1260مكافحة المسيح قد جعل الحرب على قديسين هللا ،في الواقع سنة .1260
أجل خالصة  ،Daniel 09:24هو إعطاء هللا استطردت يعقوب سنة  490التوبة آثامهم ،وتبدأ العبادة الصحيحة والحقيقية هلل ،أو آخر.
إذا فعلوا ذلك ،ثم يسوع سوف ينشئ مملكته ولم يصلب.
هللا قد أعطى نبوءة أن أبناء يعقوب سوف ال التوبة وأن يسوع ال بد من التضحية ،ولكن إذا كانت التوبة ،ثم هللا مسح بعيداً من تلك
النبوءات ،ووضع جدول زمني مختلف تماما مع يسوع إقامة مملكته على األرض ،سنة  2100في وقت سابق من أنها سوف تأخذه خالف ذلك .في
معمودية يسوع ،السنوات ال  490جميعا ولكن أكثر .وهناك فقط سبع سنوات حرفية اليسار .لمناقشة أكثر عمقاً لهذا ،انتقل إلى الدروس المستفادة
من الكتاب .Daniel
هذه هي قوة هللا ،أن مرور الوقت حتى ال العطاءات هللا .وقد كل المجد للرب ،لمنظمة الصحة العالمية األخرى مثل هذه السلطة ،الذي
آخر ولكن "هللا سبحانه وتعالى" يستحق العبادة لدينا؟ أمين.

تعليمات للرسل
إعطاء الحرة ما هو "إعطاء حرة"
توفر ال الذهب وال فضة وال نحاس في المحافظ الخاصة بك ،وال ورقية لرحلتك ،ال معاطف اثنين ،ال أحذية ،ال بعد عصي :ألن العامل
يستحق طعامهMatthew 10:9-10 .

في هذا يسوع يقول رسله ونحن الذين يتبعون لهم ،وبعد أن عندما نبشر باآلخرين ،للقيام بذلك دون دفع تعويض ،بحرية تلقينا المعرفة
والحقيقة كلمة هللا المقدسة ،وبحرية ونحن لمنحها لآلخرين .لهذا السبب لماذا لم يطلب أي تبرعات من أولئك الذين يترددون على صفحة ويب هذه.
لقد أخذت على نفسي أن تكلفة اإلبقاء على صفحة ويب هذه على أطروحات الماضي  6سنوات.

التبشير ألولئك الذين سيتم االستماع
وفي أي مدينة أو بلده يي ،أدخل ،واالستفسار من منظمة الصحة العالمية بأنه يستحق؛ وهناك االلتزام حتى يي الذهاب ثمMatthew .
10:11

وعندما يي حيز بيت ،نحيي عليه .وإذا كان المنزل تكون جديرة ،اسمحوا الخاص بك السالم تأتي عليه :ولكن إذا أنها ال تستحق ،اسمحوا
الخاص بك السالم العودة لك .ويعاقب ال تلقي لك ،وال سماع كلماتك ،عند يي الخروج خارج البيت أو المدينة ،أن نتخلص من تراب قدميك.
14-10:12 Matthew

حق ًا أقول لكم" ،ويكون أكثر قبوال ألرض سدوم وعمورة في يوم القيامة ،مما لتلك المدينةMatthew 10:15 ".
في جوهرها ما هذه اآليات قوله هو أنه إذا حاولت إظهار الحقيقة أن كنت قد وجدت إال أنهم يرفضون لك وما تحاول أن نعلمهم اآلخرين،
ثم أنها ليست لك إلجبار نفسك أو التفاهم الخاصة بك عليها .هللا سيعطي التفاهم ألولئك الذين سوف أنه ،حتى لو أنهم يرفضون لك أنها ألن هللا قد
رفض لهم أوالً .ولذلك ،ال الصحافة الخاصة بك اإلنجيل ،لكن التقاعد من هؤالء الناس ،وتقبل أن هللا سيتم التعامل معها بطريقته الخاصة.

غير مؤذية كالحمائم
ها ،أبعث لكم المنصوص عليها كالغنم وسط الذئاب :يي وليكون حكيما كالحيات ،وغير مؤذية كالحمائمMatthew 10:16 .
وفي هذا يخبرنا يسوع ،وهللا "ال قوة التعاليم الخاصة بك عند أي شخص "،فتح قلوب أولئك اختار ،وتتصلب أولئك الذين كان ال يختار.
ال تعتقد نفسك الصالحين حتى أن لديك السلطة لفرض اإليمان على اآلخرين .مع العهد الجديد ،فقط أولئك الذين يأتون هلل عن طيب خاطر ،من
الحب واالحترام ،والد عوة .إذا لم يكن القلب في العبادة أو الطاعة هلل ،ثم أنه ال قوة لك بالحب له ،وال سوف تتم دعوتك لالنضمام إليه في السماء.

لالضطهاد واإليذاء
ولكن حذار من الرجال :ألنهم سوف نقدم لك حتى المجالس ،وأنهم سوف اآلفة لك في معبدين يهوديين بهم؛ وأنتم يوجه قبل الحكام
والملوك لمصلحتي ،ليشهد ضدها والوثنيينMatthew 10:17-18 .
وهذا يتصل أساسا بأولئك الذين عاشوا خالل السنوات  1260مكافحة المسيح قد جعل الحرب على "القديسين هللا" ،من وقت الرسل حتى
تتخذ السلطة من مكافحة المسيح بعيداً عن مكافحة المسيح في  1798نابليون.

الرب يتحدث عن طريق لنا
ولكن عندما كانوا نقدم لك ،اتخاذ ال فكر كيف أو ما يي أن يتكلم :ألنها تعطي لك بأن ساعة نفس ما يي أن يتكلم ،ألنها ليست يي أن يتكلم،
ولكن روح والدك الذي سبيكيث في لكMatthew 10:19-20 .
اآليات األربعة المذكورة أعاله نبوءة مرات والرسل بعد أن تأتي من عندما مشى يسوع على األرض .وصحيح من أولئك الذين أنه
يتحدث ،ولكن صحيح أيضا ألولئك الذين قدموا شهادة كلمة هللا الحقيقية خالل الوقت الذي مكافحة المسيح قد جعل الحرب على "القديسين هللا" ،سنة
 1260كما تحدث في كتاب  .Danielوأنا على اقتناع بأنه بمجرد انتهاء السنوات ال  ،1260الذي يفعلونه في  1798ميالدي ،عندما يتلقى مكافحة
المسيح الجرح بشري ،مثل هو تنبأ في  ،Matthew 10:17-25القدرة على جعل الحرب على "القديسين هللا" سوف تنتهي أيضا.
على الرغم من أن نبوءات "نهاية يوم" يقول لنا عندما يشفي الجرح الذي يتلقى مكافحة المسيح ،سيحاول استعادة سلطتها بمساعدة بطل
جديد به "النبي الكاذب" مرة أخرى .أنني أفهم من دراستي أن يسوع ترجع قبل ذلك تماما إنجاز هذا مع ذلك.
لقد قرأت شيئا في الكتاب المقدس أن توحي لي أن مكافحة المسيح مرة أخرى من أي وقت مضى الحصول على مثل هذه السلطة كما
فعلت خالل "العصور المظلمة" .قراءة أنه سيحاول استعادة قوتها ،ولكن يسوع سيعود قبل فإنه يمكن.
كنت قد السؤال حيث جئت مع سنة  1798م كما يجري السنة أن مكافحة المسيح يتلقى به الجرح ،وكنت قد يقول ال يوجد شيء في الكتاب
المقدس الذي يخبرنا بهذا التاريخ ،ولكن تأكدوا أن الكتاب المقدس يعطينا القدرة على تحديد هذا التاريخ ،جنبا إلى جنب مع بعض المعرفة بالتاريخ.
سوف تجد في مناقشة كتاب  ،Danielكيف تأتي مع  1798ميالدي .وهذا أنا قد كشفت في قدر كبير من التفصيل في كتاب نشر عنوان" ،الشيطان،
مكافحة المسيح والنبي الكاذب "،متاح عن طريق بارنز والنبالء واألمازون في آذار/مارس من عام .ISBN 978-1-4931-6788-3 ،2014

يقوم ثوروا األطفال والديهم
ويجوز تسليم الشقيق الشقيق إلى الموت ،واألب الطفل :واألطفال على االنتفاض ضد آبائهم ،وتسبب لهم بالموت .وأنتم ما يكره جميع
الرجال ألجل اسمي :بل أنه اندوريث إلى النهاية يخلصMatthew 10:21-22 .
مرة أخرى أثناء "العصور المظلمة" خاصة ،مثل هذه األمور حدثت ،نتيجة "محاكمات محاكم التفتيش" الذي يقوم به في روما للكنيسة
وتلك الملوك األوروبية التي قدمت دعما للكنيسة.

صنع الحرب عند القديسين هلل
هل أعتقد أن يصدر هذا التحذير النبوي إلى أولئك الذين يطلقون على أنفسهم مسيحية ،ألنها تستهدف أولئك الذين يتعبدون هللا باألوامر،
وأنه ال "القديسين هلل" ،ليس بالضرورة نفس الشيء .يسوع يعرف الذين "القديسين هللا" كما يلي.
والتنين تستحق مع المرأة ،وذهب لجعل الحرب مع ما تبقى البذور لها ،مما يبقى وصايا هللا ،ولديها شهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

التنين رمزية شيطان ،و رؤيا .12:3
المرأة هي كنيسة المسيح التي ترتكز على إنجيل هللا كما كشف في الرؤيا .12:1
بقايا البذور لها هو الناس والتجمعات التي عبادة هللا كما أنه األوامر ،رؤيا  ،12:2وحسب ما يحدده يسوع ،التي تبقى وصايا هللا ،وشهادة
يسوع المسيح .هذه "القديسين هللا" والدة المرأة.
هي وصايا هللا الوصايا العشر ،كل عشرة ،كما وردت بها الكلمات ومعنى بالنظر في تلك الوصايا.
شهادة الرب يسوع المسيح يتكون من جانبين من وزارته على األرض.
كان الشيء األول الذي شهد يسوع حول أن كان المسيح أو هللا في جسد رجل.
هو الشيء الثاني الذي شهد يسوع حول تعاليمه األخالقية ،التي تقوم على والتوسع في األخالق في الواجبات األخالقية ستة في الوصايا
العشر .وبعبارة أخرى ،أن يسوع تدرس الوصايا العشر والتوسع في معناها .في هذا يسوع هو تعليم لنا أن هللا كائناً أخالقيا ،والرغبات أيضا أن
أطفاله األخالقية .إذا نأخذ أخالق هللا ومن خالل والدة جديدة من الروح جعلها األخالق الخاصة بنا ،ثم أننا يجب يكون واحداً مع هللا ،أو Paul
الرسول وضعه" ،بروح الرب".
إذا قمت بقبول واحتضان هذه الشهادات ليسوع واالحتفاظ "وصايا هللا" ،ثم أنت "سانت من هللا" .إذا كنت ال تتفق مع هذا التعريف ،ثم ال
أحد القديسين هللا ولكنك تضيع في الكذب والخداع من الشيطان.

التلميذ ال أعاله ماجستير
ولكن عندما كانوا يضطهدونكم في هذه المدينة ،الفرار من يي إلى آخر :حق ًا أقول لكم ،أنتم يجوز ال ذهب أكثر من مدن إسرائيل ،حتى
ابن اإلنسان تصبح .التلميذ ليست فوق سيدة ،وال الخادم أعاله له الربMatthew 10:23-24 .
أنها كافية للتلميذ أنه يكون كسيدة ،وخادم الرب له .إذا دعا سيد البيت [بيلزبوب] ،كم أكثر ما يسمونه لهم من بيته؟ Matthew 10:25
يسوع االحتفاظ "وصايا هللا" ،بما في ذلك اليوم السابع يوم السبت ،فيصح ذلك أولئك الذين يتبعون سيدهم( ،السيد المسيح) ،كما ينبغي أن
يعيشوا حياتهم كما عاش له ،مثلما هو لعن يسوع ويكره ذلك جداً سوف إساءة استخدام التوابع.
[بيلزبوب] اسم آخر للشيطان العدو الذين سقطوا.
الخوف منهم ال لذلك :ألن هناك شيئا المشمولة ،ما ال يمكن الكشف عنها؛ واختبأ ،التي ال تعرفMatthew 10:26 .
فسرت دائما ً هذه اآلية بمعنى أنه في "نهاية األيام" ،كلها أكاذيب الشيطان التي كانت مخبأة تحت ستار الحقيقة سيقدمون إلى الضوء وتبين
أن األكاذيب التي ،لم يتغير شيء وقد أظهرت باهلل ذهني صحة هذا التفسير.

التبشير علنا ومع الكفالة
ماذا أقول لكم في الظالم ،وأن الكالم يي في ضوء :وما يي يسمع في اإلذن ،وأن التبشير ية بناء هوسيتوبسMatthew 10:27 .
على الرغم من أن مكافحة المسيح ليس حاليا ،منذ عام  ،1798لديه القدرة على تدمير لك أو تتسبب في التعرض للتعذيب أو السجن
للخاص بك يعتقد" ،النبي كاذبة" عن طريق دينها كاذبة والملحدة التي تسمى الليبرالية ،تكتسب تلك السلطة ،ولديها القدرة على يضطهدونكم وتدمير
سمعتك وقدرتك على العمالة الجيدة.
صفحة ويب هذه معظم األحيان خارج الرادار لتلك الحكومات التي جعلت من جريمة قراءة أي شيء للقيام مع المقدس هللا .ولذلك ،التفكير
في صفحة ويب هذه بالتحدث إليكم في الظالم .في اآلية أعاله ،يسوع وذلك أيضا أقوم ،اشجعكم على اتخاذ تلك التي تتعلم من قراءة هذه الصفحات،
ولك أن تصرخ لجميع الذين سيتم االستماع .إحالة جميع الذين تهتم بما كنت الوعظ إلى صفحة ويب هذه ،ولكن أولئك الذين يرفضون ما كنت أقول
لهم ،ال تشير إلى صفحة ويب هذه ألنهم عمالء للشيطان وسوف محاولة إلغالق صفحة ويب هذه.

قد يموت الجسم لكن ليس الروح
والخوف ليس لهم التي تقتل الجسم ،ولكنها ليست قادرة على قتل الروح :ولكن بد ًال من الخوف منه وقادرة على تدمير كل من الروح
والجسم في الجحيمMatthew 10:28 .

ال اثنين العصافير تباع فارثينج؟ وواحد منهم لم تقع على أرض الواقع دون والدك .ولكن يتم ترقيم كل الشعر جد ًا من راسك .غير ذلك،
أنتم أنكم من قيمة أكبر من العصافير العديد من الخوفMatthew 10:29-31 .
عندما كنت تأخذ "كلمة هللا الحقيقية" ،وقد عرضت عليه في صفحة ويب هذه ،وأصبح "الرسول يسوع" ،الخروج والوعظ لآلخرين ما
تتعلمه هنا ،ثم وضعت نفسك عرضه لإلدانة من عائلتك وغيرها ،بما في ذلك أولئك الذين سوف محاولة إلسكات لك .ما اآليات أعاله تقول هو
الخوف ال أن تصبح رسوال نشاط يسوع ،على الرغم من أن البعض اآلخر قد قتل لك ،سوف تعرف الحياة األبدية بسبب الشهادة الخاصة بك من
"تعاليم يسوع" .بك الموت بشري ما إال نقطة انطالق "الحياة األبدية".

اعترف للرب
ولذلك يعاقب ،اعترف لي قبل الرجال ،له سوف اعترف أيضا أمام أبي الذي في السماءMatthew 10:32 .
لك أن تموت في الترويج "تعاليم يسوع" ويضمن الدخول الخاص بك إلى السماء والحياة األبدية.

وو ألولئك الذين ينكرون هللا
ولكن يعاقب ترفض لي قبل الرجال ،وسيكون له أيضا أن ينكر أمام أبي الذي في السماءMatthew 10:33 .

أن ما تقوله يسوع هنا هو أن أولئك الذين يضطهدونكم سيكون لها القدرة على قتلك وتدمر جسمك ،ولكن لهم أي سلطة على روحك.
ولذلك ال خوف يقتلون في الخاص بك شهادة تعاليم يسوع أو من اإلنجيل المقدس هلل ،إلعطاء حياتك بشري باسم هللا ،وسوف تكسب أنت "الحياة
األبدية" .في حين ،إذا كنت تخشى من اضطهاد وأنت تتعثر في الشهادة الخاصة بك من هللا ،ثم قد حفظت مؤقتاً حياتك بشري والهيئة ،ولكن كنت
سوف يفقدون "الحياة األبدية" الخاصة بك في نهاية المطاف.

هللا مكان فوق األسرة
ال أعتقد أن أنا جئت إلرسال السالم على األرض :جئت ال إلرسال السالم ،ولكن سيف ،ألنني جئت إلى تعيين رجل تختلف ضد أبيه،
واالبنة ضد أمها ،واالبنة في القانون ضد والدتها في القانون .ويكون أعداء الرجل هم من بلده المنزليةMatthew 10:34-36 .
إنجيل يسوع المسيح ،الذي هو اإلنجيل نفسه كاألب في السماء ،والحقيقة في تناقض مباشر "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .ولهذا السبب ،أولئك
الذين يرفضون رؤية "كلمة" هللا الحقيقية ،ولكن االستمرار في قبول أكاذيب الشيطان ،سوف يضع االبن في معارضة األب وابنه في معارضة األم.

حزن الشخصي
وقد ثبت هذا النبوية بالنسبة لي شخصيا .أي من األخوة أو األخوات يقبل أو حتى يريد أن يسمع أي شيء أن أتحدث عن من ما بينت لي
هللا .لدى اثنين من أبنائه وأحفاده عدة ،وليست واحدة منها قبلت ،أو حتى تريد سماع ما يجب أن أقول .باختصار لقد أصبحت منبوذة في عائلتي .وأنا
أقبل هذا كثمن يتعين دفع في المقابل إيماني في تعاليم يسوع ،وكل ذلك هللا قد كشف لي.
هذا وقد عرفت شخصيا .لم تكد من هللا قد تطرق لي ،وقدم لي وبالتالي للقدرة على رؤية حقيقته ليس فقط ،بل فهما لما أظهر لي ،حاولت
أن تظهر زوجتي ،واألخوات واألخوة .حاولت أن تكشف لهم أن الذي كشف هللا بالنسبة لي ،كما أنه كشف لي ،في النظام أنه كشف عن أنه بالنسبة
لي .هذه فقط احتضنت زوجتي كحقيقة أن هللا قد أعطى لي لكتابة .وقد رفضت بلدي األخوات واألخوة ما قد أظهرت لهم .على الرغم من إظهارهم
كلمات هللا ،يتحدث من بلده الشفاه ،كما تتوفر لكل من الدراسة( ،ال تقرأ) ،ولكن دراسة الكتاب المقدس ،ورفضوا الحقيقة هللا ،ألن ذلك يتناقض مع
ما قبلتها كل حياتهم ،وحيث أنها تواصل احتضان أكاذيب الشيطان ،التي تتفق مع ما يعتقدون فعال أن يكون صحيحاً.
عمي ،الذين قد أحببت كشقيق طوال حياتي ،قطعت معظم االتصال معي .وهو أحد الوزراء كنيسة بروتستانتية ،وبدالً من االستمرار في
سماع "كلمة" هللا الحقيقية من لي ،أنه قد منع لي من االتصال به .مثل تلك من سنهدرين الذين يضعون قطعة قماش في آذانهم منعا لجلسة االستماع،
عند  Stevenبشر يسوع كالمسيح ،ويجري ذلك أيضا بعمى توقف حتى أذنيه ،ذلك أنه ال يمكن سماع كلمات هللا الحقيقية.
يسوع يعلم أنه يجب علينا أن نضع حبنا هلل فوق األسرة ،درسا قد أرغمت على التعلم ،مع قلب األلم والثقيلة.
أضاف أن حسين األب أو األم أكثر من لي ال يليق لي :وقال أن حسين ابنه أو ابنته أكثر مني ال يليق ليMatthew 10:37 .
إعطاء الخاص بك العبادة هلل ،يجب عليك وضع هللا قبل كل شيء ،حتى الحب لألم واألب ،وفوق الحب الخاص بك للزوج/الزوجة
واألطفال .إلى عبادة هللا وضع حبك له وكل ما يقف قبل حتى القلق الخاص بك للحياة الخاصة بك.

جديرة باهلل
وقال  takethال صليبة ،ويتبع بعد لي ال يليق ليMatthew 10:38 .
أنه فينديث حياته أنها تخسر :وأنه لوسيث حياته لمصلحتي يجب العثور عليهMatthew 10:39 .
إذا كنت تتعثر في الخاص بك شهادة إنجيل هللا ،كنت قد تنقذ حياتك بشري ،ولكن سوف تفقد "حياتك الخالد" .في حين أن أولئك الذين
يقفون بسرعة في شهادتهم هلل ،على الرغم من أنها قد تفقد حياتها بشري أنها سوف تكسب "الحياة األبدية" ،كمكافأة لإليمان الراسخ.

أنه ريسيفيث لك ريسيفيث لي ،وقال أنه ريسيفيث لي بأن ريسيفيث له أنه أرسل لي .ويعاقب تعطي للشراب معزل واحد من هذه القليل
منها كوب ماء بارد فقط باسم تلميذ ،حق ًا أقول لكم ،أنه في الحكمة ال يفقد مكافأة لهMatthew 10:40-41 .
في هذه اآليات يسوع يقول لنا أن نكون جديرين به ،وأن أقول أن تكون جديرة بعبادة هللا الحقيقي والصحيح ،تحتاج إلى تناول الخاص بك
عبر ،مما يعني أن السير مشيا على األقدام وليس مجرد نقاش .إذا لم يكن لديك عبادة هللا بقلبك كله ،والروح والعقل ،ثم ال حقاً تحب هللا .ولعلكم
تذكرون ،العبارة" ،مع كله القلب والروح والعقل "،من اقتبس من سفر التثنية حيث أعطى  Mosesالتعريف كما أن حفظ الوصايا العشر ،ومنها
يسوع أعطانا له الوصية األولى ،الذي وصفه بأنه أعظم من جميع الوصايا .أن يسوع يخبرنا بأن االحتفاظ بالوصايا العشر هو وصية أعظم من
جميع الوصايا ،ثم اقترح عليك أن تصغي ،وتبدأ رحلتك لوالدة جديدة من أحد الذين يعيش تحت أكاذيب الشيطان ،أحد الذين ولدت من جديد في
الحقيقة من هللا-يسوع.

هو يسوع المسيح؟
وأنه جاء لتمرير ،عندما قدم يسوع حدا لقيادة تالميذه اإلثني عشر ،غادر ثم للتدريس والوعظ في مدنهمMatthew 11:1 .

اآلن عندما سمع يوحنا (المعمدان) في السجن أعمال المسيح ،أرسل اثنين من تالميذه ،وقال له" ،أنت الفن أنه ينبغي أن تأتي ،أو هل علينا
أن نبحث عن آخر؟" Matthew 11:2-3

أجاب يسوع وقال لهم" ،اذهب وشو جون مرة أخرى تلك األشياء التي أنتم نسمع ونرى :تلقي المكفوفين البصر والمشي عرجاء ويتم
تطهيرها البرص ،وتسمع الصم ،يتم رفع القتلى حتى ولدى الفقراء اإلنجيل بشر لهم .والمباركة أنه ،يعاقب ال يجوز اإلساءة ليMatthew .
11:4-6
وكما أنها غادرت ،بدأ يسوع يقول منعزلة الجموع بشأن جون" ،ما خرج يي إلى البرية لترى ،قصبة تهتز مع الريح؟ Matthew 11:7
يسوع يسأل الحاضرين حوله سؤاالً" ،لماذا ذهبت إلى البرية إلى يوحنا المعمدان؟ ذهبت لرؤية قصبة تهتز مع الريح؟ "
ولكن ما ذهب ية ألن نرى؟ رجل يلبس يتباهى لينة؟ ها ،وأن ارتداء المالبس الناعمة هم في بيوت الملوكMatthew 11:8 .
يسوع هو طرح السؤال" ،تذهب إلى البرية للعثور على جون ،رجل يلبس مالبس الجميلة؟ لن تجد أولئك الذين يرتدون مالبس الجميلة في
البرية ولكن في منازل الملوك والشعب من الثروة" .

ولكن ما ذهب ية لرؤية ،نبي ًا؟ نعم ،أقول لك ،وأكثر من نبي .لذلك هو أنه ،من بينهم هو مكتوب" ،ها ،أبعث رسول بلدي قبل الوجه
خاصتك ،والذي يقوم بإعداد طريقة خاصتك قبل إليكMatthew 11:9-10 ".

حق ًا أقول لكم" ،فيما بينها أن يولدون لنساء هناك خلت لم ترتفع قدر أكبر من يوحنا المعمدان :على الرغم من ذلك فهو األقل في ملكوت
السموات أكبر مما كانMatthew 11:11 ".
إجابات يسوع نفسه السؤال" ،ال ،ذهبت لسماع شهادة هللا كما يتحدث عن طريق رسول هللا ،جون".

ومن أيام يوحنا المعمدان حتى اآلن ملكوت السموات سوفيريث العنف ،واعتبر العنف بالقوة .جميع األنبياء والقانون تنبأ حتى جون.
Matthew 11:12-13
وإذا كنتم سوف تحصل عليه ،وهذا هو إلياس ،التي كان ليأتي" ،أنه هاث آذان يسمع فليسمعMatthew 11:14-15 ".
هذه هي طريقة يسوع قائال" ،الحكمة هو المبرر ألطفالها".
وقد تنبأ أن المسيح لن يأتي حتى بعد أن عاد إلياس النبي .وكان إلياس واحدة فقط من اثنين من الرجال الذين لم يعرف موت جسم بشري،
حيث رفعت هذه إلى الغيوم باهلل ،ال يزال على قيد الحياة ،عندما كان عملهم على األرض كاملة.
ما يسوع وهو يقول هؤالء الناس حول له وكذلك لنا الذين يشاهدون كلماته ،أن يوحنا المعمدان كان إلياس ،وذلك قد أنجز النبوءة المتعلقة
باليأس ،وهذا أعطى ذلك دليالً على أنه كان يسوع المسيح.

يأتي إلى الكتاب المقدس كطفل
ثم يعطي يسوع صالة إلى األب في السماء.

أشكر إليك ،يا األب ،رب السماء واألرض ،ألن أنت يمتلك بإخفاء هذه األمور من الحكمة والحصافة ،ويمتلك أنزل لهم فاتنة .وحتى مع
ذلك ،األب :لذا يبدو جيدا في األفق خاصتكMatthew 11:25-26 .
يسوع يخبرنا بأن فقط أولئك الذين يقبلون الحقيقة هللا كاألطفال الصغار لها أي فرصة للدخول إلى السماء .في هذه الصالة ،يسوع هو
تقديم الشكر هلل األب ،هذا بحكمته ذلك.
القارئ يمكنك أن تعرف ماذا يسوع أقول لك في هذه اآلية؟ هل تفهم ما يعنيه يسوع عندما قال أنه يشير فقط ألولئك الذين كانوا كاألطفال
الصغار يمكن أن نفهم ما كان التدريس ولكن أولئك الذين كانوا الحكمة والحصافة ،ال يفهم ،وذلك رفض ذلك الذي يبشر به يسوع؟
كشخص بالغ ولدينا جميع الخبرات في حياتنا التي تعطينا فهمنا والتفسيرات ،وفيما يتعلق بكيفية عبادة هللا ،ولكن كطفلة ،قبل كان لدينا تلك
التجارب ،ونحن نقبل أن التي قيل لنا ،ووجود أي شيء في لنا أن نعطي المقارنة ،ونحن نقبل ك  trueعندما قال لنا من قبل شخص ونحن على ثقة.
كبالغين ونحن بالفعل تعيين وفهم المعتقدات فيما يتعلق بكيفية عبادة هللا ،حتى عندما شخص يقول لنا شيئا يتعارض مع ما نعتقد بعد فترة
حياة من الخبرات ،فمن الصعب أن لم يكن المستحيل بالنسبة لنا أن نقبل أي شيء أن يناقض أن ما سبق نعتبره صحيحاً.

لهذا السبب أن يسوع يقول لنا" ،إال تلك التي تأتي إلى هللا كما األطفال الحصول على فرصة للدخول في الجنة "،الذي يعني ببساطة ،تقبل
التي لها تأسيسها في "اإلنجيل المقدس" هلل ،ال تقارن رأيك تعرفه بالكتاب المقدس ،ولكن دائما ً قبول أن التي يتحدث بها هللا كما أن قبول طفل الذي
قال بأنه يثق.

تثق بكلمة هللا
إذا كان ال يمكن العثور على ما كنت تعتقد في الكتاب المقدس ،ثم ال يتحدث بها هللا ،وذلك ليس من هللا .يعتقد ثم ما هو يتحدث عن هللا،
ورفض أو إعطاء ال الفكر الذي ال يدعمه الكتاب المقدس.
تذكر :التي يتحدث بها هللا وهو هللا وهو وللحقيقة ،والتي ال يمكن أن تكون مدعومة بكلمة هللا ،وهي أكاذيب الشيطان .قارن بين ما كنت
تعتقد من تجارب الحياة الخاصة بك إلى ما هو يتحدث عن هللا وكتب في الكتاب المقدس .إذا لم تجد في الكتاب المقدس أن الذي يعطي الدعم لما
كنت تعتقد ،ثم ما كنت تعتقد هو كذب الشيطان.
تذكر ماذا يقول هللا لنا:
أحب لهم أن الحب لي؛ وتلك التي يسعى لي جد سنجد لي .األمثال 08:17

وهذا القول ،أن أولئك الذين يأخذون الوقت والجهد جد السعي للحقيقة من خالل دراسة الكتاب المقدس ،وسوف تجد الحقيقة .وبهذه
الطريقة سوف تعرف من التعليم في الحقيقة ،في الواقع وفي الجوهر ،لم يعد في "اإليمان األعمى" .أولئك الذين يعتقدون من "اإليمان األعمى"،
وليس عن طريق التعليم ،ويحب معظم هذا الشيطان ،هو قبول عمياء ال تعرف لنفسك ،حتى عندما يقول لك الشيطان اكاذيبه ،قبولك كالحقيقة.

تقليد آيات "شريعة هللا"
وفي ذلك الوقت ذهب يسوع في "يوم السبت" من خالل الذرة؛ وتالميذه هونجيريد ،وبدأ نتف آذان الذرة ،وتناول الطعامMatthew .
12:1
وأصبح لليهود التقاليد ،من خالل قوانين مكتوبة على يد رجل ،والقيادة للملوك وشيوخ المعبد الذي قدم "يوم السبت" يوم الرهبة بدالً من
يوم واحد لنتطلع إلى .في اآليات التالية ،يحاول يسوع في العطاء يوم السبت كيوم للفرح في عبادة هللا ،إظهار أن يوم السبت تم إنشاؤه للرجل ،وال
أن الرجل تم إنشاؤه ليوم السبت-

كتب في "الوصية الرابعة" هي الكلمات" ،ستة أيام سوف أنت اليد العاملة ،والقيام بكل العمل خاصتك :لكن اليوم السابع هو السبت الرب
خاصتك هللا :في ذلك أنت سوف ال تفعل أي عمل وال أنت وال هم االبن ،وال خاصتك ابنه ،خادم خاصتك ،ال خاصتك أمة ،ال خاصتك الماشية ،ال
خاصتك غريب داخل خاصتك غيتس".
"أنت سوف ال تفعل أي عمل "،مفتاح الكلمات هنا في العالقة إلى  Matthew 12:1أعاله ،تتسم بالغموض في أحسن األحوال .تعريف
ما المقصود بكلمة "عمل" هللا أدت إلى الكذب والخطأ بشيوخ معبد الشيطان على مر األجيال ،وفيما يتعلق بنوايا هللا .في محاولة للبقاء وفيا لوصايا
هللا ،شيوخ المعبد على مر األجيال بسبب العقوبات على األشياء التي لم تكن مواتية بسبب عطلة السبت في المقام األول.

واحد مثل هذا الهجوم أنه كان غير قانوني للمشاركة في حصاد المحاصيل ،وأن يجري العمل ،أو االنخراط في تلك هود النابضة بالحياة.
كما ترون ،يسوع وأتباعه كانوا ال حصاد المحاصيل ،ولكن كانت ببساطة اختيار الذرة لالستهالك الفوري ،لكن شيوخ المعبد والشعب ككل ،حسبما
يفهم من تلك األخطاء على مر األجيال ،النظر في حقيقة أنها قد الختيار الذرة بلغت خطيئة ضد "الوصية الرابعة" ،ولذلك فهي عرضه للعقوبة ،
الرجم حتى الموت.
ولكن عندما رأيت الفريسيين ،وقالوا له" ،ها خاصتك التوابع ما فيه غير قانوني للقيام ببناء يوم السبتMatthew 12:2 ".

ولكن (يسوع) وقال لهم" ،أنتم لم اقرأ ماذا  ،Davidعندما كان هونجيريد ،وهم الذين كانوا معه؛ كيف دخلت إلى بيت هللا ،ويأكل خبز
الوجوه ،الذي لم يكن مشروعا له أن يأكل ،ال لتلك التي كانت معه ،ولكن فقط للكهنة؟ " Matthew 12:3-4
أو أنتم لم اقرأ في القانون ،كيف أنه في "أيام السبت" الكاهن في المعبد تدنيس يوم السبت ،وهي تالم؟ Matthew 12:5
ما يقوم به يسوع هو تصحيح هذا الذي تم بطريق الخطأ ،بإعطاء هذا مثاالً حيا .يسوع هو أيضا مساواة تالميذه للكهنة.
ولكن أقول لكم" ،أن في هذا المكان أحد أكبر من المعبد"Matthew 12:6 .
ثم يروي يسوع جميع الحاضرين ،أن هناك "في هذا المكان "،أحد أكبر من المعبد .بني المعبد كرمز لقدوم المسيح ،حتى أنه عندما
وصل إلى الفعل لديه عرشه في المكان .وكان أن المعابد وكان الغرض هو اإلشارة إلى قدوم المسيح ،يعني أن المسيح أكبر من المعبد ،للمعبد لكن
العرش المسيح ،ولكن أن كان يسوع المسيح.

ولكن إذا يي كان يعرف ما مينيث هذا ،سوف يكون رحمه ،وعدم التضحية ،وأنتم ال يدين برئ .البن الرجل هو رب حتى "يوم السبت".
Matthew 12:7-8
في اآليات أعاله يخبرنا يسوع الذي هو في الواقع المسيح ،وأن ذلك تلك النبوءات قد استوفيت .في األمثلة المذكورة أعاله يسوع هو أيضا
تبين أن التقاليد والقوانين التي تطورت من محاولة إعطاء تعريف لكلمة "العمل" وقد نمت إلى األشياء التي ليست كاهلل المقصود .في آخر اآلية
يسوع يقول أنه كالمسيح ،ابن هللا؛ لديه السلطة لتصحيح الخطأ مرة أخرى إلى تعريف لما يقصد به هللا.

الخير
وعندما كان يغادر ثم ،ذهب إلى كنيس بهم :وها ،كان هناك رجل الذي بيده ذبلت .وطلبوا منه ،قائال" :مشروعة للشفاء يوم السبت؟" قد
يتهمونهMatthew 12:10 .
تذكر :هؤالء الناس هم الفريسيون أن يسوع كان يتحدث إلى .أنهم رأوا يسوع وتعاليمه تهديدا لمصدر دخلهم ووضعهم في المجتمع .لذا
عندما طلبوا منه إذا كان الشفاء في "يوم السبت" كان قانونيا ،كان مع العلم بأنه سوف يقول نعم ،مما يعطي لهم من األدلة لتوجيه االتهام له بكسر
تقليد منذ فترة طويلة التي عقدت في الخطأ ،وذلك ينظر في خطأ ،أنها  Mosesللقانون وهللا.

وقال لهم" ،الرجل ما يكون هناك بينكم ،يجوز لها شاه واحدة ،وإذا أنها تقع في حفرة في يوم السبت ،وسوف أنه ال يكمن عقد عليه ،ورفع
بها؟ ثم كم هو رجل أفضل من خروف؟ ولهذا السبب أنها مشروعة أن تفعل جيدا في "أيام السبت"Matthew 12:11-12 .

الكلمات الرئيسية هنا" ،القيام بعمل جيد "،يعني إلظهار الرحمة والشفقة ،وعلى قدم المساواة للقيام بأعمال مجلس اللوردات .هذه من
تعاليم يسوع السابقة .أن ما تقوله يسوع ،هو إذا كنت تشارك في األمور لزيادة مجد هللا األب ،ثم أنه ال يمكن أن يكون خطيئة ،ولكن القيام بعمل
جيد.
أن يعود إلى سالمة األغنام ،وضع موضع التنفيذ هذه الحتميات األخالقية التي تدرس من قبل السيد المسيح ،ولذلك خطيئة ال يمكن أن
ترتكب.
لشفاء شخص ذوي اإلعاقة ممارسة الرحمة والشفقة ،للمشاركة في سبل هللا وذا فليس خطيئة.
ثم  saithأنه الرجل" ،تمتد إليها ملكك اليد ".وأنه تمدد المنصوص عليها؛ وأنه تمت استعادة كاملة ،مثل كاآلخرMatthew 12:13 .
ثم خرج الفريسيين ،وعقد مجلسا ضده ،كيف أنها قد تدمر لهMatthew 12:14 .
في محاولتي الشخصية للبقاء وفيا لمعنى ما يسمح للقيام به وما ال يسمح للقيام به في "يوم السبت" ،ولقد استخدمت هذه اآليات أعاله كدليل
بلدي .إذا ما أنا مزاولة لصالح اآلخرين ،إظهار الرحمة أو الكرم ،ثم أنها شيء جيد وليس ذنبا للقيام .كما أنني أرى أولئك الذين هم األطباء
والممرضات الذين يعملون خالل ساعات "يوم السبت" للقيام بعمل هللا ،حيث أنهم ليسوا في الخطيئة عندما يذهبون للعمل.
عندما خرج يسوع خالل ساعات "يوم السبت" وبشر ،وتلتئم ،واضطر إلى شياطين ،أنه تم القيام بعمل هللا ،وبالتالي إذا كان الخروج في
"يوم السبت" ،والتبشير لآلخرين ،ثم انطلقت أيضا في عمل هللا ولذلك ال يمكن أن يكون في الخطيئة.
هو فهمي لما يدرس يسوع فيما يتعلق بخصوص "يوم السبت" لتجنب الدخول في أي شيء شرير .أنها خطيئة لشراء أو بيع خالل ساعات
"يوم السبت"؛ ولذلك أبقى بعيداً عن مخازن وغيرها من مؤسسات البيع بالتجزئة خالل ساعات "يوم السبت".
أنها خطيئة المشاركة في أي نشاط له إمكانات يجري الممثل لديانة كاذبة أو أن يبشر بانجيل هللا لمكافحة .أنها مع هذا في االعتبار ،لماذا
أنا ال تدخل في المنازل من أي من أفراد عائلتي الذين ال يقبلون "كلمة" هللا الحقيقية ،خالل ساعات "يوم السبت" .في حالة القيام بذلك ،أنها قد
تشارك في الطقوس الدينية أو المناقشة التي تأسست عليها "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،ومن ثم أيضا ،وأنا يمكن أن تكون مشوبة بمثل هذه األنشطة.
بدالً من أن فرصة مثل هذه األمور قد مكثت في بيتي ،حيث ال توجد مثل هذه األنشطة سوف تحدث.

آيات الحقيقة في هللا أكاذيب الشيطان
وهناك درس يمكن تعلمه من هذا الحدث .القارئ تعرف ما هذا الدرس؟ النظر في الفريسيين ،وال أعتقد منهم كرجال الشر ،ولكن كالرجال
الذين لديهم فترة حياة من الخبرات التي قد قال لهم عبادة هللا بطريقة معينة ،ثم النظر في يسوع ،ال كما نعلم له أن يكون ابن هللا ،ولكن الفريسيين
تصور له ،ورجل الذي هو الوعظ اإلنجيل الذي يتعارض مع الكثير من ذلك الذي عقد الفريسيين كحقيقة هللا.
هذا عقد ضيقة للتقاليد كشريعة هللا ،بدالً من طاعة القانون كما هو مكتوب ،متفشية في العالم الذي أعيش فيه .عند قبول كالحقيقة التي ال
يتكلمها شفاه هللا ،ومكتوب بخط يد األنبياء ،الخاص بك عبادة هللا ولذلك خطأ في أن يجري اعماه يكمن الشيطان ،ال ترى له الخداع .حتى عند
شخص مثلى يأتي على طول ويقول لك أن لديك عبادة هللا خطأ في رفض لي ،ماذا أقول ،ومما رفض "كلمة" هللا الحقيقية.

أنت مع هللا أو ضد هللا
أنه ليس معي ضدي؛ وقال أن جاثيريث ليس معي سكاتيريث في الخارجMatthew 12:30 .
هل تفهم ما يقوله يسوع في هذه اآلية؟ إذا كنت تحب هللا ،والعبادة له كما أنه أوامر ،واحتضان ويكتب وصاياه على قلبك ،وتعيش حياتك
بالمعنى المقصود في هذه الوصايا ،فأنت معه ،كنت واحداً من القديسين هللا .إذا كان ال يمكنك االحتفاظ بكافة "وصايا هللا" ،وبالتالي ال عبادة هللا كما
أنه أوامر ،ثم لم تكن معه ،وهللا يرى فقط باألسود واألبيض .إذا كنت طاعة هللا ،ثم يمكنك إظهار الحب هلل ،حالة عصيان أو عبادة هللا في أي طريقة
أخرى سوى ما قال أوامر ،ثم تكره هللا ،ال يوجد أي منتصف الطريق.
ربما يمكنك أن ترى هذا بمزيد من الوضوح في المثال التالي .عندما يعود يسوع( ،المجيء الثاني) ،أنه سيدعو كل "القديسين هللا" الميت
وفي قبورهم ،حتى له في السحب .ثم قال أنه سيدعو جميع الذين التي ال تزال تعيش "القديسين هلل" ،حتى له كذلك .لذلك ستكون هذه هم "القديسين
هللا" معه .وكل ما تبقى على األرض ،وفي المقابر أو على قيد الحياة هي منتشرة في جميع أنحاء األرض ،والتي ال يجري مع يسوع فهي منتشرة
في الخارج.
يتم تعريف "سانت من هللا" بواسطة يسوع ك :تلك التي الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح .الوحي 12:17

خطايا األب
ولهذا السبب أقول لكم" ،يجوز أن يغفر كل طريقة من الخطيئة والتكفير منعزلة الرجال :ولكن ال يجوز أن يغفر التجديف ضد األشباح
المقدسة منعزلة الرجال .ويعاقب سبياكيث كلمة واحدة ضد ابن اإلنسان ،فإنه يجوز أن يغفر له :ولكن يعاقب سبياكيث ضد األشباح المقدسة ،يجوز
ال يغفر له ،ال في هذا العالم وال في العالم أن يأتيMatthew 12:31-32 .
في اآليتين أعاله يسوع يقول لنا أنه على الرغم من أننا قد أخطأ ،ليس متأخراً جداً بالنسبة لنا .إذا أننا التوبة ذنوبنا وأسأل هللا الصفح ،قال
أنه سوف يغفر لنا .إال أننا يجب أن التوبة في الحقيقة وفي الواقع ،إذا كنت أقول لك من التائبين إال في قلبك ال ،سوف تعرف هللا.
ومع ذلك ،إذا كنت قد أخطأ ضد األشباح المقدسة ،أنت عمدا وعن قصد تعزيز العقائد الباطلة التي تنتقص من اسم وطبيعة هللا .إذا كنت
كاهن أو غيرها الزعيم الديني ،الذي يعلم اآلخرين األكاذيب (وتعلمون أن األكاذيب) وحتى اآلن ال يزال استدعاء لهم صحيحاً ،ثم أنت تكفر ضد
األشباح المقدسة .األشباح المقدسة هي كلمة هللا" ،اإلنجيل المقدس" هللا الحية .عندما تقوم عن عمد أو عن علم بتغيير معنى هللا "اإلنجيل المقدس"،
ثم هي اآلثم ضد األشباح المقدسة.
على سبيل المثال ،سفر التكوين  ،3:4إبليس قال ،آدم وحواء ،ذلك أنهم "سوف يموت بالتأكيد ال "،إذا كانت تآكل من شجرة معرفة الخير
والشر .عند القيام بذلك ،أنه كان يدعو هللا كاذب .هلل وقد قال لهم أنه سوف يموت بالتأكيد .بواسطة استدعاء هللا كاذب ،إبليس ارتكب خطيئة ضد
األشباح المقدسة؛ أنه تمس بسمعة وشرف هللا بتغيير الكلمات التي يتحدث بها هللا ،ومما يغير معناها إلى شيء آخر.
لقد قيل لنا أنه رجل ولد في هذا العالم مع خطيئة آدم ،والسبب أنه أكلت من الشجرة المحرمة ،على الرغم من أن هللا قد قال لهم ال.
ولكن من شجرة معرفة الخير والشر ،سوف أنت ال تآكل منه :لفي اليوم الذي أنت إيتيست منه أنت سوف يموت بالتأكيد .نشأة 02:17

ولكن هذا ليس الخطيئة التي نحن جميعا تتحمل .خطيئة حقيقية ،الخطيئة التي ال تغتفر ،أن آدم وحواء يعتقد أكاذيب الشيطان ،كالحقيقة،
وحقيقة هللا كالكذب .عندما قال الشيطان لهم أن هللا كذب لهم فيما يتعلق بشجرة المعرفة ،أنه إذا كانوا يأكلون من ذلك تصبح كاهلل ،وهللا ال يريد لهم
لتحقيق هذا المستوى ،مساوية له.

والثعبان قال امرأة" ،أنتم ال يجوز يموت التأكيد :هلل تعرف أن اليوم أنتم أكل منه ،ثم تفتح عينيك ،وأيها يكون كاآللهة ،ومعرفة الخير
والشر ".سفر التكوين 5-3:4

آدم وحواء يعتقد الشيطان حتى ولو كانوا يعرفون هللا شخصيا ووثيقا .وكان والده وشقيقه هللا .هللا جاءت وجلست معهم في الحديقة يوم
واحد كل أسبوع للبلدية معهم( ،السبت) ،حتى اآلن أنها أحبه حتى القليل الذي قبلوا يكمن صرح لهم بالشيطان ،بدالً من االعتماد على كلمة هللا
كالحقيقة .فمن هذه الخطيئة التي ال تغتفر ،وكان ال يأكل الفعلية من ثمرة الشجرة.
فمن هذه الخطيئة غفر يسوع عندما مات على الصليب .لم يعد سيكون األطفال لدفع ثمن خطايا آبائهم .نحن من اآلن فصاعدا ،اعتبارا
من اليوم الذي يسوع كان مسمر على الصليب ،ستكون مسؤولة فقط عن الذنوب الخاصة بنا ،لم تعد مسؤولة عن ذنوب آبائنا .ويرد هذا الدعم في
اآلية التالية.
ال يطرح اآلباء حتى الموت لألطفال ،وال يكون األطفال باإلعدام لآلباء؛ بل يطرح كل رجل حتى الموت لبلده اآلثام .سفر التثنية 24:16

يمكن أن يغفر الخطايا التي نرتكبها خالل حياتنا أنفسنا إال إذا نسأل هللا أن يغفر لنا .إذا كنت ال تسأل المغفرة ،ثم هللا ال يغفر لك .بالنسبة
لي هذا حتى اآلن دليالً آخر على أن حفظ وصايا هللا العشر هو األساس ألي عبادة هللا الحقيقي والصحيح .السبيل الوحيد هو شيء الذنوب إذا أنها
تتعارض مع  Wordوشريعة هللا .الوصايا العشر هي "شريعة هللا"؛ ولذلك الطريقة الوحيدة التي يمكنك يمكن الخطيئة انتهاكا للوصايا العشر.

ولكن أنا أقول منعزلة لكم" ،أن كل كلمة الخمول التي يجوز للرجل أن يتكلم ،وهي تعطي االعتبار منه في يوم القيامة .خاصتك عبارة
أنت سوف يكون له ما يبرره ،وسوف تكون أدان خاصتك عبارة أنتMatthew 12:36-37 " .
هلل ،الكلمات التي تتكلم تتصل اتصاالً مباشرا بأفكارك وافكارك تتصل مباشرة بالقلب .إذا كنت محبة هللا ،واطاعة قوانين بلده ،والوصايا
العشر وكتب لهم على قلوبكم ،يمكن أن تأتي ال المكر من فمك .إذا من ناحية أخرى يمكنك انتقاء واختيار الوصايا التي كنت ترغب في أن تبقى،
فقلبك غير نقية ،وسوف تتكلم الكلمات التي تعتبر بغيضة إلى هللا.

ها ،في األيام القادمة( ،في نهاية األيام) saith ،الرب ،سوف أقوم عهد جديد مع بيت يهوذا :ال وفقا للعهد الذي أدليت به مع آبائهم في
اليوم الذي أخذت منهم باليد إلخراج لهم من أرض مصر؛ بلدي العهد الفرامل ،كان زوج لهم saith ،الرب .لكن هذا يجب أن تكون العهد ،وسوف
أقوم ببيت إسرائيل؛ بعد تلك األيام( ،في نهاية األيام) saith ،الرب ،وسوف أضع بلدي القانون في أجزائها إلى الداخل ،واكتبها في قلوبهم؛ وسوف
يكون على هللا ،ويجوز أن شعب بالدي 31:31 .إرميا33-

العبارة" ،بعد تلك األيام "،إشارة إلى نهاية العصر ونهاية األيام ،وعهد يسوع على األرض ألف سنة.
وسوف يكتب هللا لهم( ،قوانين هللا ،وهي الوصايا العشر) فضال عن تعاليم يسوع األخالقية في قلوبهم .فقط أولئك الذين قد اتخذت قوانين
هللا ومرت بوالدة جديدة لشخصية واألخالق ،باحتضان الوصايا العشر وجعل أخالق هللا أن تكون أخالقهم ستكون مشمولة في "العهد الجديد" مع
هللا .لم يعد هل من الضروري أن يكون القلفة الختان ،ولكن هللا يريد أن يكون لديك قلب عملية الختان.

ما هذا يتلخص أولئك الذين نقاش ،ولكن تفشل السير مشيا على األقدام ،سيحكم على عباراتهم هم أنفسهم قد تحدث على مدى سنوات
حياتهم .أولئك الذين يذهبون من خالل العملية خالل هذه الحياة ،أن تصبح أحد مع هللا ،أولئك الذين سيرا على األقدام في روح الرب ،لن يكون
للوجه يوم القيامة ،ولكن سيكون من بين أولئك الذين يتم تناولها في السحب أن يكون مع يسوع عند عودته.

عائلة هللا
وفي حين أنه تحدث إلى الشعب ،ها ،والدته وإخوته وقفت دون ،رغبة منه في أن أتكلم معه .ثم قال له" ،ها واألم خاصتك وخاصتك
األشقاء الوقوف دون ،رغبة منه في أن أتكلم مع إليك"Matthew 12:46-47 .

ولكن اإلجابة عليها وقال له أن قال له" ،الذي هو أمي ومن هم إخوتي"؟ وتمتد إليها يده نحو تالميذه ،وقال" ،ها أمي واخوتي! ليعاقب
سنفعل إرادة أبي الذي في السماء ،نفسه هو أخي ،واألخت ،واألم "Matthew 12:48-50 .
وباختصار ،إذا كنت اعتناق تعاليم يسوع ،الذي كما هو مبين في بلده الوصية األولى تتضمن ويقوم على االحتفاظ بالوصايا العشر،
وإعطاء تعريف يفعل إرادة األب الذي في السماء ،ثم أنت أخوه للمسيح ،وهو الخاص بك األخ واألخت وأمك ،وبعبارة أخرى ،هو يسوع عائلتك.
إذا كنت ال تعيش بتعاليم يسوع ،ثم يمكنك ليسوا أخوه ليسوع ،وبالتالي ال تكون معه لكن تنتشر في الخارج .يقول كنت مسيحياً ،ليس نفس
تعيش حياتك ضمن تعاليم يسوع .عليك بالمشي سيرا على األقدام وليس مجرد نقاش.
هل نفهم أن الذي يتحدث عن يسوع؟ إذا كنت على طاعة هللا ،وحفظ وصاياه ،وعبادة هللا كما أنه قد أمر أن نحن العبادة له ،والتي توضح
األربعة األولى من الوصايا العشر ،وإذا كنت أيضا قد اتخذت األخالق هللا وجعلت الخاص بك األخالق ،كما توضح في آخر ستة من الوصايا
العشر ،ثم أيضا أنت األخ وأخوه ليسوع  ،ألنك تفعل إرادة األب.
هؤالء الذين يعتقدون أنفسهم "القديسين هلل" ،ولكن ال تندرج تحت تعريف أعاله ،هم أولئك الذين يعتقدون أنفسهم المسيحيين أو اليهود ،بل
هي في الحقيقة عبادة هللا مخالف لذلك الذي كان يحظى .إعطاء المسيحيين التشدق لكونها مسيحية ،ولكن قلوبهم بعيدة عن عبادة له كما أنه األوامر.
اليهود الذين يرفضون يسوع المسيح ،وقد تبقى الوصايا العشر ،ولكن دون شهادة يسوع ،هي عدم عبادة هللا كما أنه أوامر.
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