الفصل 5
تعاليم يسوع المسيح
حكاية رمزية وليمة الزفاف
حكاية رمزية وليمة الزفاف هو مصاحب لنبوءة بزواج المسيح إلى "القديسين هللا" ،الذي يمكن العثور عليه في الرؤيا . 8-19:7

وأجاب يسوع وكلم معزل لهم مرة أخرى عن طريق األمثال ،وقال" :يشبه ملكوت السموات منعزلة ملك معين ،الذي أدلى زواج البنه،
وأرسل المنصوص عليها خدامه لدعوتهم التي تم الدخول إلى حفل زفاف :وأنهم لن يأتيMatthew 22:1-3 ".

تشبيه للسماء
يسوع يشير إلى اإلجراءات التالية كما يجري تشبيهها بالسماء ،ولكن أرى أنها يجري تشبيهها بعبادة هللا ،والتي بالطبع إذا كنت تفعل هذا،
السماء ما إال خطوة بعيداً حقيقية وصحيحة .وكما الحال في معظم "سفر الرؤيا" ،هذا المثل منتشر مع سيمبوليسمس.
الملك هو "هللا سبحانه وتعالى".
ملكوت السموات هو العبادة الحقيقية هلل.
ويكون الزواج بين اإلنجيل المقدسة هلل (تعاليم يسوع) والقديسين هللا.
أنهم لن يأتي هم أولئك الذين ال تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة هلل( ،اليهود) ،وعلى الرغم من أنها دعت( ،باسم هللا) ،أنهم يرفضون
تغيير والئهم "اإلنجيل" الشيطان كاذبة .يمكن أن تفكر أيضا في هذه المرة "اليهود يسوع" في التاريخ والمسيحيين واليهود والمسلمين اليوم.

المسيحيين
المسيحيين اليوم نعتقد أن يوم األحد هو اليوم الصحيح االحتفال بيوم السبت ،على الرغم من تعليمات محددة جداً وأن "اليوم السابع" هو
اليوم الصحيح أمر هللا .ويرجع هذا الرفض عبادة هللا كما أنه يحظى بأن يجلب هؤالء المسيحيين في المعارضة إلى "أن هللا".

اليهود
يهود اليوم كما كان الحال في الماضي ،رفض يسوع كاهلل في جسد رجل ،على الرغم من أن جميع النبوءات القديمة ،ال سيما منها كتاب
 ،Danielيخبرنا بأن المسيح رجل اللحم ودم ،ويسوع فقط تناسبها تلك النبوءات كما يجري المسيح ،وأي شخص آخر حتى يأتي إغالق .نبوءة
الوقت األسابيع النبوية  70في كتاب  ،Danielتسمح لنا بحساب السنة أن يسوع هو عمد إلى  27ميالدي

المسلمين
المسلمين ال تأتي إلى حفل زفاف ،حتى ولو أنهم أحفاد إبراهيم من خالل ابنه المولود أوالً ،إسماعيل ،ألنه مثل اليهود ،وأنهم يرفضون
يسوع المسيح ،لكن خالفا لليهود ،أنهم يرفضون أيضا الوصايا العشر وشريعة هللا كمعيّن في كتب الكتاب المقدس.
المسلمين هي أعمى لفكرة أن القرآن الكريم كتاب مستقل ،وحيث أنه من الواضح بالنسبة لي أن إذا كان يمكنك جعله المحاذاة للكتب
األخرى لألنبياء بما في ذلك العهد الجديد ثم سترى صورة أوضح لما بشر به  .Mohamedيفتقر إلى القرآن الوصايا العشر ،واألخالق تدرس من
قبل السيد المسيح ،إضافة إلى التفسير لما يقول القرآن ،وسيكون االتفاق مع اإليمان عموما كما يمارس "القديسين هللا".

أولئك الذين يتم الدخول
مرة أخرى ،أنه أرسل المنصوص عليها سائر الموظفين ،قائال" :أقول لهم الذي يتم الدخول ،ها ،أعددت العشاء بلدي :بلدي الثيران وبلدي
فاتلينجس يقتلون ،وكل شيء على استعداد :تأتي منعزلة الزواجMatthew 22:4 ".
أعتقد أن هؤالء الناس كاليهود ،التي دعيت أوالً أثناء حياة يسوع ،ولكن يسوع رفض.

ولكن جعلوا الضوء منه ،وذهبت بهم السبل ،واحدة إلى مزرعته ،وآخر ألن البضائع :وبقايا أخذت خدامه ،ورجت منها يسيئون ،وعدد
كبير منهمMatthew 22:5-6 .
هذه اآلية موجهة أساسا نحو العصر "أنبياء العهد القديم" ،وكيف أنها كانت موضع سخرية ،وفي بعض الحاالت وضع لإلعدام باليهود.
يمكن إظهار هذا أيضا أن يدرج يسوع ،عندما أنه بعد مشى بيننا ،واليهود معظمها ،وسخر أن يسوع التي تدرس ،وعاملوه بازدراء ،وكذلك.
هي الخدمة أنبياء العهد القديم ،فضال عن الرسل يسوع.
و لكن جعلوا الضوء من ذلك ،يشير إلى أولئك الذين هم اعماه "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،الذين سوف عندما تظهر الحقيقة هللا ،رفض
ذلك ،ويسخر من أولئك القديسين هللا ،الذين يحاولون الكشف عن "كلمة" هللا الحقيقية لهم.
ذهبت بهم السبل ،يشير إلى أولئك الذين يواصلون إعطاء العبادة في الخطأ ،كما أنها قد عرفت دائماً ،بدالً من تحويل إلى "كلمة" هللا
الحقيقية.
واحد إلى مزرعته ،وآخر للبضائع له هو إشارة إلى السعي لتحقيق ثروات إيرثلي "اإلنجيل كاذبة" الشيطان يعظ وتشجع كطريقة لرجل
تسبب العمى "كلمة" هللا الحقيقية.

بقايا أخذت خدامه ،ورجت منها يسيئون ،وعدد كبير منهم ،ويشير إلى أولئك الذين يتم اإلساءة من قبل أولئك الذين يعظون "كلمة" هللا
الحقيقية ،وال مجرد يسخر منها ،ولكن تسعى إلى اضطهاد وقتل "الموظفين هللا" وأن "اإلنجيل المقدس" ،كما يتضح من شيوخ المعبد محاوالت
لقتل جميع الذين بشر يسوع المسيح أن  ،فضال عن تلك التي أثناء "العصور المظلمة" عند القديسين هللا لالضطهاد ،وعذبوا وقتلوا على يد كنيسة
روما ،وما يسمى "القديسين هلل" ،زنديق ،والسحرة ،كوسيلة لتبرير جرائم القتل هذه.

غضب الملوك
ولكن عندما سمع الملك منه ،وكان تستحق :وإرسال جيوشه ،ودمر هؤالء القتلة ،واحترق مدينتهمMatthew 22:7 .
أرى اآلية أعاله كتصوير لنهاية األيام ،وهللا تنفيس غضبه على أولئك الذين يرفضون حقيقته .وهذا أيضا يمكن أن تظهر "دولة إسرائيل"،
هم أولئك الذين تم دعوتهم للزواج بين يسوع( ،الذي يمثل هللا اإلنجيل المقدس) ،واليهود الذين رفضوا "تعاليم يسوع" .جزء من التدمير واضح في
التدمير النهائي لقيام "دولة إسرائيل" ،وهدم المعبد من الرومان .وهو أيضا تحذيراً لنهاية األيام ومجيء الثانية المسيح وله تدمير جميع الذين ليسوا
"القديسين هلل".

تلك بيدن ال تستحق
ثم  saithقال لخدامه" :حفل الزفاف على استعداد ،ولكن الذي تم الدخول لم تكن جديرة .انتقل ية ولذلك في الطرق السريعة ،وكما الكثير
كما سنجد يي ،محاولة للزواجMatthew 22:8-9 " .
عندما رفض اليهود يسوع ،هللا تحولت إلى الوثنيين ،وأولئك الذين تم تحويلها إلى عبادة هللا الحقيقية ،ومن الخروج والوعظ "اإلنجيل
المقدس" لآلخرين من الوثنيين ،الذين أيضا تم تحويلها بعد ذلك .هذه اآليات بالتالي نبوءة بالمسيح أحداث في المستقبل ،لكن ليس كل من له نبوءات
بعيدة جداً في المستقبل.

الجيدة والسيئة
حتى أولئك الموظفين خرج في الطرق السريعة ،وتجمع معا جميع كثيرة كما أنهم وجدوا ،سواء سيئة وجيدة :وكانت مفروشة حفل
الزفاف مع الضيوفMatthew 22:10 .
عند الرسل وغيرهم خرجت للتبشير "تعاليم الرب يسوع المسيح" ،ليس كل ما جاء على لتلك التعاليم فعلت ذلك حبا هلل أو اإليمان بالقيامة،
ولذلك لم تكن مثالية في إيمانهم ،ولهذا السبب اآلية أعاله توضح لهم كل ،السيئة والجيدة .ويمكن أن ينعكس هذا في الفصول  2و  3من "سفر
الرؤيا" ،والشكاوى يسوع مع المسيحيين األوائل الذين كانوا االنزالق إلى الممارسات الوثنية ،ال تبقى وفيا لتعاليم يسوع.

مالبس الزفاف
وعندما جاء الملك رؤية الضيوف ،شاهد هناك رج ً
ال مما ال على ثوب زفاف .وقال أنه  saithله" ،صديق ،كيف كاميست أنت في هنا
عدم وجود ثوب زفاف؟" وقال أنه عاجز عن الكالمMatthew 22:11-12 .
المالبس الزفاف رمزية يتباهى بيضاء من "سانت هلل" ،التي تمنح باالسم (بر) ،الذي يعرف بأنه أولئك الذين الحفاظ على وصايا هللا
وشهادة يسوع المسيح .هذا الرجل رمزي لجميع أولئك الذين تعطي التشدق بأنه يسوع ،ولكن تقع قصيرة نظراً ألنهم ال طاعة الكلمة ووصايا هللا.
هذا اقترح يمثله أولئك الذين يطلقون على أنفسهم المسيحيين لكن تعطي التشدق بالمسيح ،والذين ال يراعون "السبت اليوم السابع" لكن "األولى يوم
السبت" الشيطان بدالً من ذلك.

في ظالم دامس الخارجي
ثم قال الملك لخدام" ،ربط له اليدين والقدمين ،ويسلب منه ،ويلقي به في الظلمة الخارجية :تكون هناك البكاء وصرير األسنان .تسمى
الكثير ،ولكن يتم اختيار عدد قليلMatthew 22:13-14 " .
ويلقي به في الظلمة الخارجية ،إشارة إلى حفرة نيران الجحيم ،أن جميع الذين ال يمكن أن يعرف من "سانت هللا" سيتم طرح في شأن
يوم القيامة .إذا قمت بالبحث عن العبارة" ،الظلمة الخارجية" حيث يتم استخدامه في آيات أخرى من الكتاب المقدس ،وسوف ترى أنها إشارة إلى
جحيم النار ،والموت األبدي.

البكاء وصرير األسنان
وسيكون هناك البكاء وصرير األسنان ،ألولئك الذين قالوا أن كل ما تحتاجه لحفظ أن تعلن يسوع كالمخلص الخاص بك ،وأي شيء آخر.
وهذه أيضا قيل لي أن الوصايا العشر كانت ولكن ترتيب مؤقت بين هللا واليهود ،إال أنها ال تنطبق على المسيحيين ،ألنه كمسيحي هي حفظته "فضل
هللا" .هذه األكاذيب ،سوف المكفوفين الذين يؤمنون لهم ،من "كلمة" هللا الحقيقية ،وهكذا سيتم منعهم من كونها جزءا من الزواج .لهذا السبب أن
أوامر الملك ،في المثل أعاله ،أن أولئك الذين هم ال يرتدون لباس الزفاف سيتم طرح في الظلمة الخارجية .لباس الزفاف يجري البطانة بيضاء
نظيفة من بر.

وسوف يطلق العديد
و سوف يطلق على الكثيرين ولكن سيتم اختيار عدد قليل ،ويشير إلى حقيقة أن الكثيرين على مر أجيال رجل منذ يسوع ،سوف يختاره
هللا ودعوة لحضور حفل زفاف ،ولكن ليس كل ما يصل إلى هللا الذي يأتي ،ويجب أن تريد أن تأتي من اإلرادة الحرة الخاصة بك .إذا قمت ،بعد أن
تطرق من قبل هللا ،وتعرف كيف الذي اخترته ،بذل جهد الدؤوب لمعرفة وفهم "كلمة" هللا الحقيقية ،ثم كنت ستدعى إلى حفل زفاف ،ولكن إذا كنت
تعتقد أن كنت قد تأثرت باهلل أن تم قبولك تلقائيا ً الحضور ،وكنت خدعت .لك يجب أن يكون مكسي في مالبس الزفاف ،الذي هو بر ،التي يمكن
اكتسابها إال من خالل جهودكم الشخصية في الحصول على معرفة من هللا وما يقف ومن ثم ضبط (الذهاب من خالل والدة جديدة) شخصيتك
واألخالق ألن هللا.

األطفال في المملكة
وأقول لكم" ،أن كثير تأتي من الشرق والغرب ،ويجوز الجلوس مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ،في مملكة السماء ،ولكن يجوز يلقي
األطفال (مملكة إسرائيل) في الظلمة الخارجية :هناك يكون البكاء وصرير األسنانMatthew 08:11-12 .
هذه اآليتين إشارة إلى اليهود الذين هم تاريخيا أطفال مملكة إسرائيل ،ولكن منهم من رفض "تعاليم يسوع" ورفض يسوع كاهلل في جسد
رجل ،سوف تفقد هذه المكانة ،وبدالً من أن يلقي في الظلمة الخارجية ،حتى ولو أنها تبقى كل عشر وصايا هللا.
تذكر :لك ال يتم حفظ الخاص بك األعمال وحدها ،ولكن يجب أن نؤمن أيضا "كلمة هللا" ،ويسوع المسيح هو الكلمة.
ويلقي يي الخادم غير المربحة في الظلمة الخارجية :هناك يكون البكاء وصرير األسنانMatthew 25:30 .
كما يمكنك أن ترى كل واحدة من هذه اآليات كما يخبرنا أنه سيكون هناك "يبكي وصرير األسنان ".هذا هو إشارة إلى حقيقة أن تلك التي
ألقيت في الظلمة الخارجية سوف نرى أن يتم حفظها ،فقط تجد أن التمسك "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،ال بانجيل هللا ،وهي بالتالي غير أن "خدم
هللا".

الحمل
ويساعد هذا المثل إلعطاء فهم لآليات التالية.
دعونا نكون سعداء ونفرح ،وإعطاء شرف له :هو يأتي زواج الحمل ،وزوجته قد خلت بنفسها جاهزة .رؤيا 19:7

خروف يسوع المسيح ،وزوجته هي بنفسها جاهزة .ثم من هو زوجة السيد المسيح؟

الزوجة الحمل
 ،ومنحت لها أن أنها ينبغي أن تكون صفت في البطانة ،نظيفة وبيضاء :للكتانى بر القديسين .رؤيا 19:8

إذا كنت تذكر ،العبارة" ،صفت في البطانة ،نظيفة وبيضاء "،يستخدم في أماكن أخرى في الكتاب المقدس ،وهو يشير دائما ً إلى أولئك
الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح.

طوبى ألولئك الذين يحضرون
وأنه  saithلي" ،الكتابة المباركة فهي التي تسمى منعزلة عشاء زواج الحمل ".وقال أنه  saithلي" ،هذه هي أقوال حقيقية من هللا".
رؤيا 19:9

أنت ترى؟ في هذا المثل ،كثير ودعيت إلى حفل زفاف الملك ،ولكن أيا من تلك الدعوة ،وكانوا على استعداد لتأتي ،حيث أرسل الملك
خدامه إلى جلب إلى حفل زفاف ،وغيرهم ممن لم يدع أصالً .وهذا يمكن أن تظهر في القضية بين اليهود الذين يرفضون المسيح والوثنيين الذين
اعتنقوا تعاليمه وطريقته.

تجعل قيصر
ثم توجه الفريسيين ،وأحاط المحامي كيف أنهم قد توريط له في كالمه .وكانوا يرسلون له بها تالميذ مع  ،Herodiansقائال" :ماجستير،
ونحن نعلم أن أنت صحيح ًا ،وال تيتشيست بالطريقة هللا في الحقيقة ،كريست أنت ألي رجل :النت ريجارديث ليس شخص الرجال ".يقول لنا ذلك،
"ما ثينكيست أنت؟ هل من مشروعة تقديم تحية قيصر ،أم الMatthew 22:15-17 .

اعتبار ألي شخص
ريجارديث ال الشخص ،وهي عبارة التي تشير إلى الحالة االجتماعية في الحياة .هللا ال يهتم إذا كنت غنيا أو فقيراً ،إال أن يعطي عبادة هلل
كأوامر هللا .يمكن أن يكون يهودياً غنية ،مع السلطة السياسية واالقتصادية ،ولكنك إذا كنت ال تعطي صحيحا ً والعبادة الصحيحة هلل ،كل ما عليك هو
من أجل ال شيء.
يمكنك أن تكون مسيحية ،الذي يحضر الكنيسة كل يوم أحد ،ويقرأ الكتاب المقدس بصورة منتظمة ،ولكن إذا كنت ال تبقى "قوانين هللا"
وتعطي العبادة هلل كما أنه أوامر ثم العبادة الخاص بك هو من دون جدوى.
إذا كنت مدمنا للمخدرات الذي أصاب الجزء السفلي من الحياة ،ال يهم أن هللا ،إذا كنت ثم ننظر إلى هللا وطاعة وصاياه ،ونسأل هللا
لمساعدتك على مكافحة اإلدمان الخاص بك وتقودك إلى الصحة .هللا ال يعطي لمن أنت اآلن ،فقط الذي تريد أن يكون في عالقة مع هللا.
يهودي الذي يرفض يسوع كالمسيح ،ويواجه سوى اإلدانة ،مسيحي الذي يرفض أن االحتفال "يوم السبت اليوم السابع" ،يواجه سوى
اإلدانة ،مدمن المخدرات الذي ينظر إلى هللا ويطيع "وصايا هللا" كجزء من رحلة الخروج من اإلدمان على المخدرات ،وهو على طريق الخالص.
هللا ال يعطي لشخص ،ولكن هللا يأخذ إشعار من أي شخص الذي يرى الخطأ ،وثم ينظر إلى هللا أن تبين لهم الحقيقة هللا.

إعطاء تحية
في اآليات أعاله ،يجري إيالء يسوع تحديا؛ "خطيئة أن أشيد (الضرائب) لإلمبراطورية الرومانية"؟ العبارة" ،هو قانوني "،تتعلق
بقانون هللا و  .Mosesاإلمبراطورية الرومانية أمة وثنية ،وفي القانون لليهود بتقديم الدعم أو أي نوع من االرتباط مع المشركين خطيئة .ولذلك،
ظل شريعة هللا ،خطيئة تقديم الدعم في شكل ضرائب على أمة وثنية؟

يعرف

هذا :إذا كان يسوع يقول أنه خطيئة ،وثم يسوع يمكن أن تهمة الخيانة العظمى ضد قيصر ،التي يعاقب عليها باإلعدام .من

ناحية أخرى إذا كان يسوع يقول أنه ليس خطيئة ،ثم قال أنه سوف يتعارض مع "شريعة هللا" ،يجعل نفسه من بالسفيمير ،ومرة أخرى يعاقب عليها
باإلعدام.

ولكن يسوع ينظر شرهم ،وقال" ،لماذا يغري يي لي ،أيها المنافقين؛ شو لي المال تحية " .واحضروا له فلسا واحد ًا .وقال أنه  saithلهم،
"الذي هو هذه الصورة والنحت؟" ويقولون له" ،قيصر ".ثم  saithأنه لهم" ،تجعل ذلك قيصر األشياء التي هي قيصر؛ وهللا األشياء التي هي هللا.
Matthew 22:18-21
تحية المال هو العملة التي تقبل محصلي الضرائب لدفع الضرائب الخاصة بك .أنها لن تسمح لك أن تدفع مع دجاج أو ماعز؛ يجب بيع
تلك األشياء وتجلب فقط العملة الرومانية تسديد المبلغ.
يسوع يسأل لرؤية عمله رومانية ،وعلى ذلك هو صورة الرجل ،الذي يطلب يسوع" ،من هذه الصورة؟" الصورة قيصر.

آيات الدنيوية اإللهية
يسوع الجواب بسيط؛ إذا كان للعملة صورة قيصر ،ثم العملة يجب أن تنتمي إلى قيصر ،ولذلك ،يعيدها إلى قيصر .ولكن هذا له معنى
أكبر من ذلك .العملة والتكريم رمزية من األمور إيرثلي التي تتوفر من ثروات األرض .يقول يسوع ،ال تعطي االعتبار ألشياء األرض ،ولكن
يعطي هلل قلبك ،والروح والعقل ،وهللا سوف نرى الحتياجاتك الدنيوية .ما يعنيه هذا بالنسبة لي أنه إذا كنت مكان حياتك ،في يد هللا ،وإعطاء أي
اهتمام لألمور الدنيوية ،فسيرى هللا الحتياجاتك ،طالما كنت تعطي العبادة الحقيقية والصحيحة إلى هللا ،وتبني األخالق هللا وجعله الخاصة بك
األخالق.
عندما قد سمعوا هذه الكلمات ،أنها تعجب ،وتركته ،وتوجه طريقهمMatthew 22:22 .
هذه اآليات كلها تتعلق بالدرس الذي يحاول يسوع تعليم ،و ال يعطي االهتمام أو القلق من تلك األشياء من األرض ،ولكن وضع الرعاية
الخاصة بك إلى ما مطلوب منكم لترث "الحياة األبدية".

النفاق من األثرياء
ثم كلم يسوع العديدة ،وتالميذه ،قائال" :الكتبة والفريسيين الجلوس في المقعد  :Mosesكل ذلك ما حتى من أي وقت مضى أنها محاولة
يمكنك مراقبة ،أن مراقبة والقيام به؛ ولكن هل أنتم ال بعد أعمالهم :ألنهم يقولون ،ولم تقم بذلكMatthew 23:1-3 " .

مقر Moses
مقعد  Mosesهو اإلشارة إلى الموقف الذي عقد  Mosesكزعيم "دولة إسرائيل" Moses .عقد اثنين المواقف ،أن القائد المدني ،دعونا
نسميها الحاكم ،وأيضا كالزعيم الروحي لجماعة بني إسرائيل.

بصفته زعيما للمدنية ،الناس أو مواطني دولة إسرائيل أطاع له ما يمليه أو القوانين المتعلقة بالحكم له.
بصفته الزعيم الروحي Moses ،ممثل هللا على األرض ،وله قوانين( ،قوانين  )Mosesيعبر قوانين هللا الخاصة ،ما دامت ال تتعارض
مع القوانين  Mosesأو تجعل لعدم تأثير الوصايا العشر.

إطاعة القوانين المدنية
ما يسوع يقول لنا ،هو أن الكتبة والفريسيين هم حكام دولة إسرائيل ولذلك القوانين المدنية التي تصدر ،بحاجة إلى التمسك بالناس .وفي

الوقت نفسه بيد يسوع يخبرنا أن الكتبة والفريسيين ال الجلوس كممثلين هلل ،كما فعل  .Mosesهذا هو كشف في ما يلي" :ولكن هل أنتم ال بعد
أعمالهم :ألنهم يقولون ،ولم تفعل ذلك ".كلمة "تعمل" يشير إلى جهد واحد يضع في حفظ ومراقبة الوصايا العشر ،وواحدة مع هللا .في هذا يسوع

يخبرنا بأن الكتبة والفريسيين "أقول ،ولم تفعل ذلك".

يتأثر بالشيطان
وقد قال في أكثر من مناسبة ،في الكتابات على صفحة ويب هذه ،أن الشيطان له تأثير إذا لم تحكم الكهنة والشيوخ من المعبد .ما يقوله
يسوع في اآليات أعاله ،هو أن أنا الصحيح .إذا كنت ال يقولون أو يدعون أن الذي هو "كلمة هللا" ،ثم ماذا هل أنت الوعظ؟ إذا كنت أيضا ال للحفاظ
والتمسك بالطريق وشريعة هللا ،ثم كنت ال من هللا .إذا لم تكن هلل ،ثم أنت وثنية.
تذكر" :وثنية" تعني الكلمة" ،ليس من هللا "،ولذلك شيوخ المعبد ،معظمها ،أن لم تكن هلل ،ولذلك ما هم بشر ،قد أصبح وثنية.
وهذا ينطبق على معظم الكنائس المسيحية اليوم .من بين أمور أخرى ،يدعون اليوم األول األسبوع كما يجري اليوم مجلس اللوردات من
الراحة ،عند هللا جعلت جداً يوضح أن اليوم السابع هو يوم السبت للرب هللا بك خروج .20:10

أعباء ثقيلة
ألنها تربط أعباء ثقيلة وخطيرة أن يوضع ،ووضع لهم على الكتفين للرجال؛ ولكن هم أنفسهم لن يتحرك منهم أحد أصابعهمMatthew .
23:4
أعباء ثقيلة هي العقوبات التي شيوخ معبد المفروضة على الشعب على مدى فترة من األجيال ،مما جعل االحتفال بيوم السبت شيئا
للفزع ،بدالً من فرح لقضاء اليوم بالتواصل مع هللا .هذه العقوبات ال تتمشى مع روح هللا أو نية ليوم السبت هللا ،ولكن جعله شبه مستحيل لعدم
الخطيئة ضد .جعل هذا االحتفال بيوم السبت يوم الفزع ،يوم ال نتطلع إلى ذلك لقضاء بعض الوقت في التواصل مع الخالق الخاص بك.

شيوخ تعفي نفسها
ولكن هم أنفسهم لن يتحرك منهم أحد أصابعهم ،أن أقول أن معبد الكهنة وشيوخ تعفي نفسها من تلك العقوبات نفسها.

هذا يشبه كثيرا ما يحدث في "الحكومة األمريكية" .هم في السلطة تسن قوانين أن الجماهير التي يعيش بها ولكن أنها تعفي نفسها من تلك
القوانين نفسها .هل تعتقد أنه ربما الشيطان له تأثير على بعض األشخاص في "الحكومة األمريكية"؟

للغرور واشادة
لكن جميع أعمالهم يفعلون بالنسبة النظر إلى الرجال :أنها تجعل واسعة على فيالكتيريس ،وتوسيع حدود مالبسهم ،والغرف العلوية في
عيد الحب ،والرئيس مقاعد في المعابد ،والتحيات في األسواق ،وتسمى من الرجال ،الحاخام ،الحاخامMatthew 23:5-7 .
تذكر :كلمة "يعمل" وتتصل الوقت والجهد التي يتم وضعها في الحفاظ على أخالق هللا ،ويعطي عبادة هللا الحقيقي والصحيح .وهذه من
المعبد ،الذي أصبح األثرياء من التبرعات التي أناطتها بها الناس ،متكبر الثروة ،ومواقفها ،والتقوى ،إلى النقطة التي حملت نفسها متفوقة على
الناس.
كلمة "فيالكتيريس" وهو يعرف :مربع الجلود صغيرة التي تحتوي على كشوف للورق مع الكتاب المقدس مكتوب عليها كتذكير
بواجباتكم الدينية.
هذه العبارة ،و توسيع حدود مالبسهم ،يشير إلى الحدود الزرقاء التي هي أمر هللا أن يرتديها اليهود لتذكيرهم بالحفاظ على الوصايا
العشر .ويدعم هذا اآليات التالية.

وكلم الرب منعزلة  ،Mosesقائال" :الكالم حتى أطفال إسرائيل ،ومحاولة منها أنها تجعل منهم ،هامش في حدود مالبسهمطوال جيلهم،
ووضعوا على هامش حدود ريباند األزرق :ويكون لكم لهامش ،أن كنتم قد تبدو عليها ،وتذكر جميع وصايا الرب  ،وهل لهم؛ وأن يي السعي ليس
بعد القلب الخاصة بك والخاص بك العيون ،وبعد ذلك استخدام يي الذهاب الزنى :أن يي قد تذكر ،والقيام بجميع بلدي الوصايا ،ويكون المقدس
الخاص بك هللا " .اإلعداد 40-15:37

أن ما تقوله يسوع أن شيوخ معبد توسيع حدودها مالبسهم ،ليس لمساعدتهم على تذكر "وصايا هللا" ،ولكن إلقناع الشعب ،التقوى.
وبالطبع هذا يظهر فقط على النفاق ،عدم إيمانهم.

ال يمكن استدعاء الحاخام
ولكن أن لم يي دعا الحاخام :واحد هو أنت كنت سيد ،حتى المسيح؛ وجميع أيها األخوةMatthew 23:8 .
كلمة "الحاخام" يعرف بأنه :زعيم جماعة يهودية ،أو المسؤول الديني رئيس معبد يهودي .في العقيدة المسيحية مرادف لكاهن أو قسيس.
في الدين اإلسالمي وسيكون مرادفا ً المال.
كما ترون ،في نظر هللا ،نحن كل مسطرة متساوية ،غنية أو فقيرة ،أو خادمة ،ونحن جميع األخوة تحت هللا .شيوخ معبد تمجيد أنفسهم،
حتى إلقناع السكان التفوق .للوعظ "اإلنجيل كاذبة" ومما يسبب اآلخرين للسقوط أيضا من عبادة هللا الحقيقي والصحيح ،تلك شيوخ المعبد سوف في
نهاية المطاف تكون  debasedباهلل ،للغطرسة وعدم الطاعة.

إلى أن دعا الحاخام ،لتشير إلى أنك فوق اآلخرين وليس على الموظف .وهذه القديسين هللا ،الذي يؤدي ،خدم هللا ،وتلك التي تؤدي ،ال
سادة أو الحكام كحاخام زمن المسيح ،ولكن الموظفين من تلك التي تؤدي.

استدعاء ال والد الرجل
وندعو أي رجل والدك على األرض :واحد هو والدك ،الذي في السماءMatthew 23:9 .
عندما قرأت هذه اآلية ،أعتقد أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،وكيف أنه من المتوقع أن ندعو الكاهن "األب" .يسوع فقط قال لنا بأننا ال
للقيام بذلك .هذا بالنسبة لي معرف آخر لكنيسة روما يجري مكافحة المسيح .كنيسة روما يتحدى الوصايا العشر ،بل إرادة هللا كذلك .على الرغم من
أن يسوع قال لنا ال الستدعاء أي رجل "األب" ،كنيسة روما روجت لها بنفس الطريقة ،في العصيان المباشر "كلمة يسوع" .كنيسة روما تطلق على
نفسها اسم المسيحية ،ولكن كيف يمكن أن يكون المسيح إذا كنت الوعظ في معارضة تلك التي تدرس يسوع المسيح؟

استدعاء ال سيد الرجل
ال تدعي أنتم سادة :واحد هو الرئيسي الخاص بك ،حتى المسيح .ولكنه قال أنه األكبر بين لك أن يكون خادمك .ويجوز أن تنحط يعاقب
نعلي نفسه؛ وقال أنه يتعين المتواضع نفسه أن يكون تعالىMatthew 23:10-12 .

ما يقوله هذا ،هي تلك التي لديها المعرفة المتفوقة من "اإلنجيل المقدس" هللا ال الماجستير الخاصة بك ،ولكن موظفي الخدمة الخاصة بك.
أنها من تلك التي يمكنك البحث للعثور على "كلمة" هللا الحقيقية؛ ولذلك أنهم يعطون الخدمة لك.
هذه صفحة ويب التي يمكنك القراءة من ،تعطي لك كخدمة .أمر هللا أن أقدم له "الكلمة الحقيقية" للعالم ،وقد أنشأت صفحة ويب هذه إنجاز
قيادته .أنا اخدم هللا ،وفي تلك الخدمة ،تخدم لك القراء.

اسكت مملكة السماء
لكن الويل منعزلة لك ،والكتبة والفريسيين ،المنافقين! يي اخرس ملكوت السموات ضد الرجال :أنتم ال يذهب في أنفسكم ،ال تعاني يي لهم
أن ندخل إلى الذهاب تلبيتهاMatthew 23:13 ،
يسوع يقول "ويل" معزل جميع هؤالء الذين يبشر اإلنجيل الشر وكاذبة .وسوف يكون الحكم.
أن يصمت مملكة السماء ،هو التسبب في أولئك الذين ينظرون إلى شخص ما يرون أنه يجري "الرجل من هللا" ،لتبين لهم "كلمة" هللا
الحقيقية .عندما يخبرك هؤالء األشخاص نفس األكاذيب والمغالطات التي تعطي لك نؤمن بالحقيقة ،ولكنها تؤدي الناس بعيداً عن هللا.
تذكر :إذا كنت ال تعطي العبادة إلى هللا تماما كما يقول لك ،وثم ال عبادة هللا على اإلطالق ،والعبادة الخاصة بك ومن ثم بدون جدوى.
هذا صحيح من شيوخ المعبد والكهنة ،ويصح أيضا للديانات المسيحية التي تبشر به أول يوم السبت( ،اإلنجيل الشيطان كاذبة) ،الذي يقوم
أيضا بإزالة الشعب من العبادة الحقيقية هلل.

ال تعاني يي لهم أن ندخل إلى الذهاب :يشير إلى الجهود التي تبذلها لشيوخ المعبد Pharisees ،و  Sadduceesالذين شاركوا في
محاولة لتدمير الوعظ يسوع ،قبل أن تترسخ في قلوب الرجال .كلمة "معاناة" كما تستخدم أعاله يعني :للسماح لشيء أن يحدث أو ينبغي القيام به،
وإيالء المراعاة لشيء ما أو شخص ما .وهو أيضا أن أقول إلعطاء االحترام لشخص آخر ليؤمن أو اآلراء .هؤالء الشيوخ معبد احترام فقط رأيهم
الخاص أو يعتقد ورفضت أن تنظر إلى أي شيء بشر به يسوع أو تالميذه.
سانت هلل ،وواحد الذي درس وبحث الكتاب المقدس ،ولكن األهم من ذلك ،تلك األشياء التي أبداها لي هللا ،أنا واثق في علمي ،حيث أنه
يمكن قبول اآلراء ما أقدم في هذه الكتابات ،قبل اآلخرين مع الثقة في الحقيقة التي يقدمونها .إذا لكن تقرأ كتاباتي ،ومقارنة بلدي تفسيرات للكتاب
المقدس ،أيضا ،وأنا واثق ،سترى الحقيقة.

يلتهم منازل األرملة
ويل منعزلة لك ،والكتبة والفريسيين ،المنافقين! يي يلتهم منازل األرامل ،وجعل للتظاهر الصالة طويلة :ولذلك أنتم يتقاضى اإلدانة أكبر.
ويل منعزلة لك ،والكتبة والفريسيين ،المنافقين! يي البوصلة البحرية والبرية لجعل المرتد واحد ،وعندما قدم هو ،أنتم جعله مزدوج أكثر طفل
الجحيم من أنفسكمMatthew 23:14-15 .
كلمة "التبشير" يعني :تحويل جديد للعقيدة الدينية أو المذهب .وهو أن أقول ،أنه إذا كان الكاهن أن يعظ "اإلنجيل" الشيطان كاذبة ،يحول
لك على دينه ،ثم لك هي ا للعينة مثلما الكاهن الذي بشر بكلمات خطأ لك .هذا صحيح من الكنائس المسيحية التي تبشر به "يوم السبت األحد" ،تماما
كما كان صحيحا ً من الفريسيين والكهنة "دولة إسرائيل" القديمة الذي بشر به تقاليدهم الكاذبة التي أعطوا سابقة على "كلمة هللا".

أقسم بذهب المعبد
ويل لك م ،أيها األعمى وأدلة ،الذي يقول" ،يعاقب ،أقسم المعبد ،ال شيء؛ ولكن يجوز أقسم يعاقب من ذهب المعبد ،ومدين! أيها الحمقى
وأعمى :لما إذا كان أكبر ،الذهب ،أو المعبد الذي سانكتيفيث الذهب؟ Matthew 23:16-17
أن أقسم ،أو ينبغي أن أقول ،لعنة المعبد أن تكفر المعبد ،فضال عن هللا سبحانه وتعالى .أقسم ،أو لعنة ،الذهب في المعبد ،أقسم بالمخاوف
إيرثلي ،وال عالقة له بعبادة هللا الحقيقي والصحيح .شاهد شيوخ معبد كخطيئة أقسم بالذهب في المعبد ،ولكن ال يوجد قلق إذا كنت أقسم بالمعبد
نفسه ،الذي يبين مدى تقاليد المعبد قد انخفض بعيداً عن هللا وتجاه "اإلنجيل كاذبة" الشيطان.

ويعاقب ،أقسم المذبح ،ال شيء؛ ولكن أيا كان سويريث بالهدية التي عليها ،مذنب .أيها الحمقى وأعمى :لما إذا كان أكبر ،الهدية ،أو المذبح
التي سانكتيفيث الهدية؟ Matthew 23:18-19

أوتي ولذلك يجوز أقسم المذبح ،سويريث بذلك ،وقبل كل شيء في هذا الشأن .واوتي ،أقسم المعبد ،سويريث بذلك ،وله أن المائتة فيه.
وقال أنه يتعين أقسم بالسماء ،بأن سويريث بعرش هللا ،وله أن  sittethفي هذا الشأنMatthew 23:20-22 .

قتله األنبياء
ويل منعزلة لك ،والكتبة والفريسيين ،المنافقين! ألن يي بناء مقابر األنبياء ،والزينة سيبولتشيرس المستقيم ،ويقول" ،لو كنا في أيام آبائنا،
ال كنا المتباهي معهم في دم األنبياءMatthew 23:29-30 ".
معبد شيوخ زمن المسيح أعطى الكالم فخور أن أنهم سوف ال يكون اضطهاد األنبياء القديمة ،إذا كانوا يعيشون آنذاك.

الشهود منعزلة أنفسكم
ولهذا السبب يي أن الشهود منعزلة أنفسكم ،أنتم هم أطفال منهم الذي قتل األنبياء .تمأل يي ثم التدبير الخاص بك اآلباء .أيها الثعابين ،أنتم
جيل من األفاعي ،كيف يمكن يي هربا من اإلدانة الجحيم؟ Matthew 23:31-33
في اآليات أعاله ،يسوع هو اتهام شيوخ المعبد ،يومه ،بارتكاب نفس الجرائم ضد "أنبياء هللا" أن اآلباء ،وعلى الرغم من أنهم المعلن أنها
أن لم تفعل ذلك إلى األنبياء .اضطهاد شيوخ المعبد ،وإدانة يسوع وما يعلم ،ثم بعد أن يتم وضع يسوع على الصليب ،اضطهاد جميع الذين يؤمنون
"تعاليم يسوع" ،مثلما أولئك من االضطهاد منذ فترة طويلة "أنبياء هللا".

ولهذا السبب ،ها ،أبعث لكم األنبياء ،والحكماء والكتبة :وبعضهم يي بقتل وصلب؛ وبعض منهم ما يي اآلفة في المعابد الخاصة بك،
واضطهاد لهم من مدينة إلى مدينة :أن عليها قد تأتي كافة الصالحين من دمه على األرض ،من دم  Abelالصالحين منعزلة دم ابن زكريا
باراتشياس ،منهم عدد كبير ية بين المعبد والمذبح .حق ًا أقول لكم" ،كل هذه األمور سوف تأتي بناء هذا الجيلMatthew 23:34-36 .
في هذا يعطي يسوع نبوءة األنبياء مستقبال ،وأن هؤالء الشيوخ المعبد نفسه أن اضطهاد وقتل "أنبياء هللا في العهد الجديد" ،تماما كما فعل
آبائهم " األنبياء العهد القديم" .هذا ثبت المعاملة واالضطهاد من هؤالء المسيحيين األوائل ،الذين تحويل "تعاليم يسوع" ،الذين كانوا ثم االضطهاد
والقتل على أيدي شيوخ المعبد.

 Oالقدس والقدس وأنت الذي كيلث األنبياء وستونيست لهم والتي يتم إرسالها لك ،كيف وغالب ًا ما سيكون قد جمعت خاصتك األطفال معا،
حتى وأن جاثيريث دجاجة لها الدجاج تحت جناحيها ،وأنتم لن! ألقول لكم" ،أنتم ال سنرى لي من اآلن فصاعدا ،حتى يي أن أقول ،المباركة هو أن
يأتي باسم الربMatthew 23:37-39 ".

مدخل المظفرة
في اآليات أعاله ،يتحدث يسوع عن عودته مستقبال في "الثانية وظهور المسيح" .وهذا هو المفهوم أفضل عند قراءة هذه اآليات التي
تخبر من "مدخل الكبرى" يسوع أنه قدم إلى القدس فقط أيام قبل هذا اللقاء مع شيوخ المعبد.

وعندما وجه ناي منعزلة القدس ،وكانت تأتي إلى االيطاليات ،معزل جبل الزيتون ،ثم أرسل يسوع اثنين من التوابع ،قائال حتى ذلك
الحين" ،الذهاب إلى القرية ضد أكثر لك ،وحاال يي سوف نجد حمار مرتبطة ،وكولت معها :فضفاضة لهم ،وجعلها لي .وإذا كان أي رجل يقول أي
لكم ،أنتم يجوز القول" ،الرب قد خلت حاجة منهم ،وحاال أنه سيرسل لهم"Matthew 21:1-3 .
يسوع هو تكليف اثنين من هذه التوابع للذهاب إلى قرية االيطاليات أن حمار( ،حمار) ،وعلى كولت ،وإعادتهم إلى يسوع .يسوع كذلك
توضح أنه إذا أنها تواجه بشخص ما ،ألخذ هذه الحيوانات ،ببساطة القول" ،الرب بحاجة منهم" .حيث أنه سوف تعرف ،بقدر ما أعرف هذه اثنين
من التوابع ،يسوع يطلب منها اتخاذ الحيوانات دون الحصول على إذن ،وبعد القيام به كما أنها يتم الدخول للقيام .لحسن الحظ ،المالك مواجهتها،
وهي على استعداد أن الحمار مرة أخرى للسيد المسيح ،مما يجعل هذا هدية أو لون وال سرقة.

وبعض من لهم (القرويين) التي وقفت هناك وقال لهم" ،ماذا أنتم ،يفقد كولت؟" (لماذا أنت أخذ كولت؟) وقالوا لهم حتى وأن كان أمر
يسوع :وسمحوا لهم بالرحيل .مارك 6-11:5

وهذا يقول لي ،أن مالك هذه الحيوانات قد تبلغها بذلك مسبقا ً أن يسوع قد أرسل لهم ،حيث ال تعني أكثر من الالزم عندما جاء شخص
الستقبالهم ،وأنه لذلك ليس سرقة.
حتى يتسنى لك معرفة ،كما هو الحال في "الغرب األمريكي القديم" ،يمكنك اتخاذ الحيوانات لرجل آخر؛ كانت جريمة يعاقب عليها
بالشنق ،ويقول أن اثنين من هذه التوابع كشفت عن إيمانهم الكامل بيسوع ،عندما اتفقا على القيام بذلك نيابة عنه.

نبوءة تتحقق
يجلس على الحمار
كل ذلك ،قد يكون الوفاء التي كان يتحدث بها النبي (زكريا) ،قائال" :أقول أنتم ابنه سيون ،ها ،وخاصتك الملك يأتي لك ،وديع ،ويجلس
على حمار ،وكولت مهرا للحمارMatthew 21:4-5 ".

حوالي  487قبل الميالد
نبتهج كثيرا ،يا ابنه صهيون؛ تصرخ ،يا ابنه القدس :ها خاصتك الملك يأتي لك :فقط ،وبعد الخالص؛ المتواضع ،وركوب الخيل على
حمار ،وبناء كولت مهرا للحمار .زكريا 9:9

كما يمكنك أن ترى في "كتاب زكريا" ،الذي كان تنبأ ما يقرب من  500عاما ً في وقت سابق قد أنجز قبل المسيح .ومرة أخرى ،أشدد
على أنه فقط يسوع ينجز النبوءات القديمة للمسيح ،ولذلك يمكن فقط أن يسوع المسيح.
وذهبت التلميذ ،ولم يسوع قيادة لهم ،وجلبت في المؤخرة ،وكولت ،ووضع عليها مالبسهم ،وحددوا له (يسوع) عن ذلكMatthew .
21:6-7

وتعدد عظيم جد ًا انتشرت مالبسهم في الطريق؛ اآلخرين قطع أسفل الفروع من األشجار ،وستراويد منها في الطريق .والجموع التي
توجه من قبل ،والتي تلت ذلك ،بكى ،قائال" :التواضع البن  :Davidالمباركة هو أن يأتي باسم الرب؛ اوصنا في أعلى المستوياتMatthew .
21:8-9
صعد عدد كبير من أولئك الذين قد سمعت يسوع يتكلم على مر السنوات الثالث من وزارته إلى القدس عندما سمعوا أن يسوع جعل
دخوله المظفر .هؤالء الناس ،ويعتقد أن يسوع المسيح ،ومنذ فترة طويلة كانت تتحقق النبوءات ،ولذلك كان احتفال بشأنها في ذلك شأن الكرنفال
عند طريق يسوع في عن طريق بوابات المدينة على ظهر حمار.

وعندما كان أتى إلى القدس ،كل ما تم نقله المدينة ،قائال" :من هو هذا؟" وتعدد قال" ،هذا هو يسوع النبي من الناصرة الجليل".
Matthew 21:10-11
معظمها ،أجرى وزارة يسوع خارج مدينة القدس ،وألولئك الذين يعيشون في القدس وأولئك الذين كانوا هناك من أراض أخرى ليس لديه
أي فكرة الذين كان هذا أن يولي احتفال األقوياء كما أنه دخل المدينة.

مقرضي األموال
ويسوع ذهب في معبد هللا ،ويلقي بها كل منهم أنه باع واشترى في المعبد ،وأطاحت بالجداول الصيارفة ومقاعد لهم أن تباع الحمائم.
Matthew 21:12
تم بناء المعبد لغرض واحد ،لتقديم عرش للمسيح عند وصوله .ولذلك كان بيت هللا ،مكانا ً مقدسا .كان من المفترض أن تكون مكاناً للعبادة،
حيث سيأتي الناس إعطاء صالة هلل.
على مر األجيال ،أصبح المعبد مكانا ً للتجارة .إذا كنت قد أخطأ ،أن تذهب إلى المعبد وتقديم تضحيات من ماعز أو الغنم أو ثور ،كالتكفير
عن خطيئة الخاصة بك .في تلك األيام ،سوى عدد قليل من مواطني إسرائيل تملكها فعال قطعان الحيوانات؛ قامت التجارة بإعطاء العملة مقابل ما
كنت ترغب في شراء .أنه مطلوب من هللا أن يتم تضحية حيوان ،ألن ذنوبك يمكن إال تكون جرفت بالدم.
من أجل حيوان للتضحية ،الناس سوف شراء الحيوان من بائعي في المدينة قبل قمت بإدخالها بوابة المعبد .المشكلة أنه إذا كان عمله من
مقاطعة أخرى من اإلمبراطورية الرومانية ،ثم عليك أن تبادل العملة الخاص بك للعملة التي ستقبل بائعي في القدس .وسوف تتجمع هذه الصيارفة
داخل جدران المعبد داخل الفناء الداخلي .وهذا كان تتغاضى عنها شيوخ المعبد ،نظراً ألنهم تلقوا اإليجار من بائعي ،ليس فقط من الصيارفة ،ولكن
أيضا بجميع أنواعها من بائعي ،الذي أعطى فناء المعبد جو بازار.
وال يعاني (يسوع) أن أي رجل ينبغي أن تحمل السفينة أي عن طريق المعبد .وضع عالمة على 11:16

المعبد بيت هللا ،وعلى هذا النحو كان من المفترض إلدخالها في هدف العبادة .وكان ما وجدت يسوع بازار ،مع الناس على االنخراط في
العمل اليدوي والتجارة .وهذا محظور صراحة في يوم السبت ،حتى خارج المعبد ،ولكن يحظر باستثناء الكاهن في جميع األوقات ضمن أبواب
المعبد.

بيت للصالة
وقال لهم" ،هو مكتوب "،بيتي يسمى بيت الصالة؛ لكن أنتم جعلت دن لصوص "Matthew 21:13 .
فهم ما ورد أعاله ،يمكنك اآلن رؤية لماذا يسوع مستاء جداً ،والسبب أنه بدأ في اإلطاحة بالجداول لبائع .ويرد هذا الدعم باآلية التالية التي
قدمها النبي إشعيا أكثر من  700عاماً في وقت سابق.

حتى لهم سوف األول إلى بلدي الجبال المقدسة ،وجعلها بهيجة في بيتي للصالة :يجوز قبول عروضها المحرقة وما تبذله من التضحيات
على مذبح األلغام؛ لألعمال المتعلقة باأللغام البيت يسمى بيت الصالة لجميع الناس .جوهر إشعيا

وبعد طرد جميع بائعي ،بدأ يسوع وزير بعد أولئك الذين احتفلوا وصوله.
والمكفوفين وعرجاء جاء له في المعبد؛ وقال أنه ُشفي منهاMatthew 21:14 .

فم فاتنة
وعندما رأي رئيس الكهنة والكتبة الشيء الرائع الذي قام به ،واألطفال يبكون في المعبد ،وقال :التواضع البن David؛ كانت قرحة
االستياء ،وقال له" ،هيرست أنت ماذا تقول هذه؟" ويسوع  saithلهم" ،نعم؛ أنتم ابدأ قرأت ،من فم فاتنة واإلرضاع أنت يمتلك الكمال الثناء؟ "
Matthew 21:15-16
وكما قلت ،كانت شيوخ معبد مستاء ألنهم تلقوا اإليرادات بائعي ،ويسوع إجبارهم على الخروج من المعبد يمثل خسارة في اإليرادات .إذا
كنت تتساءل كيف استطاع الشيطان الفاسدة حتى شيوخ المعبد والكهنة ،كان بسبب الثروة الناتجة من الناس الذهاب إلى المعبد .المال أصبح دينهم،
وأصبحت "كلمة هللا" شيئا للتغلب على الحصول على تلك الثروة.
عندما يتكلم يسوع بشأن" ،من فم فاتنة "،هو إشارة إلى اآلية التالية التي كتبها  Davidالملك ،أكثر من ألف سنة في وقت سابق.
من فم فاتنة واإلرضاع ليمتلك أنت رسامة قوة بسبب ملكك األعداء ،أن أنت مايتيست ال يزال العدو والمنتقم .مزمور 8:2

يمكنك أن تتخيل شخص رؤية كل هذه المعجزات يؤديها يسوع بأعينهم ،ومع ذلك ال يزال مستاء من هو الذي يسبب هذه المعجزات
تحدث؟ حتى هي أعمى شيوخ معبد الشيطان وبهم الطمع الشخصي بأنهم ال يرون هللا في األشغال المنجزة قبل المسيح.
وهذا هو شرط أن يوجد في العالم اليوم ،وكذلك .الكنائس أكثر اهتماما بالحصول على تحويل إلى كنائسهم ،ال من أجل أرواح أولئك
تحويلها ،ولكن للثروة المضافة التي يمثلونها للكنيسة .يمكن القول ،أن هذا غير صحيح ،والعديد من الكنائس الصالحات ألولئك المحتاجين إلى ذلك؛
المال الضروري لهذا الغرض .واقترح أن تتذكر أن األفضل صرح األكاذيب تلك الحقيقة  %90و  %10كذب .إذا كان جنبا إلى جنب مع األعمال
الجيدة كنت الوعظ "اإلنجيل كاذبة" الشيطان( ،أول يوم السبت) ،ثم يمكنك ارتكاب تلك تحويلها إلى الكنيسة الخاصة بك إلى "الموت األبدي" .في
"كلمة" هللا الحقيقية فقط يمكن لك السير على الطريق إلى الخالص.

شجرة التين الذبول
وقال أنه ترك لهم ،وخرجت من المدينة إلى بيت عنيا؛ وقدم هناك .اآلن في الصباح ،وعاد إلى المدينة ،أنه هونجيريد .وعندما شاهد
شجرة التين في الطريق ،جاء إليها ،والعثور على أي شيء في هذا الشأن ،لكنه يترك فقط ،وقال منعزلة" ،دعونا ال الفاكهة التي تنمو على إليك من
اآلن فصاعدا إلى األبد" ،وحاليا ذبلت شجرة التين بعيد ًاMatthew 21:17-19 .
وعند التالميذ رآها ،تعجب ،قائال" :كيف قريبا هو شجرة التين ذبلت بعيد ًا!" أجاب يسوع وقال لهم" ،حق ًا أقول لكم ،لو يي باإليمان ،وال
شك ،يي يقوم ليس فقط القيام بذلك التي تتم إلى شجرة التين ،بل أيضا إذا أنتم يجوز القول بمعزل هذا الجبل ،أنت إزالتها ،وتكون أنت ويلقي في
البحر؛ أنه يتعين القيام به .ويي يطلب في الصالة ،االعتقاد بكل شيء ،على اإلطالق ،أنتم يتقاضى "Matthew 21:20-22 .
وأرى أن هذا كطريقة هللا لتبين لنا أن تلك النية ،التي تؤمن "كلمة هللا" ،يكون فيها السلطة على العالم الطبيعي ،نؤمن بحاجة فقط.

ما هي السلطة؟
وعندما قال أنه كان يأتي إلى المعبد ،رئيس الكهنة وشيوخ الشعب جاء له كما كان التدريس ،وقال" ،بما هو صانع سلطة أنت هذه
األمور؟ والذي أعطى إليك هذه السلطة "؟ Matthew 21:23
اليوم السابق ،قد حاول رئيس كهنة المعبد إلى تأنيب له إجبار جميع بائعي الخروج من المعبد ،ولكن بعد أن منحت الفكر لهذا خالل الليل،
أرادوا أن يعرفوا ،بسلطته أنه يرى أنه من حقه في القيام بذلك .بعد كل شيء ،هم رئيس الكهنة ،وهم الذين كانوا حكام المعبد.

وأجاب يسوع وقال لهم" ،كما سوف أطلب منكم شيء واحد ،التي لو يي قل لي ،بالمثل سوف أقول لكم ما هي السلطة أفعل هذه األمور.
معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء ،أو من الرجال؟ " وأنها منطقية مع نفسها ،قائال" :إذا كان لنا أن نقول ،من السماء؛ وسوف يقول معزل
لنا ،لماذا أنتم ثم ال نصدقه؟ ولكن إذا قلنا يجوز للرجال؛ ونحن نخشى الناس؛ لكل عقد جون كنبيMatthew 21:24-26 " .
في كل وقت أن يوحنا المعمدان قد شارك في وزارته ،الوعظ توبة الخطيئة ،وشيوخ معبد أرسل الشعب إلى أن استفسر منه عن هدفه،
ولكن ابدأ أنها اعتنقت تعاليمه كما يجري هللا .من ناحية أخرى أن الشعب قد تقبلت جون كرجل هللا ،ورسول هللا.
وهم أجاب يسوع ،وقال" ،ال يمكننا أن نقول .وقال لهم" ،ال أقول أنا كنت بالسلطة ما أفعل هذه األمورMatthew 21:27 ".
كما ترون ،حتى ذلك الحين ،رفضوا أن نرى "التقوى جون" .يسوع ثم يقول لهم أنه سوف أقول ليس لهم من منهم يتلقى سلطته ،ولكن
العروض بدالً من ذلك المثل.

حكاية رمزية فاثنين من أبناء
ولكن ما أ عتقد أنتم؟ وكان رجل بعض اثنين من أبنائه؛ وقال أنه جاء لألولى ،وقال "االبن ،انتقل العمل اليوم في بلدي الكرم ".أجاب
وقال" ،سوف ال ":ولكن بعد ذلك تاب ،وذهبMatthew 21:28-29 .

وجاء إلى الثاني ،وقال المثل .وأجاب وقال" ،اذهب ،يا سيدي ":وذهب الMatthew 21:30 .
االبن األول في األول ترفض القيام العطاءات والده ،ولكن بعد بعض التفكير ،تاب ويذهب وال كما كان يقودها والده.
ويقول االبن الثاني في أوالً أنه سيفعل كأوامر األب له ،ولكنه ثم أخفق في الوفاء بوعده .لذا يسوع ثم يطلب رئيس الكهنة ما يلي.

سواء منهم توين هل إرادة والده؟ ويقولون له" ،األولى".
 Saithيسوع لهم" ،حق ًا أقول لكم ،أن في الحانات وفي هارلوتس الذهاب إلى ملكوت هللا أمامكم .جون جاء لكم طريق الصواب ،وأنتم
يعتقد له ال :ولكن يعتقد في الحانات وفي هارلوتس له :وأنتم ،عندما كنتم قد ينظر إليه ،تاب ليس بعد ذلك ،أن كنتم قد يصدقهMatthew " .
21:31-32
يسوع ال تعطي تفسيراً لهذا المثل ،التفكير أعتقد أنه من الواضح للجميع ما هو محاولة ليعلمنا ،ولكن أود أن محاولة إعطاء تفسير ذلك أن
أولئك الذين يعيشون في مجتمع اليوم سوف يكون لديها فهم واضح.
االبن األول الذي في أول مرة يرفض ولكن ثم تاب ،هو رمزية لتلك التي يسوع يشير إلى أنه "الحانات وهارلوتس "،ومرة أخرى رمزي
المذنبون في العالم .وهم أبناء األب ،وهللا ،ولكن رفض وصاياه في البداية .ولكن عندما تظهر له الحقيقة ،كما هو الحال في الوعظ يوحنا المعمدان
بالتوبة ،التوبة طرقهم الشريرة وتتحول إلى "طريقة هللا".
ولذلك االبن الثاني ،الذي وافق على القيام بأمره األب ،ولكن ثم أخفق في الوفاء بوعده ،رمزية كهنة المعبد .أنها تعطي التشدق من رجال
هللا الصالحين وصحيح ،ولكن في الواقع االنخراط في األنشطة التي معارضة "وصايا هللا" .وفي هذا ثم يسوع الفتا ً إلى من هم المذنبون الحقيقية.

حكاية رمزية هوسباندمان
نسمع المثل آخر :كان هناك تنسكب معينة ،التي زرعت كرم ،والتحوط من جولة حول ،وديجيد معصرة ،وبني برج ،والسماح لها أن
هوسباندمين ،وذهب إلى بلد بعيد :وعند اقتراب وقت الفاكهة ،بعث خدامه إلى هوسباندمين ،قد تلقي ثمار ذلكMatthew 21:33-34 .
تنسكب رمزية من هللا ،و زرع هو "إنجيل هللا" ،الكرم هو األرض وأبناء الرجل .أعتقد أن هذا كاهلل يعطي إلى  Mosesواإلسرائيليون
مطلع له "اإلنجيل المقدس" ،الذي وضع  Mosesللكتابة في الكتب األولى من الكتاب المقدس .من هذه التعاليم المقدسة كلمة هللا ،يتوقع هللا الناس
وبالتالي أن الخشوع والعبادة هلل كما يجري له اإلنجيل كما أنه أوامر .هو أن "أنبياء هللا" التي كانت إرسال الموظفين إلى هوسباندمان أنهم قد تلقي
ثمار "كلمة" هللا المقدسة .هوسباندمين هم شيوخ المعبد وكاهن ،الوظيفة التي كان على مر األجيال ،تغذية وتثقيف الناس "كلمة" هللا الحقيقية.

وهوسباندمين أخذت خدامه ،وفوز واحد ،وقتل آخر ،ورجم آخر .مرة أخرى ،أنه أرسل سائر الموظفين أكثر من األول :وفعلوا لهم المثل.
ولكن آخر للجميع أنه أرسل لهم ابنه ،قائال" :أنهم سوف تقديس ابني ".ولكن عندما رأي هوسباندمين االبن ،وقالوا فيما بينهم" ،هذا هو الوريث؛
تأتي واسمحوا لنا قتله ،واسمحوا لنا أن االستيالء على ميراثهMatthew 21:34-38 .
عندما جاء "أنبياء هللا" ،هوسباندمين( ،معبد شيوخ وحكام دولة إسرائيل) ،معاملة سيئة وحتى قتل منهم ،وال يريد أن يسمع "كلمة" هللا
الحقيقية ،وعدم الرغبة في السماح للشعب باالستماع إلى "كلمة هللا الحقيقية" أما .وأخيراً ،عندما أرسل هللا ابنه (المسيح) ،وهؤالء الشيوخ المعبد
نفسه والحكام رفض تعاليم يسوع ومما رفض هللا ،وقتل ابن هللا مثلما كان لديهم "أنبياء هللا" أمامه.

ومن ثم ه ذا المثل نبوءة صلب يسوع .عندما يقول يسوع هذه األشياء ،أنها لكن يوم أو يومين قبل أنه هو صلب.

وأنهم قبضوا عليه ،ويلقي عليه من الكرم ،وعدد كبير له .عند الرب وبالتالي من يأتي الكرم ،ماذا يفعل حتى تلك هوسباندمين؟
Matthew 21:39-40
لذا يسأل يسوع الفريسيين منهم أ نه يتحدث إلى" .ما أن الرب ،هل (هللا) مع هذه التي أودت بحياة ابنه؟" في هذه المسألة ،هو إعطاء يسوع
شيوخ معبد تعلن بهم عقوبة على جرائم وخطايا ضد هللا.

يقولون له" ،أنه سيكون فش ً
ال ذريعا تدمير أولئك الرجال األشرار ،وسوف تتيح خارج بلده الكرم منعزلة األخرى هوسباندمين ،الذي
تصدر منه الثمار في المواسمMatthew 21:41 .
بكلماتهم الخاصة ،هذه الفريسيين وشيوخ القبائل ،كقادة وحكام "دولة إسرائيل" ،معا إدانة أنفسهم.

رفض الحجر
 Saithيسوع لهم" ،أنتم لم اقرأ ابدأ في الكتاب المقدس "،تصبح الحجر الذي بناه رفض ،نفسه رئيسا للزاوية :هذا هو يفعل الرب ،ورائع
في أعيننا؟ " ولذلك أقول أنا معك ،ف "ملكوت هللا ،تكون مأخوذة من لك ،ونظرا إلى أمة جلب إليها ثمار منه .ويعاقب تندرج في هذا الحجر تكون
مكسورة :ولكن على كان مرتكبوها أنها تقع ،فإنه سوف طحن له إلى مسحوقMatthew 21:42-44 " .

وعندما سمع رئيس الكهنة والفريسيين له األمثال ،ينظر إلى ذلك أنه كلم منها .ولكن عندما سعوا إلى وضع يديه عليه ،أنهم يخشون
المتعددة ،نظر ًا ألنهم أخذوه لنبيMatthew 21:45-46 .
الكاهن والفريسيين مطلوبة لوضع يديه على يسوع ألنه أعرب بصوت عال عن الكلمات التي أدان فيها بالنفاق واالحتيال .إذا جاء الناس
من أي وقت مضى لفهم هذه الحقيقة ،المعبد قد تفقد كل من دعمه ،ومع أن ثروتها .أرى أنها أكثر لهذا السبب لماذا رفض شيوخ معبد يسوع أكثر
من أي خالف فلسفي مع "تعاليم يسوع" .إذا قبلت يسوع كاهلل على األرض ،ثم سيتم الوفاء به عن الغرض من الكهنة والمشايخ ،والثروة والمكانة
التي عقدوا فوق اآلخرين ألن "دولة إسرائيل" ستكون في غاية .الطمع الشخصي السبب في أنهم رفضوا يسوع.
تذكر :الجشع هو جانبا من جوانب شخصية الشيطان وليس هللا ،لماذا أقول أن المعبد كان تحت السيطرة ،أو على أقل تقدير تأثير
الشيطان ،وعلى هذا النحو أصبح هللا المضادة أو مكافحة المسيح.

نبوءة تتحقق
السيد المسيح ،ابن الملك David
وأجاب يسوع وقال ،بينما كان يعلم في الهيكل" ،كيف يقول الكتبة أن المسيح هو ابن David؟  Davidنفسه قال من األشباح المقدسة،
"قال الرب لربي ،تجلس أنت على يدي اليمنى ،حتى اجعل أعداء ملكك خاصتك القدمين .مارك 36-12:35

يسوع يسأل سؤاالً .الكتبة المعبد كانوا ينادون يسوع ابن الملك  ،Davidحيث أنه كان ساللة الملك العظيم دم .ولكن يسوع يعطي اقتباس
التي جعلت  Davidالملك فيما يتعلق بالمسيح ،وأن المسيح هو الرب له ( ،)Davidوما دام األمر كذلك ،كيف يمكن للمسيح أن ابن David؟
إعطاء فهم أفضل اسمحوا لي أن تعاد صياغة ما سبق أن تكلم  .Davidقال الرب( ،هللا سبحانه وتعالى) إلى ربي( ،ابن هللا ،المسيح)،
"تجلس أنت في يدي اليمنى ".كما ترون ،هو دعوة هللا األب ،هللا االبن الجلوس على الجانب األيسر له .هذا مكان للشرف والسلطة ،ولكن السلطة
المستمدة من هللا وليس لنفسه.

حوالي  1023قبل الميالد
الرب قال لي الرب" ،الجلوس أنت في يدي اليمنى ،حتى اجعل أعداء ملكك خاصتك القدمين 110:1 .مزمور
 Davidولنفسه كاليث له الرب (يسوع)؛ وأين هو ثم ابنه؟ " ويسمع الناس العاديين له وبكل سرور .مارك 12:37

ألن الملك  Davidيشير إلى المسيح كالرب ،الذي يجلس على يمين هللا ،ثم كيف يمكن للسيد المسيح ،الذي هو الناس الذين قد يأتون إلى
االعتقاد بالمسيح ،يكون ابن David؟ في هذا الصدد ،هو يعتنقون يسوع أنه هو ابن هللا ،المسيح.
تذكر :يسوع لم يصمم من البذور للرجل ،ولكن ولدت في رحم مريم على يد هللا .هذا هو الذي يجعل يسوع ابن هللا .على هذا النحو ،أن
يسوع ليس سليل دم جوزيف له األب بالتبني .كان جوزيف سليل دم  ,Davidوما جعل يسوع يسمى ابنه .David
وصحيح أيضا أن ماري سليل  Davidدم ،وعلى هذا النحو جعل يسوع المنحدرين من  ,Davidولكن في التقاليد اليهودية ،يعتبر نسب
والدة ال عن طريق األم ولكن عن طريق األب فقط.

المؤامرة
وأنه جاء لتمرير ،عندما يسوع قد انتهى كل شيء إليك أقوال ،قال منعزلة تالميذه" ،أنتم نعلم أنه بعد يومين من عيد الفصح ،وابن اإلنسان
هو خيانة يصلب Matthew .الطفيف2-

في اآليتين أعاله ،يعطي يسوع نبوءة موته وهذا النوع من الموت أنه سوف يدوم .فهم ،على الرغم من أن يسوع هو إعطاء تحذير أن هذا
يحدث ،أيا كان السبب التالميذ يبدو أنها ال تسمع أو تفهم ما يسوع يقول لهم.
هذه التوابع معظمها قد سار مع يسوع ألكثر من ثالث سنوات ،وقد استمع إلى كلماته وتعاليمه ،إال أنهم ال تزال عاجزة عن فهم ما يسوع
كان يقول لهم في اآليتين أعاله.

ثم تجميعها معا رئيس الكهنة ،والكتبة وشيوخ الشعب ،منعزلة بقصر رئيس الكهنة ،الذي يدعى قيافا ،واستشارة قد تتخذ يسوع سوبتيلتي،
وقتله .يكون Matthew-4
لشيوخ المعبد ،يسوع تهديد لسلطتهم وثرواتهم ،ال عجب أنهم سوف يتآمرون إليجاد وسيلة لقتل يسوع قبل أنه نجح في سلب منهم .حتى
أولئك من المعبد ،والذين قد شهدت يسوع كالمسيح ،وضع المكانة الشخصية والثروة أعاله "كلمة هللا".

ليس في اليوم األول من عيد الفصح
ولكن قال" ،ال في يوم العيد ،خشية أن تكون هناك ضجة بين الناسMatthew 26:5 ".
كما استخدمت في هذه اآلية ،يشير "يوم العيد" لليوم األول من عيد الفصح ،وليس إلى "اليوم السابع" من األسبوع الذي سيكون "يوم

السبت" .هذا الذي أصبح يعرف باسم العشاء

األخير ،وجبة إبقاء يسوع والتالميذ في االحتفال "العيد عيد الفصح" .ولذلك ،تقرر شيوخ معبد أنه

إذا لم تكن لقتل يسوع يجب أن يكون بعد اليوم األول من عيد الفصح اليوم.
كما أننا ندعو اليوم أيام األسبوع ،وهذا يوحي لي أن العشاء األخير يندرج في يوم الخميس ,حيث أن يسوع هو القبض ليلة الخميس
والمصلوب صباح اليوم الجمعة ،في اليوم قبل "يوم السبت".

مرهم الدفن
اآلن عندما كان يسوع في بيت عنيا ،في بيت  Simonالبرص ،هناك جاءت له امرأة لها شكل مربع المرمر من مرهم ثمينة جد ًا ،وصب
ذلك في رأسه ،بينما كان جالس ًا في اللحومMatthew 26:6-7 .
ولكن عندما يرى تالميذه (صب مرهم على رأس يسوع) ،كان السخط ،قائال" :أن ما هو الغرض من هذه النفايات؟ لهذا المرهم قد تم
بيعها للكثير ،وتعطي للفقراءMatthew 26:8-9 .
حتى في أيام وزارة يسوع ،وقد أصبح من المعتاد إعطاء أي الهبات الممنوحة للرسل للفقراء والمحتاجين .هذا المرهم تمثل كمية كبيرة
من األموال التي رأت التوابع سوف يكون أفضل قبالة بيعت والمال نظراً الحتياجات الفقراء.

عندما يفهم أن يسوع قال لهم" ،لماذا مشكلة يي المرأة؟ وقالت أنها قد خلت المطاوع عمل جيد على عاتقي .ألن يي أن الفقراء دائم ًا معكم؛
ولكن لي يي ليس دائم ًا ،ألن في ذلك أنها خلت سكب هذا المرهم على جسدي ،فعلت ذلك لبلدي الدفن " .حق ًا أقول لكم" ،ندينها بشر هذا اإلنجيل في
العالم كله ،وهناك يقوم أيضا هذا ،أن هذه المرأة قد خلت من ذلك ،أن يقال إلقامة نصب تذكاري لهاMatthew 26: 10-13 ".
مرة أخرى يسوع يحذر من وفاته ،ومرة أخرى يبدو الرسل ال يفهم.
تذكر :يتم إعطاء يسوع نفسه كتضحية حيث أن كل رجل يمكن أن تطهر من آثامهم .فقط كأضحية عيد الفصح هو إزالتها من باقي
القطيع وعقد منفصل أو أفرد كما يتم خاصا ،لذا هو أيضا هذه المرأة عالج يسوع كما يجري الخاصة عشية تضحيته.

العشاء األخير
ثم واحد من اثني عشر ،دعا "يهوذا اإلسخريوطي" ،ذهب منعزلة رئيس الكهنة ،وقال لهم" ،ماذا سوف يي تعطيني ،وسيتم تسليمه لكم؟"
وكانت النذور معه لثالثين قطعة من الفضة ،ومن ذلك الوقت والتمس الفرصة لخيانة لهMatthew 26:14-16 .

الكلمة " النذور "مشتق من جذر الكلمة"كوفنت" ،مما يعني جعل عقدا .هذه أعاله اآليات ولذلك أقول للعقد الذي تم بين الرئيس الكهنة و
"يهوذا اإلسخريوطي" غرض القبض على يسوع-

اآلن في اليوم األول من عيد الفطير (عيد الفصح) جاء التالميذ إلى يسوع ،قائال له" ،حيث الذبول أنت أن نستعد الليك تآكل الفصح؟
وقال" :الذهاب إلى المدينة لمثل هذا رجل ،ويقول له ،سيد  "،saithوقتي في متناول اليد؛ وسأبقي عيد الفصح في خاصتك البيت مع بلدي تالميذه.
" والتالميذ يسوع قد يعين لهم؛ وأنها جاهزة عيد الفصحMatthew 26:17-19 .
ألولئك الذين ال يدركون ،أن يدوم عيد الفصح لمدة سبعة أيام 14 ،آذار/مارس thعند غروب شمس من خالل آذار/مارس  st21عند
غروب شمس ،حيث أنها اليوم األول من هذا االحتفال السنوي االستفسار التلميذ يسوع حيث يرغب في االحتفال "وجبة عيد الفصح" أو العيد.
مرة أخرى يتحدث يسوع عن وفاته الوشيكة عندما يقول" ،وقتي في متناول اليد" ،ومرة أخرى تفشل رسله لسماع أو فهم ما يقول لهم.

اآلن عندما كان يأتي حتى ،أنه جلس مع اإلثني عشر .وكما يأكلون ،قال" ،حق ًا أقول لكم ،أن أحد منكم خيانة لي" .وأنها كانت تتجاوز
الحزينة ،وبدأ كل واحد منهم أن يقول له" ،يا رب ،هل هو أنا؟" Matthew 20: 26-22
على الرغم من اثني عشر فهم واحد منهم سوف يخون يسوع ،ال أرى لهم كعلم اآلثار الكاملة لتلك الخيانة.

وأجاب وقال" ،أنه ديبيث يده معي في الطبق ،نفسه خيانة لي .ابن رجل  goethكما هو مكتوب عليه :لكن الويل منعزلة هذا الرجل الذي
هو خيانة ابن اإلنسان! كان جيدا ألن الرجل إذا لم يكونوا قد ولدواMatthew 26:23-24 " .

نبوءات تتحقق
المسيح خيانة
حوالي  1023قبل الميالد
نعم ،األلغام صديق المألوفة الخاصة ،ومنهم أنا موثوق بها ،الذي يأكل من خبز بلدي ،خلت رفعت له كعب ضدي .ولكن أنت ،يا رب،
يكون رحيم منعزلة لي ،ورفع لي حتى أن قد ريكيت لهم .المزامير 10-41

كلمة "ريقويتي" ،يعرف ،أن تدفع شيئا إلى الوراء التي قام عطف أو يضر لك .ال يطلب يسوع في هذا المرجع ،أنه يسمح لالنتقام عند
الشخص الذي سيكون خيانة له ،بل أنه هو إعطاء الفرصة لسداد اآلخرين من تالميذه لما اللطف له.
أن اإلشارة إلى " Liftedيصل له كعب" إشارة إلى اآلية النبوية التالية ،يتكلمها هللا في  Edenمن حديقة للشيطان .بأن يرفع له كعب بيانيا
تكشف عن نية الشيطان في الدوس ألسفل على يسوع.

الشيطان كدمات كعب المسيح
وسوف أضع عداوة بين إليك وامرأة ،وبين خاصتك البذور والبذور لها؛ فإنه يجوز كدمة خاصتك الرأس ،وأنت سوف كدمة له كعب.
التكوين 03:15

المرأة التي تحدث في اآلية أعاله ليست حواء ،كما قد يتصور معظمكم؛ إشارة إلى اآلية التالية.

وبدأ أن هناك عجب عظيم في السماء؛ امرأة كست بالشمس والقمر تحت قدميها ،وعلى رأسها تاج من اثني عشر نجوم :وقالت أنها تجري
مع الطفل بكى ،توجهها في الوالدة ،ويتألمون لتسليمها .رؤيا 2-12:1

في هذه اآلية من "سفر الرؤيا" ،امرأة رمزية لتعاليم يسوع المسيح وهللا اإلنجيل المقدس ،والطفل الذي ينتظر أن يولد هو كنيسة المسيح،
الذي يقوم على تعاليم يسوع والوصايا العشر.
الشيطان سوف يضر "يسوع المسيح" ،وفي المقابل المسيح سوف تجرح كعب الشيطان.
ثم أجاب يهوذا ،الذي خانوه ،وقال" ،ماجستير ،هل أنا؟" وقال له" ،أنت يمتلك قال"Matthew 26:25 .
في هذه اآلية يسأل يهوذا يسوع إذا كان يسوع يعرف أنه هو الذي سيكون خيانة له ،وأجاب يسوع ،نعم.

عيد الفصح الجديد
وكما أنهم كانوا يتناولون ،يسوع أخذ الخبز ،والمباركة ،والفرامل ،وأعطاه لتالميذه وقال "اتخاذ ،تناول الطعام؛ هذا هو جسدي " .وأنه
أحاط بكأس ،وقدم شكره وأعطاه لهم ،قائال" :شرب يي كل ذلك؛ هذا هو دمى للعهد الجديد ،الذي هو يسفك من أجل الكثيرين لمغفرة الخطايا .ولكن
أقول لكم ،سوف ال أشرب من اآلن فصاعدا من هذا ثمرة الكرمة ،حتى ذلك اليوم عندما تشرب من جديد معكم في المملكة والديMatthew .
26:26-29
في ما سبق ،هو إقامة يسوع المعاني الرمزية للخبز والنبيذ.
الخبز رمزي للجسم ،ولكن ليس هيئة يسوع الرجل ،ولكن على هيئة كنيسة يسوع ،الذي هو األساس لكنيسة المسيح وتعاليم يسوع
والوصايا العشر-
النبيذ رمزي من الدم ،ولكن مرة أخرى ال دم يسوع الرجل ،ولكن من الدم لكنيسة المسيح  ،وجميع أولئك الذين سيموتون باسم يسوع
وهللا اإلنجيل المقدس.
في هذا العرض التوضيحي لكسر الخبز ،يسوع هو إقامة العهد الجديد وعيد الفصح الجديد مع جميع أولئك الذين سوف تتبع في "تعاليم
يسوع المسيح".
لم أكن ابدأ مرتادي كنيسة ،وحتى اآلن أنه قد تم هو موضح "كلمة" هللا الحقيقية ،لم أكن قادرة على العثور على كنيسة أن يعظ "كلمة" هللا
الحقيقية ،وعلى هذا النحو لدى القليل أو أي معرفة ما إذا كانت أية كنائس مسيحية االحتفال عيد الفصح كما أثبت يسوع فقط .أنني أفهم أن
المسيحيين ال تراعي أي شكل من األشكال من عيد الفصح ،أنها تفكر في المالحظة شرط العهد الثانية بين دولة إسرائيل وهللا.
يجب أن نعرف مع ذلك ،تماما كما ال يزال مطلوبا ً هللا ختان للقلفة من تلك العقيدة كما تمارس من قبل أبراهام ونسله( ،العهد األول)،
أولئك الذين أعطى هللا الوصايا العشر( ،العهد الثاني) ،حتى هو عيد الفصح المطلوبة ألولئك الذين هم بنو إسرائيل كما قد عرف يسوع أيضا :أولئك
الذين الحفاظ على "وصايا هللا" وشهادة يسوع المسيح ( ،العهد الثالث).

والفرق الوحيد هو أن تلك من "العهد الجديد" أن يكون قلوبهم الختان ليس القلفة ،و "عيد الفصح الجديد" ال تتطلب التضحية بالحيوانات،
ولكن "كسر الخبز" وشرب النبيذ ،كما تدرس من قبل يسوع في العشاء األخير.

جبل الزيتون
وعندما قد سونغ ترنيمة ،خرجوا إلى جبل الزيتون .ثم قال يسوع لهم" ،كل ما يي سوف يكون المتضرر بسبب لي هذه الليلة :ألنه مكتوب
وأنا سوف اضرب الراعي والخراف القطيع ما تكون منتشرة في الخارج .لكن بعد أنا زاد زيادة مرة أخرى ،سوف أخوض أمامكم في الجليل ".
Matthew 26:30-32
ومرة أخرى ،يعطي يسوع نبوءة شيء سرعان ما يحدث .أن يكون "أوفينديد" إعطاء اإلنكار أو الرفض .ما يسوع يقول ،هو أن
الحاضرين ،تالميذه ،سوف تحرم معرفة يسوع هذه الليلة جداً.
الكلمات التي كتبت أن يسوع يعطي عالمة اقتباس إلى" :أنا سوف اضرب الراعي" ،ويشير إلى يسوع أو المسيح يجري راعي الرعية
الذين اعتنق "تعاليم المسيح".
القطيع سوف تكون منتشرة في الخارج ،هو نبوءة أن أولئك الذين تحولوا المسيح ،ستكون أجبروا على الفرار للنجاة بحياتهم ،بسبب
االضطهاد القادم من شيوخ المعبد.
ثم يرشد يسوع لهم ،أنه بعد وفاته ينبغي أن تشق طريقها إلى الجليل ،عن بعد كان قد ارتفع من الموت ،أنه سوف يجتمع لهم هناك .هذا
مرة أخرى نبوءة ،ولكن هذه المرة ،أنها القيامة منعزلة حياة يسوع المسيح.
يظهر مرة أخرى بالنسبة لي ،استناداً إلى األحداث قريبا لمتابعة ،وأن له التلميذ ،وحتى اآلن ال نفهم أن يسوع هو التنبأ له الموت والقيامة.

نبوءة تتحقق
موت المسيح
حوالي  487قبل الميالد
مستيقظا ،يا سيف ،ضد بلدي الراعي ،والرجل الذي هو زمالئي saith ،الرب المضيفين :اضرب الراعي ،ويجوز أن يكون المتناثرة
الغنم :وانتقل اليد األلغام على القليل منها .زكريا 13:7

وكما ترون ،مرة أخرى ،أن الذي يعطي يسوع نبوءة ،تمت بالفعل كتابة في الكتاب المقدس ،كما يتجلى في اآلية أعاله .وهذا يكشف مرة
أخرى بالنسبة لي أن يسوع فقط ينجز النبوءات القديمة المتعلقة المسيح ،والذي يحكي لي كذلك أن يسوع فقط يفي كل من نبوءات المسيح ويجب أن
يكون المسيح.

إنكار بطرس
بيتر أجاب وقال له" ،على الرغم من أن جميع الرجال تكون اإلهانة بسبب إليك ،ولكن سوف لن تكون اإلهانة ".يسوع قال له" ،حق ًا أقول
لك ،أن هذه الليلة قبل الغراب الديك ،أنت سوف تنكر لي ثالث مراتMatthew 26:33-34 ".
وبالمثل أيضا بيتر وقال له" ،على الرغم من أن أموت مع إليك ،ولكن أنا ال ينكر إليك "،قال أن جميع التالميذMatthew 35 :26 .
وكما قلت ،أنهم ال يفهمون .لقد أعطى هللا لزكريا ،قرابة  500سنة في وقت سابق ،نبوءة أحداث التي يمكن أن يحدث ،وحتى مع ذلك،
تلميذ يسوع أعتقد أنها يمكن التحايل على هذه النبوءة .وهذا هو افتقارها إلى التفاهم .تلك التي يتحدث بها هللا غير قابلة للتغيير .هللا تقول أنها خطيئة
االنخراط في الزنا أو الفجور .هذا هو "كالم هللا" ،وأنه لن يتغير ابدأ .إلى االعتقاد بأن القيام بهذه األمور ليست خطيئة يكشف الخاص بك العمى
الناجم عن أكاذيب الشيطان .أعتقد أنه يمكنك تغيير هذا الذي قد قال هللا سيحدث ،ال يفهم هو هللا.

يسوع يعبد األب
ثم جاء يسوع معهم حتى مكان يسمى الجثمانية ،و  saithمنعزلة التوابع" ،الجلوس يي هنا ،بينما تذهب ،ويصلي هنالك ".وأخذ معه بيتر
ونجلي زبدي ( Jamesوجون) ،وبدأ أن يكون محزن وثقيلة جد ًاMatthew 36-37 .
ولذلك أخذ يسوع معه كرفاقه بينما كان يصلي ،ثالثة فقط من اإلثني عشر ،وبيتر ،جون و  ،Jamesاألسماء التي تم التحقق من صحتها
في وضع عالمة .01:19

ثم  saithأنه لهم" ،تتجاوز روحي الحزينة ،حتى بمعزل الموت :تلكأ أنتم هنا ،ويشاهد معي ".وذهب أبعد قلي ً
ال ،وسقط على وجهة،
وص ّليت ،قائال" :يا أبي ،إذا كان من الممكن ،تتيح هذه الكأس تمريره من لي :ومع ذلك ال كما سوف ،ولكن كما أنت الذبولMatthew ".
26:38-39

وجاء أنه حتى التالميذ ،فينديث منهم نائم ًا ،و  saithمنعزلة بيتر" ،ما ،يمكن أن يي لم يشاهد معي ساعة واحدة؟ ووتش والصالة ،أن يي
يدخل ال في إغراء :الروح الواقع على استعداد ،ولكن الجسد ضعيفMatthew 26:40-41 " .

ذهب بعيد ًا مرة أخرى في المرة الثانية ،وص ّليت ،قائال" :يا أبي ،إذا كان قد ال يتم تمرير هذه الكأس بعيد ًا عني ،فيما عدا أشرب عليه،
الخطوط الجوية التركية إرادة القيام به ".وقال أنه جاء ووجد نائم ًا مرة أخرى :لعيونهم كانت ثقيلة .وترك لهم ،وذهب بعيد ًا مرة أخرى ،وص ّليت
المرة الثالثة ،قائال أن نفس الكلماتMatthew 26:42-43 .
أريد أن تلك قراءة هذه الكلمات تماما فهم مغزى هذه اآليات .يسوع المسيح ،المسيح هو جوهر هللا ،لكن يسوع ليس هللا األب ،ولهذا السبب
فإن ابن هللا ال يزال يصلي لألب .إذا كان يسوع ،يرى هللا األب ،عز وجل ،ثم حتى جداً ينبغي علينا نحن الذين يعلنون أن يتبع "تعاليم يسوع
المسيح".

خيانة
ثم جاء قال لتالميذه ،و  saithلهم" ،النوم على اآلن ،واتخاذ الخاص بك بقية :ها ،والساعة في متناول اليد ،وخيانة ابن اإلنسان إلى أيدي
المذنبين .االرتفاع ،فليذهب :ها في متناول اليد أن خيانة ليMatthew 26:45-46 " .
في هذه اآليتين يبين يسوع أن قال أنه يدرك أن يهوذا وحراس المعبد عليها ،حتى قبل يهوذا وتلك من المعبد جعل وجودها معروفة.

وفي حين أنه بعد كلم ،لو ،يهوذا ،أحد اإلثني عشر ،جاء ،ومعه تعدد عظيم بالسيوف وعصي ،من رئيس الكهنة وشيوخ الشعب.
Matthew 26:47

اآلن أن خانوه أعطاها عالمة ،قائال" :كان مرتكبوها أنا ما قبله ،أن الشيء نفسه أنه :عقد له سريع ".وفورا أنه جاء إلى يسوع ،وقال:
"نحيي ،ماجستير؛" ومقبل له .ويسوع قال له" ،صديق ،ولهذا السبب الفن أنت قادمة؟" ثم جاءت ،ووضعت األيدي على يسوع ،وأخذوه.
Matthew 26:48-50

ولمح ،واحدة منها كانت مع يسوع تمتد يده ،ووجه سيفه ،وضرب خادم ًا للكاهن ،وسموت قبالة أذنه .ثم قال يسوع له" ،طرح خاصتك
السيف مرة أخرى في مكانة :للجميع أنها تأخذ بالسيف يهلك بالسيف .ثينكيست أنت أن ال أدعو اآلن إلى والدي ،وأنه يولي حاليا لي أكثر من اثني
عشر جحافل من المالئكة؟ لكن كيف ثم يقوم الكتاب المقدس ينبغي الوفاء بها ،وبالتالي أنه يجب أن يكون "؟ Matthew 26:51-54
في يعطي يسوع أعاله فهم أن كابن هللا ،أنه يمكن تحرير نفسه من أولئك الذين سوف تفعل له األذى ،ولكن إذا فعل ذلك ،ثم يمكن أن ال
تتحقق فيه نبوءات موت المسيح ،وكما أظهر لي قبل ،ال يمكن تغيير "كلمة هللا".

في هذا نفس الساعة قال يسوع للجموع" ،هي يي يخرج مقابل لص بسيوف وعصي ألن لي؟ جلست يوميا معك التدريس في المعبد،
وأنتم ال عقد لي .لكن كل ذلك ،أنه يمكن الوفاء بالكتاب المقدس األنبياء " .ثم جميع التوابع الطامعة له ،وهربMatthew 26:55-56 .
يسوع األسئلة تلك المعبد لماذا شعروا بالحاجة لتأتي له باألسلحة في متناول اليد .ثم أنه يظهر لهم ،أن في القيام بذلك ،أنها تفي بنبوءة
قديمة.

قيافا رئيس الكهنة
وهي التي أرست عقد على يسوع أدى بعيد ًا عنه إلى قيافا الكاهن األكبر ،حيث تم تجميع الكتبة والشيوخ .ولكن بيتر يتبع له عفر قبالة
منعزلة قصر الكاهن ،وذهب ،وجلس مع الخدم ،لرؤية النهايةMatthew 26:57-58 .

اآلن الكاهن رئيس ،والشيوخ ،وكل مجلس ،سعى شاهد زور ضد المسيح ،لوضع إليه للموت؛ ولكن العثور على أي :نعم ،على الرغم من
العديد من الشهود كاذبة جاء ،بعد العثور على أنهم ال شيء .جاء في آخر اثنين من الشهود كاذبة ،وقال" ،هذا الزميل ،وأنا قادرة على تدمير هيكل
هللا ،وبناء عليه في ثالثة أيام"Matthew 26:59-61 .
في الحقيقة ،المسيح يقول هذا ،ولكن ليس بالضبط كالشاهد يتذكر.

سمعنا له القول" ،أنا سوف يدمر هذا المعبد الذي يصنع بيديه ،وفي غضون ثالثة أيام سيتم بناء آخر بدون أيدي -مارك 14:58

إذا نظرتم إلى الكلمات التي يتحدث بها الشاهد ،سترى أن يتذكر ،وفهمه لما قاله يسوع في الواقع ولذلك مختلفة تماما.
أن الفرق الرئيسي في الكلمات التالية :أدلى بيديه ،بدون األيدي .كما ترون ،يعطي يسوع هاجس أن المعبد من الحجر وقذائف الهاون،
وبنيت على يد رجل ،ستدمر ،الذي كان في  70م ،وأن المعبد لم تصدر بيديه ،هو عبادة هللا كما يدرس لنا بالمسيح .يسوع أن المعبد ،عندما مات
على الصليب ،بعد ذلك بثالثة أيام أنه قد ارتفع من القتلى .ولذلك ،يسوع لم تكذب أو المبالغة؛ أنه يعطي النبوة من وفاته والقيامة وكذلك تدمير
المعبد.

هو يسوع المسيح؟
ونشأت الكهنة ،وقال له" ،أنسويريث أنت شيئا؟ ما هو الذي يشهد هذه ضد إليك؟ " ولكن يسوع عقدت له السالم .وأجاب الكهنة وقال له،
"أنا استحلف إليك باهلل ،أنت تخبرنا عما إذا أنت أن المسيح ،ابن هللا الحيMatthew 26:62-63 ".

رد يسوع ،كتاب Matthew
يسوع ألن يتسبب هذا الكاهن يحلف نحو "هللا الحي" ،يجب إعطاء جواب.

يسوع  saithله" ،أنت يمتلك قال :ومع ذلك أقول لكم ،اآلخرة يي نرى ابن اإلنسان جالس ًا على اليد اليمنى للسلطة ،وتأتي غيوم السماء".
Matthew 26:64
ردا على هذا ،اعترف يسوع بأنه ابن هللا وهللا اليد اليمنى للسلطة .وهذا لشيوخ معبد التجديف.

رد يسوع ،كتاب مارك
"يسوع و" قال" ،أنا :وأنتم سنرى ابن رجل يجلس على اليد اليمنى للسلطة ،وتأتي غيوم السماء ".مارك 14:62

رد يسوع ،كتاب لوقا
أنت الفن المسيح؟ أخبرنا .وقال (يسوع) لهم" ،إذا قلت لكم ،أنتم لن تصدق :وإذا أيضا أن أطلب منكم ،أنتم لن يجيب لي ،ولن اسمحوا لي
الذهاب .اآلخرة "ابن اإلنسان" تجتمع في اليد اليمنى من قوة هللا " .لوك 22:67

كما ترون ،الثالثة ،إال أن هناك اختالفات طفيفة ،ولكن الجوهر ال يزال هو نفسه .وفي الواقع هو االعتراف يسوع بأنه المسيح ،ابن هللا.

نبوءة تتحقق
إعالن نفسك هللا
حوالي عام  1491قبل الميالد
وقال أن بالسفيميث اسم الرب وأنه يطرح للموت المؤكد وجميع المصلين التأكيد الحجر له :كذلك يطرح الغريب ،كما أنه ولد في
األرض ،وعندما كان بالسفيميث اسم الرب ،وإلى الموت .سفر الالويين 24:16

إذا كان لي أن أقول أن ابن هللا ،سأكون كاذبا ،مما يعني أنا سوف تجديف اسم الرب .جميع النبوءات المتعلقة بالكشف عن المسيح ،لبلدي
القبول الكامل ،أن هو يسوع المسيح ،ولذلك ،عندما قال أنه ابن هللا ،كان أنه تجديف باسم هللا ،أو أنه كان يجري صادقة؟
كما يوحي "كتاب مارك" أعاله ،ال نريد الكهنة االعتقاد ،وذلك أعلن أنه قد َكفَرُوا هللا .هذا هو جريمة عالية في أيام يسوع ،ويعاقب عليها
باإلعدام ،وما أراد الكهنة يسوع إلدانة نفسه مع أجل منحهم بحجة وجود له باإلعدام.
أرى هذه الكهنة كما يجري يتأثر بشدة أو تسيطر عليها روح مكافحة المسيح ،وهي قوة الشيطان في العالم "رجل في نهاية المطاف" ،هو
الشيطان الذي أدى إلى موت يسوع؛ وكانت جميع اآلخرين لكن له بيادق.

ثم اإليجار الكهنة ثيابه ،قائال" :أنه قد خلت تحدث الكفر؛ كذلك نحتاج نحن شهود؟ ها ،اآلن أنتم سمعت له الكفر .ما أعتقد أنتم؟ " أجاب
وقال" ،أنه مذنب للموت"Matthew 26:65-66 .

ثم هل هم يبصقون في وجهة ،وبوفيتيد له؛ وآخرون سموت له مع أشجار نخيل أيديهم ،قائال" :تنبأ معزل لنا ،أنت المسيح ،الذي هو الذي
سموت إليك؟" Matthew 26:67-68

بيتر دنيس يسوع
اآلن بيتر جلس دون في القصر :وجاء الفتاة له ،قائال" :أنت تضيع أيضا مع يسوع الجليل" .ولكنه نفي أمام الجميع ،قائال" :أنا أعرف ال
ما أنت Matthew 26:69-70 ."sayest

وعندما قال أنه كان خرج إلى الشرفة ،خادمة آخر شهد له ،وقال لهم أنه كانت هناك ،أن "هذا الزميل كان أيضا مع يسوع الناصرة".
ونفى مرة أخرى مع يمين" ،ال أعرف الرجل"Matthew 26:71-72 .

وبعد فترة من الوقت جاء له فإن وقفت إلى جانب ،وقال بيتر" ،بالتأكيد أنت أيضا أحد منهم؛ للخطوط الجوية التركية الكالم بيتراييث إليك.
" ثم بدأ أنه لعنة وأداء اليمين ،قائال" ،أنا أعرف ال الرجل "،وطاقم الديك فورا .وبيتر تذكرت الكلمة للسيد المسيح ،الذي قال له" ،قبل الغراب
الديك ،أنت سوف تنكر لي ثالث مرات .وقال أنه خرج وبكى مرارةMatthew 26:73-75 .

وهكذا ،كما كان قد تنبأ يسوع ،بيتر أنكر يسوع ثالث مرات في تلك الليلة قبل أن الحشد الديك .اعترف بأن إذا كنت أحد مراقبي جيدة
لشخصية اإلنسان ،كنت قد تكون قادرة على التنبؤ بأن شخص ما قد تنكر لك تحت الظروف القصوى ،ومع ذلك ،لتكون قادرة على التنبؤ بأن يفعل
ذلك ثالث مرات ،قبل أن كرو الديك ،يكمن في مملكة هللا ،ال من رجل .ثم هذا بعد آخر من تلك األشياء المكتوبة في الكتاب المقدس أن اقناعي بأن
يسوع هو المسيح.

بيالطس الحاكم الروماني
عندما كان الصباح يأتي كل رئيس الكهنة وشيوخ الشعب أحاط المحامي ضد يسوع لوضع إليه للموت :وعندما أنها كانت ملزمة له،
جعلته بعيد ًا ،وسلمته إلى بيالطس البنطي الحاكمMatthew 1: 27-2 .

ميدان الدم
ثم يهوذا ،الذي كان خيانة له ،عندما رأي أن تدان ،تاب نفسه ،وتعرض مرة أخرى على ثالثين قطعة من الفضة إلى رئيس الكهنة
والشيوخ ،قائال :أنا قد أخطأت في هذا خيانة من دماء األبرياء .وقالوا" ،ما هو هذا بالنسبة لنا؟ انظر أنت إلى ذلكMatthew 27:3-4 " .

ويلقي أسفل قطعة الفضة في المعبد ،وغادر ،وذهب و ُشنق نفسه .ورئيس الكهنة قطع الفضة ،وقالت" ،أنه غير قانوني لوضعها في
الخزانة ،ألنها ثمن الدم .وتولى المحامي ،واشترى معهم بوتر في الميدان ،لدفن الغرباء في .ولهذا السبب هذا الحقل تم استدعاء "فيما يتعلق بالدم"،
حتى هذا اليومMatthew 27:5-8 .

نبوءة تتحقق
ثم كان الوفاء التي كان يتحدث بها جيريمي النبي ،قائال" :وأخذوا الثالثين قطعة من الفضة ،ثمن له كان الكرام ،الذين هم من أطفال
إسرائيل القيمة؛ واعطاهم لميدان الشعبية بوتر ،كما عين الرب لي "Matthew 27:9-10 .

ثالثين قطعة من الفضة
في اآليات أعاله ،هو ذكر جيرمي النبي .في البداية اعتقدت أن إرميا هذا ،ولكن عندما ذهبت إلى هذا الكتاب للبحث عن ما كان هذا يمكن العثور
عليها في الفصل واآلية ،ال يمكن العثور عليه .كما استمر البحث ،أجد أنه تنبأ في "كتاب زكريا" ،الذي أعطى لك أدناه .أستطيع إال أن نفترض أن
جيريمي زكريا االسم األول ،أو أن  Matthewحصلت عليه خطأ ،في بلده يتذكر هذه النبوءة.
حوالي  487قبل الميالد

وقلت لهم" ،إذا كنتم تعتقد جيدة ،تعطيني بلدي األسعار؛ وإذا لم يكن كذلك ،تجمل .حتى أنها مرجحة لبلدي سعر ثالثين قطعة من الفضة.
وقال الرب لي" ،يلقي أنها منعزلة بوتر :أسعار الطيبة التي كان سعرها منهم .وأخذت على ثالثين قطعة من الفضة ،ويلقي بها إلى بوتر في بيت
الرب .زكريا 13-11:12

كما ترون ،قد استوفى هذه النبوءة نظراً لما يقرب من  500عاما ً في وقت سابق ،فيما يتعلق بالمسيح ،وقبل المسيح .وفي رأيي ،هذا
والعديد من النبوءات األخرى التنبأ المسيح ،تشير جميعها إلى يسوع وأي شيء آخر .يسوع المسيح ،وذلك هو ابن هللا.

محاكمة يسوع
وأنها بدأت باتهام له ،قائال" :لقد وجدنا هذا الزميل تضليل األمة ،ويحظر إعطاء تحية لقيصر ،قائال أنه هو نفسه المسيح ملك .لوقا 23:2

ويسوع وقفت أمام الحاكم :وطلب الحاكم منه ،قائال" :الفن أنت ملك اليهود؟" ويسوع قال له" ،أنت  ".sayestوعندما اتهم رئيس الكهنة
والشيوخ ،فأجاب ال شيءMatthew 27:11-12 .

ثم قال بيالطس له" ،هيرست أنت ال كم من األشياء أنهم يشهدون ضد إليك؟" وأجاب عنه بكلمة ابدأ؛ يصمم أن تعجب الحاكم إلى حد
كبير Matthew .العضو14-

نبوءة تتحقق
يسوع يحجم عن التحدث
حوالي  712قبل الميالد
أنه كان المضطهدة ،وكان المنكوبة ،إال أنه فتح فمه ال :أحضر كحمل للذبح ،وكما األغنام قبل لها مقاص غبية ،حتى أنه أوبينيث ال فمه.
اقتيد من السجن ،ومن الحكم :والذي يعلن جيله؟ ألنه تم قطع خارج أرض المعيشة :لمخالفة شعبي كان المنكوبة 53:7 " .إشعيا8-

أجد أي خطأ
ثم قال بيالطس على رئيس الكهنة والشعب" ،أجد أي خطأ في هذا الرجل" .لوقا 23:4

الحاكم الروماني بيالطس البنطي ،أعرف أن الكهنة يوجه يسوع إليه للتنفيذ ألنهم يريدون الموت لروما وال ألنفسهم .إذا كان الناس
تغضب على وفاته ،اسمحوا غضبهم توجه ضد روما.

عرضا ً بالعفو
اآلن أن الحاكم كان متعود لإلفراج عن سجين ،منهم أنهم سوف منعزلة الشعب في العيد .وكان ثم سجين (سيئة السمعة) ملحوظة ،يسمى
باراباس .ولذلك عندما كانوا اجتمعوا معا ،بيالطس قال لهم" ،الذين سوف يي ذلك أنا اإلفراج لكم ،باراباس أو يسوع الذي يدعى المسيح؟" ألنه
يعرف أنها سلمت الحسد لهMatthew 27:15-18 .

العبارة" ،ألنه يعرف أن الحسد أنها سلمت له "،تتعلق بحقيقة أن مثل كل شعب إسرائيل ،أنهم استياء السلطة التي كانت اإلمبراطورية
الرومانية أكثر منهم .في المرات السابقة ،إذا كان الكهنة إدانة شخص ما ،أنها ستكون ببساطة أمر منهم أعدموا .مع روما كأكثر الرب ،فاستاء
ويحسد حاجتها إلى الحصول على موافقة من الحاكم الروماني.

تحذير الزوجة
عندما قال أنه تم تعيين ألسفل على مقعد الحكم ،زوجته أرسلت له ،قائال" :أنت وقد ال عالقة لها بهذا الرجل فقط :وقد عانت الكثير من
األشياء هذا اليوم في حلم بسبب لهMatthew 27:19 .
كما ترون ،حتى زوجة الحاكم عرف يسوع أنه بريء ،ونصحت زوجها عدم القيام بأي شيء أن تجعل منه مذنبا بموت يسوع .يستطيعون
العثور على أي شيء في الكتاب المقدس لتفسير هذا ،ولكن من الممكن أنها قد استمعت حين تحدث يسوع مرة واحدة إلى العديد ،أو ربما ،كما
تخبرنا بكلمات اآلية ،قالت أنها األحالم ،تعطي لها باهلل ،الذي حذر لها من براءة يسوع .في دراستي الطويلة للكتاب المقدس ،لقد جئت لقبول
الكلمات المكتوبة بأنه "كالم هللا" ،وأقبل على هذا النحو فإن من خالل الرؤى التي تعطي لها باهلل أن عرفت يسوع البراءة.

وأدان اليهود
الحاكم أجاب وقال لهم" ،سواء توين سوف يي أن إطالق سراح أنا معك؟" قالوا" :باراباس ".وقال الحاكم لهم" ،ماذا أفعل بعد ذلك مع
يسوع الذي يدعى المسيح؟" كلهم يقولون له" ،يصلب ".وقال الحاكم" ،لماذا ،ما هو الشر قد خلت يفعل؟" ولكن صرخوا بها األكثر من ذلك ،قائال:
"يصلبMatthew 27:20-23 ".
ويتضح في ما ورد أعاله أطوال أن بيالطس البنطي ذهبت إلى ،منعا الضطراره إلى الجملة يسوع حتى الموت.

أغسل يدي
عندما رأي بيالطس أنه يمكن أن تسود شيئا ،ولكن أن بد ًال االضطراب ،أخذ الماء ،ويغسل يديه قبل المتعددة ،قائال" :أنا بريء من دم هذا
الشخص فقط :انظر يي لهاMatthew 27:24 ".
في هذا القانون لغسل يديه ،وضع بيالطس البنطي بالذنب لتنفيذ العودة إلى الكهنة وشعب إسرائيل .لست متأكداً كيف ينظر هللا في هذا،
ولكن ألنني أعرف هذه الكلمات المكتوبة هي الحقيقة ،ثم أعطى الصالة أن هللا ينظر في بيالطس البنطي ،في يوم القيامة ،دون تنفيذ يسوع بأنه
سلبي في دفتر األستاذ له من الحياة.

سكورجينج يسوع
ثم أجاب على جميع الناس ،وقال" ،أن دمه علينا وعلى أبنائنا" .ثم أطلق سراحه هو باراباس لهم :وعندما قال أنه آفة يسوع ،ألقي منه أن
يصلبMatthew 27:25-26 .

هذا أعاله اآلية يدل على أنه حتى ولو حاول الكهنة إزالة اللوم من وجود يسوع المصلوب ،هذا الشعب الذي صوت باراباس ،اللوم الكامل
المقبولة ،ترك بيالطس البنطي األبرياء من موت يسوع.

ثم جنود الحاكم أخذت يسوع في قاعة مشتركة ،وتجمع له الفرقة كاملة من الجنود .وجردته ،وطرح عليه رداء قرمزي .وعندما كانوا قد
 plattedتاجا شوك ،وضعوا على رأسه ،وقصبة في يده اليمنى :وأنهم انحنى الركبة أمامه ،وسخر له ،قائال "حائل ،ملك اليهود!" Matthew
27-29

وهم يبصقون عليه ،وأخذت ريد ،وسموت له على رأسه .وبعد أن قد سخر له ،وأقلعت الرداء منه ،ووضع بلده يتباهى عليه ،وقادته بعيد ًا
إلى صلب له Matthew .الفيلم31-

موكب الموت
وكما خرج ،وجدوا رج ً
ال القيرواني Simon ،باسم :له أنهم يجبرون على حمل صليبة .وعندما كانت تأتي منعزلة مكان يسمى الجلجلة،،
أي مكان الجمجمة ،وأعطوه الخل للشرب اختلطوا بالمرارة :وعندما قال أنه قد ذاقت منه ،أنه سوف ال تشربMatthew 27:32-34 .
عندما يتعرض الجسم ألي نوع من الصدمات النفسية ،مثل الضرب والجلد بالسياط أن يسوع عانى ،تحتاج إلى شرب الماء ،ألن الجسم
يصبح المجففة .ال يريد يسوع أن يسترد من الضرب ،الجنود الرومان بدالً من ذلك أعطاه الخل شرب ،الذي سوف يتسبب في الجسم ليذوي حتى
بشكل أسرع.

نهاية أيام النبوة
وهناك يتبع له شركة كبيرة من الناس ،والمرأة ،وهو أيضا بيويليد ويأسف له .لكن يسوع تحويل لهم وقال "بنات القدس ،أبكي ليس لي،
إنما أبكي النفسكم ،والطفالك ،،ها ،واأليام القادمة ،فيه ما يقولون ،طوبى قاحلة ،واألرحام التي ابدأ عارية ،والمواد التافهة التي لم تعط
االمتصاص ،ثم يبدأ أنهم يقولون للجبال ،وتقع علينا؛ وعلى التالل ،وتغطي لنا .إذا أنها تفعل هذه األشياء في شجرة خضراء ،وما يجب فعله في
الجافة؟ " لوقا 31-23:27

حتى في األلم والمعاناة ،يعطي يسوع نبوءة نهاية أيام كما يرد أيضا كتاب الوحي -16-06:15

وهما صلب مع يسوع
وكانت هناك أيضا اثنين من المجرمين األخرى ،،أدت معه على الموت .وعندما كانوا يأتون إلى المكان ،وهو ما يسمى الجمجمة ،هناك
هم صلب له ،والمجرمين ،وواحد في اليد اليمنى ،واألخرى على اليسار .لوقا 33-23:32
ثم قال يسوع" ،األب يغفر لهم؛ ألنهم يعرفون ما ال يفعلون " .وافترقنا يتباهى له ،ويلقي الكثير .لوقا 23:34
والنحت أيضا كتب عليه باألحرف اليونانية ،الالتينية ،والعبرية" ،هذا هو ما ملك اليهود ".لوقا 24:38

وشجب أحد المجرمين الذي أعدم شنق ًا في له ،قائال" :إذا أنت أن المسيح ،حفظ نفسك ولنا ".ولكن الرد على أخرى وبخه ،قائال" :دوست
ال أنت يخشون هللا ،رؤية أنت في إدانة بعض؟ ونحن في الواقع عادلة؛ ألننا نتلقى المكافأة المستحقة ألعمالنا :ولكن هذا الرجل قد خلت تفعل شيئا
خاطئا " .لوقا 41-24:40

التوبة والغفران
وقال يسوع" ،يا رب ،تذكر لي عندما أنت التابعة في المملكة خاصتك ".وقال يسوع له" .حق ًا أقول لك ،إلى أيام سوف تكون أنت معي في
الجنة ".لوقا 43-24:42

لقد قيل بأن بعض ما يقوله يسوع هو هو أن هذا المجرم الذي يعترف بذنبه ،في هذا اليوم بالذات يدخل الجنة مع يسوع .في طريقة أن
ترى كيف يبدو هذا الحق ،ولكن ثم يستخدم هذا الشخص نفسه الذي قال لي هذا كدليل على أن عندما نموت موت بشري ،ونحن ال تزال ،في الروح
أن لم يكن في الجسد.
جعلت يسوع واضحة في تعاليم أخرى أنه عندما نموت ،هناك ال ذاكرة ،أو الوعي ،ال وعي على اإلطالق .ولذلك ،الستخدام هذا لدحض
ما يدرس يسوع فعال إضافة إلى "كلمة هللا" التي لم يتكلم هللا .إذا نظرتم إليها ،عندما نحن ،أحياء ،فإنه يبدو مثل أي وقت من األوقات على اإلطالق
أقره لنا .وبقدر ما يدرك هذا المجرم ،سيكون نفس اليوم.
لك يمكن أيضا أنها تفكر في مثل هذا ،ألن هذا المجرم تاب خطاياه وطلب الصفح ،أنه في ذلك اليوم أنه فعل ذلك ،أنه حصل على دخول
الجنة .وقد ال تاب ،ثم أنه أن ترق إلى الجنة.
ما هي هذه اآلية تبين لنا ،التي أرى أنها التفسير الصحيح ،هو حتى أولئك منا الذين قد أخطأ في حياتنا جميعا ،ويمكن حفظ إذا نحن التوبة
ذنوبنا ،وأسأل هللا أن يغفر لنا .هذا بالضبط ما يفعله هذا المجرم .وقد اعترف بجرائمه ،الذي هو نموذج أو التوبة ،ومن ثم طلب أن يسوع يتذكره
عندما يأتي يسوع في مملكته .ويعكس هذا المعتقد هذا المجرم أن يسوع هو في الواقع المسيح ،وأنه هو هللا في جسد رجل .ويرجع هذا المعتقد
وقانون التوبة ،أن يسوع وهكذا يغفر له .وهذا هو الدرس الذي أعتقد أن هذه اآليات تحاول يعلموننا.

أنها المدلى بها الكثير
والمصلوب معه ،وافترق له المالبس والصب الكثير :أن قد تتحقق التي كان يتحدث بها النبي" ،أنهم افترقنا بلدي المالبس الجاهزة فيما
بينها ،وبناء بلدي ثوب هل ألقوا الكثيرMatthew 27:35 .

ألعاب الحظ
هذا هو المكان الوحيد في الكتاب المقدس ،وأن وجدت الذي يعطي اقتراح فيما يتعلق بألعاب الحظ .على الرغم من أن يظهر هذا في ضوء
سيئة ،هو ال يدينه هللا ،لهذا السبب ،للمشاركة في ألعاب الحظ الترفيه ،ال أرى أنها خطيئة.

أي شيء ،ولكن أن يتم ذلك بأقصى أمر سيء ،ثم تفقد السيطرة على نفسك ،وهكذا ترك الشر في قلبك .أنها الهوس أو اإلدمان والشر،
سواء كان ذلك القمار أو الكحول أو المخدرات.

ثم أخذ له مالبس الجنود ،عندما كانوا قد صلب المسيح ،وأدلى أربعة أجزاء ،لكل جندي جزءا منها؛ وأيضا معطفه :ال المعطف بدون
التماس ،المنسوجة من األعلى في جميع أنحاء .وقالوا لذلك فيما بينها" ،دعونا ال تفرق ،ولكنه يلقي الكثير لذلك ،الذي يكون ":أن قد أوفت الكتاب
المقدس ،الذي " ،saithأنهم افترقنا بلدي يتباهى فيما بينها ،لبلدي ثوب يلقي الكثير .وقد فعلت هذه األشياء ولذلك الجنود .جون 24-19:23

نبوءة تتحقق
أنها المدلى بها الكثير
حوالي  1018قبل الميالد
للكالب وقد كومباسيد لي :جمعية األشرار وقد أرفقت لي :أنها اخترقت يدي وقدمي .قد أقول جميع عظامي :أنها تبدو والتحديق على
عاتقي .أنها الجزء بلدي المالبس من بين الكثير منهم ،والصب على بلدي ثوب .ولكن ال تكون أنت أبعد ما تكون عن لي ،يا رب :يا قوتي ،عجل
إليك لمساعدتي .سفر المزامير 19-22:16

أنهم يلعن يسوع
ويجلس أنها شاهدت له هناك؛ ووضع على رأسه االتهام له كتب" ،هذا هو يسوع ملك اليهود" .ثم كانت هناك اثنين من اللصوص
المصلوب معه ،وفي اليد اليمنى ،وآخر على اليسار ،وهم الذي أقره يلعن له ،الذي يهز رؤوسهم ،وقائال" ،أنت ديسترويست المعبد ،وبويلديست أنه
في ثالثة أيام ،احفظ نفسك .إذا أنت ابن هللا ،ينزل من الصليبMatthew 27:36-40 " .

وبالمثل أيضا رئيس الكهنة ساخرا له ،مع الكتبة والشيوخ ،وقال" ،أنه أنقذ اآلخرين؛ نفسه أنه ال يمكن إنقاذ .إذا كان يمكن أن "ملك
إسرائيل" ،فلينزل اآلن عن الصليب ،وإننا سوف نرى له .وأعرب عن ثقته في هللا؛ السماح له بتقديم له اآلن ،إذا كان سوف يكون له :ألنه قال أنا
ابن هللاMatthew 27:41-43 " .
ما تحاول هذه اآليات تظهر ،أن شعب القدس رفض يسوع المسيح .وفي النبوءة من كتاب  ،Danielأعطيت "دولة إسرائيل"  70أسبوعا
النبوية أو  490سنة حق أنفسهم "طرق هللا" .في هذه اآليات ،هللا يبين لنا ،أنه ليس فقط الكهنة وغيرهم من الناس المعبد التي رفضت يسوع ،لكن
السكان ككل .وبهذه الطريقة ،تظهر الناس أنها أخفقت في جعل أنفسهم واحد مع هللا ،وتبرير ذلك هللا إبطال العهد الذي كان هللا مع  Mosesودولة
إسرائيل.
شعب "دولة إسرائيل" أعطى التشدق ألوالد هللا ،ولكن رفض وصاياه ،ورفض المسيح ،حتى بعد أن يسوع يعطي دليالً كافيا ً على أن كان
المسيح.

تمزق الحجاب معبد
اآلن من الساعة السادسة كان هناك ظالم على كل األرض حتى الساعة التاسعة .وحوالي الساعة التاسعة بكى يسوع بصوت عال ،قائال:
إيلي ،إيلي ،ماجستير  sa laباخ ثا ني؟ هذا يعني" ،يا إلهي ،يا إلهي ،لماذا يمتلك أنت منبوذ لي؟  Matthewالفيلم46-

وكان نحو الساعة السادسة ،وكان هناك ظالم على كل األرض حتى الساعة التاسعة .وقد أظلمت الشمس ،وكان اإليجار حجاب المعبد في
خضم .لوقا 45-24:44

فهم أهمية العبارة :وكان اإليجار حجاب المعبد في توين من أعلى إلى األسفل .كان الحجاب المعبد الستارة الضخمة التي تفصل قدس
الخيمة "مجلس اللوردات" من األقداس للكرسي ،وهو حيث عرش الرحمة وتابوت الدير كان من المفترض أن توضع.
أفهم أن هذا المدخل وذلك الحجاب( ،ستارة) ،وكان طويالً جداً ووقفت عالية للغاية في المعبد .هللا يخبرنا أنه هو ممزقة من األعلى إلى
أسفل ،وليس من أسفل إلى أعلى .خالف باستخدام نوع من سلم أو السقاالت ،رجل ال يكون إنجازه الحجاب تمزقها بهذه الطريقة .رجل سوف
المسيل للدموع من أسفل إلى .هذا هو أن نشير إلى أنه من هللا ،في غضبه ،الذي مزق كورتين إلظهار أن العهد كان مع "دولة إسرائيل" ،كان
الجميع بل باطلة .وكان األقداس للكرسي قاعة المعبد حيث وضعت في تابوت العهد ،وأنه يمثل روح هللا يجري داخل الغرفة .بتمزيق الحجاب ،كان
رمزيا يظهر هللا أنه قد غادر المعبد وأزالت ذلك نعمته من "دولة إسرائيل".
على الرغم من أن تلك في موقع صلب ال أنفسهم يرى فيل ممزقة ،وال شك أن شخصا ما قد تم في المعبد الذي شهد هذا ،ركض أقول
شيوخ المعبد واآلخرين في الموقع لموت يسوع.

اترك الموتى قبورهم
وها ،وكان اإليجار حجاب المعبد في توين من أعلى لألسفل؛ والزلزال األرض والصخور اإليجار؛ وتم فتح المقابر؛ والعديد من الهيئات
القديسين الذي ينام نشأت ،وخرجت من القبور بعد له( ،يسوع) ،القيامة ،وذهب إلى المدينة المقدسة ،وبدت منعزلة كثير Matthew .الفيلم53-

فتحت القبور
وتم فتح المقابر ،هو أمر لم يسمعوا قط المذكورة في أي كنيسة أن حضرت .أنها مثل هذا الموضوع هو من المحرمات ،وال أن يكون
تحدث عن .هذا عميق بالنسبة لي مع ذلك .هذه الكلمات أخبرني أن لم يكن مجرد يسوع الذي تم إحياؤه ،ولكن كثيرين آخرين "القديسين هللا" ،قد
انبعث من قبورهم في الوقت نفسه يسوع مات .يمكنك أن تتخيل وجود أحد أفراد أسرته أو لك الذي كان مات ودفن فجأة نهج لكم في الشارع؟
وقد يوجد في أي مكان في الكتاب المقدس حيث يقول ما يحدث مع هؤالء الذين ترتفع من بين األموات ،ولكن يمكن أن افترض فقط أنها
تؤخذ في السماء ك ما يسوع .هل هذا الصوت الكثير لك مثل النشوة التي هو تنبأ أن يحدث في "نهاية اليوم"؟ يحدث هذا قيامه القديسين هللا في اليوم
نفسه أن المسيح ارتفع من القتلى في مدينة القدس.

وشهد أيضا الحاضرين
اآلن عندما سنتوريون ،وهم الذين كانوا معه ،ويراقب يسوع ،رأي أن الزلزال األرض ،وتلك األشياء التي تم القيام به ،أنهم يخشون
كثيرا ،قائال" :حق ًا كان هذا ابن هللاMatthew 27:54 ".
اآلن فهم ما هو إشارة إلى هذه اآلية عندما كان يتكلم عن تلك األشياء التي تم القيام به ،وماذا كانوا يخشون من الحجية ،الحديث عن يوم
"المشي الميت".

بعد ذلك ،يسوع مع العلم أنه تم اآلن إنجاز كل األشياء ،أن الكتاب المقدس قد تتحقق" ،saith ،أنا العطش ".اآلن تم تعيين هناك سفينة
كاملة من الخل :وأنها مليئة اسفنجة الخل ،ووضعها على زوفا ،ووضعه في فمه .عندما يسوع ولذلك تلقي الخل ،وقال "االنتهاء من ذلك ":وانحنى
رأسه ،وتخلى عن األشباح .يوحنا 30-19:28
وعندما قد بكى يسوع بصوت عال ،وقال "األب ،في أيدي خاصتك وأشيد بالروح ":وبعد أن قلت ذلك ،تخلى األشباح .لوقا 23:46

اآلن عند الروماني شهد ما حدث ،أنه مجد هللا ،قائال" :التأكيد هذا كان رجل الصالح" .وجميع الناس أن جاء معا لهذا األفق ،الديان
األشياء التي تم القيام به ،سموت صدورهن ،وعاد -لوقا 48-24:47

إلى "سموت صدورهن" هو أن نقول أنها قد فهمت أخيرا أن الشيء الشر الذي قاموا به ،وربما بعض قد يكون تاب دورها في إدانة
يسوع كذلك.

نبوءة تتحقق
الخل للشراب
أعطوني أيضا المرارة لبلدي اللحوم؛ وفي بلدي العطش أعطوني الخل للشرب 69:21 .المزامير

دفن يسوع
اليهود لذلك ،ألنه كان إعداد (اليوم أو الجمعة) ،الهيئات التي ينبغي أن ال تبقى على الصليب في "يوم السبت" ،ألن "يوم السبت" كان
يوما عالية ،بيسوت بيالطس أرجلهم قد تكون مكسورة ،والتي يمكن أن تتخذ بعيد ًا .جون 19:31
ثم جاء الجنود ،والفرامل الساقين األولى ،واآلخر كان المصلوب معه( ،يسوع) .ولكن عندما جاؤوا إلى يسوع ،ورأى أنه كان ميتا فعال،
أنها الفرامل ال ساقيه :ولكن أحد الجنود برمح اخترقت جانبه ،وجاء فورا هناك الدم والماء .وقال أنه رأي أنها عارية سجل ،وسجله صحيح :وقال
كنوويث أنه  saithصحيح ًا ،وأن كنتم قد يعتقد البعض .يوحنا 35-19:32

ألن قد تم إنجاز هذه األمور ،أن الكتاب المقدس يجب أن تتحقق" ،العظام له ال يجوز كسر .ومرة أخرى الكتاب المقدس آخر " ،saithما
تبدو عليه منهم أنهم مثقوبة" .يوحنا 37-19:36

نبوءة تتحقق
ال عظام مكسورة
أنه  keepethجميع عظامه :ال أحد منهم مكسورة .مزامير 20 :34

جوزيف Arimathaea
وإذا كان رجل قد ارتكب خطيئة تستحق الموت ،وأنه يمكن أن يطرح باإلعدام ،وأنت شنقه في شجرة :جثته ال تظل طوال الليل على
الشجرة ،ولكن أنت سوف في أي من الحكمة دفنه ذلك اليوم؛ (ألنه تم شنق اللعين هللا؛) أن خاصتك األرض أن ال تدنس ،الذي الرب خاصتك هللا
جيفيث إليك لميراث .سفر التثنية 23-21:22

لهذا السبب لماذا يجب دفن المجرمين ينفذه على جرائمهم ،شنقا ً لهم على شجرة ،حتى قبل غروب الشمس في نفس اليوم التي يتم تنفيذها.

عندما كان يأتي حتى ،هناك جاء رجل غنى من  ،Arimathaeaيدعى يوسف ،الذي أيضا نفسه كان تلميذ يسوع :أنه ذهب إلى بيالطس
وتوسل جثة يسوع .ثم قاد بيالطس الجسم لتسليمها .وعندما اتخذت جوزيف الجسم ،ملفوفة فإنه في قطعة قماش نظيفة من كتان ،ووضعت هو في
قبره الجديد الذي أنه كان المحفورة خارج ًا في الصخر :وتوالت حجر عظيم إلى باب القيامة ،وغادرتMatthew 27:57-60 .
هناك أرست أنهم يسوع ولذلك بسبب إعداد اليهود اليوم؛ للقيامة كانت ناي في متناول اليد .جون 19:42
وعندما حتى قد حان اآلن ،ألنها كانت اإلعداد ،هذا هو ،اليوم قبل يوم السبت .مارك 15:42

وكانت هناك مريم المجدلية ومريم األخرى ،يجلس ضد أكثر القيامةMatthew 27:61 .

يرتدي كتان
وأضاف (جوزيف) اشترى الكتاني ،واقتادوه إلى أسفل ،وملفوفة له في القيامة الذي المحفورة من الصخور ،وتدحرجت حجر منعزلة باب
القيامة .ومريم المجدلية ومريم أم ويوسي صعوده حيث تم وضع .مارك 47-15:46
ثم أخذت أنها جثة يسوع ،والجرح في مالبس الكتان مع التوابل ،كالطريقة لليهود لدفن .جون 19:40

والنساء أيضا ،الذي جاء معه من الجليل ،بعد ،وصعوده القيامة ،وكيف تم وضع جسده .وعاد ،وإعداد البهارات والمراهم؛ واستراح يوم
السبت حسب الوصية .لوقا 56-23:55

الوصية التي تحدثت هنا هو "الوصية الرابعة" ،والحقيقي والصحيح حفظ "مجلس اللوردات يوم السبت المقدس" .هذه المرأة ما يمكن
إلعداد الجسم يسوع للدفن ،ولكن كما كان اليوم تقريبا حلول نهاية ،أنها اضطرت إلى ترك من االنتهاء من عملها ،وعاد إلى المسكن ليال.

يتم تعيين حارس
اآلن في اليوم التالي ،الذي جاء بعد اليوم التحضير( ،يوم السبت) الكاهن رئيس والفريسيين جاء معا حتى بيالطس ،قائال" :سيدي
الرئيس ،علينا أن نتذكر أن المخادع قال ،بينما كان بعد على قيد الحياة ،بعد ثالثة أيام سوف ترتفع مرة أخرى .األمر ولذلك بذل بالتأكيد حتى اليوم
الثالث ،القيامة لئال تالميذه يأتون ليال ،وسرقة منه بعيد ًا ،ويقول منعزلة الناس ،كان هو ارتفع من القتلى :حيث يكون الخطأ األخير أسوأ من األولى.
" Matthew 27:62-64

بيالطس وقال لهم" ،يي قد مشاهدة :انتقل طريقك ،تأكد ،كما يمكن يي ".حتى أنها ذهبت ،وحرصت القيامة ،ختم الحجر ،ووضع مراقبة.
Matthew 27:65-66
لذا سوف تفهم؛ وكان المصلوب يسوع في "اليوم السادس" من األسبوع ،وما نسميه اليوم الجمعة .جاء كبير القساوسة والفريسيون معا في
اليوم التالي بعد صلب المسيح ،أو يوم السبت .معا ،وأنها تآمرت على قبر يسوع حراسة ،حيث أن جثته لم يأتي في عداد المفقودين.
أنني أفهم من االحتفال بيوم السبت ،أن هذه الكاهن والفريسيين ارتكبت خطيئة في االنخراط في هذا النوع من النشاط خالل ساعات يوم
السبت ،التي تظهر فقط كيف اآلن بعيداً عن هللا أنهم كانوا في الواقع.

قيامه يسوع
ا ليوم األول من األسبوع يأتي مريم المجدلية مبكرا ،عندما لم الداكنة ،منعزلة القيامة ،و [سث الحجر يؤخذون القيامة .يوحنا 20:1

تذكر :كان المصلوب يسوع في "اليوم السادس" من األسبوع ،أو يوم الجمعة ،ثم في اليوم التالي ،أو يوم السبت ،يتآمر كهنة المعبد إلى
قبر يسوع لحراسة.
اآلن هذا أعاله اآلية يقول لنا ،هو "اليوم األول" من األسبوع ،أو يوم األحد ،وواحدة من النساء اللواتي قد بدأت بإعداد هيئة يسوع للدفن،
مريم المجدلية ،يعود إلى قبر الستكمال األعمال التحضيرية الدفن .عندما يحصل هناك ،أنه من المبكر في الصباح وال يزال الظالم خارج الشمس
بعد ال بعد أن ارتفع عالية ما يكفي وضع حد لظلمه الليل ،وها ،الحجر الذي يغطي مدخل المقبرة قد تم نقله بعيداً.

قبر فارغ
اآلن عند اليوم األول من األسبوع ،مبكرا جد ًا في الصباح ،وأنها جاءت منعزلة القيامة ،جلب التوابل التي كانت قد أعدت ،وبعض
اآلخرين معهم .وأنهم عثروا على حجر تدحرجت بعيد ًا عن القيامة .لوقا 2-24:1

وكان المصلوب يسوع في اليوم "إعداد اليوم" ،وهو اليوم السادس من األسبوع ،أو ما نسميه اليوم الجمعة .يسوع ظلت في الموت من
خالل "اليوم السابع" من األسبوع ،وقد بعث في اليوم األول من األسبوع الجديد أو األحد ،اآليتين أعاله تكشف عن هذه المعلومات لنا.
تذكر :كما لوحظ من قبل هللا ،يبدأ يوم جديد عند غروب شمس ،حتى عند وصول مريم المجدلية في الصباح الباكر ،أنها بالفعل "اليوم
األول" من األسبوع.
قد تسأل" ،لماذا أنا كنت مشيراً إلى هذا؟" أريد أن تفهم أن يسوع كان في االحتفال "يوم السبت مجلس اللوردات" ،التي ال يجري إحياؤه
في "اليوم السابع" .أريدك أن تفهم أن يسوع أعطى االحتفال الحقيقي والصحيح "يوم السبت" هللا المقدس ،كما أن أي شخص يعتنق يكون مسيحياً.
في الموت ،يسوع ال تزال تمنح شرف "المقدسة يوم السبت" هللا حيث هللا وانتظر حتى اليوم التالي ،اليوم األحد إلحياء ابنه.

ثم قالت أنها رونيث ،وجاء بيتر  ،Simonوتلميذ آخرين ،منهم يسوع أحب و  saithلهم" ،أنها اتخذت بعيد ًا الرب من القيامة ونحن نعلم
ال حيث أنها قد وضعت له" .يوحنا 20:2

وكما أشرت من قبل ،حتى ولو سار الرسل مع يسوع ألكثر من ثالث سنوات ،شملت مريم المجدلية ،أنها ال تزال ال يفهم ،وال حتى مريم
المجدلية ،عندما يسوع قال لهم أنه سوف يبعث من بين األموات بعد ثالثة أيام .وهذا أمر مدهش بالنسبة لي ،ألنهم جميعا رأوا يسوع رفع اآلخرين
من القتلى ،حتى لماذا لم أكن يعتقدون يسوع عندما قال لهم أنه لن تخضع للموت؟

بيتر ولذلك ذهب المنصوص عليها ،واألخرى التلميذ ،وجاء القيامة .حيث ركضوا كليهما معا :وتفوق بيتر تلميذ األخرى ،وجاءت في
المرتبة األولى للقيامة .تنحدر إلى أسفل ويبحث في ،شهد المالبس الكتان الكذب؛ ومع ذلك ذهب أنه عدم تلبيتها ،جون 5-20:3

ثم جاء بيتر  Simonالتالية له ،وذهب إلى القيامة [سث بالكذب مالبس الكتان ،والمنديل ،التي كانت حول رأسه ،ال يكذب مع المالبس
الكتان ،ولكن ملفوفة معا في مكان بحد ذاته .يوحنا 7-20:6
ثم ذهب في أيضا أن التلميذ األخرى ،التي جاءت في المرتبة األولى للقيامة ،ورأى ،ويعتقد .يوحنا 6:8

مع جثة يسوع في عداد المفقودين ،أنهم أخيرا يفهم ويعتقد أن يسوع قال لهم .في حين قبل أنهم المعلن لنرى يسوع المسيح وابن هللا ،اآلن
مع هذا ،أنهم يعرفون بالكفالة ،ودون شك ،أن يسوع هو هللا في جسد رجل.
كتاب لوقا يعطي أكثر من تصوير الرسوم البيانية لهذا المشهد.

وأنها دخلت في ،وعثر على جثة ال الرب يسوع .وأنه جاء لتمرير ،كما كانت كثير من حيرة الجوار ،ها ،اثنين من الرجال وقفت إلى
جانب منها في مشرقة المالبس الجاهزة :وكما كانوا خائفينُ ،
وخر على وجوههم على األرض ،وهم (المالئكة) وقال لهم" ،فلماذا يسعى يي الحي
بين األموات؟ أنه ليس هنا ،ولكن ارتفع :تذكر كيف أنه كلم لكم عندما كان بعد في الجليل ،قائال" :ابن الرجل يجب أن يتم تسليم في أيدي الرجال
خاطئين ،ويصلب ،واليوم الثالث االرتفاع مرة أخرى ".وتذكرت كلماته ،وعاد من القيامة ،وقال كل هذه األمور منعزلة في أحد عشر ،وأن كل ما
تبقى .لوقا 9-24:3

لما بعد عرفوا ال الكتاب المقدس ،الذي قال أنه يجب أن تثير مرة أخرى من بين األموات .ثم التوابع ذهبت بعيد ًا مرة أخرى منعزلة مسكن
خاص بهم .يوحنا 10-6:8

نبوءة تتحقق
ارتفاع من بين األموات بعد ثالثة أيام
ولذلك يسر قلبي ،وبلدي المجد ريجويسيث :جسدي أيضا بقية أمل ،النت الذبول ال إجازة روحي في الجحيم؛ وال الذبول أنت تعاني ذين
"واحد المقدسة" لترى الفساد .سفر المزامير 10-16:9

وهذا بعد آخر نبوءة تتعلق بالمسيح التي أوفت بيسوع فقط.

مريم المجدلية
ولكن ماري وقفت دون في البكاء القيامة :وكما أنها بكى ،انحنى إلى أسفل ،ويتطلع إلى القيامة ،و [سث اثنين من المالئكة في األبيض
يجلس ،واحدة في الرأس وأخرى في القدمين ،حيث كان يكذب جثة يسوع .يوحنا 12-20:11

هذه اآليتين ال يقول لنا ذلك ،ولكن اقترح أن مريم المجدلية يصل إلى العودة القيامة بعد هذا الضبط األخرى وبيتر غادروا بالفعل .ذهول،
ولم يتم بعد فهم الحقيقة وراء الجسم مفقودة من يسوع ،أنها يجلس أسفل المدخل إلى قبر ويبكي.
مرة أخرى ،اآليات ال أقول ذلك ،ولكن اقترح مرة أخرى أن حين يجلس هناك ،ماري سمعت شيئا في المقبرة ،وهذا السبب في أنها
تتحول إلى نظرة من الداخل ،ويرى ،ال بيتر أو تلميذ األخرى ،ولكن تلك التي قالت أنها تتصور أن يكون اثنين من المالئكة ،اقترح نفس اثنين من
المالئكة الذي شهد بطرس وتلميذ آخر.

ويقولون منعزلة لها" ،امرأة ،لماذا ويبيست أنت؟" وقالت أنها  saithلهم" ،ألنها قد اتخذت بعيد ًا ربي ،وأنا أعرف ال حيث أنها قد
وضعت له" .جون 20:13

وهكذا يعطي هذه اآلية الدعم إلى حقيقة أن حتى هذا الوقت ،مريم المجدلية ،يجهل ما زال يسوع قد ارتفع من القتلى.
وعندما قالت ذلك ،تحول نفسها إلى الوراء ،وشاهد يسوع الدائمة وليس على علم بأنه يسوع .جون 20:14

وقد صرح المالئكة ماري أن يسوع قد ارتفع ،ولكن قالت أنها ما زالت ال أصدق هذا .ثم يظهر يسوع في القبر مع ماري ،وعلى الرغم
من أن يسوع ومريم كانت قريبة ،مثلها مثل جميع الرسل اإلثني عشر ،وقالت أنها حتى لم يتعرف يسوع عندما رأته هناك.

يسوع  saithمنعزلة لها" ،امرأة ،لماذا ويبيست أنت؟ منهم سيكيست أنت؟ " وقالت له أن يكون البستاني  saithله لنفترض" ،يا سيدي،
إذا أنت قد أتت عليه ومن ثم قل لي أين أنت يمتلك المحددة له ،وسوف تأخذه بعيد ًا" .جون 20:15
هذه اآلية يقول لي ،أن ماري ال تعترف بالمالئكة أن المالئكة .وهذا هو عمق تمكنها من معرفة أن يسوع هو هللا في جسد رجل.
يسوع  saithمنعزلة لها" ،ماري" .وقالت أنها تحولت نفسها ،و  saithله"Rabboni" ،؛ ويقول" ،سيد ".جون 20:16

أخيرا ،تدرك مريم يسوع ألنه ،ويصبح حقيقة قيامه يسوع الظاهر في بلدها.

يسوع  saithمنعزلة لها" ،لمسة لي ال؛ النا ال لم صعد إلى والدي :لكن الذهاب إلى بلدي األشقاء ،وأقول لهم ،تصعد منعزلة والدي
ووالدك؛ والهي وإلهكم " .جون 20:17

في هذه اآلية ،هي مريم المجدلية األولى أن نرى يسوع أحياء ،حتى من قبل أي من الرسل .وأنا أرى هذا أنها تبين مدى أهمية يسوع
يعتبر ماري أن تكون له .في الوقت المناسب ،سيحاول كنيسة روما لتصوير مريم المجدلية عاهرة ،ولكن هو كذب ،التي ولد في دراسة جميع
الكتاب المقدس التي تتصل بها.

هي رشوة الجنود
اآلن عندما كانوا في طريقهم ،ها ،بعض من مشاهدة جاء إلى المدينة ،وضياؤه حتى الرئيس الكهنة جميع الشيء الذي تم القيام به .وعندما
تم تجميعها مع الشيوخ ،وقد أحاط المحامي ،أعطوا المال كبيرة منعزلة الجنود ،قائال" :يقول يي ،تالميذه جاء ليال ،وسرقوا منه بعيد ًا بينما نحن
نيام .وإذا كان هذا يأتي إلى آذان الحاكم ،ونحن سوف إقناعه ،وتأمين لك .حتى أنهم استولوا على المال ،وفعل كما أنها كانت تدرس :وذكر هذا
القول الشائع بين اليهود حتى يومنا هذاMatthew 28:11-15 .
إذا تم العثور على جندي من النوم في ساعته ،أنه يمكن وضعها باإلعدام ،ومهم جداً أنه عندما يكونون في الحراسة البقاء مستيقظا،
وحراسة .في اآلية أعاله ،عندما شيوخ معبد يقال أن الجسم يسوع مفقود ،أنها تفترض أن الحراس غط في النوم ،مما يسمح لتالميذ يسوع إلزالة
جسده .وأقسم للحرس أنهم ال تقع نائماً ،ولكن قد ال يوجد تفسير آخر للجسم المفقودة .هؤالء الشيوخ المعبد نفسه رشوة الحراس االعتراف بأنهم قد
انخفض إلى النوم ،وذلك لردع أي شخص من قبول واالعتقاد بأن يسوع في الواقع قد ارتفع من القتلى.

يظهر يسوع أحياء
اثنان منهم نرى يسوع
ولمح ،اثنان منهم( ،تالميذ المسيح) ،ذهبت في اليوم نفسه إلى قرية تسمى اماسوس ،ومن القدس حول فرلنغ ألستون .وتحدثا معا من كل
هذه األشياء التي قد حدث .وأنه جاء لتمرير ،أنه ،في حين أنها مناجي معا ومسبب ،اقتراب يسوع نفسه ،وذهبت معهم .لوقا 15-24:13

أنها ال تقول ل نا أي التلميذ هذه أو إذا كان أي منهما أحد من الرسل ،ولكن من الواضح بالنسبة لي بالكلمات المستخدمة؛ أن غادروا القدس
بعد أن فقد تبين أن جثة يسوع كان في عداد المفقودين .من الممكن أيضا أنهم قد سمعوا أن الجثة المفقودة ألن اآلخرين قد قال يسوع قد ارتفع من
القتلى.

ولكن عيونهم كانت هولدن أن ال ينبغي أن يعرفوا له .وقال لهم" ،ما هي الطريقة لالتصاالت هذه أن يي لها واحد إلى آخر ،كما ية سيرا
على األقدام ،وهي حزينة؟" لوقا 17-24:16

وواحد منهم ،اسمه كليوباس ،ردا على قال له" ،الفن أنت فقط غريبا في القدس ،وال يمتلك معرفة األشياء التي هي تأتي لتمرير هناك في
هذه األيام؟" لوقا 24:18

وقال معزل لهم" ،ما هي األشياء؟" وقالوا له" ،بشأن يسوع الناصرة ،الذي كان نبي ًا األقوياء في سند وكلمة أمام هللا وجميع الشعب :وكيف
رئيس الكهنة ولدينا حكام تسليمها له ليكون محكوما عليهم باإلعدام ،وقد صلب عليه .ولكن نحن على ثقة أنه كان هو الذي ينبغي أن يكون استرداد
إسرائيل :وإلى جانب هذا كله ،اليوم هو اليوم الثالث حيث تم القيام بهذه األشياء " .لوقا 21-24:19

نعم ،وبعض النساء أيضا من شركتنا جعلنا دهش ،التي كانت في وقت مبكر في القيامة؛ وعندما وجدوا جثته ال ،أنها جاءت ،حفظ ،أنهم
شاهدوا أيضا رؤية المالئكة ،الذي قال أنه على قيد الحياة .وبعض من تلك التي كانت معنا ذهب إلى القيامة ،ووجدت أنه حتى مع ذلك كما قال
المرأة :ولكن له أنهم رأوا عدم .لوقا 24-24:22

ثم قال (يسوع) لهم" ،يا حمقى ،وبطء القلب إلى االعتقاد بكل ما تكلموا األنبياء :يجب عدم المسيح التي عانت من هذه األشياء ،ويدخل في
مجده ،وابتداء من  Mosesوجميع األنبياء ،أنه شرح لهم في جميع الكتب المقدسة األمور المتعلقة بنفسه .ولفتت ناي منعزلة القرية ،وإلى أين
ذهبوا :وقدم كما لو أنه كان قد ذهب كذلك .بل أنها مقيدة له ،قائال أن "االلتزام معنا :ألنها نحو المساء ،واآلن تنفق في اليوم .وقال أنه ذهب في إلى
تلكأ معهم .لوقا 29-24:25

وأنه جاء لتمرير ،بينما كان جالس ًا في اللحوم معهم ،أنه أخذ الخبز ،والمباركة ،والفرامل ،وأعطى لهم .وفتحت عيونهم ،وهم يعرفون له؛
وأنه اختفى عن األنظار .وقالوا أن واحد إلى آخر "ليس لدينا حرق القلب في داخلنا ،حين تحدث معنا من جانب الطريق ،وفتح لنا الكتاب المقدس؟"
لوقا 32-24:30

وقد قيل قبل اآلخرين أن عبارة "كسر الخبز" لإلشارة إلى مناسبة خاصة أو وجبة مقدسة ،ولكن كما ترون في هذه اآلية ،هؤالء الناس
سوى الجلو س لتناول وجبة في نهاية اليوم ،ومع ذلك يظهر يسوع ككسر الخبز .هذا يقول لي أن هذه العبارة تنطبق على أي وقت يمكنك الجلوس
وتناول وجبة ،وليس فقط للمناسبات الخاصة أو المقدسة.

وارتفعت حتى الساعة ذاتها ،وعاد إلى القدس ،ووجدت اإلحدى عشر التي جمعت معا ،ومنها التي كانت معهم ،قائال" ،الرب ارتفع في
الواقع ،وقد خلت بدأ  ".Simonوقالوا أشياء ما تم القيام به في الطريق ،وكيف كان يعرف منهم في كسر الخبز .لوقا 35-24:33

هذه اآليات تخدم غرض واحد ،إلظهار جميع الذين اقرأ لهم أن ليس فقط القيام بالرسل إعطاء دليل على قيامه يسوع ،ولكن حتى للقيام
بالغير ليسوع تالميذه تشهد على بعد أن شهدت له آثار من الموتى.

يظهر يسوع للرسل
ثم نفس اليوم في المساء ،ويجري اليوم األول من األسبوع عندما تم إغالق األبواب حيث تم تجميع التالميذ خوف ًا من اليهود ،جاء يسوع
ووقفت في الوسط ،و  saithلهم" ،السالم عليكم ".جون 20:19

تأخذ
غروب الشمس.

مالحظة :هذا المشهد تنعقد في نفس اليوم بأنها عثرت على جثة ذهب( ،األحد) ،ولكن في وقت الحق في المساء ،ولكن قبل

وكما أنهم هكذا كلم ،يسوع نفسه وقفت في خضم لهم ،و  saithلهم" ،السالم عليكم ".لوقا 24:36

ولكن كانوا بالرعب وأفرايتيد ،ومن المفترض أنهم شاهدوا بروح .وقال لهم" ،لماذا هي يي المضطربة؟ وماذا أفكار تنشأ في قلوبكم؟ ها
يدي وقدمي ،فإن أنا نفسي :التعامل مع لي ،وانظر؛ لروح خلت ليس من اللحم والعظام ،كما ية انظر لي " .لوقا 39-24:37

وتبين هذه اآليات مرة أخرى الكفر أن الرسل قد تتعلق بالمسيح ارتفع من القتلى .أثارت رؤية جحودهم ،يقدم يسوع أن تالمس يده وقدم
فيها األظافر قد اخترقت جلدة ،إلثبات نفسه أن يكون يسوع في الجسد ،من بين األموات.
هذا مرة أخرى فضول بالنسبة لي ،هذه الرسل نفس شاهد يسوع رفع اآلخرين من القتلى ،ومن المفهوم أيضا أن واحدة على األقل من هذه
نفس تحقق أيضا رفع شخص من بين األموات ،ثم لماذا أنهم حتى تنفيذ برؤية يسوع أمامهم بعد أن قال لهم أنه سيرتفع من الموتى.
ألنني أعتقد ،من خالل كل ما أظهر هللا لي ،فإنني أعتقد ،حتى اآلن ،كانت هذه الرسل يسوع في الجسد لتعليمهم ما قد كان فقط في الروح
والرؤى .وأعتقد ،ولكن يبدو أنها تجد أنه من الصعب االعتقاد ،فضول للتأكد.
وعندما كان ذلك المنطوقة ،أنه ضياؤه لهم يديه وقدميه .وفي حين يعتقد أن ليس للفرح ،وتساءل ،قال لهم" ،أنتم هنا أي اللحوم؟" لوقا
41-24:40
وقدموا له قطعة من السمك شوي ،ومن قرص العسل .وقال أنه يفهم ،ويأكل أمامهم .لوقا 43-24:42

وقال لهم" ،هذه هي الكلمات التي تكلم معك ،بينما أنا كان بعد معكم ،أنه يجب الوفاء بكل األمور ،التي كانت مكتوبة في  Mosesللقانون،
وفي األنبياء ،وفي المزامير ،بشأن لي ".لوقا 24:44

ثم فتحت أنه فهمها ،قد فهم الكتاب المقدس ،وقال لهم" ،وهكذا هو مكتوب ،وهكذا كان مفاده المسيح يعانون ،وأن ترتفع من بين األموات
في اليوم الثالث :وبشر به التوبة ومغفرة الخطايا في اسمه بين جميع األمم ،ابتداء من القدس ".لوقا 47-24:45

في هذه اآليات أعاله ،هو جعل يسوع معروفة للرسل ومنا من يقرأ هذه الكلمات أن السبب هللا أرسل يسوع يعيش بيننا في جسد رجل ،أن
يعلن أن جميع تلك التوبة ومغفرة اآلثام وكان ممكناً ،حيث لم يكن ممكنا ً تحت قانون فقط كمعيّن إلى  .Mosesفقط في "موت يسوع" الخالص
واإلنقاذ تجري بالفعل إمكانية.

تطرق من قبل األشباح المقدسة
وأنتم شهود لهذه األمور .وها ،أبعث بوعد والدي عليكم :إنما تلكأ السلطة يي في مدينة القدس ،حتى يي أن عانى مع على ارتفاع .لوقا
49-24:48

الغفران ذنوب
ثم قال يسوع لهم مرة أخرى" ،السالم عليكم :كما خلت أرسلني والدي ،حتى إرسال أنا لك ".وعندما قال هذا ،قال أنه نفخ عليها ،و saith
لهم" ،تلقي أيها األشباح المقدسة :خطايا ووسيسويفير يي يحولون ،تحال لهم؛ وخطايا ووسيسويفير يي االحتفاظ ،والتي يتم االحتفاظ بها .يوحنا
23-20:21

لقد كان ما أفهمه أن هللا يسوع فقط يمكن أن تعفي خطايا ،ولكن هذه اآلية تقول لنا أن يسوع أعطى بدل أن رسله يمكن أيضا تحويل اآلثام.
والسؤال لدى أن ينطبق على كل من رسل المسيح طوال األجيال منذ المسيح؟
أنا اعتبر نفسي أن تكون رسوال للمسيح ،ومع ذلك لن مريحة يقول شخص ما أن آثامهم تغفر لهم ،ببساطة ألن أنا ال أعرف ربما بأي قدر
من اليقين ،ما هي خطايا أنهم مذنبون من أو إذا كان في الواقع أنهم قد تاب ارتكابهم لها.
كنت تفضل أن هللا جعل هذا التصميم نفسه ،أنا لست جديرة بأن تفعل ذلك ،حتى مع سلم يسوع.

وقال (يسوع) أدى بها قدر إلى بيت عنيا ،وأنه رفع يديه ،والمباركة لهم .وأنه جاء لتمرير ،في حين أنه أنعم عليهم ،وكان افترقنا منها،
والتي تصل إلى السماء .وكانت تعبده له ،وعاد إلى القدس بفرح كبير :وكانت باستمرار في المعبد ،وامتدح ونعمة هللا .أمين .لوقا 53-24:50

 Thomasالتشكيك
ولكن  ،Thomasأحد اإلثني عشر ،ودعا ديديموس ،لم يكن معهم عندما جاء المسيح .لذلك قال التالميذ اآلخرين له" ،لقد شهدنا الرب".
ولكن قال لهم ،فيما عدا ما أرى في يديه طباعة األظافر ،ووضعت إصبعي في طباعة األظافر ،وفحوى يدي إلى جانبه ،وسوف ال أعتقد " .جون
25-20:24

وبعد ثمانية أيام من جديد تالميذه داخل ،و  Thomasمعهم :ثم جاء يسوع واألبواب التي أغلقت ،ووقفت في الوسط ،وقال" ،السالم
عليكم ".جون 20:26

ثم  saithأنه " ,Thomasالوصول إلى هنا خاصتك اإلصبع ،وها يدي؛ وتصل إلى هنا اليد خاصتك ،واقتحمت من جانبي :وال كافر،
ولكن االعتقاد " .وأجاب  Thomasوقال له" ،ربي والهي" .يوحنا 28-20:27
يسوع  saithله ,Thomas" ،ألن أنت يمتلك ينظر لي ،أنت يمتلك يعتقد :طوبى لهم لم آر ،وقد يعتقد حتى اآلن ".جون 20:29

عن طريق الخالص يسوع
وحق ًا لم عالمات أخرى كثيرة يسوع حضور له التلميذ ،الذي غير مكتوبة في هذا الكتاب :ولكن هذه هي خطية ،أن كنتم قد يعتقدون أن
يسوع هو المسيح ،ابن هللا؛ وهذا االعتقاد يي قد الحياة من خالل اسمه .يوحنا 31-20:30

مع قيامه يسوع ،قد رجل اآلن في وسعه أن يعرف خالص هللا .هناك جزئين لتحقيق الخالص.
أوالً ،يجب أن تكون "ابرار" والذي يعرف أولئك الذين االحتفاظ "وصايا هللا" ويعيشوا حياتهم في األخالق كما تدرس من قبل المسيح.
ثانيا ،يجب أن يكون لديك شهادة يسوع المسيح ،الذي يضم أيضا اثنين من األجزاء.
 -1لك يجب أن نؤمن بأن يسوع هو المسيح ،ابن هللا ،هللا في جسد رجل:
 -2أيضا يجب أن يعيش ضمن معايير السلوك األخالقي كما تدرس من قبل المسيح.

على الرغم من أن اليهود ،معظمها ،الحفاظ على الوصايا العشر ،أنها ترفض يسوع ،وبالتالي ال يستحق الخالص كما حددها هللا.
اعتناق المسلمين إلعطاء العبادة "هللا إبراهيم" ،ولكن نظراً ألنهم يرفضون الوصايا العشر وتعاليم يسوع ،هم أيضا ال يستحق الخالص.
أولئك الذين يعتقدون أنفسهم كمسيحي ،إعطاء الكالم ليجري اتباع المسيح ،ولكن رفض الوصايا العشر أنها ضرورية ،ونظرا ألن معظم
االحتفال يوم السبت اليوم األول من األسبوع في المعارضة المباشرة "الوصية الرابعة" والتي يخبرنا هللا في كتاب سفر التكوين الفصل  ،2فيما
يتعلق بما هو الصحيح يوم السبت.

