الفصل 4
تعاليم يسوع المسيح
يسوع يعلم باألمثال
يعرف بأنه "المثل" :قصيرة قصة بسيطة ،التي يمكن أن تتعلق بالشعب ،الذي يوضح درسا أخالقية أو دينية-

حكاية رمزية للزارع
ها ،الزارع خرج إلى زرع؛ وعندما قال أنه زرعت ،سقطت بعض البذور من جانب الطريق الجانبية ،ودجاجة أتى ويلتهم لهم حتى:
سقطت بعضها على أماكن صخرية ،حيث كان األرض ليس كثيرا :وفورا أنها انتشرت ،ألنهم في ال عمق من األرض :وعندما كانت الشمس حتى
أنهم كانوا المحروقة؛ ونظرا ألنها قد ال الجذر ،ذبلت بعيد ًا .وسقطت بعضها بين األشواك؛ وانتشرت األشواك ،وخنق لهم :لكن أخرى سقطت في
األرض الجيدة ،وأوجد الفواكه ،بعض المرات ،وبعض سيكستيفولد ،وبعض ثيرتيفولد .الذين خلت آذان تسمع ،فليسمع؟ Matthew 13:3-9
عندما قال يسوع هذا المثل إلى كتلة الناس تجمعوا جولة له ،وكان بعض قليلة أن وجدت سيفهم لماذا تحدث .الكلمات القليلة الماضية تكشف عن
هذا" ،الذين خلت آذان تسمع ،فليسمع" .هل تفهم معنى هذا المثل؟
"الزارع" على الشخص( ،مزارع) الذين نباتات البذور .هذا هو واحد من سيمبوليسمس األولى أن يسوع يستخدم في صنع نقطة أو إعطائنا
الدرس .هذا مع العلم رمزية ،والتفكير في ما يقوله فيما يتعلق بالغرض من هللا ويسوع المسيح.
لكن ليس أحد المزارعين في جميع المزارع رمزية لشيء آخر.
البذور ال تكون البذور ولكن ترمز إلى شيء آخر.

معرفة أسرار
يسوع يعطي تفسيراً لهذا المثل كذلك ،ولكن أوالً أنه يعلمنا درسا آخر.
والتالميذ ،وقال له" ،لماذا سبيكيست أنت لهم في األمثال؟" Matthew 13:10
أجاب وقال لهم" ،نظر ًا ألنها تعطي لكم لمعرفة أسرار مملكة السماء ،ولكن ال تتاح لهم"Matthew 13:11 .

ما يقوله يسوع في هذه اآلية ،هو أن تالميذ هللا بحاجة إلى فهم معنى ما يعلم يسوع ،ولكن للشخص العادي في الشارع ال يفهم األقل يعلمون أوالً
وهم يمكن فقط أن تدرس إذا ما رغبوا في عبادة هللا كما أنه أوامر .إذا كنت فعال تعتقد أن الطريقة التي كنت عبادة هللا الصحيح ،ثم أنك ربما تكون
قادرة على فهم المثل أعاله على الجهاز الخاص بك.

يعاقب الذين يملكون الفهم
ليعاقب خلت وتتاح له ،وأنه يكون أكثر وفرة؛ ولكن يعاقب خلت ال منه تتخذ بعيد ًا حتى أنه قد خلتMatthew 13:12 .
في هذه اآليات يتحدث يسوع عن "القديسين هللا" .ولذلك ،تشير عبارة "ألي شخص قد خلت "،ألولئك الذين تأخذ من الوقت والجهد للبحث عن هللا،
وسوف يكون ما لديهم بالفعل الطريق من األمور الروحية( ،اإليمان باهلل)" .أن تعطي له ،وأنه يكون أكثر وفرة؛" وسوف يعطي هللا له( ،القديسين
هللا) ،أكثر من ذلك ،وفي وفرة.
هذا ال يشير إلى حياة الموتى ،ألن كانت قد وجدت هللا ،وقد ثبت باهلل كل ما اكتبه في هذه الصفحات ،وأنا ماليا اآلن أكثر فقراً مما قد
مضى قبل العثور على هللا .هذه اآليات أعاله تشير إلى العالم الذي سيأتي بعد إزالة الشر من هذا الكون ،وفي الحياة بعد القيامة إلى الحياة األبدية.
حرفيا عبارة "يعاقب خلت "،تشير إلى اإليمان وفهم لكيفية تقديم العبادة هلل .أولئك الذين يسعون "كلمة" هللا الحقيقية جد سوف يكون ما
لديهم بالفعل وأكثر من ذلك بكثير ،ومن أولئك الذين هم "القديسين هلل" .كل تلك التي للرجل ،والذين ساروا على األرض من أي وقت مضى،
بعضها ثروة أكبر من غيرها .أنها ألولئك الذين قدموا العبادة هلل كما أنه يحظى بأنه موجه إلى هذه الكلمات األولى.

لم يعاقب
هذه إال أن الذين ال يسعون هللا بالحرص وعزم القلب هم الذين يتحدث من يسوع في العبارة التالية" ،ولكن يعاقب خلت ال منه تتخذ بعيد ًا
حتى أن كان قد خلت "،حيث أنها ستترك مع أي شيء ،وال حتى تلك التي لديها بالفعل.
ما لديهم بالفعل حياة الموتى ،والتي سوف تؤخذ بعيداً عنهم في يوم القيامة ،وأولئك الذين ال تسعى إلى هللا وتعطي العبادة الحقيقية
والصحيحة لألب سوف تتلقى فقط غضب هللا في يوم القيامة ،ليس أي هدايا .سيتم إزالة كل ما لديهم في هذه الحياة منها ،ألن في الموت ،كنت تأخذ
شيئا معك.
وهذا أفضل أن يفهم كما ينظر إليها من منظور المجيء الثاني للسيد المسيح .في ذلك الوقت ،أولئك الذين سعوا إلى هللا ،وهي بالتالي "القديسين هلل"،
سوف تبقى التي التي لديهم (الحياة) ولكن سيتم إعطاء حتى أكثر من ذلك ،الدخول إلى السماء والحياة األبدية .أولئك الذين يرفضون الحقيقة هللا
سوف تفقد ليس فقط كل ما اكتسبوه في هذه الحياة ،ولكن سوف يفقدون حياتهم "نيران الجحيم" كذلك.

وبعد نظر ولكن ال نرى
ولذلك أنا التحدث إليهم في المثل :نظر ًا ألنها رؤية ال؛ انظر واالستماع إلى يسمعون ال ،ال يفهمونهاMatthew 13:13 .
على الرغم من أن أولئك الذين يرفضون الحقيقة هللا بعيون لترى مع هم المكفوفين بالحقيقة ،حتى ولو لديهم آذان لالستماع مع ،أنهم يرفضون سماع
الحقيقة هللا ،ولذلك ال يفهمون الذي يرد المعروضة عليهم.

أنا أعرف هذا ليكون صحيحاً ،ألن هناك في أسرتي التي أحبها يمكن رؤية ما أنا تبين لهم الذي أظهر هللا لي أوالً ،أو سماع "كلمة هللا" ،التي تحدثت
إليها ،وكشفت عن تلك الكلمات في الكتاب المقدس.
عائلتي هو من بين أولئك الذي يتحدث من يسوع في اآليات أعاله الذين سيتم االستماع كلماتي كما رواها لي باهلل ،لكن سوف ال سماع
الحقيقة ،وجود عيون لمشاهدة مع لن ترى ،ولذلك لن يحصلوا على فهم.

وبعد آذان ولكنها ال تسمع
لقلب هذا الشعب هو مشمع اإلجمالي ،وآذانهم مملة السمع ،وعيونهم أنهم قد قاموا بإغالق؛ خشية أن في أي وقت أنها ينبغي أن نرى
بعيونهم ،ونسمع بآذانهم ،وينبغي أن نفهم بقلوبهم ،وستحول ،وأنا يجب أن تشفي منهاMatthew 13:15 .
الكلمات الرئيسية لما يسوع يخبرنا في هذه اآلية" ،وستحول ".إذا كنت فتح نفسك للحقيقة هللا ،كما مفتوحة لتعليم طفل ،وهكذا قادرين
على سماع ورؤية وفهم ،ثم يمكنك سيتم تحويل من إيمان استناداً إلى أكاذيب الشيطان" ،اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،لعبادة هللا استناداً إلى "كلمة" هللا
الحقيقية ،هللا اإلنجيل المقدس.
كقديس هللا ،وسوف تلتئم عند يسوع الثانية القادمة ،قالوأنا يجب أن تشفي منها .أي العيوب "سانت من هللا" له في هذه الحياة ،شفاء هللا
وجعل لكم كامل عند القيامة الخاصة بك إلى الحياة األبدية.

التوابع رؤية وسماع وفهم
ولكن طوبى عينيك ،ألنهم يرون :ولك آذان ،ألنهم يسمعونMatthew 13:16 .
أنها لتالميذ المسيح أن القصد من هذه الكلمات ،ال مجرد رسله األولى ،ولكن بالنسبة لنا الذين يعيشون عبر العصور طاعة هللا .يسوع يقول لنا أن
عندما تحدث هذا المثل ،تالميذه يعرفون لماذا يتحدث ،وذا أنعم هللا ،وإذا كنت تعرف المعني قبل أن تقرأ تفسير يسوع ،ثم يمكنك أيضا المباركة.

حكاية رمزية فإن من "أوضح الزارع"
ولذلك نسمع يي حكاية رمزية للزارعMatthew 13:18 .
أن كنت تقرأ هذه الكلمات ،وافترض لذلك أنت دأب بحثا ً عن الحقيقة هللا ،وأظن أنه سوف برزت لك ما يحاول يسوع يعلمنا ،ولكن على فرصة
الخروج أن كنت غير متأكد من المعني ،يسوع يعطينا التعريف حتى ال تضطر إلى االعتماد فقط على ما قد كتبت.

من جانب الطريق الجانبية
عند أي واحد يسمع كلمة المملكة ،و  understandethال ،ثم جاء واحد شرير ،وكاتشيث التي كانت تزرع في قلبه بعيد ًا .وهذا هو الذي
تلقي البذور من جانب الطريق الجانبيةMatthew 13:19 .

واحد شرير هو بالطبع الشيطان لكن الشيطان ليس فقط الشخص ،ولكن اإلنجيل الشيطان كاذبة .إذا كان يعتقد عندما تسمع كلمة هللا ،ولكن
بسبب رفضك للنظر فيه بسبب الخاص بك الحالي ومنذ فترة طويلة ،أو أن لديك أي اهتمام بأي شيء لتفعل مع أي دين أو مناقشة للكتاب المقدس،
ثم فاز الشيطان على روحك ،ولديك فقط النار جحيم لنتطلع إلى.

أن نتذكر

هذا :مكافحة المسيح و "النبي الباطل" ال الرجل ،بل هي فكرة أو تحديداً أفضل كدين .صحيح أن هناك من الرجال على

رأس هذه األديان ،ولكن هم األديان أوالً وقبل كل شيء .هذا الدين يبدو وكأنه الصحيح دين هللا ،ألن األفضل قال األكاذيب هي تلك التي هي في
الحقيقة  %90وتقع فقط على .%10

تزوير األديان
هي هذه "األديان الباطلة" المزيفة لإليمان الحقيقي ونظرا بالوصايا العشر وتعاليم يسوع .وهذا السبب عندما تسمع بشر "اإلنجيل كاذبة"
الشيطان ،فإنه يبدو وكأنه هو "اإلنجيل المقدس اآللهة".
تماما مثلما مزيفة مشروع قانون  100دوالر يبدو وكأنه شيء حقيقي ألولئك الذين ليست تعليما في هذا الشأن ،حتى تبدو "اإلنجيل"
الشيطان كاذبة للغاية ويبدو وكأنه "كلمة" هللا الحقيقية ألولئك الذين ليست تعليما في ما هللا قد قال فعال ،وقد نشرت في كتب الكتاب المقدس.

الحقيقة البديهية آلهة
ولهذا السبب فإن هللا أعطى لي ،ومن خاللي لكم ،الحقيقة البديهية هللا؛
إذا كان هللا تكلم عليه ،ثم سوف تجد أنه في "اإلنجيل المقدس" هلل ،إذا كان هللا لم يتكلم ،ثم أنه لم يتم العثور على إنجيل هللا المقدس.
من الضروري أن تقوم بدراسة الكتاب المقدس جد؛ طرح األسئلة كما كنت تفعل ،ثم أخذ الوقت والجهد العثور على إجابات ألسئلتك ،من
خالل الصالة ودراسة جادة .تأكد من أن تقبل فقط والحقيقة أن الذي كنت متأكداً من يتحدث بها هللا ومكتوب في الكتاب المقدس "أنبياء هللا" .تثقيف
نفسك في دراسة ما هو مكتوب في الكتاب المقدس هو المفتاح للحصول على الفهم .اإليمان األعمى هو السبيل لقبول أكاذيب الشيطان.

عدم فهم
عند أي واحد يسمع كلمة المملكة ،و  understandethال ،ثم جاء واحد شرير ،وكاتشيث التي كانت تزرع في قلبه بعيد ًا .وهذا هو الذي
تلقي البذور من جانب الطريق الجانبيةMatthew 13:19 .
إلعطاء معنى أكثر وضوحا ً لهذه اآلية أعطى المثال التالي.
طوال هذه الكتابات الموجودة على صفحة ويب هذه ،لقد قلت مرات عديدة أن "يوم السبت يوم األحد" هو كذب الشيطان ،وثم أعطت اآليات في
الكتاب المقدس التي تجعل من الواضح جداً أن "اليوم السابع" من األسبوع (السبت) هو "اليوم بقية" هللا .إذا عندما كنت قد قرأت هذا ،لك مفهومة
ومقبولة وللحقيقة هذا ،ثم قمت باالستماع إلى "كلمة هللا" وفهمها.
إذا عندما كنت قد قرأت هذا أن يوم األحد هو كذب الشيطان ،ولكن رفض هذه الحقيقة واالستمرار في االحتفال بيوم األحد "يوم مجلس
اللوردات" ،ثم كنت المكفوفين ،والصم "كلمة هللا" .في هذا الصدد ،يمكنك قبول "واحد شرير" ،حيث يمكنك قبول اكاذيبه على "كلمة" هللا الحقيقية.
ولذلك ،كنت واحداً على جانب الطريق .بشر "كلمة" هللا الحقيقي لك ،ولكن كنت أعمى والصم لتلك الكلمات.

في األماكن الحجرية
إال أنه تلقي البذور في أماكن صخرية ،نفسه هو الذي يسمع الكلمة وحاال بفرح ريسيفيث؛ بعد خلت أنه ليس جذر في نفسه ،ولكن دوريث
لفترة من الوقت :عندما  arisethالمحنة أو االضطهاد بسبب الكلمة ،قبل وقبل هو اإلهانةMatthew 13:20-21 .
إذا كنت في أول عند سماع كلمة هللا التي تتلقاها مع الفرح ،ولكن ثم سخر واللوم موافقتك على كلمة هللا ،ثم رفض الحقيقة بسبب هذا االضطهاد،
والعودة إلى اإليمان استناداً إلى "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،األمر الذي يعني أن الحقيقة هللا يصبح الهجومية لكم ،بسبب اآلخرين الذين يضطهدونكم
ألن الحقيقة.
وهذا حدث تقريبا بالنسبة لي .في البداية ،في حين كان ال يزال يجري استحداثها إيماني ،اآلخرين سخر الذي أظهر هللا لي .عندما حاولت أن أكرر
ما هللا قد بينت لي أن هؤالء اآلخرين ،ضحك في وجهي وثم أصبحوا المتحاربة تجاهي .أفراد عائلتي ،الذين لديهم قوية والمعتقدات الدينية منذ فترة
طويلة ،وحاول التأثير لي بعيداً عن ما هللا قد بينت لي وتقبل أن الذي بشر في تلك الكنائس أن حضرا .أصبحت منبوذا ،والحب الذي كان يعرف من
جميع أفراد عائلتي مشمع الباردة ،لدرجة أن قبول لزوجتي ،وحب هللا أظهر لي ،أجد نفسي وحيدا في هذه الحياة.
إيماني والمعرفة التي قد حصلت على إبقاء لي قوي حتى أنا الكهف ليس للضغوط التي يمارسها أفراد عائلتي .وفي هذا أنا أثبت أن لدى جذر،
وعندما ضغطت ،إيماني وسمحت لي أن تنمو وتزدهر في عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
اآلخرين الذين ال يملكون الجذر ،سوف كهف للضغط الخارجي ،وأنها سوف تتحول بعيداً عن "كلمة هللا" والعودة إلى األكاذيب كما كان قبل سماع
الحقيقة هللا.

بين األشواك
كما أن تلقي البذور بين األشواك هو أنه يسمع الكلمة؛ والعناية بهذا العالم ،والغدر من الثروات ،وخنق الكلمة ،وأنه بيكوميث العقيمة.
Matthew 13:22
أنه يسمع كلمة هللا ،ولكنهم قلقون جداً إزاء ثروات أن هذه الحياة العروض ،سيتم إعطاء األسبقية للحصول على تلك الثروات ،والسماح لكلمة هللا أن
تذهب إدراج الرياح .لتتمكن من سماع كلمة هللا شيء واحد ،ولكن يمكنك أيضا أن نواصل من تلك القاعدة لالستماع للدراسة ،وتسعى إلى الحصول
على مزيد من الحقيقة هللا .كنت شخصيا يجب أن تبذل جهدا للوقت والصالة والتأمل؛ آخر سوف تغيب عن الحقيقة هللا والعودة إلى الطرق القديمة
الخاصة بك ،التي تستند إلى أكاذيب الشيطان" ،اإلنجيل" الشيطان كاذبة.
هناك من هم أسرتي مغمورة حتى في الوظائف أو المهن التي لديهم في أي وقت من األوقات "كلمة هللا" ،ولو تحدثت أجزاء منه لهم ،أنهم
يرفضونها ألنها ال تسهم في سعيها لتحقيق الثروة من هذه األرض ،أنها قد ال تشكل مصدر قلق لثروة وعود هللا ،وغير قادر على رؤية كيفية دراسة
"اإلنجيل المقدس" هللا سوف تساعدها في جهودها الرامية لجعل الكرات المعة وأشياء من هذه األرض لهم .ببساطة أنهم ال يفهمون أن كل ثروة هذه
الحياة ال يمكن أخذها معهم وال قيمة له لذلك في أي حياة ممكنة بعد القيامة.

إلى أرض جيدة
إال أنه تلقي البذور في األرض الجيدة أن يسمع أيضا بيرث الفاكهة ،و  bringethإلى ذلك ،بعض وغاليا ،حوالي ستين ،حوالي ثالثين.
Matthew 13:23
هو الذي يسمع بالكلمة الحقيقية من هللا ،ويأخذ الفرح في الكلمة ،ويضع حياته في هذا العالم في يد هللا ،ويتيح هللا يعطيه التوجيه ،سواء في الحياة،
والبحث عن "كلمة هللا" ،ويتيح هللا يُريه متزايدة أكثر من حقيقته ،بأخذ الوقت والجهد دراسة وأبحاث الكتاب المقدس  ،ثم هو "سانت هللا" .هو أنه
موجود على "أرض الواقع جيد" الحديقة الخصبة حيث حب هللا سوف تنمو وتزدهر.

القمح ،واألوزان الفارغة
حكاية رمزية أخرى طرحت قال لهم ،قائال" :ملكوت السموات هو تشبيه منعزلة رجل التي زرعت بذور جيدة في حقلهMatthew ":
13:24
الكلمة" ،تشبيه" ،يكشف عن أن يسوع هو مرة أخرى باستخدام سيمبوليسمس ،وذلك كما مع المثل األول ،هو تعليم لنا باستخدام شيء أننا يمكن أن
تتصل ،ولكن أن إال رمزية لما في الواقع يقول لنا.
تستخدم عبارة "مملكة السماء" لإلشارة إلى أن هذه سيمبوليسمس المتعلقة بالعبادة الحقيقية هلل ،وأولئك الذين سوف تؤخذ في مملكة السماء ،لعبادة
هللا كما أنه أوامر.

الزارع
في اآلية أعاله ،هللا هو الزارع" ،هو تشبيه منعزلة رجل التي زرعت" في أن كان هللا "بذر بذور جيدة" .البذور الجيدة هو "كلمة" هللا الحقيقية،
والخروج من هذا ،رجل ينشأ في "اليوم السادس من خلق" ،وهو سند في الطاعة.
عندما هللا خلق الكون ،أقام له الحقيقة وقوانين بلده طوال العملية وشرح لنا في الفصل األول من "سفر التكوين" .عند إنشاء هللا رجل على
األرض ،وكان الرجل السندات بتلك القوانين التي أنشأها هللا .مجرد رجل يتم إصالح إلى األرض بواسطة الجاذبية ،وليست مجهزة للطيران ،وذلك
أيضا رباط الرجل باألخالق هللا.

األب وابنه
وترد هذه التفسيرات من سفر التكوين إضافة دعم في اآليات التالية .في هذه اآليات ،هو إعطاء المسيح مقدمة وشرح صغير للعالقة بين
األب واالبن.
يمتلك الرب لي في بداية الطريقة ،قبل أعماله القديمة .األمثال 08:22

الرب هو هللا األب؛ بداية الطريقة ،ويشير إلى هللا األب ،وله إنشاء قاعدته األخالقية ،وكل ما يقف ،يمكن أن ندعو هذا عند هللا أوالً إنشاء "رمز
أخالقي" له ،والمسيح بالفعل هناك.

وكان إعداد من األبدية ،من البداية ،أو من أي وقت مضى األرض كان .األمثال 08:23

ما المسيح يقول لنا هنا أن يمر وقت طويل قبل أن هللا خلق األرض ،االبن بالفعل مع األب .كلمة "األرض" كما تستخدم هنا ،ال يشير إلى كوكب
األرض ،ولكن إلى المكان الذي يدعو هللا أن األرض حيث أحضر عن شرارة الخلق.
وكانت األرض دون شكل ،وباطلة؛ سفر التكوين 1:2

كما ترون ،هو يتحدث هللا عن المكان حيث أنه ينشئ خلق كاألرض ،فإنه يجري دون الشكل ،وفراغ .ولذلك ما المسيح يقول لنا هو أنه
كان جزءا من هللا األب حتى قبل الفراغ األسود من العدم أن يدعو هللا األرض موجودة .هذا هو التحقق من أو على األقل إعطاء الدعم في اآليات
القادمة.

عندما لم يكن هناك ال معانة ،وقد أحضرت المنصوص عليها؛ عندما لم يكن هناك ال ينابيع يزخر بالمياه .قبل سويت الجبال ،قبل التالل،
وقد أحضرت المنصوص عليها :في حين لم أنه (هللا) لم تقدم األرض ،وال في الحقول ،وال الجزء األعلى من الغبار في العالم .األمثال 26-08:24
عندما كان يستعد السماوات ،كان هناك :موعد بوصلة على وجه العمق :األمثال 08:27

كما تذكرون ،لقد تم إعطاء تفسير أن هللا هو الذي وضع القوانين التي يعمل الكون ،و "قوانين الفيزياء" كونها جزءا من القوانين التي
وضعها هللا وهذا أعاله اآلية ،ويظهر هذا أن يكون صحيحاً" .تعيين بوصلة "،وضع قواعد أو تعليمات بشأن كيفية شيء ستعمل أو تعمل .
تماما كما "قوانين الفيزياء" هي بوصلة التي تعطي الالئحة بشأن الكيفية التي وظائف الكون ،لذلك هي أيضا الوصايا العشر بوصلة التي
تعطي الالئحة بشأن كيف رجل إلى الدالة.

عندما أقام الغيوم أعاله :عندما كان عزز نافورات األعماق :عندما قدم إلى البحر المرسوم له ،أن المياه ال ينبغي أن تمر له الوصية:
عندما عين أسس األرض :ثم كان منه ،كأحد ترعرعت معه :وكنت يوميا سعادته ،ابتهاج دائم ًا أمامه .األمثال 30-08:28
مرة أخرى في هذه اآليات الثالث ،فإنه يجري سيظهر وأن هللا هو الذي جعل القواعد التي التي أنشأتها وظائف الكون .هذا هو إعطاء ضمانات
أقوى بالعبارة" :أن المياه ال ينبغي أن تمر له الوصية" .كما مع وصايا هللا العشر ،التي تملي كيف هو الرجل العمل أو التصرف ،قدم هللا الوصية
كيف يعمل الكون نفسه.

هللا هو الخالق
ما يقوله كل من هذه اآليات ،هو أن هللا أو المسيح هو إعطاء شرح أنه من هللا الذي أنشأه النظام الذي وظائف الكون ،أو كما نسميها
العلماء" ،قوانين الفيزياء" .ترى ،هللا هو الخالق من المجهرية للمجرة ،الكون يعمل كما يفعل ،ألنه أمر هللا أنه ينبغي.

البذور الجيدة
البذور الجيدة هو اإلنجيل المقدس" ،التي زرعت بذور جيدة في حقله "،التي أعطاها هللا للرجل حتى أن كنا نفهم ونعرف ما ينتظره هللا
منا .مع هذه التعليمات رجل يعرف ما ينتظره هللا منا ،إذا ما أخذنا ببساطة الوقت والجهد لمعرفة ما تعنيه.

عندما يمكنك االح تفاظ بوصايا هللا ،أنت على طاعة هللا .اإلنجيل المقدس هو "كلمة هللا" ،وأعطيت ألطفال إسرائيل للمرة األولى في شكل
مكتوب من خالل  .Mosesإنجيل هللا منذ قبل إنشاء هللا رجل على األرض ومع ذلك ،كما بينت في تفسير هللا الخلق .كان من خالل ،Moses
نصرة هللا ،أن هللا أعطى الرجل "كلمته المقدسة" في شكل مكتوب .من "اإلنجيل المقدس هلل" الحقيقة هللا يمكن أن وجد .ومن الكتب من الكتاب
المقدس أن تجدوا هللا "اإلنجيل المقدس" كما قال إلى "أنبياء هللا" ومكتوب أسفل لكل رجل الوصول إلى.

الميدان
"الميدان" هو العالم أو "األرض" التي زرعت بذور جيدة في حقله .عندما هللا خلق هذه األرض ،وكان الكمال ،عندما يتسبب هللا الحياة
إلى أن يتحقق على األرض ،كانت مثالية ،وعندما أنشأ هللا الرجل عند "الرجل األرض" كان مثاليا .عندما أعطى هللا رجل له الوصايا والقوانين،
كانت مثالية .فقط عندما توقف الرجل طاعة وصايا هللا بسبب األكاذيب الشيطان ،الرجل تندرج من هذا الكمال أوجه اإلجحاف الخطيئة.
الكلمات" ،هو تشبيه منعزلة رجل "،رمزية هلل ،أو ابن اإلنسان ،المزارعين ،الذين زرعت له "اإلنجيل المقدس" على العالم.

وبينما ينام الرجال
ولكن بينما ينام الرجال ،عدوة تأتي وزرعت األوزان الفارغة بين القمح ،وذهب طريقتهMatthew 13:25 .
"عندما ينام الرجل" ،يشير إلى حقيقة أن توقف الرجل يجري اجتهادا في فهم واحترام وصايا هللا ،ونظرا لعدم الحرص ،الشيطان كان قادراً على
خداع الرجل عن طريق األكاذيب والتشويهات في تفسيرات "كلمة هللا".

الرجال
"الرجل "،تحدث عن يشير إلى جميع البشر ،الذين هم نائما ً في العمى على الحقيقة هلل ،بسبب األكاذيب والخداع من الشيطان أو عدم
االكتراث بأي ذكر هلل أو له اإلنجيل.

العدو
الشيطان هو "العدو" ،لكنها تذهب إلى أعمق من ذلك .االسم الشيطان ليس اسم الذي أعطى هللا فقط إلبليس عندما سقط من نعمة .االسم
الشيطان يشير إلى الجميع ،والمالك والرجل ،الذي يسقط من نعمة هللا .الشيطان هو االسم الذي هللا قد أعطى لكل األنشطة المضادة هللا والعبادة.
إبليس كان األولى أن تصبح الشيطان ،ولكن جميع المالئكة الذين سقطوا وأولئك الرجال ،وأن تعمل على تشجيع العصيان هلل ،هو أيضا من
الشيطان.
أعتقد أن الشيطان بأنه دين غارق في العصيان للقوانين واألخالق هلل .مكافحة المسيح و "النبي الكاذب" جوانب شيطان ،في ذلك هم أيضا
األديان يعظون العصيان هلل.

األوزان الفارغة
بهذه الكلمات ،وزرعت األوزان الفارغة بين القمح ،يمكنك التفكير في األوزان الفارغة كتلك يكمن الشيطان و األوزان الفارغة يتم
مضمن مع "كلمة" هللا الحقيقية" ،البذور الجيدة" أو القمح .
وهذا له معنى أكبر عند مقارنته بالعبارة من الكتاب المقدس .سوف تجد في هذه الكتب من الكتاب المقدس" ،كلمة" هللا جيدة؛ ما هذا المثل
هو تعليم لنا أن مضمن في صفحات الكتاب المقدس التي تحتوي على الحقيقة هللا هي أكاذيب الشيطان كذلك .لقد أظهرت هذه الحقيقة في مناسبات
عدة في هذه الكتابات ،حيث الكلمات في اللغات الحديثة اليوم ال يملك نفس معنى هللا أصالً عندما كتبها أول األنبياء في اللغة العبرية القديمة
واليونانية .إذا قمت بتغيير معنى "كلمة هللا" ،فإنه يتوقف عن كونه "كلمة هللا" ويصبح كذب .وبهذه الطريقة ،قيل أن بعض من أكاذيب الشيطان.

القمح
يمكنك أيضا أن نفكر من القمح "كلمة" هللا المقدسة ،الشيطان التي تم تضمينها اكاذيبه ،األوزان الفارغة ،الدخول "اإلنجيل هلل" ،وبالتالي
تغيير كلمة هللا إلى شيء ال من هللا ،بل يكمن.
ما هو شرح يسوع بالنسبة لنا ،هو أن الشيطان مختلطا ً يكمن "إنجيل هللا المقدس" في صفحات الكتاب المقدس .أفضل طريقة أن كنت قد
يفهم أن الشيطان قد لوثت الكتاب المقدس بأكاذيبه .لهذا السبب يجب أن يدرس الكتاب المقدس باجتهاد وليس مجرد قراءته كما كنت تقرأ رواية.

أطفال واحد شرير
هؤالء الرجال ،الذين تقبل هذه األكاذيب وأعتقد أن هللا "اإلنجيل المقدس" هي ،أطفال واحد شرير( ،الشيطان) ،وأنها تفعل ذلك نظراً لعدم
دأب البحث عن هللا ،ولكنها بدالً من ذلك قبول من خالل اإليمان األعمى ،وهو آخر من أكاذيب الشيطان ،هللا يريد أن نفهم ،ويتطلب معرفة ،والذي
بدوره يتطلب دراسة جدية .فمن أولئك الذين يمتنعون عن السعي للحقيقة هللا جد هللا الذي سوف يكون له حصاده ،الذين هم المالئكة ،وحزمة معا
ورمي إلى نيران الجحيم ،بينما أولئك الذين يتم رفع االحتياطي من البذور الجيدة ،وأن "القديسين هللا" ،سوف تعطي الحياة األبدية ومدخل إلى
السماء.

األوزان الفارغة هي أكاذيب الشيطان
ولكن عندما النصل انتشرت ،وجلب الفاكهة المنصوص عليها ،ثم ظهرت األوزان الفارغة أيضاMatthew 13:26 .
أولئك الذين استمعنا إلى كلمة هللا اختنق ومحلها من اإلنجيل كاذبة من الشيطان .لبعض قد يكون من الصعب أن يقول اإلنجيل الحقيقية "هلل" من
"اإلنجيل كاذبة" الشيطان ،مثلما من الصعب أن نقول يطلق النار على الشاب من القمح من يطلق النار على الشاب من األعشاب الضارة.

خدم البيت
خدام تنسكب هي المالئكة هلل ،حيث خدم البيت وقال له:
سيدي الرئيس ،ال أنت بذر البذور الجيدة في حقل خاصتك؟ من أين ثم خلت من األوزان الفارغة؟ Matthew 13:27
وقال لهم" ،عدو هاث القيام بهذا" .وقال خدام له" ،أنت الذبول ثم أن نذهب وجمع لهم؟" Matthew 13:28
ولكنه قال أن "ني؛ لئال بينما أنتم جمع ما يصل األوزان الفارغة ،أنتم الجذر يصل أيضا القمح معهمMatthew 13:29 " .

اسمحوا ينمو كالهما معا حتى الحصاد :وفي وقت الحصاد أقول لحصاده ،جمع ية األولى معا األوزان الفارغة ،وربطهم بحزم لحرقها:
ولكن جمع القمح في بلدي الحظيرةMatthew 13:30 .
عندما هو فقط انتشرت نبات قمح من على وجه األرض ،يمكن أن يكون من الصعب تمييز القمح من األعشاب .وهذا صحيح "القديسين هلل" وتلك
التي تعتقد أنها هي القديسين .ولذا يقول المزارع (هللا) السماح لهم تنمو معا ،وسوف نعرف واحد من اآلخر في وقت الحصاد.
أن ما تقوله هللا هنا هو أن لديه األمل في أن تسحب منهم حتى خالل وقتهم الحياة على األرض أولئك الذين فقدوا في الشيطان يكمن وربما
بعد رؤية الحقيقة وذلك يكون حفظ ،إذا أنه ينبغي السماح له المالئكة( ،حصاده) ،قبل األوان ،وأنهم قد سحب ما يصل أيضا أولئك الذين قد يتم
تحويل خالف ذلك.
هذا لماذا سمح هللا الشيطان وقتا ً لتتمتع بسلطة على األرض .إذا كان هللا ببساطة حصلت على التخلص من الشيطان في بداية اكاذيبه ،كما أنه يمكن
أن يكون بسهولة ،ثم رجل ال تتاح الفرصة الختيار بقرارهم "وصايا هللا" ،أكثر من أكاذيب الشيطان .أن هللا يريد حبنا والعبادة له ألن نعطي له
باختيارنا ،ال باإلكراه .هللا يريد حبنا له ينبغي أن تستند معرفتنا بمنظمة الصحة العالمية وما هو هللا ومن أجله ،إذا كنت تجهل منهم هللا ثم كيف يمكن
كنت من أي وقت مضى أحبه مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح والعقل؟
بالسماح للشيطان وقته ،أولئك الذين يأتون إلى هللا القيام بذلك من الحب واالحترام وما يقف ،هي القمح ،وجميع اآلخرين األوزان الفارغة أو
األعشاب .ما ورد أعاله كان تعليلي لهذا المثل؛ يسوع يعطي له تفسيراً لهذا المثل على النحو التالي.

في كلمات يسوع الخاصة
الحقل هو العالم؛ البذور الجيدة هم األطفال في المملكة؛ ولكن األوزان الفارغة األطفال واحد شرير؛ Matthew 13:38
وهذا يعطي مرة أخرى دليل على أن هناك اثنين من اإلنجيل واإلنجيل كاذبة الشيطان هللا اإلنجيل المقدس ،معرفة أي واحد يمكنك إسناد
الخاص بك عبادة هللا ال بد من الذهاب إلى الحياة األبدية أو الموت األبدي .كشف هللا لي طريقة بسيطة لتحديد الحقيقة من الكذب ،وتزويدها لكم في
ما يلي.

الحقيقة البديهية آلهة
إذا كان هللا تكلم عليه ،فإنك سوف تجد أنها في "اإلنجيل المقدس"،

إذا كان هللا تكلم عليه ،ثم أنها الحقيقة،
هذه هي الحقيقة ،ألنها من هللا،
أنها من هللا ،ألن هللا تكلم.
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنك لن تجد ذلك في "اإلنجيل المقدس"،
إذا كان هللا لم يتكلم عليه ،ثم أنها كذبة،
أنها كذبة ،ألنه ليس من هللا،
أنه ليس هللا ،ألن هللا لم يتكلم عليه.

على سبيل

المثال :فإنه يعتقد على نطاق واسع بالمسيحيين أن هللا إذن ،والتغاضي عن نقل السبت من اليوم السابع من األسبوع

(السبت) إلى اليوم األول من األسبوع (األحد) .أطلب منكم ،حيث في الكتاب المقدس يقول ذلك؟
إذا أنه ال يتحدث بها هللا ثم أنه ليس من هللا .لقد قضيت معظم وقتي الحرة منذ شباط/فبراير  2008في الدراسات والبحوث للكتب من
الكتاب المقدس والتاريخ للرجل فيما يتعلق باألمور تنبأ ،ابدأ وجدت أي تعليمات أو الوصية باهلل أو يسوع أن اليوم األول من األسبوع هو "يوم
مجلس اللوردات من بقية" .وقد وجدت عدة مرات ولكن أين هللا يخبرنا بأن اليوم السابع من األسبوع هو "يوم السبت المقدس" له؛ سفر التكوين
الفصل  2والفصل خروج  20:10اسم اثنين فقط .هناك مثال آخر في الكتاب المقدس أن يساعد على فهم كيف يعمل الحقيقة البديهية هللا.

عيد الفصح
عندما  Mosesوالشعب في أمان في سيناء ،بعد بعد الخروج من مصر ،أخبرهم هللا بأنهم وأجيالها المقبلة تذكر جميع أن هللا قد فعلت لهم
قبل االحتفال الفصح .ونحن نعرف هذا من هللا ،ألنه مكتوب في الكتاب المقدس .ليس فقط أمر هللا عندما يكون عيد الفصح التي يتعين مراعاتها ،لكن
ما هي األطعمة إلعداد ،كيفية إعداد الطعام ،ومن ثم كيفية تناول الطعام .وفي هذا هللا محددة جداً ،وبنية معينة .وهذا صحيح أيضا في صيغة
"الوصية الرابعة" وهللا نفس القدر محددة ويومه المقصود من بقية من المؤكد.
لذا أطلب منكم ،حيث أنه مكتوب مع هذه تعليمات دقيقة بشأن نقل السبت من "اليوم السابع المقدسة" غير مقدس في اليوم األول من
األسبوع؟ إذا أنه ال يتحدث بها هللا ثم أنه ليس من هللا .بهذه الطريقة أن الشيطان يروي بعض اكاذيبه بالنسبة لنا ،ومن هذه األكاذيب التي هي
"اإلنجيل" الشيطان كاذبة وفي المثل أعاله هو األوزان الفارغة.
العدو التي زرعت لهم هو الشيطان؛ الحصاد هو نهاية العالم .ووالحصادون هم المالئكةMatthew 13:39 .
العدو(الشيطان) ،زرعت في األوزان الفارغة( ،اإلنجيل كاذبة).
الحصاد هو المجيء الثاني للسيد المسيح.
في موسم الحصاد سيفصل "مالئكة هللا" األبرار( ،أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا وشهادة يسوع) ،من األشرار.

ولذلك جمعت األوزان الفارغة وأحرقت النيران؛ حتى يكون في نهاية هذا العالمMatthew 13:40 .
نيران الجحيم ينتظر كل الذين يرفضون عبادة هللا كما أنه أوامر .ولذلك هذا المثل" ،القمح واألوزان الفارغة" نبوءة قدمها يسوع في
"نهاية األيام" و "مجيء الثانية للمسيح".

يرسل ابن اإلنسان مالئكته المنصوص عليها ،وسوف يجتمعون خارج مملكته جميع األشياء التي تجرح ،ومنها القيام بظلم؛ Matthew
13:41
ابن الرجل ،إشارة إلى يسوع.
أولئك الذين يسيء هللا هم أولئك الذين ال يعبد هللا كما أنه أوامر.
أولئك الذين يفعلون ذلك ظلم هم أولئك الذين ال تبني أخالق هللا ،كما أنها توضح الست األخيرة من الوصايا العشر فضال عن تدرس لنا
من قبل يسوع ،وأولئك الذين ال يعبد هللا كما أنه قد وردت في األربعة األولى من الوصايا العشر.
ويقوم يلقي بها في أتون نار :تكون هناك عويل وصرير األسنانMatthew 13:42 .
الفرن النار من "نيران الجحيم".
سوف يكون هناك عويل وصرير األسنان ألولئك الذين يتعبدون باإلنجيل كاذبة الشيطان التفكير هي عبادة هللا حسب األوامر ،وأنه لن
يكون قادراً ع لى أصدق عندما ترفض هللا لهم .هؤالء الناس الذين هم قوي في عبادتهم ،التي بسبب أكاذيب الشيطان ،ستتخذ تماما بمفاجأة أن هللا
يراهم ال قديسيه ،ولكن كأولئك الذين لديهم عالمة الوحش .لهذا السبب أن يكون البكاء وصرير األسنان.
وهذا تحذير ،ال تقبل ما أقول لكم كالحقيقة واآلخرين ،لكن تعرف بنفسك إذا كان صحيحا ً أو كذب بدراسة جادة ،والبحث ،وفي الصالة هلل.
اسأل هللا أن تظهر له الحقيقة وأن أعطيكم فهم أنه عندما ترى أن الحقيقة سوف تتصور كالحقيقة.
ثم يقوم الصالحين تلميع المنصوص عليها كالشمس في ملكوت أبيهم .الذين خلت آذان تسمع ،فليسمعMatthew 13:43 .
الصالحين وتلميع المنصوص عليها ألنه سيكون هناك لم يعد أي من المغفلين الشيطان ترك على األرض ،وبعد "مجيء الثانية للمسيح"،
إال أن "القديسين هللا" سيكون من األيسر ،وكل الشرور وقد أزيلت قبل المسيح.
ح اليا في العالم ،وأولئك الذين العبادة وفقا الكاذيب الشيطان ،أو إعطاء ال العبادة على اإلطالق؛ يفوق عدد تلك التي يمكن تعريفها بأنها
"القديسين هلل" .عندما يعود يسوع ،وسيتم إزالة كل شر من على وجه األرض ،سيتم ترك "القديسين هللا" فقط ،وأنهم سوف يلمع الزاهية ،لم تعد
الحاجة إلى العيش في ظل الشر وخدعت.

144,000
يسوع يقول لنا في "سفر الرؤيا" أنه قبل اندالع الحرب العظمى ،ستكون هناك "القديسين هللا"  144,000نظراً ألن "مارك هللا" .لفهم
أهمية هذه ،قارن هذا إلى كم من الناس التي تعيش حاليا على األرض ،أو  ،7,000,000,000أو  7بيليون .إذا كان لك نسبة هذا كنت قد
 %0.002057من سكان األرض يمكن تعريفها "القديس من هللا" ،بينما  99.9979في المائة من السكان غير قادرين على أن يعرف أن "القديسين
هللا" .هذا مع العلم ،يمكن لك نعتقد حقا ً أن كنت أحد القديسين هللا؟
إلظهار هذا في ضوء آخر ،يقدر أن هناك على األقل  1000000000أو المسيحيين مليار واحد في العالم اليوم .هذا وتحصل على نسبة
 14.2857في المائة سكان األرض يعتبرون أنفسهم المسيحية .يمكنك أن ترى مع هذه المشكلة؟ في حين أن ما يزيد على  %14السكان تعتبر نفسها
أن تكون المسيحية ،هللا يسلم فقط %002057 .أو أقل من 4/1ال واحد في المئة أن "القديسين هللا".

أطلب منكم هذه المسألة؛ إذا كان هللا يرى عدد قليل جداً ،أقل من  1في المائة كالقديسين والمسيحيين تستأثر بأكثر من  %14ثم ال هذا
أقول لكم أن النصرانية ال يساوي يجري "سانت من هللا".
الذين خلت آذان تسمع ،فليسمع ،طريقة أخرى للقول ،والوقت ينفد ،التفكير في الحياة الخاصة بك والخاص بك اإليمان.
تذكر :إذا أنه يتحدث بلسان هللا ثم أنها من هللا ،إذا كان هللا لم يتكلم كذب.

شريعة هللا الوفاء بها؟
أنه مقبول على نطاق واسع بالعديد من الديانات المسيحية أن الوصايا العشر قد تحققت إلى حد جعلها عفا عليها الزمن قبل المسيح .أنهم
سوف أقول لكم أن كمسيحي لك هي التي أنقذت "نعمة هللا" يدينون ببساطة أن يسوع هو المخلص الخاص بك .ولكن إذا كنت قد تم إيالء االهتمام
لتعاليم يسوع ،سترى أن يسوع ليس فقط يعلمنا بشأن الوصايا العشر ،إال أنه اتسع عليها كذلك.
إذا كان يسوع يعلم منهم ثم كيف من الممكن أن يجعل منهم عفا عليها الزمن؟ وهذا رأيتم بعينيك كما قد تعطي لك اقتباسات من الكتاب
المقدس .إذا كان هللا تكلم عليه ،وهو مكتوب في الكتاب المقدس ،وإذا لم يتكلم هللا عليه ،ثم أنك لن تجد ذلك في الكتاب المقدس .هذه العقيدة المسيحية
هي في الواقع كذب الشيطان ،وهذا السبب هللا ال يتعرف جميع المسيحيين في العالم كالقديسين هللا.

الصيادين الصافي
ما يلي مرة أخرى رمزية نبوية في "نهاية األيام" و "مجيء الثانية للمسيح".

مرة أخرى ،ملكوت السموات مثل منعزلة صافية ،أن يلقي في البحر ،والتي تم جمعها من كل نوع :الذي ،عندما كانت كاملة ،ووجهوا إلى
الشاطئ ،وجلست ،وجمعت الخير في السفن ،ولكن إقصاء السيئةMatthew 13:47-48 .

حتى يكون في نهاية العالم :المالئكة ما يأتي عليها ،وقطع األشرار من بين فقط ،وسوف يلقي بها في الفرن النار :تكون هناك عويل
وصرير األسنانMatthew 13:49-50 .
 Saithيسوع لهم" ،يي أن يفهموا كل هذه األمور؟" Matthew 13:51
هل نفهم المثل من القمح واألوزان الفارغة وشرح يسوع منه؟ إذا قمت بذلك ،ثم قد الرب يعطي بركاته لك ،إذا كنت غير متأكد أو دهشت
تماما ثم تأخذ من الوقت للتفكير المثل ،وتعليلي ،ومن ثم شرح يسوع .ثم في الصالة إلى هللا ،أطلب منه لإلرشاد والتفاهم .عند اتخاذ تلك الخطوة
األولى للبحث عن الحقيقة هلل ،ثم قال أنه سوف يجيب صالتكم .ومع ذلك ،يجب اتخاذ هذه الخطوة وتكون على استعداد التخاذ أي خطوات إضافية
أخرى أن هللا يقودك إلى اتخاذ وآخر قلبك ليس حقا ً في ذلك ،وكنت ال حقا ً بحثا ً عن الحقيقة .وسوف تعرف هللا.

آيات التقاليد شريعة هللا
ويعتقد واحد طريقة أخرى أن الشيطان يقول له األكاذيب من خالل إرساء التقاليد على مدى عدة أجيال حتى الناس تعرف التقليد فقط وال
تعطي كيف أنها في صراع مباشر مع "كلمة هللا".

تكريم خاصتك األب واألم
ثم جاء إلى يسوع الكتبة والفريسيين ،التي كانت من القدس ،قائال" :لماذا خاصتك التوابع التعدي تقليد الشيوخ؟ ألنها غسل أيديهم ال عندما
يأكلون الخبزMatthew 15:1-2 " .

إال أنه أجاب وقال لهم" ،لماذا أنتم أيضا التعدي وصية هللا حسب التقاليد الخاصة بك؟ ألمر هللا ،قائال ،الشرف خاصتك األب واألم :وأنه
شتم األب أو األم ،دعه يموت الموتMatthew 15:3-4 ".

لكن أنتم يقول" ،يعاقب يجوز القول لوالده أو والدته ،أنها هدية ،من أي نوع أنت مايتيست تكون استفادت من قبلي؛" والشرف ليس والده
أو والدته ،وقال أنه يجب أن تكون حرة .وهكذا جعلت يي "وصية هللا" بال تأثير التقاليد الخاصة بكMatthew 15:5-6 " .
وقد وضعت تقاليد عبر العديد من األجيال التي إذا كان طفل قدم هدية إلى المعبد الذي يجب أن تذهب إلى الرعاية له تتراوح أعمارهم بين
أو إينفيرميد اآلباء واألمهات ،أن الطفل لن يكون انتهاكا "الوصية الخامسة" ،تكريما لألب واألم الخاصة بك .عند القيام بذلك ،التقليد على مدى
مظلل شريعة هللا .هذا هو التجديف ،لقوانين هللا نهاية المطاف السلطة ،والقوانين والتقاليد للرجال خاضعة لقوانين هللا.

المنافقين
أنتم المنافقين ،حسنا تنبأ أسياس منكم ،قائال أن هذا الشعب دراويث قريب لي بالفم ،وهونوريث لي مع شفاههم؛ ولكن قلوبهم بعيدة عن لي.
ولكن عبثا يعبدون لي ،التدريس للمذاهب الوصايا للرجالMatthew 15:7-9 .
إلى جانب ذلك أنشأت واضحة والدرس المستفاد هنا يتعلق بتقاليد خطأ شغل شيوخ المعبد ،درسا آخر ملحوظ .هو تعليم يسوع حول
الوصايا العشر .لماذا سيعطي يسوع التعليق فيما يتعلق بتقاليد التي يلقي بظالله وصية إذا صيرت عفا عليها الزمن الوصايا العشر منه؟
تذكر :أنه يتحدث بلسان هللا إذا كان صحيحاً ،إذا كان ذلك ال يتكلمها من هللا ،ثم أنها كذبة.
ويحمل هذا الدرس صحيح اليوم أيضا .المسيحية في استمرار لتقليد أنشأتها كنيسة روما في  12:00م أن يوم األحد هو الصحيح يوم
السبت .ال يوجد شيء في الكتاب المقدس؛ ال توجد تعليمات أو األمر من هللا أو يسوع أن هذا الصحيح .الوصية الرابعة محددة جداً فيما يتعلق بأي
يوم األسبوع ،و "اليوم السابع" ،الذي هللا المقدسة وقدس ،ولمراقبة أي أيام األسبوع األخرى أن يكون في المعارضة المباشرة "كلمة هللا".
إذا كنت مسيحيا ً وتالحظ الخاص بك الكنيسة "يوم السبت يوم األحد" ،ثم يمكنك الخاص بك الكنيسة ليست من هللا ومن اعماه يكمن
الشيطان .استيقظ ،الوقت ينفد! أولئك الذين لديهم عيون السماح لهم بمشاهدة ،أولئك الذين لديهم آذان فليسمع.

الذي يدنس رجل
ودعا العديدة ،وقال لهم" ،اسمعوا ،وفهم :ليس ذلك الذي  goethفي الفم ديفيليث رجل؛ ولكن أن الذي يأتي من الفم ،وهذا ديفيليث رجل" .
Matthew 15:10-11

تذكر :هذه اآليات تعطي المناقشة بشأن عدم الرسل بغسل أيديهم قبل األكل الخبز ،إذا كنت تفكر في ذلك ،ليست صحية .ال يمكنك أوالً
أن غسل اليدين قبل الجلوس لتناول الطعام؟ يسوع هو عدم إعطاء المناقشة بالحق أو خطأ لعدم غسل اليدين ومع ذلك ،بدالً من ذلك ،يسوع هو
عرض كيف تقاليد المعبد تتعارض مع "قوانين هللا".
ويمكن االطالع على المفتاح لفهم اآليتين أعاله ،في معنى هذه العبارة" ،ديفيليث رجل" .كلمة دنس يعرف :بوصمة وغرضهم وتلطيخ أو العذري.
ما يشير إلى يسوع هو القانون من صنع خاطئين أن الذي كان مثاليا .يسوع يقول الكلمات التي تتكلم؛ تحديد ما هو في قلب الرجل.
كيف يمكنك دنس رجل؟ هل نفهم ما يشير إلى يسوع؟ ما هو الذي يخرج من فم رجل أن يدنس رجل؟ هل تناول الطعام باأليدي القذرة
دنس لك؟ ال أعتقد ذلك .يسوع يقول لنا أنه ليس من األغذية التي نتناولها التي سوف دنس لنا ،بل أن الذي يخرج من الفم ،والتي سوف دنس رجل.
إذا كنت أتكلم كلمات الصالحين ،كما هو معرف في األخالق هللا ،ثم كنت الصالحين ،إذا كنت تتحدث تجديف أو األكاذيب أو الكلمات من
الغضب ،ثم كنت غير الصالحين ،وهي بالتالي إثم ،وقد لوثت الجسم.

الفريسيون هم باإلهانة
ثم جاء تالميذه ،وقال له" ،كنوويست أنت أن الفريسيين باإلهانة ،بعد أن استمعوا إلى هذا القول؟" Matthew 15:12
الفريسيين باإلهانة ألن يسوع ب شهادته أن يتعارض مع تقاليد المعبد ،وكهنة المعبد وضع قيمة أكبر على تقاليدهم من قوانين هللا ،ليس
خالفا للعديد من التقاليد الحظها المسيحيين واليهود اليوم .وهذا كذلك يتكلمها من يسوع في ما يلي.

ثم أنها تقدم لك تصل إلى المنكوبين ،ويجوز قتل لك :وأنتم ما يكره من جميع األمم ألجل اسمي .وبعد ذلك يقوم العديد خيانة اآلخر ،يكون
المتضرر ،ويجوز يكرهون بعضهم البعض .وكثير من األنبياء سوف ترتفع ،ويجوز خداع كثيرMatthew 24:9-11 .
في اآليات أعاله ،هو إعطاء يسوع نبوءة "نهاية مرات" ،وسنة  1260سيكون لها مكافحة المسيح جعل الحرب على "القديسين هللا".
المفتاح لفهم هذه النبوءة هو العبارة" ،ألجل اسمي ".كان السبب الفريسيين باإلهانة بسبب يسوع تكلم ضد التقاليد وكيف أنها كانت معارضة
"شريعة هللا" .أثناء الوقت من صلب يسوع حتى القدرة على مكافحة المسيح جعل الحرب على القديسين تؤخذ بعيداً عن ذلك ،)1798( ،أولئك الذين
كانوا القديسين هللا اضطهد ويكره كلمة هللا تحدث صحيحاً ،عند الشعب ككل ال يريد سماع الحقيقة ،ولكن يفضل سماع األكاذيب التي يتحدث بها
الكهنة لمكافحة المسيح.
في جهودي إلظهار لعائلتي وغيرهم أن هللا قد كشف لي ،وقد أساء لهم .على الرغم من أن أشير إلى الكتاب المقدس كدعم للكلمات وأنا
أتكلم ،أنا اإلساءة لهم ،ألن الحقيقة ال تتفق مع ما قد يعتقد طوال حياتهم .تماما كما الفريسيين ،والبعض اآلخر يكره يسوع عندما قال أنه بشر "كلمة"
هللا الحقيقية ،حتى جداً فيها وهي "الرسل يسوع" يكره هلل الوعظ "الكلمة الحقيقية".

يؤدي المكفوفين المكفوفين
إال أنه أجاب وقال" ،يجوز جذور كل النبات الذي ال خلت زرع والدي السماوية .،دعوهم وحدها :أن يكونوا قادة األعمى للمكفوفين .وإذا
كان يقود المكفوفين المكفوفين ،كالهما تقع في الحفرة "Matthew 15:13-14 .

المفتاح لفهم هذه اآليات اثنين في العبارة " ،التي خلت ال زرع والدي السماوية  " .يسوع يقول ،إذا كان هللا ال النبات ،ثم أنها ليست من
هللا ،تماما كما يخبرنا الحقيقة البديهية هللا إذا كان هللا لم يتكلم عليه ثم أنه ليس من هللا ،ويجب لذلك أن يكون كذب .كما أن يسوع يخبرنا أن تلك
النباتات المزروعة ال باهلل "الجذور "،حتى جداً سوف جميع الذين العبادة وفقا "اإلنجيل كاذبة" الشيطان الجذور في "نهاية أيام".
ثم أجاب بطرس وقال له" ،أعلن منعزلة لنا هذا المثل"Matthew 15:15 .
هللا بسبب أن بيتر أن أطلب هذا يسوع بغية توفير غرضا ً إلعطاء الفرصة إلعطاء شرح واف لهذا حيث يترك أي شك بشأن معناها
يسوع.
تذكر :تتصل هذه اآليات كل شكوى مقدمة من الفريسيين أن اتباع يسوع عدم غسل أيديهم قبل األكل.

وقال يسوع" ،أنتم أيضا حتى اآلن دون فهم؟ ال يي أفهم أن انتيريث على اإلطالق في الفم  goethفي البطن ،وهو يلقي بها إلى الجفاف؟
ولكن تلك األمور التي تشرع من الفم تأتي إليها من القلب .وهم دنس الرجل .للخروج من القلب تشرع األفكار الشريرة ،والقتل ،عةارة ،فسق،
والسرقات ،وشاهد زور ،تجديف :هذه هي األمور التي دنس رجل :ولكن لألكل بأيدي أونواشين ديفيليث ال رجلMatthew 15:16-20 " .
واعتبر أيضا هذا بعد آخر من محاوالت يسوع إلظهار أن يوم السبت كان صممه هللا للرجل ،وال الرجل ليوم السبت .وهذا ينطبق أيضا
جنبا إلى جنب مع الفكرة القائلة أنه لم يعد خطأ تناول األطعمة التي ممنوعة بموجب القوانين  .Mosesإذا كان لك هي ال تدنس بالطعام الذي
تتناوله ،ثم ال يهم ما تأكله .مرة أخرى هذا هو رأيي ،وكنت بحاجة إلعطاء الصالة هلل وتقرر هذا بنفسك ،كما هو الحال مع كل شيء أن أقدم في هذه
"الدراسة الكتاب المقدس".

يعلم يسوع الوصايا العشر
كل هذه الخطايا أن يتحدث عن يسوع ،و أفكار شريرة ،قتل ،عةارة ،فسق ،والسرقات ،وشاهد زور ،تجديف ،مدرجة في الواجبات
األخالقية الستة الموجودة في الوصايا العشر .هو تعليم يسوع بشأن الوصايا العشر ،ما هي الطريقة ثم يتم قد فات أوانه؟ إلى االعتقاد بأن الوصايا
العشر هي قد فات أوانه بالمسيح أن نؤمن أكاذيب الشيطان .وكل ما يعلم يسوع له عالقة بكيفية عبادة هللا كأوامر هللا هو ،الذي يقوم على الوصايا
العشر.
حتى اآلن قد تركزت الدروس التي تعلمناها من يسوع على شخصيتنا المعنوية ،وكيف يجب أن نكون أحراراً األخالقية كما هللا .إذا أننا
احتضان األخالق هللا وجعله لنا ،ثم نصبح واحداً مع هللا.

وضع حياتك في يد هللا
والدرس التالي له عالقة باإليمان أن هللا سبحانه وتعالى ،وإذا وضعنا أنفسنا في رعايته ،ال يوجد شيء ال يمكن تحقيقه.

امرأة كنعان
ثم يسوع ثم ذهب ،وغادرت إلى سواحل مدينة صور وصيدا .وها ،وامرأة كنعان خرج من السواحل نفسه ،وبكى له ،قائال" :رحمه لي ،يا
رب ،أنت ابن David؛ ابنتي شائكة شديدة مع شيطان " .ولكن أجاب لها كلمة .وجاء تالميذه وبيسوت له ،قائال" :ترسل لها بعيد ًا؛ ألنها كريث بعد
لنا " .لكنه أجاب وقال" ،ال أنا أرسلت لكن منعزلة فقدان األغنام من بيت إسرائيلMatthew 15:21-24 ".
كما ترون ،والسبب الرئيسي أن يسوع قد أرسل باهلل كان األب تمشي بيننا ال إلعطاء رحمه للبشرية جمعاء ،ولكن إلظهار الخطأ في
طرقهم إلى نسل يعقوب ،الذين فقدوا طريقهم من "كلمة" هللا الحقيقية.

ثم جاءت وقالت أنها ويعبد له ،قائال" :يا رب ،مساعدتي ".ولكنه أجاب وقال" ،أنها ال تفي بأن الخبز لألطفال ،وأن يلقي عليه للكالب".
وقالت أنها قالت" ،الحقيقة ،الرب :ولكن الكالب تآكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادهمMatthew 15:25-27 ".
في هذا الصدد ،تظهر المرأة التي ليست نسل يعقوب ،لها اإليمان واإليمان بأن يسوع المسيح ،ابن هللا.

ثم أجاب يسوع وقال لها "يا امرأة ،عظيم هو اإليمان خاصتك :تكون منعزلة إليك حتى وأنت الذبول ".وابنتها كله من أن ساعة جد ًا.
Matthew 15:28
هذه المرأة ،الذي كان كنعانية ،وبالتالي ليس يهودياً ،ولذلك ليس نسل يعقوب دم ،ويطلب أن يسوع يأخذ شفقة على ابنتها ،وإطالق
سراحها من شيطان الذي يصيب لها منظمة الصحة العالمية.
ولكن يسوع يقول" :ال ،لقد جئت فقدان األغنام من إسرائيل ،ال للمشركين والوثنيين ،لكن الكالب بالمقارنة مع أطفال إسرائيل".
يعطي المرأة العبادة ليسوع بوضع نفسها على األرض أمام يسوع ،قائال "نعم ،نحن الكالب ،لكن حتى الكالب تآكل الفتات التي تقع قبالة
جدول أسيادهم".
مع إظهار هذا اإليمان أن يسوع هو ابن هللا ،منح يسوع لها أن الذي قد سألته عن .أعتقد أن هذا في السياق الخاص به .على األرجح كان
امرأة ،كنعانية ،ال التعليم في قوانين  Mosesأو الوصايا العشر ،ومع ذلك قالت أنها ترى يسوع كابن هللا ويعطي العبادة له .وهذا إيمان نقي
المستخلصة من القلب وليس من المعرفة بالقانون.

يسوع يغذي أربعة آالف
وغادرت من ثم يسوع ،وجاءت ناي منعزلة من بحيرة طبريا؛ وقد ارتفع ليصل إلى جبل وجلس هناك .وجماهير كبيرة جاءت منعزلة له،
وبعد معهم تلك التي كانت عرجاء ،أعمى ،البكم ،والتشويه ،والعديد من اآلخرين ،ويلقي بها إلى أسفل أقدام يسوع؛ وقال أنه ُشفي منها :يصمم أن
يتساءل العديد ،عندما رأوا البكم بالكالم والمشوهين لتكون كاملة وعرجاء على المشي ،والمكفوفين لرؤية :وهم يمجدون "هللا إسرائيل".
Matthew 15:29-31

ثم يسوع دعا تالميذه له ،وقال "لدى الرحمة على كثرة ،ألنها تواصل معي اآلن ثالثة أيام ،وال عالقة لألكل :وال سوف ترسل لهم بعيد ًا
الصوم ،لئال أنها خافت في الطريقMatthew 15:32 ".

ويقول تالميذه له" ،من أين ينبغي علينا الكثير من الخبز في البرية ،فيما يتعلق بتعبئة كبيرة متعددة؟" Matthew 15:33
ويسوع  saithلهم" ،كم يحب أن يي؟" وقالوا أن "سبعة ،وعدد قليل القليل أسماك أخرىMatthew 15:34 ".
وقال أنه تحت قيادة كثرة الجلوس على األرضMatthew 15:35 .
وأخذت رغيف سبعة ،واألسماك ،وألقى الشكر ،ومنهم الفرامل ،وأعطى لتالميذه ،والتالميذ بكثرةMatthew 15:36 .
وكل ما يأكلون ،وامتألت :وأخذوا اللحم المقطوعة التي تركت سبعة سالل كاملةMatthew 15:37 .
وأنهم أن يأكل أربعة آالف الرجال ،إلى جانب النساء واألطفالMatthew 15:38 .
هذا عدد كبير من الناس قد تركوا منازلهم وتابعت يسوع لمدة ثالثة أيام .وفي هذا قد وضعوا إيمانهم وحياتهم في أيدي هللا وابنه .وقد
اتبعوا يسوع ،اآلن في البرية بعيداً عن أي مدينة ،مع العلم أن أنهم يضعون أنفسهم في خطر من الجوع والعطش ،ومع ذلك ساروا مع المسيح،
ألنهم رأوا في منه أن تكون آمنة واتخذت من الرعاية .وهذا يمكن أن لم يكن ليتحقق منطقياً ،ولكن باإليمان باهلل وابنه.
ومن خالل هذا الحدث أن يسوع يعلمنا درسا قويا؛ إذا قمت بوضع الخاص بك اإليمان باهلل وطاعة وصاياه ،ثم قال أنه سوف العناية بك.
هللا سيعطي لك هذا الذي أنت ضروري في مقابل العبادة الخاص بك له .كما هو الحال في هذا تقول هذه المعجزة ،هللا تغذية هذا العديد الكبير من
الناس ،وقال أنه سيعطي لك أن الذي لديك بحاجة إلى.

قصة جوناس
وجاء الفريسيون أيضا مع  ،Sadduceesوالمغري المطلوب منه أنه شو لهم عالمة من السماء .أجاب وقال لهم" ،عند المساء يقول يي"،
سوف يكون الصحو :للسماء باللون األحمر .وفي الصباح ،سوف يكون الطقس كريهة إلى اليوم :للسماء األحمر وخفض " .يا أيها المنافقين ،أنتم
يمكن تميي ز وجه السماء؛ ولكن أنتم ال تمييز عالمات العصر :جيل شرير والزانية يستغفر بعد عالمة؟ ويجوز أن تعطي أي إشارة منعزلة ،ولكن
عالمة النبي جوناس .وتركتها وغادرتMatthew 16:1-4 .
الدرس أن يسوع هو محاولة تعليم ،هؤالء الشيوخ المعبد وأنت وأنا ،ال يمكن فهمها إال إذا أخذنا بالوقت والجهد لدراسة قصة جوناس،
حيث يتم فيها سوف يأخذك القادم .ال سوف تتجاوز كل اآلية في "كتاب جوناه" ،اترك األمر متروك لكم لقراءة كل ذلك ،وبدالً من ذلك سوف فقط
إعطاء تعليق بشأن تلك اآليات التي اعتبرها أهم لفهم هذا الذي يتكلم يسوع من.

يونان يهرب من هللا
اآلن جاءت كلمة الرب منعزلة جونا ابن أميتاي ،قائال" :تنشأ ،والذهاب إلى نينوى ،هذه المدينة العظيمة ،والبكاء ضدها؛ لشرهم هو يأتي
قبلي " .يونان 2-1:1

هللا ينادي إلى جونا "الذهاب إلى مدينة نينوى ويبشر بي اإلنجيل أنهم يعرفون أنهم الشر ،وحتى أنها سوف التوبة".

ولكن جونا ارتفع إلى الفرار منعزلة ترشيش من وجود الرب ،وانخفض إلى Joppa؛ ووجد سفينة على وشك تارشيش :حيث أنه دفع ثمن
تذكرة السفر منه ،وسقطت عليه ،على الذهاب معهم حتى تارشيش من وجود الرب .يونان 1:3

يتم ترك جونا في خوف صوت هللا ،وبدالً من الذهاب إلى نينوى كما قد أمر هللا له القيام ،أنه يحاول الذهاب في أماكن أخرى بغية االبتعاد
عن صوت هللا.

العاصفة
ولكن الرب أرسل ريحا عظيمة في البحر ،وكان هناك عاصفة قوية في البحر ،حيث أن السفينة كانت مثل أن تكون مكسورة .يونان 1:4

هللا أعطت جونا أمر ،وهو القصد أن جونا يستوفي ما قد أمر هللا به .في نهاية المطاف ،يلقي يونان في البحر قبل اآلخرين على متن
السفينة التي هو على وهو يبتلعها سمكة كبيرة .مدة ثالثة أيام وليال يونان في بطن الحوت ،ويصلي هلل الصفح عن خطاياه ،وأنه يتعارض مع هللا.
جونا أخطأ ضد هللا بسبب رفضه القيام بما قد أمر هللا له للقيام .نعلم جميعا أن من المستحيل البقاء على قيد الحياة أكثر من بضع دقائق في بطن
الحوت ،ولكن "هللا سبحانه وتعالى" لديه السلطة لمنعنا من الموت ،حتى تواجه بذنبه جونا ولديه الوقت للتفكير في الشر أنه قد أنزل .مع هذا أنه ثم
يجعل صالة هلل ،ونطلب الصفح شري له.

عندما أغمي عليه روحي داخل لي تذكرت الرب :وبلدي الصالة جاء معزل إليك ،في ملكك المعبد المقدس .فإن االحتفال بالكذب الباطل
يتخلى رحمه بهم .ولكن أنا سيضحي بمعزل إليك بصوت الشكر؛ سوف تدفع أن ذلك قد نذرت .الخالص الرب .وكلم الرب منعزلة في األسماك،
وأنه تقيأ بها جونا على اليابسة .جونا 10-2:7

الحقيقة الخيال أو هللا
لقد قيل لي قبل أكثر من شخص واحد فإن القصص المشابهة لهذا السبب أنهم ال يؤمنون باهلل .ويقولون أنه من المستحيل البقاء على قيد
الحياة في بطن سمكة أو حوت حتى لبضع دقائق ثم وحدها ثالثة أيام.
وأنا أقول ألولئك الذين يعتقدون أن نعم أنه من المستحيل لتتمكن من البقاء على قيد الحياة في بطن سمكة ،ولكن هذا يرجع إلى أن كنت ال
تعرف هللا .فقط باإليمان يمكنك أن تعرف أن هذه القصة أمر ممكن ،ألنه هو هللا عز وجل ،وهو الذي خلق الكون ،أي شيء صغيرة كالحفاظ على
رجل على قيد الحياة في بطن سمكة ،كأي شيء .عندما تعرف هللا كما أنني جئت للتعرف عليه ،ليس لدى مشكلة ليس فقط االعتقاد بالخروج من
اإليمان ،ولكن معرفة على وجه اليقين ،أن هذه القصة الصحيح .إذا هو يتكلم بها هللا ثم أنها الحقيقة.

الدرس الفريسيين
أثير التساؤل ،ما لديه هذه القصة للقيام بما هو قول يسوع الفريسيين و Sadducees؟ الجواب يذهب كما يلي:
وكان جوناس المتمردة ضد هللا؛ أنه عصوا أمر هللا ،وحاولت تجنب هللا بالفرار إلى أرض أخرى .علمت جوناس عواقب عصيان هللا ،وال
يوجد مكان في هذا الكون لك يمكن الفرار ألن هللا لن تعرف أين لك ،وأما إجبار لك طاعة أو إعطاء االنضباط لكم.

ال أعتقد أن إبليس يفهم هذا ،لوقته في متناول اليد ،وأنه حتى اآلن ال يزال التمرد ضد "طرق هللا" .أما بالنسبة الفريسيين و ،Sadducees
اتخذ كل السلطة والثروة التي كان لديهم طالما وقفت المعبد ،بعيداً عنهم عند هللا بسبب المعبد أن دمرها الرومان .لكن هذه العقوبة معتدل لما ينتظر
منهم أن يكره يسوع ،حتى عندما كانوا سيقدمون مرة أخرى وجها لوجه مع يسوع في يوم القيامة.
وكان الغرض هللا معبد الكهنة وشيوخ ،إلبقاء شعب إسرائيل من فقدان اإليمان والوقوع في الوثنية ،عن طريق الوعظ "اإلنجيل المقدس"
هللا .ولكن كان فساد شيوخ للثروة والسلطة التي تم إنشاؤها بواسطة المعبد الذي تسبب لهم في الواقع أن تكون سببا في الناس يفقدون طريقهم.
على األقل جوناس شهد له الخطأ وتاب ،شيوخ معبد قتل يسوع على الصليب ،وتاب ابدأ .ويضيف يسوع لهذا الدرس في اآليات التالية.

حذار من اإلنجيل كاذبة الشيطان
وعندما كانت تأتي تالميذه إلى الجانب اآلخر ،قد نسوا أن الخبز .ثم أن يسوع قال لهم" ،يأخذوا حذرهم وحذار من الخميرة من الفريسيين
ومن  ."Sadduceesوكانت مسببة فيما بينها ،قائال" :أنها ألننا اتخذنا ال الخبز" .التي عندما ينظر إلى يسوع ،وقال لهم" ،يا أيها اإليمان قلي ً
ال،
والسبب لماذا أنتم بين أنفسكم ،أن كنتم قد جلبت ال الخبز؟ Matthew 16:5-8
هذا المحير بالنسبة لي .حتى ولو كان "الرسل يسوع" لوقت ،يسير معه ،واالستماع إلى تعاليمه في الشخص ،ال يزال فشلوا في معرفة من

الذي كان يسوع ،وهو لماذا يشير يسوع لهم ك "يي اإليمان قلي ً
ال".
أنتم لم أفهم ،لم تذكر رغيف الخمسة من سالل خمسة آالف ،وكم عدد يي-تناول؟ ال رغيف سبعة سالل أربعة آالف وكم ية تناول؟ كيف
يتم ذلك أن كنتم ال يفهمون أن كلم فال إليكم فيما يتعلق بالخبز ،وأن يي وينبغي الحذر من الخميرة من الفريسيين ومن Sadducees؟ "
Matthew 16:9-11
ثم فهمت أنهم كيف أنه المحتشدة لهم ال احذر من الخميرة للخبز ،ولكن مذهب الفريسيين و Matthew 16:12 .Sadducees
ماذا يقول يسوع تالميذه الحذر من مذهب الحكماء المعبد ،أنه تم إتالف ،ولم تعد كلمة هللا لكن إنجيل كاذبة .الشيطان هو األمير الكذابين
ومفسدا ،يحذر يسوع رسله هذا.
أريد أن تفهم أن السبب في كل هذا هو مكتوب في كتب الكتاب المقدس ذلك أيضا يجب أن ندرك أن كنائس اليوم فقط كالفساد والخطأ كما
كان شيوخ المعبد .حذار ،لما يدعون ،تأخذ من الوقت والجهد لتعلم بنفسك إذا ما يدعون لكم هو كلمة هللا الحقيقية ،أو اإلنجيل كاذبة الشيطان.

الكنائس المسيحية
ما هو تحذير يسوع لك ،وهو أن هناك إنجيل كاذبة ،الذي يعلم نظرية كاذبة ليست من هللا ولكن عدوة الشيطان .مجرد التفكير في األمر
بهذه الطريقة ،المعبد كان المركز الديني والروحي لدولة إسرائيل .حتى أنه قد تم معطوبا ً بالشيطان ،وحتى شيوخ معبد قد استسلمت إلغراءات
الشيطان .هذا تحول بيت هللا إلى المنزل من دين الوثنية ال أكثر من عبادة هللا .ال عجب هللا تسبب المعبد لتدمير ليس مرة واحدة بل مرتين.
أعتقد ،أن بيت هللا جداً وقد تم بناؤه بحيث أنه عندما وصل إلى المسيح ،عرشه فعال في انتظار له ،كان ذلك إعطابها أنه ليس فقط أنه ال
تحية يسوع بأذرع مفتوحة عندما دخل في ذلك على ظهر حمار ،كما النبوءة القديمة قال أنه سيكون ،ولكن بدالً من ذلك اقتيد إلى التعذيب والموت
على الصليب.

هو بشر هذا "اإلنجيل كاذب ة" نفس اليوم ،وتلك التي هي رؤساء الكنائس أفسدتها هذا "اإلنجيل كاذبة" تماما كما كانت تالفة شيوخ معبد
القرن الحادي و .استيقظ! الوقت أخذ في النفاد.

صخرة كنيسة المسيح
عندما أتى يسوع إلى سواحل قيسارية فيليبي ،سأل تالميذه ،قائال" :الذين الرجال أقول أن نجل رجل أنا؟" وقال "البعض يقول أن الفن
أنت يوحنا المعمدان :بعض ،إلياس؛ وآخرون إرميا أو واحد من األنبياءMatthew 16:13-14 " .
في هذه اآليات ،هو االستفسار يسوع لرسله " ،منظمة الصحة العالمية القيام بالناس أقول أنني  " .االستجابة الرسل أن الشعب يقول أنه
تقمص يوحنا المعمدان أو إلياس ،أو حتى إرميا ".
أنه  saithلهم " ،ولكن الذين يقولون يي أنا؟" Matthew 16:15
الناس ال كان االستفادة العالقة الحميمة مع يسوع التي كان الرسل ،حيث يسأل يسوع لهم " ،من يقول أنا ؟ "
وأجاب بيتر  Simonوقال؛ "أنت الفن المسيح ،ابن هللا الحي"Matthew 16:16 .
وأجاب يسوع وقال له" ،المباركة الفن أنت ،بارجونا  :Simonللحم والدم قد خلت ال أنزل إليك ،ولكن أبي الذي في السماءMatthew .
16:17
وأقول أيضا لك" ,أن أنت الفن بيتر ،وبناء على هذه الصخرة ستبني بلدي الكنيسة؛ وال تكون الغلبة أبواب جهنم ضدها "Matthew .
16:18
يتحدث معظم جميع الذين أتحدث عن هذه اآليات كلها تحت انطباع بأن بيتر هو الصخرة التي يسوع ،وأن هذا هو بيتر سوف تبني عليها
يسوع كنيسته .هذه األصوات الصحيحة في اللغة اإلنجليزية القديمة ،ولكن عند استبدال العبارة باليونانية األصلية يبين معنى مختلف عن طريق
الذي يكشف مرة أخرى الشيطان في محاولة إلخفاء هللا المقصود ،من خالل ترجمة ناقصة أو خاطئة ،وهكذا تحول شيء من الحقيقة إلى كذب.

هو بيتر تروس
اسم بيتر في اليونانية هو "تروس" مما يعني "سالم الصخور ،وتباعدت ،بسهولة نقل أو الرضوخ لحجر المتعثرة.

من أجل فهم ،أنها ال بيتر ،وسوف تبني عليها يسوع كنيسته ،تحتاج إلى فهم أن الكلمة اليونانية األصلية المستخدمة بدالً من كلمة الصخرة
كما يتحدث بها يسوع في ما يلي" ،بناء على هذه الصخرة "،كانت البتراء ،الذي عرف يعني ،كتلة من الصخور ،وغير قابلة للنقل ،الكونية .حتى
ترى ،بيتر فقط تروس ،بينما يقول يسوع بترا .المفتاح لفهم هذا بالتالي إعادة صياغة ما يقوله يسوع بإدراج الكلمات اليونانية األصل:

وأقول أيضا لك" ,أن أنت الفن بيتروس ،وعند هذا البترا ستبني بلدي الكنيسة؛ وال تكون الغلبة أبواب جهنم ضدها ".
كما ترون ،لقد اتخذت الكلمات اإلنجليزية القديمة التي يتحدث بها يسوع واالستعاضة عن كلمة "بيتر" مع "بيتروس" ،وكلمة

"الصخرة" واستبداله مع "بترا ".وهكذا وهذا يدل على التناقض بين ما هو إشارة يسوع حقاً إلى.

وال تكون الغلبة أبواب جهنم ضدهاMatthew 16:18 .
هللا ال تنوي بناء كنيسته تروس ،ولكن البتراء .يمكن أن تقف فقط البتراء ضد أبواب الجحيم ،وليس قطعة من الصخور ،ولكن كتلة من
الصخور ،غير قابلة للنقل ،والكونية .حتى ما هو الصخرة على يسوع الذي يتحدث عن ذلك؟ عندما ننظر في اآليات األربع العليا ووضعها في
سياق هذا الموضوع أن يتم الحديث عنها ،كل شيء يصبح واضحا.

هذا الموضوع ليس هو بيتر
هذا الموضوع ليس بيتر ،ولكن السؤال الذي يسأل يسوع" ،ولكن بعضهم يقول يي أنا؟" اإلجابة على من هو يسوع هو موضوع معنى

كلمة الصخرة .ولذلك ،الصخرة (بترا) التي ستبني المسيح كنيسته ليس بيتر ،ولكن بيتر في اإلجابة على السؤال أن يسوع يسأل" .أنت الفن المسيح،
ابن هللا الحي" .المسيح هو ابن هللا الحي ،وعند تلك الصخرة التي المسيح سيبني كنيسته .هذا كل ما يدعمها نبوءة الحلم الملك نبوخذنصر والعبّارة،
"كان قطع حجر دون األيدي"-Daniel 02:34 .

تعزيز أن يسوع ال تنوي أن بيتر الذي قال أنه سيبني كنيسته ،يسوع يوفر طريقة عرض إلى طابع بيتر ،ولماذا يشير يسوع له "سالم
الصخور ،وتباعدت ،بسهولة نقل أو الرضوخ لعثرة الحجر "،أو كما قد جئت إلى التفكير في إليه ،مجدل يضمنه .ثم يكشف يسوع الحقيقة هذا
الجانب من بيتر في اآليات التالية.

من ذلك الوقت بدأ يسوع المنصوص عليها شو منعزلة تالميذه ،وكيف أنه يجب الذهاب حتى القدس ،ويعانون من أشياء كثيرة من الشيوخ
ورئيس الكهنة والكتبة ،ويقتل ،وأن أثيرت مرة أخرى في الثالث اليومMatthew 16:21 .
ثم اقتادوه بيتر ،وبدأ إلى تأنيب له ،قائال" :سواء كان ذلك أبعد ما يكون عن إليك ،يا رب :وهذا ال يجوز لكMatthew 16:22 ".

ولكن تحول ،وقال بيتر" ،الحصول على إليك ورائي ،الشيطان :أنت الفن جريمة لي :النت سافوريست األشياء التي تكون من هللا ،ولكن
تلك التي تكون للرجل الMatthew 16:23 ".
يروي "يسوع أول" تالميذه لماذا أرسله هللا ،وأن وقته حتى وأن قال أنه قد يعانون على أيدي شيوخ المعبد .بيتر سماع أن يسوع يجب أن يموت
توبخ هذا وترفض أن هذا يجب أن يحدث ليسوع .هذا هو الذي يبين لماذا بيتر تروس بسهولة نقل أو الرضوخ .قد قال أن هذه هي إرادة هللا ،ومع
ذلك أنه التوبيخ عليه .وهو هذا الرفض من جانب بيتر قبول "كلمة هللا" كما تحدث هللا عليه ،لماذا يسوع يدعو له الشيطان ،ألنه في العصيان إلى
"سوف هللا" .ليس هذا هو شخص ما أن كنت تريد بناء كنيسة المسيح؛ ألنه يبين أنه ال يمكن أن تصمد أمام أبواب جهنم.

يتم حفظها في هللا
ثم قال أن يسوع منعزلة تالميذه ،إذا كان أي رجل سوف يأتي بعد لي ،دعه ينكر نفسه ،وحمل صليبة ويتبعنيMatthew 16:24 .
وقد صرح عدة مرات أنه يتم حفظ كل ما عليك فعله هو أن تعلن يسوع منقذك .هذه اآلية يقول لي أن هذا كذبة .يقول يسوع أنه يجب
حرمان نفسك .وقد كنت أي فكرة ماذا يعني ذلك؟

بالنسبة لي فإنه يعني هذا .هللا والدي ،وكل شيء أن أنا ،أن أرغب ،كل ذلك وآمل لجميع إعطاء المجد لوالدي ،في أفعالي كلماتي ،وفي
بلدي العبادة له .ما أريد غير مهم ،هللا ستوفر الحتياجات بلدي ،حتى إلى تريد شيئا أكثر من ما تحتاج إلى من الحماقة .ما نحن تتراكم من خالل هذه
الحياة في األشياء إيرثلي ،وال قيمة لها في الدخول في السماء ،ولذلك فمن األفضل لقضاء وقتنا وطاقاتنا سعيا وراء القيام بمشيئة هللا ،بدالً من سعيا
لتحقيق أشياء إيرثلي.
ليعاقب سيتم إنقاذ حياته يفقد أنه :يعاقب سوف يفقد حياته لمصلحتي يجب العثور عليهMatthew 16:25 .
إذا كان بسبب الخاص بك اإليمان وعبادة هللا ،التي تتعرض لالضطهاد وحول للموت بسبب تلك العبادة ،وأنت تعطي خياراً ،يطرح
للموت باسم هللا على الشفاه الخاص بك ،أو االرتداد العبادة الخاصة بك ومما يدخر هذا الموت ،وما هي العواقب الختيار أما؟
سيطرح للموت ألجل يسوع ،فسوف تفقد هذه الحياة ،ولكن يمكنك سوف يبعث إلى الحياة األبدية .كما مات يسوع بموت رهيبة من أجلنا،
لذا جداً قد يكون المطلوب منا أن يمر وقت األلم والمعاناة قبل أن نموت؟ الخادم ليس أفضل من سيدة .وهذا يعني إذا كان يضطهد الرئيسي ،ثم ذلك
أيضا سوف الخادم يكون.
إلى االرتداد ايمانكم قد أو قد ال يوفر لك يجري وضع للموت ،ولكن يمكنك سوف ثم يفقد الحياة األبدية وال تملك إال الموت األبدي لنتطلع
إلى .كلنا يموت في الوقت المناسب ،وفي الوقت المناسب سيكون لديك للوقوف أمام هللا ليحكم .ويقال أن ليس هناك ما هو بعض ما عدا الموت
والضرائب ،ولكن شيء آخر بعض ويوم القيامة ويمكنك إعطاء حساب حياتك بشري.

لماذا هو رجل استفادت ،إذا كان يتعين الحصول على العالم بأسره ،ويفقد روحه الخاصة؟ أو ما تولي رجل في تبادل لروحه؟
Matthew 16:26
إذا في هذه الحياة أنت تدير ظهرك على هللا ومواصلة هذا عوالم الثروة والسلطة والهيبة ،في نهاية المطاف كلنا يموت ،فقط هو الذي
أعطى حياتي هلل منذ العثور على الحقيقة هلل ،وأنا أعلم أن أنا سوف يبعث إلى الحياة األبدية ،ونعرف أيضا أن أنت الذي ينكر هللا وعبادة األشياء من
هذا العالم  ،لن تدخل ابدأ إلى السماء ،ولكن سوف نعرف فقط من الموت األبدي.

أنها ليست أن التأخر
أن تكون واضحة ،ال أعتقد كما كنت قد كتبت فقط حتى كان  58عاماً .قبل ذلك كانت فقدت في هذه الحياة سعيا لتحقيق أشياء لها .في مايو من عام
 ،2009تطرق هللا لي ،ومن ذلك الوقت حتى أموت ،أنا ستعمل في خدمة هللا ،والذي هو القول ،فإنه ليس متأخراً جداً ألي شخص .إذا كنت التوبة
ذنوبك وأسأل هللا أن يغفر لك ،يمكنك أيضا يمكن حفظ ،بغض النظر عن عمرك أو ما الخطايا التي ارتكبت في الماضي.

في مجد هللا
البن الرجل يبدأ في مجد أبيه مع مالئكته؛ ومن ثم أجزي كل رجل طبق ًا ألعمالهMatthew 16:27 .
النصف األول من هذه اآلية ،يسوع هو إعطاء النبوة لمجيئه الثاني .في هذا الوقت أن جميع أولئك الذين تفي بتعريف له من الذين هم القديسون،
وسوف يكافأ .يسوع يعرف "سانت هلل" ،منها الحفاظ على وصايا هللا ،وشهادة يسوع المسيح .معرفة كيف يمكنك تناسب في هذا التعريف مهم،
لروحك الخالدة يتوقف على ذلك.

أن "وصايا هللا" هي الوصايا العشر .يمكن الحفاظ على الوصايا العشر ،وليس مجرد بضعة منهم ولكن كل عشرة؟
في هذه العبارة'' ،وفقا ألعماله " ،كلمة " يعمل " ال يعني العمل الذي تقوم به لوضع الغذاء في الجدول الخاص بك وسقف فوق راسك .كلمة
"يعمل" كما هو مستخدم في هذه اآلية يشير إلى الجهد كنت وضعت في أن تصبح أحد مع هللا ،أو  Paulوضعه ،يسير بروح الرب .ال تظن أنه من
الحكمة لمعرفة ما يعني ذلك؛ ويجري فإن جزءا من تعريف يسوع الذي "سانت هللا"؟

شهادة يسوع هي ذات شقين
شهادة يسوع ذات شقين .شهادة يسوع هو كل ما يعلم كما كشفت في كتب العهد الجديد ،كما علمتنا "من خلق هللا" ،فضال عن ما كان في
العهد القديم .يسوع شهد أيضا بالنسبة لنا هو أن "هللا خلق" في جسد رجل.
حق ًا أقول لكم" ،يكون هناك بعض الدائمة هنا ،التي ال يجوز طعم الموت ،حتى أنهم يرون ابن اإلنسان يأتي في مملكته"Matthew .
16:28
بعد قراءة هذه اآلية ،وهناك البعض الذي قد يقول أن يسوع تكلم زورا ،لكل الذين وقفوا معه عندما تحدث هذه الكلمات قد توفي ،و
"المجيء الثاني المسيح" لم يحدث بعد .أعتقد هذا أن يكون في خطأ ،أنت قراءة الكلمات التي ال توجد ،بتغيير معنى تلك التي تتم كتابتها .ال يقول
يسوع عند مجيئه الثاني ،ولكن هؤالء الذين هم معه سوف ترى له الدخول في مملكته .هذه هي الحقيقة ،عندما وقفوا حولها وشاهدت يسوع يجري
تناولها في غيوم السماء؛ وشهد نفس هؤالء الناس يسوع يدخل في مملكته.

إلياس يجب أن يأتي قبل المسيح
وبعد ستة أيام يسوع  takethبيتر و  Jamesجون الشقيقة ،و  bringethلهم في جبال عالية وبصرف النظر ،وكان مغير قبل لهم:
وتلميع وجهة كالشمس ،وكان له يتباهى بيضاء كالضوءMatthew 17:1-2 .

ولمح ،وظهرت لهم  Mosesواليأس الحديث معه .ثم أجاب بيتر ،وقال يسوع" ،يا رب ،أمر جيد بالنسبة لنا أن نكون هنا :إذا أنت الذبول،
فلنجعل هنا ثالثة الخيم( ،األضرحة)؛ واحد الليك ،وواحد  Mosesوواحدة لليأسMatthew 17:3-4 .

بينما كان (بيتر) بعد كلم ،ها ،وغطت سحابة مشرق لهم :وها صوت من السحابة ،الذي قال "هذا هو ابني الحبيب ،الذي يسرني أيضا؛
نسمع يي له "Matthew 17:5 .
وعندما سمعت الضبط ،سقطت على وجوههم ،وكانت قرحة خائفا .وجاء يسوع ولمست منهم ،كما قال" ،تنشأ وال تخافواMatthew .
17:6

وعندما قد رفعت عيونهم ،أنهم رأوا أي رجل ،إنقاذ يسوع فقط .وكما أنهم نزل من الجبل ،يسوع وجهت إليهم ،قائال" :تخبر الرؤية ألي
رجل ،حتى ابن اإلنسان يكون ارتفع مرة أخرى من القتلىMatthew 17:7-9 ".

وسأله تالميذه ،قائال" :لماذا ثم يقول الكتبة أن إلياس يجب أن يأتي أو ً
ال؟" Matthew 17:10

وأجاب يسوع وقال لهم" ،إلياس حق ًا يجب أو ًال تأتي ،واستعادة كل شيء .ولكن أقول لكم" ،إلياس أن" يأتي الفعل وأنهم عرفوه ال ،وإنما
قامت بمعزل عنه على اإلطالق التي سردها .وبالمثل ،تعاني أيضا من "ابن اإلنسان" منهم " .ثم يفهم التالميذ أن كلم أنه يوحنا المعمدان.
Matthew 17:11-13

قوة اإليمان
وفي الوقت نفسه جاء تالميذ يسوع ،قائال" :الذي هو أعظم في ملكوت السماوات"؟ ودعا يسوع طفل قلي ً
ال له ،وتعيين له في خضم لهم،
وقال" ،حق ًا أقول لكم ،ما عدا يي يمكن تحويلها ،وأصبحت كاألطفال الصغار ،أنتم ال يبدأ ملكوت السمواتMatthew 18:1-3 .
هل تفهم ما يقوله يسوع في اآلية  3أعاله؟ يسوع يقول أنه يجب علينا أن تحويلها .قد تسأل ،محولة من ماذا؟ يسوع يقول لنا نحن أن
تكون مثل طفل قليالً؛ وقبول حق هللا كما أنه يرد في "اإلنجيل المقدس" له؛ آخر سوف ندخل ابدأ في السماء .وبذلك نحن سيتم تحويلها من أولئك
الذين ال طاعة "وصايا هللا" ،ألولئك الذين القيام بطاعة قبول والممارسة" ،وصايا هللا".

ولذلك يعاقب التواضع نفسه كهذا الطفل الصغير ،نفسه أعظم في ملكوت السموات .واوتي يتقاضى واحد مثل هذا الطفل الصغير في
اسمي ريسيفيث لي .ولكن أوتي أن تسيء إلى واحد من هذه القليل منها الذي يؤمنون بي ،كان من األفضل له أن حجر رحى تم شنق حول عنقه،
وقال أنه غرق في عمق البحرMatthew 18:4-6 .
اآلية  4يلقي الضوء على هذا المعني .يسوع ال يقول يجب علينا أن نعود إلى شبابنا إال أنه يجب علينا أن نعود إلى البراءة كان لدينا قبل
تلف الحياة لنا .وعلينا قبول الواجبات األخالقية الستة المنصوص عليها في الوصايا العشر ،ولدينا شخصية وطابع العودة إلى أن الطفل وبصمة تلك
تهئ هللا على روحنا ،تجرف جميع السمات الشخصية التي وضعها لنا في المعارضة ست معنوية هللا .على رأس تلك الضرورات الست ،أننا يجب
أن يشمل أيضا األخالق يدرس لنا بيسوع كذلك ،التي جزء من إدراجها في "العهد الجديد" مع هللا .أنها عملية والدة يسوع يتكلم من.
ويل حتى في العالم بسبب الجرائم! لذلك يحتاج يجب أن تأتي الجرائم؛ ولكن ويل لذلك الرجل الذي جاء جريمة! Matthew 18:7

أن تصغي يي يحتقر ليس واحد ًا من هذه القليل منها؛ ألقول لكم" ،أن السماء في بهم المالئكة دائم ًا ها على وجه أبي الذي في السماء" .ابن
اإلنسان" يأتي إلنقاذ التي ضاعتMatthew 18:10-11 .
في يسوع ونحن يمكن أن نخلص ،كما أننا قد فقدت في الجهل والخطيئة ،نحن سيتم حفظها من خالل المعرفة وبعث لنا شخصية
واألخالق.
ومع ذلك ليس إرادة والدك الذي في السماء ،وأنه ينبغي أن يموت واحد من هذه القليل منهاMatthew 18:14 .
فاتنة واألطفال هم الثمينة إلى هللا ،ألنها خالية من آثام هذا العالم ،وذلك سوف تعرف السماء طالما تظل نقية .إذا كان ينبغي أن التربة رجل
طفل ،إزالة منه له النقاء ،سوف تعرف أن الرجل االمتالء غضب هللا.
في  ،Matthew 18:12-35يعلم يسوع أن المغفرة ألولئك الذين قد فعلت الشر ضدنا مكون لعملية والدة جديدة .إذا كان شخص ما فعلت
لك مريض ،ال تكون غاضبة معهم أو ندين لهم أو نكرههم ،بل بدالً من ذلك محاولة التوفيق بين معهم ،وإذا فشل ذلك ،ببساطة للنظر فيها ال هلل،
وثني ،وثم في نهاية أي رابطة معهم .ولكن إذا كانوا على استعداد للتوفيق ،ثم كنت قد اكتسبت أخا وصديق .وربما من خالل المثال الخاص بك

يمكن استبدال باهلل .يتم استبدال الروح آخر أن انقطع ،ونظرا للكم ،باهلل .إذا كان من جهودكم الرامية إلى إعطاء المجد هلل من خالل الخدمة الخاصة
بك له ،أن تأتي في اتصال مع أي شخص يتم تحويلها ،ثم قد أظهرت أن "مجد هللا" من خالل اإلجراءات الخاصة بك.

طالق زوجتك
جاء الفريسيون أيضا له ،مغريا له ،قائال له" ،وأنها مشروعة لرجل أن يبعد زوجته عن كل قضية؟" Matthew 19:3

ما إذا كانت هذه الفريسيين أدرك ذلك أم ال ،هذه المسألة له عالقة" ،الوصية السابعة":
أنت سوف ال يرتكب الزنا .خروج 20:14

يسوع يكشف أنه يتفهم هذا في جوابه ،وأن نقول أن يسوع مرة أخرى إعطاء التعليمات المتعلقة بالوصايا العشر .إذا كنت ال تزال ،بعد كل
ه ذا وقد كتبت حتى اآلن ،تقبل أن الوصايا العشر كانت قد فات أوانه بيسوع ،أو أنهم كانوا على تفاهم مؤقتة بين هللا واليهود ،ثم أخشى أن كنت حقاً
فقدت.

رجل وامرأة
وأجاب وقال لهم" ،أنتم لم اقرأ ،أنه مما جعلها في البداية أدلى بها الذكور واإلناثMatthew 19:4 .
'هو الذي جعل لهم '،إشارة إلى هللا الخالق ،و "منهم" هو الرجل الذي أنشأ هللا على األرض في "اليوم السادس من خلق" .ثم يعطي
يسوع هللا تعريف ما يشكل زوجين" ،من الذكور واإلناث "،ال رجالن وال امرأتان فقط من الذكور واإلناث.
ذلك أن هللا خلق اإلنسان على صورته ،على صورة هللا خلق أنه له؛ الذكور واإلناث بإنشائه قال لهم .نشأة 02:27

(يسوع) وقال "لهذا السبب يجب على رجل ترك األب واألم ،وأن تنشق إلى زوجته :وهم توين تكون جسد ًا واحد ًا؟" Matthew 19:5
عند رجل وامرأة متزوجة أنها تتوقف عن أن تكون األفراد منفصلة عن بعضها البعض ،ولكن تصبح جسداً واحداً ،جزءا من الجامع ،بعد
فصل في الجسم .ما هو كله أسرة ،بينما التي كانوا من قبل األفراد.
وهناك طريقة أخرى لفهم هذا أن ننظر في األمر في ضوء مفهوم الطفل .األب يعطي لنفسه البذور ،ويعطي األم نفسها لها البيض،
وعندما يجمعون في المفهوم ،وهما تصبح واحدة .بذرة األب الحياة التي استمدت من األب وبيضة األم الحياة المستمدة من األم .عندما اثنين من
انضم في الحمل ،يتم إعطاؤهم بحياة هللا الخاصة به ،وفصل من األم واألب .وبهذه الطريقة التي خلقها هللا لك ،وعلى هذا النحو تصبح تابعة هلل.
حالما يتم ربط هذين يمكن أن يكون هناك ال فصل عليها مرة أخرى ،فقد أصبحت جسداً واحداً .في الزواج ،وهللا يرى أنه بنفس الطريقة.
وانضم إليهم اثنين من األفراد في الزواج لتصبح جسد واحد أو وحدة منفصلة من اآلباء واألمهات.
ولهذا السبب فال توين أكثر ،لكن جسد ًا واحد ًا .ما ذلك هللا قد خلت انضمت معا ،اسمحوا ليس رجل وضع أرباMatthew 19:6 .
أن هو الذي يمكنك أن تصبح كل من أسرة ،وأسرة تبدأ مع اثنين ،ويجب أن ال يكون تمزق أربا بإجراءات أو قوانين للرجل .هذه اآلية كما
يقول لي أن أي القانون المدني الذي يخلق حالة من الزواج بين أي نوع آخر من زوجين من رجل وامرأة أيضا خطيئة ضد "كلمة هللا".

عندما انضمت رجل وامرأة معا كزوج وزوجة في الزواج ،كانت متزوجة للحياة في نظر هللا .بغض النظر عما إذا كنت متزوجا في
أجواء دينية أو إعداد المدني أو في مصلى فيغاس بالمنتحل ألفيس ،كنت متزوجا تحت "شريعة هللا" ،وليس القانون أو اإلجراءات من الرجال يمكن
تغيير هذا.
مع هذا جواب الفريسيين ثم نسأل سؤاالً آخر ،ال تزال تحاول إغراء يسوع.

 Mosesللقانون
ويقولون له" ،لماذا لم  Mosesثم األمر إعطاء ابه ديفورسيمينت ،وتضع لها بعيد ًا؟" Matthew 19:7

 Mosesوقال" :عندما خلت أخذ رجل زوجته ،ومتزوجة لها ،وأنها تأتي لتمرير أن أنها لم يحظ في عينية ،ألنه قد خلت وجد بعض
البرص في بلدها :ثم السماح له بالكتابة لها سند ديفورسيمينت ،وإعطائها في يدها ،وترسل لها خارج منزله ".سفر التثنية 24:1

أنا وتشمل ما ورد أعاله إلظهار أن طالق زوجتك وكان يسمح في القوانين التي قدمها " Mosesدولة إسرائيل" .،يسوع قد ردا على هذا
التعارض الواضح مع ما قد أوعز يسوع فقط.

 Saithيسوع لهم Moses" ،بسبب صالبة قلوبكم تعرض لك بالتخلي عن الزوجات الخاص بك :لكن منذ البداية لم يكن ذلك".
Matthew 19:8
فمن رأيي إذا عانى  Mosesديفورسيمينت في ظل هذه الظروف ،ثم ذلك كذلك فعل هللا .ما أراه في جواب يسوع هو هللا جعل الحق أن
الذي أصبح معطوبا ً بتقليد الرجال ،وليس تغييرا في قصد هللا في هذا الموضوع ،ولهذا السبب يسوع يشير إلى "منذ البداية "،وإشارة إلى "اليوم
السادس من خلق" ،ولكن أيضا مع المقدمة من حواء إلى آدم .آدم قبل حواء ،كانت وحدها في العالم .لقد أعطى هللا رؤية الحاجة  Adamsالرفقة
عشية الزواج مع آدم .وهذا يضع على رجل واحد وامرأة واحدة تيمبليت.
يمكنك أن ترى في قصة أبراهام كيف الطفل (إسحاق) ولد الزوجة الشرعية (سارة) وإبراهيم هو إعطاء أفضلية على الطفل (إسماعيل)
ولد من محظية (هاجر) .وهذا يظهر لي أنه على الرغم من أن هللا التغاضي عن زوجات متعددة ،أنه ال تزال تعطي األفضلية ألطفال زوجته
الشرعية األولى .ثم هذا يعطي زيادة الدعم إلى تيمبليت امرأة رجل واحد.

باستثناء الزنا
وأقول لكم" ،يعاقب يطرح بعيد ًا من زوجته ،إال أنه يمكن الفجور ،ويجوز الزواج من آخر ،كوميتيث الزنا :واوتي مارث لها الذي هو
وضع بعيد ًا ارتكاب الزناMatthew 19:9 ".
في هذه اآلية ،يسوع هو التمسك وإعطاء الدرس المتعلق باهلل الوصية السابعة ،بل أنه هو أيضا بناء على معناها منعا ألي التقاليد الخاطئة
مستقبال من الشروع في العمل .فقط عند واحد من االثنين ،والزوج أو الزوجة ،االنخراط في الزنا ،تسمح هللا الطالق ،دون ذلك ،الزواج للحياة.
في كل ما كنت حتى اآلن قرأت في هذه الصفحات ،وقد حاولت أن تظهر لك أن يسوع يعلمنا أن الذي يبني على أساس مجموعة من
الوصايا العشر .في هذه اآليات األخيرة ،يمكنك أن ترى لنفسك ،ومن الواضح جداً أنه ليس فقط يسوع يعلمنا الوصايا العشر ،إال أنه كاهلل في جسد

رجل ،هو التوسع معنى الواجبات األخالقية الستة الواردة في الوصايا العشر .وفي هذا فمن رأيي أنه يتم الكشف عن أكاذيب الشيطان لالكاذيب أن
هم الذي كما قال الشيطان لنا ،الوصايا العشر كانت قد فات أوانه بيسوع على الصليب ،وأن كانت الوصايا العشر فقط ترتيب مؤقت بين اليهود
وهللا ،بهذه الكلمات من شفاه يسوع وبالتالي نحن نعرف هذه اثنين من أكاذيب الشيطان.

كسب الحياة األبدية
ولمح ،واحد جاء وقال له" ،حسن سيد ،ما هو الشيء الجيد أن أفعل ،ربما لدى الحياة األبدية؟" Matthew 19:16
هذا سؤال عصر قديم .ما تحتاج إلى القيام به للحياة األبدية؟ أنا استغرب ما زال أنه يكتب في الكتاب المقدس لكل  2,000هذه األخيرة
باإلضافة إلى سنة ،ولكن السؤال هو ال يزال يجري التساؤل على الرغم من أن الجواب هنا ليراها الجميع.

ويسوع قال له" ،لماذا كاليست أنت لي جيدة؟ هناك ال شيء جيد ،ولكن واحد ،هو هللا :ولكن إذا أنت الذبول الدخول في الحياة ،والحفاظ
الوصاياMatthew 19:17 " .
عندما يقول يسوع للدخول في الحياة ،أنه ال يعني هذه الحياة ،حياة بشري ،هو إشارة إلى الحياة األبدية .كما ترون ،يسوع يقول لنا ،من
أجل الدخول في الحياة األبدية .يجب عليك االحتفاظ الوصايا ،وهو يعني الوصايا العشر .حتى أنه يمكن أن يكون هناك أي التباس فيما يتعلق
بالوصايا التي تتحدث عن أن يسوع ،هللا يسبب هذا الشخص لطرح السؤال التالي.

مجموعتين من الوصايا
أنه ( saithالرجل) له( ،يسوع) ،أي (الوصايا)؟ يسوع قال" ،أنت سوف تفعل ال القتل ،وأنت سوف ال يرتكب الزنا ،وأنت سوف ال
تسرق ،وأنت سوف ال تحمل شهادة الزور ،وتكريم خاصتك األب واألم خاصتك :وأنت سوف أحب جارك كما تحب نفسكMatthew 19:18- .
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يسوع الجواب بسيط" ،أنت كنوويست الوصايا "،الذي أن أقول أن الجواب على "ماذا أفعل لترث الحياة األبدية؟" للحفاظ على الوصايا
العشر .إذا كنت ترغب في الحياة األبدية ،كنت بحاجة إلى االحتفاظ "وصايا هللا".
على الرغم من يسوع إال يذكر خمسة من ستة وصايا األخالق ،تاركة العاشر الذي "أنت سوف ال تطمع" ،أنه يلزم فقط ذكر واحد ،نظراً
ألنه يتحدث إلى "يهودي القرن األول" الذين سوف تفهم كل تهدف عندما تذكر إحدى وصايا هللا .،اسمحوا لي أن أكرر ،إذا كنت ترغب في الذهاب
إلى السماء والحياة األبدية ،ثم يسوع يقول لنا أن نفعل" ،الحفاظ على الوصايا العشر".
في الكتاب المقدس ،وهناك العديد من الوصايا ،وأنهم يمكن أن كل تقسيمها بين مجموعتين:
الوصايا العشر ،مكتوبة بأصبع هللا على جدولين من الحجر:
وهذه الوصايا التي كتبها يد الرجل:)Moses( ،
هذا الرجل هو يسأل يسوع أن تكون أكثر تحديداً في جوابه .كما ترون ،يسرد يسوع إيقاف خمسة من الواجبات األخالقية الستة الواردة
في الوصايا العشر ،باإلضافة إلى الوصية التي أصبحت تعرف باسم يسوع "الوصية الثانية".

أنت سوف تفعل ال القتل ،الوصية السادسة .
أنت سوف ال يرتكب الزنا ،الوصية السابعة .
أنت سوف ال تسرق ،الوصية الثامنة .
أنت سوف ال تحمل شهادة الزور ،الوصية التاسعة .
تكريم خاصتك األب واألم خاصتك ،الوصية الخامسة .
فقط "الوصية العاشرة" ،الذي يتناول ضرورة أخالقية ،وكذلك ،مفقود من قائمة له .هل هذا يعني أنه قد نسي أنه ،أو أنها لم تعد الغرض
وهو لذلك عفا عليها الزمن؟ ال أعتقد ذلك ،ألن يسوع يعطي بدالً من "الوصية العاشرة" ،الذي أصبح يعرف باسم يسوع "الوصية الثانية" .يسوع

"الوصية الثانية" تضم كل من الوصايا العشر ،بما في ذلك أنت سوف ال تطمع.
تذكر :في بلدي المناقشة السابقة بشأن "الوصايا اثنين من يسوع" ،وأن الثاني في النوع األول واألول أشار إلى االحتفاظ بالوصايا
العشر كإعطاء تعريف لكيفية إظهار الحب هلل .إذا حتى هذه النقطة كان لديك أي شك بشأن ما إذا كان يسوع يعلمنا الوصايا العشر ،وينبغي اآلن
إزالة تلك الشكوك.

قبول كلمة هللا
في المثال أعاله ،قال هللا-يسوع أن الوصايا التي تحتاج أن تبقى إذا كنت ترغب في الذهاب إلى الجنة هي الوصايا العشر .تحدث يسوع-
هللا عليه ،ولذلك كان صحيحاً .إذا كان الخاص بك الكنيسة يعظ أي شيء آخر أن تتناقض مع تلك التي تحدث يسوع-هللا ،ثم تعظ به كذب ،وهذا
ينبغي أن أقول لكم أن الكنيسة الخاصة بك ليست من هللا .إذا لم يكن لديك الكنيسة من هللا ،ثم من هو أنه يعطي لعبادة؟

يأتي سيرا على األقدام مع يسوع
الشاب  saithله" ،كل هذه األمور قد ظللت من شبابي حتى :ما تفتقر إلى أنا بعد؟" Matthew 19:20
هذا الشخص هو قول يسوع أن يعيش الجميع بالوصايا العشر منذ شبابه.

يسوع قال له" ،إذا أنت الذبول تكون مثالية واذهب وبيع أنت يمتلك ،وتعطي للفقراء ،وأنت سوف يكون كنز في السماء :وتأتي ويتبعني".
Matthew 19:21
الكتاب المقدس يعلمنا ،أن آلة العهد القديم وآله العهد الجديد يسوع ،سواء يخبرنا" ،الحب لي ،وطاعة لي ،العبادة لي ،والحفاظ على بلدي
الوصايا "،هذا ألنهم آلة واحد .هنا ،ولكن يسوع قد أضفته شرط آخر إلى الطريق الصحيح والصحيح لعبادة له .تعطي جميع ممتلكاتهم إيرثلي
الخاص بك بعيداً ،ومن ثم الذهاب سيرا على األقدام مع يسوع.
هل يمكنك أن ترى هذا في نفس الضوء الذي أقوم به؟ لم يكن يسوع فقط أقول هذا الرجل أنه نظراً ألنه قد عاش حياته ضمن المعايير التي
تمليها الوصايا العشر ،إذا كان يعطي كل ممتلكاتهم الدنيوية له بعيداً ،ويأتي ويمشي معه ،يسوع ،يصبح الرسول آخر ،قال أن هبة الحياة األبدية؟
وعرضت الرجل فقط الحياة األبدية والدخول في السماء ،ما هو رده؟
ولكن عندما سمع الشاب ذلك قائال ،أنه ذهب بعيد ًا الحزينة :ألنه كان ممتلكات كبيرةMatthew 19:22 .

كما ترون ،وكان الرجل غير مستعدة للتخلي عن جميع ممتلكاته إيرثلي ،وال حتى للوعد بالحياة األبدية .أرى هذا بحيرة الرجل من
االعتقاد بأن يسوع هو هللا في جسد إنسان ،أو أن قبضته على الثروة من هذا العالم ،وتفوق الوعد بالحياة األبدية ،والدخول إلى السماء.

الذي ثم يمكن حفظها؟
يجب أن تأخذ علما بأن يسوع ال يقول أن هذا الشخص لن يذهب إلى السماء ألنها ليست على استعداد للتخلي عن جميع الفقراء يملك ،لكن
أريدك أن تفهم تماما ما يقوله يسوع ،وأشعر أن يتم ذلك بشكل أفضل باستخدام إصدار "كتاب مارك" لهذا الحدث.

عدم حفظ باألشغال وحدها
وكانت الدهشة من التدبير ،قائال فيما بينها" ،الذي ثم يمكن حفظها؟" مارك 10:26
ويسوع يبحث عليها " ،saithمع الرجل مستحيل ،ولكن ليس مع هللا :هلل كل شيء ممكن .وضع عالمة على 10:27

فأجاب بطرس وقال له" ،ها نحن قد تخلى عن كل شيء ،وتابعت إليك؛ ما يجب علينا ذلك؟ " Matthew 20:27
هل أي يتساءل لماذا سوف يسألون هذا السؤال؟ إذا كان رجل يعيش حياته طاعة "شريعة هللا" ،وال تزال ال يمكن الدخول في السماء ،ثم
ما هي األمل خطاه علينا؟
قد تذكرون عندما بيتر والشقيقة خرجت على قارب الصيد يستعد لإلبحار ،ومشى بيسوع وطلبت منهم أن يأتي السير معه ،وأنهم الحق
بعيداً ،جانبا ما كانوا يفعلون ،الذهاب سيرا على األقدام مع يسوع .بيتر والشقيقة لم تكن ثرية ،ولكن لديهم الخاصة بهم السفينة واألعمال التجارية
الخاصة بهم كصيادي األسماك .على الرغم من أن الرجال ال للثروة ،أنهم حولوا ظهورهم في كل ذلك أنها لديها ،للذهاب سيرا على األقدام مع
يسوع.
ما بيتر يقول هنا ،هو أن تركنا كل ما كان علينا بغية الذهاب سيرا على األقدام معكم ،ذلك يعني أننا سوف يدخل في السماء والحياة
األبدية؟ يسوع عدم اإلجابة على هذا السؤال مخفي مباشرة ،ولكن يقول هذا:

وقال السيد المسيح لهم" ،حق ًا أقول لكم ،أن يي التي اتبعت لي ،في التجديد عندما تجتمع ابن اإلنسان في عرش مجده ،أنتم أيضا تجتمع
عند عروش اثنا عشر ،الحكم اثني عشر من قبائل إسرائيل.
والجميع أن أبعث منبوذ المنازل ،أو األخوة ،أو األخوات ،أو األب ،أو األم ،أو الزوجة ،أو األطفال ،أو األراضي ،لمصلحتي ،يتقاضى
المرات ،ويرثون الحياة األبديةMatthew 20:28-29 " .
ما يقوله يسوع ،أن تكون لهم مكافآت "متعددة "،في العالم لتأتي الحياة األبدية.
ومع ذلك ،وأنا أتساءل هل هذا حقا ً ما يقوله يسوع للرجل الذي سأل كيف يمكن أن يرث الحياة األبدية؟ للحصول على فهم كامل لما قاله
يسوع للتو ،يجب أن تذهب أوالً إلى يسوع "الوصية األولى"" ،حب هللا مع كل ما تبذلونه من القلب ،والروح ،والعقل" .كما بينت ،ويتحقق ذلك
عن طريق الحفاظ على الوصايا العشر .هناك المزيد ولكن بالمعنى الكامل لهذه الوصية .يجب عليك وضع هللا قبل كل شيء في حياتك .باحتضان
أخالق الوصايا العشر ،وجعلها الخاصة بك شخصية وفي الحرف ،تجلب لك أقرب إلى كونها "واحد مع هللا "،أو "يجري في الروح "،لكن هناك
ما أكثر حاجة إلى الكمال في اإليمان .يجب االعتقاد والفهم ،أن كل ما يملكون ،الخاصة بها ،ولديك ،كل الثروة والسلطة والهيبة التي تحصل في

هذه الحياة ،هو كشيء هلل ،وإذا كنت قد ال يعبد له كما أنه األوامر .لذا عند هذا الرجل ،ويمكن أن ال تعطي كل ثروته بعيداً ،وسيرا على األقدام مع
يسوع ،وكشف أنه يفتقر إلى هذا الشرط األخير" ،حب هللا" بكل القلب والروح والعقل.

وسوف يطلق العديد
حتى يكون آخر األولى ،واألخيرة أول :ليكون طالب الكثيرون ،لكن المختار القليلةMatthew 20:16 .
هذه اآلية مهم جداً لفهم أولئك الذين يعتقدون أن الفعل يتم حفظها في المسيح .يمكن أن تظهر هذه أفضل عن طريق آخر من تجربتي
الشخصية.
وكان ثالثة من اخواتي المعتقدات الدينية منذ أن كانوا أطفاالً .فاآلن في ستين وسبعين .أنها جاءت لعبادة هللا طويالً قبل أن .وكنت في
بلدي الخمسين قبل اكتشفت "كلمة" هللا الحقيقية.
هي اخواتي أعضاء الكنائس التي ال طاعة للوصايا العشر ،والحظوا في اليوم األول من األسبوع (األحد) كيوم السبت ،بدالً من اليوم
السابع من األسبوع كما أنه المنصوص عليها في "الوصية الرابعة".
وأنا واثق أنه نظراً ألن كل ما جئت لفهم حول "اإلنجيل المقدس" ،أن أنا وفيا لمشيئة هللا ،وليس في العصيان .ولذلك ،حتى ولو كانت

اخواتي أوالً إعطاء العبادة ،أنها ستكون آخر إذا كان على اإلطالق إلى السماء .أنا على يقين من أن أنا سوف اختطفوا ،حتى يكون آخر األولى،
ولكن أخشى أن اخواتي ،وآخر األولى ،سيتعين على الوقوف أمام هللا في يوم القيامة إلعطاء االعتبار آلثامهم.
ولدى أيضا ابن عمه الذي يقول لنا أن في مرحلة المراهقة وقد تطرق باهلل وهذا أعطاه اإللهام ليصبح وزيرا رسامة منذ ذلك الحين أقام
المصلين غير طائفية قليالً .أرى في هذا لمست باهلل تلقي دعوة من هللا إلعطاء العبادة هلل كأوامر هللا ،أنه ولكونها واحدة من العديد من دعوة من هللا.
عمي لم يتحول إلى هللا لتعليمة ومعرفة ما كان ذلك رغبة هللا له ،ولكن قرر لنفسه أن أراد أن يكون واعظ .عمي تحولت بدالً من ذلك إلى
وزير للكنيسة البروتستانتية للتعليم وتوجيهه.
في هذه اآلية ،Matthew 20:16 ،بكلمات يسوع عميقة .ليكون طالب الكثيرون ،لكن المختار قليلة .عمي كان يسمى باهلل ،إال أنه لم
يلتزم "كلمة هللا" ،ولكنه سعى إلى أن يتعلم من خالل "اإلنجيل كاذبة" الشيطان .عملية يجري عينت في منصب قس أو كاهن أسست كنيسة روما
قريبا بعد مفهومها ،وال تزال العملية المستخدمة اليوم بالكنيسة الكاثوليكية ،والجزء األكبر من الكنائس البروتستانتية ،كما كان عليه آنذاك.
أجل التخرج من هذه العملية يطلب منك األسئلة التي تتعلق بالتدريب الذي ذهبت من خالل ،يجب أن يكون الرد على هذه األسئلة كما
يعلمون ،على الرغم من أنها تدرس في خطأ وال يستند إلى "كلمة هللا" .ولذلك ،عمي الذي كان يسمى باهلل ،من خالل تصرفاته ،ال ،أنا على يقين،
سيكون أحد قليل اختاره هللا ،نظراً ألنه يتم تعليمهم في "اإلنجيل كاذبة" الشيطان ال هللا "اإلنجيل المقدس".

قصة الوظيفة
القصة أعاله ،والرجل الذي سأل كيف يمكن أن يرث الحياة األبدية ،يعطينا التعليمات على جانب واحد لما يعنيه أن حب هللا كل ما لدينا
من القلب والروح ،والعقل .وهناك شخص ثان من الكتاب المقدس وأود أن أعرض لكم ألن يساعد على تفسير ما يحاول يسوع يعلمنا في الدرس
المذكور أعاله ،وأنه هو المسمى الوظيفي.

غرفة العرش هللا
وهناك اآلن يوميا عندما جاء أبناء هللا أن يقدموا أنفسهم أمام الرب ،والشيطان جاء أيضا فيما بينها .المهمة 1:6

في هذه اآلية أحد هللا هو إعطاء لمحة في غرفته العرش في السماء .يجلس على عرشه ،أطفاله ،وأفسر لتكون المالئكة ،فضال عن غيرها
من الكائنات السماوية ،واحد منهم هو إبليس (الشيطان) ،يعرض أنفسهم أمام هللا .أنا أيضا بتفسير هذا االجتماع أن يكون "يوم السبت" هللا كما هو
مالحظ في السماء .ما هو سبب آخر أن جميع أبناء هللا وقد جمع معا بهذه الطريقة؟

وقال اللورد الشيطان" ،أين التابعة أنت؟" ثم أجاب الرب الشيطان ،وقال "من الذهاب جيئة وذهابا في األرض ،ومن المشي صعودا
وهبوط ًا في ذلك ".المهمة 1:7

هنا يطلب هللا من الشيطان حيث أنه قد تم ،ويجيب الشيطان ،في األرض .يجب أن تأخذ علما هنا بأن إبليس كان ال يشار إلى الشيطان
حتى سقط من نعمة .اسم يعني الشيطان ،عدو الساقطة .من المهم أن هذه اآلية يشير إليه كالشيطان .ربما سوف تشاهد هذا كما تكشف القصة.

الوظيفة هو الكمال
وقال اللورد الشيطان" ،أنت يمتلك نظر موظف بلدي الوظيفة ،أنه ال يوجد مثله في األرض ،والكمال ورجل مستقيم ،فيرث هللا ،واشيويث
(يتجنب) الشر؟" المهمة 1:8

أن هللا يشير إلى الوظيفة الكمال ،يقول لي أن وظيفة االحتفاظ "قوانين هللا" ،وعاش حياته في بر .الخوف هللا ال يعني أن يكون خائفا من
هللا ،وهذا يعني أن يكون االحترام العميق هلل ،والخوف من نفسك ،وأن كنت قد تبتعد عن "وصايا هللا" ،وهكذا يصدمه هللا .فمن ذلك استياء الخوف،
والذنب الذي يأتي منه.
بلدي فهم كلمة "سين" كما أنها تتصل بقوانين هللا وقد لالنتقال من الحق ،والقيام بعد ذلك الخطأ .السقوط من على طريق الصواب إدخال
مسار الظلم والخطأ ،كما حددها هللا ،وهذا هو الخطيئة.
يقال أنه كان على األرض ،يسأل هللا الشيطان في سؤال .هل بحثت شأن الوظيفة ،غريبة لمعرفة ما يعتقد من عبده الشيطان؟ ثم محاولة
إظهار الشيطان الطبيعة الحقيقية لآلخرين ،ويضيف أن المهمة على ما يرام ،شيء أن هللا يعلم ،الشيطان ال تتفق مع.

تذكر :اثنين منهم ليست وحدها ،ولكن في الشركة لجميع أبناء هللا أو الشيطان أو إبليس كان واحداً من اثنين من المالئكة الذين وقفوا
على جانبي عرش هللا ،ذلك أنه كان يحظى باحترام كبير ليس فقط باهلل بل بسائر الكائنات السماوية ،وهللا إثبات الكياسة تجاه عدوة الشيطان ،يريد
رأي الشيطان للوظيفة يكون علنيا لجميع أبنائه .لم ينس هللا أن الشيطان يكره هللا ،كما تجلى في  Edenمن الحديقة.

الشيطان األسئلة المهمة محبة هللا
ثم أجاب الرب الشيطان ،وقال" ،دوث الوظيفة خوف هللا لشيء؟ يمتلك ال أنت التحوط له ،وحول منزله ،وعن كل ما كان خلت كل
جانب؟ أنت يمتلك المباركة عمل يديه ،ويزداد له مضمون في األرض " .المهمة 10-1:9

أن ما تقوله الشيطان أنه أصبح بسبب البركة هللا في الوظيفة ،رجل للثروة ،لذا ال عجب أنه يعبد هللا.
ولكن طرح ملكك اآلن من ناحية ،ولمس كل ما كان قد خلت ،وأنه سوف لعنة إليك للوجه خاصتك .الوظيفة 01:11

تذكر :وهذا اجتماع ألبناء هللا ،الجمع ،أكثر من واحد .مجرد تحدي الشيطان هللا وبر الوظيفة أمام شهود .في جوهرها ،تحدت الشيطان
أن الوظيفة يحب إال هللا بسبب جميع الثروات التي أعطاها هللا له .الشيطان يقول ،أن تأخذ جميع بعيداً ،وسوف يلعن الوظيفة لك.

وكشفت طبيعة الشيطان
هللا ال المطر فساداً على أولئك الذين يحبون وطاعته ،ولكن الشيطان قد أدلى اتهام عامة ،بأن هللا لديه للرد على.

وقال اللورد الشيطان" ،ها ،كل ما كان قد خلت في خاصتك السلطة؛ فقط على عاتقه طرح ليس ملكك اليد " .لذا خرج الشيطان من وجود
الرب .الوظيفة 01:12

حتى أن تفهمون ،قد أخبر هللا ال الشيطان إليذاء أي شيء موجود في الوظيفة ،وقال ببساطة" ،كل ما أعرب خلت في خاصتك السلطة"،
ما تقرر القيام به مع هذه السلطة الشيطان متروك له.
بقية مهمة سوف تتيح لك قراءة النفسكم ،ولكن ما يحدث هو أن الشيطان ،ثم يعود إلى األرض ويقتل كل من أبناء وظائف ،وافترض من
المرجع الذي كان قتل عائلة جمع عندما كانوا جميعا ،أن ابنه زوجاتهم وأطفالهم كانوا حاضرين ،وتوفي كذلك .الشيطان كما يزيل من الوظيفة كل
ثروته ،حيث غادر مع أي شيء.

إيمان أيوب وكشف
بعد فعل الشيطان له أسوأ للوظيفة ،وهذا ما الوظيفة كان يقول.
ثم الوظيفة نشأت ،واإليجار له عباءة ،وحلق رأسه ،وسقط على األرض ،ويعبد ،الوظيفة 01:20
وقال "جاء عاريا أنا الخروج من رحم أمي ،وعارية ،وأعود إلى :الرب أعطى ،والرب أخذ خلت؛ المباركة باسم الرب " .الوظيفة 01:21

الوظيفة قد فقدت كل شيء والثروة وأطفاله الحبيب ،ولكن هل أنه لعنة هللا؟ الوظيفة ليس لعنة هللا ،والوظيفة ويعطي المجد هلل عندما يقول:
"المباركة باسم الرب".
أخطأ في جميع هذه الوظائف ليست ،كما اتهم هللا حماقة .الوظيفة 01:22

"ولهذا السبب يمكنني أن جسدي في أسناني ،ووضع حياتي في يد األلغام؟ على الرغم من أنه يقتله لي ،بعد أن أثق به :ولكن أنا سوف
تحافظ على الطرق الخاصة األلغام أمامه .أنه أيضا يكون بلدي الخالص :لمنافق ال يبدأ قبل له " .المهمة 16-13:14

كما ترون ،في الرجل الوظيفة ،على الرغم من أنه كان كل شيء أخذ منه ،بما في ذلك جميع سبعة من أبنائه ،فضال عن األطفال و
"األحفاد" في الوظيفة ،الوظيفة ال تزال عبدوا هللا ،وقدم الثناء له.

ويكشف هللا كذبة الشيطان
وهذا ما أراد هللا شهدت بقية أوالده في السماء .وقد أصدر الشيطان تحديا ،الذي شبهة موضوعة في جوهرها على الطريقة التي أعطى هللا
صالح لبعض وحجب مصلحته من اآلخرين .هللا ثبت في هذه التظاهرة أن الوظيفة يحب ويعبد هللا ،ليس بسبب كل ما قدمه من هللا ،ولكن ألنه كان
يحب هللا ،الفترة.
وهذا يكشف أيضا أبناء هللا ،وكذلك أنت وأنا ،الشر الذي هو الشيطان .الشيطان لم يكن لقتل األسرة في الوظيفة التي كان اختيارها للقيام
بذلك ،يظهر الشيطان قاسية ،ال ترحم القاتل الحاضر أنه .أن الشيطان قتل عائلة أيوب يظهر أيضا أبناء هللا أن الشيطان هو قاتل ،وعلى هذا النحو
قد أخطأ ضد "الوصية السادسة" .وهذه في السماء رهنا "القوانين هللا" نفسه الذي نحن على األرض التي يخضع لها .هللا هو ملك الكون بأكمله،
وليس فقط من األرض.

هللا أو الشيطان
وينبغي أيضا أن يالحظ هنا تعليق بشأن أولئك الذين كان خسائر مدمرة ،وفي الواقع لعنة هللا .إذا كان هؤالء األفراد يعبد في أي من
الكنائس ألن الكنائس الكاذبة ،وذلك ال اللة إال هللا كاذبة ،ثم يمكن أن يقال أنها لعن "هللا خلق" ،أو كان في الحقيقة نقمة المفروضة ضد هللا كاذبة؟ إذا
كنت تعتقد أن في العبادة الخاصة بك يمكنك يصلون إلى "هللا خلق" ،ولكن بسبب أكاذيب الشيطان ،كنت في الواقع عبادة هللا كاذبة ،الشيطان ،ثم أنها
الشيطان التي هي من شتم ،حتى ولو كنت أعتقد أنه هللا.
على الرغم من أن الشيطان يعتقد أنه قد وضع بنجاح هللا في وضع محرج ،فهو في الواقع هللا الذين أقاموا الشيطان إلظهار األكاذيب
واالتهامات لالكاذيب التي كانوا له.

ثروات الدنيوية على اإليمان باهلل
وهذا على عكس الرجل الذي يريد أن يعرف كيف يمكن أن يرث الحياة األبدية ،ولكن عندما عرضت عليه ،ويمكن أن ال عن طيب خاطر
التخلي عن كل ما كان .ومن هذه القصص اثنين ،أنه يجب أن تجد هو العنصر النهائي في الخاص بك النهضة إلى "سانت من هللا".

في اسم ومجد هللا ،وايماني بيسوع ،كاهلل في جسد رجل ،وأدعو هللا أن أنا وكل من يقرأ هذه الكلمات ستجد المسار إلى بر ،وهو الطريق
الوحيد إلى هللا .أمين.
العملية تقوم على المسار الخاص بك من واحد من الخطيئة إلى شخص يمشي بروح الرب ،وفترة طويلة ولي رحلة صعبة .كما ولدت في
هذا ما كان مليئا بالتغييرات التي كان عليك أن تذهب من خالل أثناء وجوده في رحم األم الخاصة بك ،تجعلك قادراً على البقاء على قيد الحياة في
هذا العالم ،والدة جديدة من واحدة من الخطيئة إلى واحد في الروح ستكون مليئة التغييرات في شخصيتك والحرف .ولدت لم تستغرق سوى تسعة
أشهر للتنمية ،التي تولد من جديد في الروح سوف تأخذ بقية حياتك.
هذه الكتابات ،في صفحة ويب هذه ،ليست أكثر من أداة .مع هذه األداة يمكنك إذا كنت ترغب في ذلك ،العثور على البداية "طريق
الصواب" .هذه الكلمات سوف تظهر فقط لك مدخل إلى المسار .يمكن أن يتبع المسار نفسه فقط إذا سمحتم يسوع تقودك إلى أسفل هو .هللا له عن
طريق لي وسيظهر لك المدخل ،لكن الرحلة هو لك للمشي فقط مع يسوع بالجانب الخاص بك سوف تكون قادرة على الحفاظ على المسار وعدم
التعثر أو زلة قبالة.

حكاية رمزية تنسكب
لملكوت السموات مثل رجل الذي هو تنسكب ،التي خرجت مبكرا في الصباح لتوظيف العمال في بلده الكرم .وعندما أنه اتفق مع العمال
لبيني اليوم ،أنه أرسل لهم في بلده الكرم .وخرج حوالي ساعة الثالثة ،ورأى البعض اآلخر يقف خام ً
ال في السوق ،وقال لهم؛ "يذهب أنتم أيضا إلى
الكرم ،وأيا كان هو الحق سوف أعطيكم .وذهبوا في طريقهم .مرة أخرى أنه خرج عن الساعة السادسة والتاسعة ،وفعلت المثلMatthew .
20:1-5

وحول الساعة الحادية عشرة أنه خرج ،ووجد آخرون الدائمة خام ً
ال ،و  saithلهم" ،لماذا تقف يي هنا كل يوم الخمول؟" ويقولون له،
"ألنه ال يوجد إنسان قد خلت استأجرت لنا ".أنه  saithمعزل لهم" ،الذهاب أنتم أيضا إلى الكرم؛ وأيا كان هو الحق ،وأن يي يتقاضى.
Matthew 20:6-7

حتى عندما كان يأتي حتى saith ،رب الكرم منعزلة له ستيوارد" ،استدعاء العمال ،وتعطي لهم استئجار ،ابتداء من آخر منعزلة األول.
وعندما جاء أنه تم توظيف حوالي ساعة الحادي عشر ،أنهم تلقوا كل رجل فلسا واحد ًا .ولكن عندما جاءت األولى ،التي من المفترض أنها ينبغي أن
تلقي أكثر؛ وأنها تلقت كذلك كل رجل فلسا واحد ًا .وعندما تلقوا ،غمغم ضد غودمان (ستيوارد) من المنزل ،قائال" :هذه قد أنزل آخر سوى ساعة
واحدة ،وأنت يمتلك جعلها متساوية معزل لنا ،التي تحملت عبء والحرارة من اليومMatthew 20:8-12 .

ولكنه أجاب واحد منهم ،وقال" ،صديق ،أفعل إليك أي خطأ :شققت ال أنت تتفق معي لبيني؟ خذ ذين ،وانتقل خاصتك الطريقة :سوف
أعطى منعزلة هذا األخير ،وحتى بمعزل إليك " .أنها ال تحل لي للقيام بما سوف مع األلغام الخاصة؟ هو ملكك الشر العين ،ألنني جيد؟ حتى يكون
آخر األولى ،واألخيرة أول :ليكون طالب الكثيرون ،لكن المختار القليلةMatthew 10:13-16 .
في هذه القصة العمال األولى اتفقت على العمل ليوم كامل لبيني ،ولكن عندما الماجستير في المجال دفع تلك التي عملت ساعة واحدة فقط
بيني ،رأت األولى أن أنهم ينبغي أن تلقي أكثر في هذا قد عملت طوال اليوم.

ما يسوع هو تعليم لنا هنا هو أن الجائزة لتعيش حياة بر نفس الجائزة ألولئك الذين فعلوا ذلك هناك طوال حياتها ،كما ألولئك الذين فقط
اكتشفت مؤخرا في سنوات الحقة الحقيقة هللا وقد تم تحويلها إلى عبادة هللا الحقيقي .وهذا جيد بالنسبة لي ،أن جئت فقط لفهم الحقيقة هللا قد بلغت سن
ال  .58هذا الدرس من يسوع ،يقول لي أنه ال يزال لدى أمل حياة األبدية ،ولو كان خاطئا لكل تلك السنوات السابقة .كل المجد هلل ،وبفضل منعزلة
المسيح ،وأنه من خالل إليه قد يكون الحفظ .أمين.

األطفال زبدي
ثم جاءت له األم لألطفال في زبدي مع أوالدها ،عبادته ،ورغبة منها في شيء معين لهMatthew 20:20 .

وقال منعزلة لها" ،ما الذبول أنت؟" وقالت أنها  saithله" ،منح أن هذه قد الجلوس أبنائي اثنين ،واحد على اليد اليمنى خاصتك،
واألخرى على اليسار ،وفي المملكة خاصتكMatthew 20:21 ".
زوجة زبدي وأم إلى  Jamesوجون يسأل يسوع أن ابنيها وكما المالئكة تابوت هللا ،أحد جانبي العرش هللا الدائمة.

يسوع ولكن أجاب وقال" ،أنتم أعرف ال ما تسأل يي .هل أنتم قادرة على شرب كأس التي يجوز أشرب من ،وأن يتعمد بالمعمودية التي
أنا وأنا عمد مع؟ " ويقولون له" ،أننا قادرونMatthew 20:22 ".
يسوع يسأل لهم لو أنهم قادرون على مواجهة الموت القاسية التي يعلم أنه سوف يتعرض قريبا إلى .ويقولون له أنها قادرة على مواجهة
ذلك تماما كما أنه يواجه ذلك.

وأنه  saithلهم" ،يي يجوز شرب الواقع بلدي كأس ،ويتعمد بالمعمودية التي أنا وأنا عمد مع :ولكن للجلوس على يدي اليمنى ،وعلى
يساري ،ليست األعمال المتعلقة باأللغام إلعطاء ،بل أنها تعطي لهم الذين أنها مستعدة لوالديMatthew 20:23 ".
وأنا ال بعض ما يصيب  ،Jamesبل لقد اعتبرنا دائما ً أن أربعة كتب جون وسفر الرؤيا حيث كلها مكتوبة بهذا يوحنا ابن زبدي .أفهم أن
هذا جون يموت القديمة العمر ،وليس ذلك بالموت ملتويا .أنا لست متأكداً مما إذا كان فهمي صحيحاً أو كيف وفاة جون يمكن أن تعتبر مساوية لتلك
التي عانت من يسوع ،ولكن لم يعط هللا لي إلعطاء دراسة جدية للكتاب المقدس كله بعد ،وحتى يمكن أن تكون معيبة فهمي في هذا.

وعندما سمعت العشرة ،نقلوا بسخط ضد األشقاء اثنين .ولكن يسوع طلب منهم له ،وقال" ،أنتم أعرف أن األمراء الوثنيين تمارس سلطانا
عليها ،والتي سلطة ممارسة كبيرة عليها .ولكن ال يكون ذلك بين أنت :ولكن يعاقب ستكون كبيرة بينكم ،دعه يكون الوزير الخاص بك؛ ويعاقب
سيكون كبير بينكم ،دعه يكون خادمك :حتى وأن ابن اإلنسان جاء عدم تكون اسعف منعزلة ،ولكن لوزير ،ويعطي حياته فدية للكثيرين.
Matthew 20:24-28
ما هو تعليم يسوع هنا هو عندما تقوم بإدخالها في الخدمة هلل أنه لن ترفع لك يصل أعاله محطة أخرى ولكن تجعلك على الموظف .في
مجتمع الرجل ،ويجري خادما ً وموقف متواضع ،ولكن في خدمة هللا ،وموقف االحترام والشرف.

األخوة السبعة
يسوع يعلمنا درسا بشأن الحياة والموت والقيامة معزل الحياة األبدية.

وفي نفس اليوم جاء له  ،Sadduceesالتي تقول أن هناك ال القيامة ،وسأله ،قائال" ،ماجستير Moses ،قال ،إذا يموت الرجل ،إنجاب ال
أطفال ،الشقيقة يجوز الزواج من زوجته ،ورفع البذور منعزلة عن شقيقة .واآلن هناك معنا األخوة السبعة :واألولى ،عندما كان تزوج زوجة
المتوفى ،وال قضية ،وقد ترك زوجته منعزلة الشقيقة :المثل الثاني أيضا ،والثالث ،وحتى السابع .وآخر كل شيء ،توفيت امرأة أيضا .لذلك في
القيامة زوجته أنها تكون من السبعة؟ ألنها جميعا لهاMatthew 22:23-28 " .

ال األزواج زوجاتهم ال
أجاب يسوع وقال لهم" ،يي يخطئ ،ال يعرفون الكتب وال قوة هللا .للقيامة ال تتزوج ،وال ترد في الزواج ،ولكنها كزوايا هللا في السماء.
ولكن كلمس قيامه الموتى ،أنتم لم اقرأ الذي كان يتحدث معك باهلل ،قائال" :أنا آلة إبراهيم ،وآله إسحاق ،وهللا يعقوب"؟ هللا ليس آلة الموتى ،ولكن
للمعيشةMatthew 22:29-32 .
أول ما تظهر لنا هو أن  Sadduceesال يؤمنون القيامة ،والذي يبين لنا مدى إزالة أنهم من عبادة هللا الحقيقية والصحيحة ،فضال عن
فهمهم للكتاب المقدس.
يسوع يعطينا لمحة في أحياء الحياة ،حيث سيكون لدينا ال األزواج أو الزوجات ،لقديسين هللا ،عندما يعطي الحياة األبدية ،سيكون كالمالئكة في
السماء التي أنها ال تتزوج ،وال ترد في الزواج -وهذا يذكرني بوعود الزفاف الذي يقول" ،حتى الموت لنا الجزء" إذا كنت متزوجا في هذه الحياة،
وكل من كنت سيرا على األقدام في روح الرب ،عند قيامه أو إذا كنت ال تزال تعيش وهم اختطفوا في السحب مع يسوع ،لم تعد لك متزوجة واحد
إلى آخر؟ وهذا ما يبدو يسوع قائال .عندما فهمت ذلك أوالً ،كان حزين ،أنا أحب زوجتي ،ولقد كانت بلدي أفضل صديق ورفيق منذ أن كان عمره
 16عاماً .وقالت أنها لم تعد أن زوجتي األسى لي.

أي زواج ال الجنس
شيء واحد األخرى التي تجمع بين هذه المعرفة في السؤال هو إذا أنها خطيئة االنخراط في أي جنس خارج الروابط المقدسة للزواج ،كما
هو أمر لنا في "الوصية السابعة" ،وأن يكون هناك ال األزواج أو الزوجات في السماء ،فهل يعني ذلك أن في وجود الحياة األبدية ،يمكنك التخلي
عن الجنس لبقية الخلود؟ من دراسة وفهم لماذا يظهر لي هللا ،يجب أن أقول نعم؛ لن يكون هناك ال الجنس في الحياة األبدية.

يعرف

هذا :الجنس جزء من األطفال من األرض .هللا جلبت لنا من البهائم وجعلنا روح حية .الجنس جزء من اإلنجاب األنواع؛

ولذلك ،فإنه ال مكان له في الحياة األبدية .سوف نكون تعيش إلى األبد يعني أنه سيكون لدينا أي غرض إنجاب األطفال ،ولذلك ال حاجة للجنس.
جميع الجنس خارج نطاق الزواج خطيئة ،إذا أريد أن تكون ال الزواج في "الحياة األبدية" فال يمكن أن يكون هناك ال الجنس هناك.

