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قدرت مبانی
تجزیه و تحلیل از گفته های عمومی
ما میدانیم خدا وجود دارد و ما می توانیم یک رابطه شخصی با خدا ما داشته باشد.
2-1
تمرین در حضور خداوند
اعتقاد به وجود خدا بسیار از خود رفتار یک مرد تاثیر می گذارد" .خدای زنده"
اصطلحی که اغلب توسط مردان در نماز و یا تنگنای بحرانی استفاده می شود.
خدا است ،او یک زندگی است ،و بنابراین ،او خود اجر کسانی که به دنبال او است.
داستایفسکی در برادران کارامازوف ]از طریق دهان یکی از شخصیت های خود
را[ به درستی مشاهده" :اگر خدا وجود ندارد ،همه چیز مجاز است" .و معکوس تا
درست است :دیدن خدا وجود دارد ،تمام جنبه های زندگی در زیر این ضروری آمده
است .همه ادیان به غیر از حقیقت جای یک ماسک بر روی خدا .به ادعا می شود
قادر به دانستن خدا یکی درست بیش از حد برای آنها است .به طوری که آنها
آموزه نادرست ایجاد کرده اند به او پوشش ،به او را تبدیل به آنچه که می خواهم
نا چار یا او مایل به .در این معنا ،به عنوان ماکسیم گورکی در یک عبارت وحشتناک
گفت" ،انسان خدا را به تصویر خود ایجاد".ایده گورکی ،اساسا توسط زیگموند
فروید در کتاب خود تکرار آینده یک پندار ،جایی که او ادعا کرد که مردم خدا را در
ذهن خود داشته باشد که اساسا یک طرح از پدر خود را .اگر پدر خود سوء استفاده
و عصبانی بود ،پس از آن این است که چگونه آنها خدا را ببینید .اگر پدر خود را
مهربان و دوست داشتنی بود ،پس از این ،آنها تصمیم می گیرید ،آن چیزی است
که خدا چگونه است .نظریه فروید احتمال درست است برای اکثر مردم در این دنیا
که ادعا باور به خدا .این تصور غلط را که خدا یک پیر مرد عصبانی مماشات با
خون و مجازات های خشونت آمیز از پسر او است به نظر من در تجربه پدر و مادر
فقیر از متکلمان روت شده است .آنها هیچ تجربه از تمرین حضور خدا به عنوان
پدر .این است که خدا نازل مطالعه باز فکر کتاب مقدس نیست .برای ما که می
دانند و بر این باورند که خدای حقیقی کتاب مقدس ،خدا خدا ،که او است که در
کلم او نشان داد است ،و ما باید در مقابل این وسوسه به پروژه بر روی او
.برداشت خود ما را از مقاومت در برابر یک پدر
یکی از بزرگترین آموزه نادرست از همه زمان که ادعا می کند که سه "افراد" در
یک الوهیت وجود دارد .متکلمان تثلیثی یک شخصیت تعریف -در لتین ،در یونان -که
برای ماسک که بازیگران بر روی صحنه به تن مورد استفاده قرار گرفت اقتباس
شده است .اما برای ما ،خدا در افراد وجود ندارد .او وجود دارد ،به عنوان خدای

پدر .و ما تمرین حضور که خدا .واقعی ،خدای حقیقی ،که در حال اقدام نمی کنند،
طرح خود را از طریق یک ماسک ،نقش به چشم ما؛ خدایی است که تا مهمتر
واقعی و زنده است ،وجود دارد در انتهای دیگر از نماز ما ،کشیدن در انتهای دیگر
....طناب
چه و که او واقعا چیزی است که ما از او می دانم در کلم او است .ممکن است
که همه او است ،اما همه همان حقیقت از خدا واقعی و زنده است .و این دانش را
باید چیزی دستگیری ترین در کل از وجود ما است .بنابراین اغلب پیامبران استفاده
از ایده "شناخت خدا" را به عنوان یک اصطلح برای یک زندگی کامل توسط که
دانش قرار دارند .عهد جدید که ما وارد است همه چیز در مورد "دانستن" یهوه .و
جر 31:34 .نظرات" :آنها باید تمام من می دانم  ...برای من گناه خود آمرزش".
معرفت به خدا موجب توبه ،توبه واقعی؛ و نشان می دهد که بخشش به همان
اندازه واقعی است .ممکن است برای کسانی که در مسیح در عمل خدا در همه.
بنابراین پل ترغیب کلیسا قرنتس" :بیدار به عدالت و گناه نیست :برای برخی از
دانش و عمل از حضور خدا باید ما را از  RV).هیچ آگاهی از خدا" ) 1قرنتیان 15:34
اشاره اسرائیل چگونه بنابراین اشتباه بت را به معبد بزرگ . EZ. 43: 8 RVگناه است
آورده اند" :در تنظیم خود را از آستانه خود را با آستانه من ،و بعد درب خود را در
کنار ارسال در خانه من ،و وجود دارد اما دیوار بین من و آنها"  .چگونه نزدیک خدا
بود باید به آنها ساخته شده اند بت پرستی خود را ترک کنید .اما شناخت خود را از
نزدیکی خدا صرفا نظری بود .آنها احساس و نه پاسخ به تعجب از آن .و واقعا ،او
.به دور از هر یک از ما نیست
همه برای اولین بار از آموزه اصل با هم جا افتاده ،نه تنها با منطق و نظریه و
نمایشگاه ،اما این واقعیت است که یک جنبه از زندگی معنوی و روحانی است که
آنها را به دیگری استنباط منجر می شود .وجود خدا بدان معنی است که وجود
خواهد داشت قضاوت ،و در نتیجه زندگی ما باید این واقعیت است که ما معتقدیم
که ما تحت داوری زندگی را منعکس کند .فکر می کنم ستمکاران" :او آن را نیاز
آنها اعتراف یک خدا  RV).ندارد همه ]خود[ افکار ،خدا وجود ندارد) «.مزمور 4 :10
وجود دارد تا آنجا که آنها فکر می کنم خدا نمی خواهد "نیاز" یک حساب کاربری از
زندگی خود را .و بنابراین به طور موثر آنها عمل می کنند که اگر آنها را بیخدا
هستیم .به سمت داخل خود بحث آنها این است که "خدا وجود ندارد" .بنابراین آنها
می گویند" :خدا را فراموش کرده  ...او هرگز آن را خواهید دید  ...چرا نشان حقیر
شمردن ستمکاران خدا ،و می گویند در دل خود ،پژمردگی تو به آن نیاز نیست؟"
)مزمور  .(11،13 :10توجه داشته باشید که موازی بین تفکر خود را "خدا وجود
ندارد" ) ،( 4 :و تفکر است که خدا نمی خواهد "نیاز" افکار و اعمال ما یک روز ما

است .به خدا اعتقاد داشت این است که در حکم نهایی خود را از ما اعتقاد دارند.
و در نتیجه آن درست خواهد بود که اگر خدا وجود نداشت ،هر چیزی را برای ما
.باشد امکان پذیر است
همه به راحتی ما می توانیم فکر می کنم که ما معتقدیم که "خدا وجود دارد« فقط
به خاطر اینکه ما می توانیم حلقه کردن ،استدلل سازمان دیده بان "و دیگر دلیل
شرمندگی .اما "آنچه که ما نیاز به دانستن ،البته ،درست است که خدا وجود دارد،
و نه فقط که فراتر از روشنایی پولدین از ستاره است هوش کیهانی از نوعی نگه
می دارد که نشان می دهد کل رفتن وجود دارد ،اما نه از آن است که حق خدا
وجود دارد در اینجا در ضخامت از ما هر روز زندگی می کند  ...آن است که اثبات
هدف از وجود خدا ما می خواهیم نیست ،اما ،آیا ما استفاده از زبان مذهبی برای
آن است یا نه ،تجربه حضور خدا که معجزه ما واقعا بعد از است .و همچنین ،من
فکر می کنم ،معجزه که ما واقعا ") .(1برای این کار من برای یک می تواند می
گویند" :آمین .برای آن در چیزهای بی اهمیت آشکار از زندگی که ما می بینیم
.پراویدنس به وضوح ،ساعت به ساعت است
اما می توان آن که ما وجود خدا را قبول بدون اینکه واقعا اعتقاد داشتند که او،
بنابراین ،تمام قدرتمند است ،و همه صفات او که کتاب مقدس نشان می دهد در
واقع کاربردی و واقعی برای ما امروز .کاپیتان بی وفا  2پادشاهان  2 :7تمسخر
الیستا» :اگر خداوند باید ویندوز در آسمان بسازد ،آیا این چیز می شود"  .او را
وجود دارد که از ) Mal 03:10فراموش کرده که ویندوز در بهشت )ژنرال  .07:11از
طریق آن می توان برکت داده می شود .او در وجود خدا اعتقاد داشتند .اما او فکر
نمی کنم این خدا می تواند بسیار انجام دهید ،و او شک آیا او هرگز عمل در امور
.انسانی دخالت کند .ما باید همین تمایل آگاه باشند
شناخت خدا به خودی خود نیاز به یک تغییر از ما .زمانی که کار خود را از کلمات
توبه صحبت می کند ،خدا می گوید که شغل مورد او صحبت از چیزهایی که حق با
)ایوب  .(7 :42این به نظر من به تفسیر صحیح از نظر خدا در اینجا ،چرا که
کلمات در اوایل کار در مورد خدا "حق" همیشه نیست .تا به خدا می دانم ،در مورد
او صحبت می کنند ،به صحبت می کنند توبه .کامل به سادگی ،یک خدا وجود دارد،
.و شناخت او ما ،باعث می شود تفاوت اساسی برای زندگی ما است
بخشیدن همه
لویان هیچ ارث مواد به دلیل "فداکاری از خداوند ،خدای اسرائیل  ...می ارث خود
را  ...خداوند خدای اسرائیل ارث خود بود" )جاش  .(14،33 :13توجه کنید که

چگونه "خداوند خدا" برای چه است که او را قربانی قرار داده است .بسیار وجود
خود را یک امر ضروری به قربانی به او ،تحقیر تمام مزیت مواد در انجام این کار
است .نظر شغلی که به طل امید و اعتماد به نفس ما ثروت است به انکار "خدا
است که در بال" ما )کار  .(24،28 :31به اعتماد به ثروت مادی است به طور
.موثر به خودمان اعلم ملحدان
به عنوان مثال الیشع از تمرین حضور خدا
الیشع از نظر یک مرد که در حضور خداوند ایستاده بود ،در حضور او ،قبل از چهره
اش )پادشاهان هب  (3:14به تفکر خود عادت کرده بود .نعمان و "شرکت" او
ایستاد قبل از 'الیستا ) 2پادشاهان  .(15،16 :5به یاد داشته باشید که این ارتش
سوریه عمومی بود ،ایستاده با یک "شرکت" در قلمرو اسرائیل ،در خانواده های
الیشع در زمانی که ،شرکت ها از سربازان سوریه حملت بر اسرائیل انجام )2
پادشاهان  .(2 :5هر اسرائیلی که وحشت زده شده است .اما الیشع پاسخ می
گوید که خداوند قبل از غرفه .الیشع به طوری که ما چگونه در حضور خدا زندگی
می کنند ،قبل از چهره اش آگاه بود ،که او حداقل مرحله به مرحله این است .اگر
فقط ما می توانیم این مفهوم به اشتراک بگذارید ،از ایستادن در حضور خدا ...
ترسناک ترین موقعیت های انسان کمی موثر »حضور« دارند چون ما می دانیم ما
در نهایت در حضور خدا .24/7 ،اما کاوش بیشتر ،چگونه ،مشخص و در واقع ،آیا
الیشع می آیند به این آرامش؟ یک نشانه است که در یافت می شود که چگونه در
 2پادشاهان  ،6:17الیشع دعا می کند که خدا از چشم بنده وحشت زده خود را باز
.به صورت چاپگر اسب و ارابههای فرشته در اطراف او
الیشع اعتماد به نفس آنها وجود دارد ،که او بپرسید نه به آنها مراجعه کنید خود بود.
او می دانست که آنها وجود دارد .او به سادگی خواسته است که بنده خود قادر به
دیدن واقعیت غیب است که او با آرامش دانست وجود دارد .او البته تجربه دست
اول از اسب و ارابه فرشته )یک نوع کروبیان( زمانی که او از الیاس در 2
پادشاهان  2:11شده بود جدا داشت .این باید یک تصور مطیع بر او او می دانست
که آن اسب و ارابههای فرشته بودند در واقع به طور دائم در اطراف او اردو را
ص  .(7 :34و به این ترتیب ما مطمئنا به اهمیت ببینید در راه  (CPترک کرده اند
است که نعمان با اسب و خود را به خانه الیشع آمد برای این قطعا یک توسعه یک
موضوع ارتباط بین الیستا ،اسب و ارابه ) 2پادشاهان  .(9 :5ترین اسرائیل دیگر به
تبدیل به سنگ شده اند اسبان و سواران و نعمان و یک شرکت سوری بکشید تا در
درب خود را .اما الیشع کامل بود .او حتی زحمت بیرون می آید به دیدار نعمان،
دانستن این یک توهین به غرور و افتخار نعمان بود ،و انسانی خاص منجر به نعمان
به سادگی او را کشتن و سوزاندن خانه اش بود .مطمئنا اتصال اسب ارابه الیستا

تدریس الیشع که در واقع اسب و ارابههای فرشته در اطراف وجود دارد صراحتا او
نیاز به هر اسب و ارابه انسان نمی ترسند .هیچ اشاره می کند که فعالیت فرشته
.امروز است کمتر یا در عمل در هر راه های مختلف ،برای ما وجود دارد
:نوشته
Frederick Buechner, The Magnificent Defeat (New York: The Seabury Press,
1966) p. 23
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خداوند شخصی است 2.2
در حالی که به اعتقاد من خدا بودن شخصی واقعی است ،بدیهی است که کتاب
مقدس عبری کند انسان انگاری استفاده ،یعنی سخن گفتن از خدا به عنوان اگر در
قالب انسان .ما نیاز به این در زمینه اندیشه عبری و زبان ،که تمایل به استفاده از
صورت انتزاعی نیست بلکه با استفاده از زبان است که اشاره به بدن فیزیکی
قطعات به عنوان مثال 'نگاه' می شود 'به بلند کردن چشم )پیدایش  ،(4 :22خشم
است برای سوزاندن در سوراخهای بینی )سابق  ،(4:14به فاش است به "نمی
ایستد گوش کسی )روت  ،(4 :4بدون شفقت ) 1سام به 'سخت دل ،(6 :6 ،است
به "سفت کلفت ) 2تواریخ  ،(8 :30برای آماده سازی خود است به محاصره تا
صلب )جر  ،(1:17برای تعیین به جایی بروید است به مجموعه ای از چهره یکی از
«)ارمیا 42:15؛ لوقا  1 .(09:51تیم 1 :6 .صحبت می کند از "به نام خدا و
دکترین" ] - [ RVاگر همه چیز از به نام خدا یک دکترین  /آموزش های مرتبط با
آنها .و آن این چیزهایی که ما آرزو به حال اکتشاف است.
ایمان در دعا
چند بار این ایده از "پدر شما که در آسمان است" در زمینه ایمان در دعا استفاده
بودن پاسخ )کوه 07:11؛ 18:19؛ 21:22؛ مرقس 11:24؛ یوحنا  14:13؛ یعقوب
 5،6،17 :1و غیره( .آن را به عنوان اگر واقعیت خدا در واقع در بهشت موجود در
فرم شخصی باید تمرکز قدرتمند برای نماز ما است.
مانند خدا شود ،آشکار تصویر خود را در بدن و زندگی خود را
این به این معنی است که ما باید بالترین ضروری به به که که خرس تصویر
اخلقی خدا ،دیدن ما در عکس -فیزیکی خود را برای خدا ساخته شده بودن
شخصی است را توسعه دهد .دقیقا چون "تو دست من ساخته شده اند و من از
مد افتاده" ،دیوید می پرسد برای قدرت برای قرار دادن در تصویر اخلقی او" :بده
به من درک ،که من ممکن است اوامر تو یاد بگیرند« )مزمور  .(73 :119واقعیت
این است که او واقعا در یک فرم بدن وجود دارد تقریبا وحشتناک است که برای
اولین بار از درک" :یک" غیر شخصی خداوند' -به خوبی و خوب خدا ذهنی از
زیبایی ،حقیقت و نیکی ،در داخل سرها -خود ما بهتر هنوز زندگی بی شکل نیروی
فزاینده از طریق ما ،یک قدرت وسیع است که ما می توانیم بهترین از همه  .-اما

خود خدا ،موجودی شخصی ،زنده ،کشیدن در انتهای دیگر طناب ،شاید نزدیک در
سرعت بی نهایت ،شکارچی ،شاه - ،که کامل موضوع دیگری است می آید لحظه
ای که کودکانی که در سارق شده است بازی به طور ناگهانی صدا در نیاوردن
وجود دارد :این بود که آهنگ واقعی در سالن می آید لحظه ای وجود دارد که
افرادی که در دین است شده است به طور ناگهانی در قرعه کشی پشت فرض ما
واقعا؟ او در بر داشت؟ " ) .(1ما مدرسه یکشنبه مسیحیت به خوبی ممکن است
بیش از بچه ها در اطراف اکوسیستم فلوریدا با یکدیگر پس از جلسه شب بوده
است .اما واقعیت شخصی از خدا شگفت انگیز و گیج و ابد خواستار است.
من فکر می کنم آن را به ارزش همه ما توقف به این سوال اساسی ترین بپرسید
این است :آیا ما واقعا بر این باورند که خدا وجود دارد؟ "کسانی که می گویند که
آنها به خدا اعتقاد و در عین حال نه عشق و نه ترس او را ،انجام نمی در واقع در
او ،اما در کسانی که آنها را آموزش داده اند که خدا وجود دارد اعتقاد دارند.
کسانی که این باورند که آنها اعتقاد به خدا ،اما بدون هیچ شور و شوق در خود
قلب ،هر غم و اندوه از ذهن ،بدون ابهام ،بدون شک ،بدون یک عنصر از ناامیدی
حتی در تسلی خود ،بر این باورند تنها در خدا ایده ،نه به خدا ") .(2یهودیان باید
شوکه شده اند هنگامی که خداوند به آنها گفت که "اعتقاد به خدا" )یوحنا 1 :14آر
ام جی .(.برای هیچ ملحدان در میان آنها وجود دارد .آنچه که عیسی گفته بود این
بود که ایمان خود را در خدا ایده این بود ،نه در خدا واقعی است .اگر آنها معتقد
بودند که پدر ،آنها را پسر خود را بپذیرید .ما باید بپرسیم که آیا ما احساس می
کنیم هر شور و شوق واقعی برای او ،هر احساس واقعی ،هر حس بحران معنوی،
انگیزه رادیکال ...
 ...اکثریت جامعه ما اعتقاد به خدا از عشق پدر و مادر و مراقبت یکشنبه مدارس
آموزش داده شده است .و به این دلیل ما نیاز به نظر بگیرید که آیا »ایمان« است
در "خدا ایده ،و یا در خدا واقعی و شخصی که خواستار همه ما است .نظر بگیرید
که چگونه دروازه بان زندان "بسیار شاد  ...پس به خدا اعتقاد" )اعمال رسولن
 .(RV 16:34او بعید است که شده است یک ملحد ]الحاد در  1stقرن بسیار
معمول بود[ بود .اما او برای اولین بار به عنوان یک شخصی درک واردات واقعی از
یک ایمان واقعی و مرتبط در یک خدا درست است.
به دنبال تقلید از پدر ،خدای را به عنوان یک شخصی است ،نه همیشه یک دستور
برای یک زندگی آسان در حال حاضر برای ما به عنوان انسان است .کلمه شداهی
در شاد کلمه ریشه دارد ،به این معنی پستان و به معنای ثمردهی .در نتیجه "خدا
گفت :به ]یعقوب[ ،من خداوند متعال ]شداهی[ :بارور ]مثل من[ و تکثیر" )پیدایش
 .( 35:11به نظر می رسد یعقوب به دنبال اطاعت این دعوت به مانند خدا با
داشتن یک کودک در سن خود را توسط پریچل -و در عین حال ،شاید به دلیل سن
او ،او که در هنگام زایمان فوت کرد ،در آن به دنبال تقلید از پدر.
کار  17،18 :31نشان دهنده درک ایوب که به خاطر خدا پدر او را از جوانی او
بوده است ،بنابراین او همیشه سعی کرده بود به یک پدر به دیگران ،به عنوان مثال
با مراقبت از یتیمان .این چیزی است که "خدا مظهر است در مورد در عمل .هر
چه واقعی خدا است ما باید در تلش برای ایجاد واقعی ما .اگر خدا به ما آشکار،

پس از آن هدف ما باید برای موقعیت او ،افکار و احساسات به ما تبدیل شود .و در
عین حال غم انگیز انسانیت به طوری که اغلب آن را به راه دیگر راه ها  -ادیان
بشر به دنبال به تقاضا است که »خدا« ،یا نسخه خود را از او ،احساسات و نگرش
ها و ایده های خود را .آنها مایل به ایجاد خدا در تصویر خود را .به جای قبول آنها
در تصویر او ساخته شده است .یونس شبیه به این در یونس  .2،4 :4یونس
شکایت می کند که خدا است "آهسته به خشم" است ،اما یونس نشسته وجود
دارد عصبانی .و در نتیجه خدا او را به عنوان اینکه آیا او به خوبی برای نشستن
وجود دارد اینقدر عصبانی به چالش می کشد .مفهوم این است مطمئنا "اگر من
عصبانی نیست ،پس از آن نه باید به شما بگیرید چرا در گام با من راه رفتن و
انجام راه خود را.
الهام بخشیدن برای زندگی پویا
در عبور ،من که مفهوم تثلیث نادرست استدلل می کنند که سه شخصیت در
]قرار[ تثلیث است به انکار خدا به رهبری وجود دارد پدر بودن ،شخص واقعی
زندگی می کنند ،با تمام فردیت منحصر به فرد که متصل به یک فرد .واقعیت این
است که خداوند شخص است بدان معنی است که که ما به عنوان افراد هستند،
وجود ما به عنوان افراد ،از اهمیت نهایی .مشاهده شده است ،در زبان پیچیده تر:
"برای به دست شخصیت به خدا هیچ چیز دیگری از اعلم شخصیت به عنوان ذات
مطلق است« ) .(3بنابراین ما به عنوان افراد که ،که ما توسعه و تبدیل به می
باشد ،در واقع این موضوع نهایی .و بیشتر .داشتن یک رابطه شخصی با یک خدای
شخصی معنی است که ما در این فرآیند به عنوان افراد پس از تصویر خود را
توسعه؛ برای چیزی مغناطیسی تغییر بودن با او در ارتباط است .ما از جلل تا
جلل ،به سادگی با دیدن ،چهره اش و به ناچار منعکس شکوه وجود دارد ،که
شکوه و عظمت تابع بر ما در همان راه به عنوان آن را به صورت موسی حتی پس
از برخورد او با فرشته از خداوند ) 2قرنتیان گیر تغییر کرده است 21-18 :3 .ار
وی (.
و در عین حال ما در یک دنیای که به طور فزاینده با ما حریم شخصی کاربران
نهایی یا انزوا را انکار می کند زندگی می کنند .بلندی صدا از جهان است نفوذ،
همه ناخوانده ،به نقطه ای که پل تیلیش ادعا می کند" :ما می توانیم خودمان را در
هر زمان از جهان جدا نیست که ما تعلق" ) .(4و در زمان ،همه ما را تمایل به با او
موافقم .ما نه تنها می تواند به نظر می رسد ،دور از آن همه "و با خدا ،بدون توجه
به جایی که در تعطیلت بروید ،با آنها ما بروید ،حتی اگر ما لغزش کردن به مدت
یک ساعت به صورت کامل به تنهایی در پارک محلی است .اما در نهایت ،به اعتقاد
من تیلیش اشتباه بود .ما می توانیم از پاسخ های بی پایان جهان و کشش مصر
جداگانه ،حتی اگر ما با یک شریک ایمان و یا غیرمفید ،بچه ها گیر ،ساعت های
طولنی در محل کار ،تلویزیون همیشه در تاریخ ،تلفن همیشه زنگ زدن .از آنجا که
ما به عنوان افراد منحصر به فرد و فرد می تواند شخصا به خدای شخصی و
پسرش مربوط ،در نتیجه پیدا کردن حفظ حریم خصوصی نهایی و انزوا که انسان
در این دنیا به نظر می رسد مانع.

اما بیشتر ،آن را در واقع در رزمتاز بسیار پیش پا افتاده ،تجربه نا امید ما در این
جهان که ما می توانیم به شناخت خدا آمده ،و در آن خود خدا به ما نشان می دهد.
و چگونه همه این ها در عمل اتفاق می افتد؟ به تجربه خدا به او می دانم .بنابراین
اغلب پیامبران "دانستن خدا به معنای 'به تجربه خدا صحبت می کنند .از آنجا که
خدا عشق است ،به عشق است که بدانید خدا ) 1یوحنا  .(8 :4کامل به سادگی،
چگونه به شدت ما را دوست دارند ]و من از عشق «در مفهوم کتاب مقدس آن
صحبت می کنم[ این است که چگونه ما عمیقا خداوند -شناخته شده و بالعکس .و
عشق است که در دنیا پرستی بسیار راه از دست رفقته زمین و زندگی انسان در
عمل کار کرده است.
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.2-3به عنوان خداوند خالق :همه چیز را خلق کرد
واقعیت این است که ما توسط خدا خلق شده است بدان معنی است که زندگی و
وجود در اطراف ما دارای یک هدف .کار گفته شد که در حقیقت بسیار او توسط
خدا و نفس خود را ایجاد شده بود در دست خدا بود بدان معنی است که آزمایش
های غیر قابل توضیح ظاهرا خود را در واقع از خدا آمده بود و یک هدف )ایوب
 .(12:10اگر او به ما در وهله اول ایجاد شده ،سپس ما می توانیم انتظار که
دست خود را ادامه خواهد داد به قالب زندگی ما از طریق آزمایش به شیوه خلق
در حال انجام.
احترام به کلم خدا و خلقت خود را
خدا یهودا )ای زی (00:25 .هشدار داد که قضاوت واقعا بر آنها -آمده "من می
گویند که کلمه ،و آن را انجام" .این )به خصوص در زبان عبری( اشاره روشن به
موضوع ایجاد حساب کاربری جانب خدا سخن است ،و آن انجام شد .اگر ما این
حساب به طور جدی ،پس از آن ما را به قدرت کلم خدا درک .قضاوت خواهد آمد،
برای خدا آن سخن گفته است .و بنابراین ما باید بر این اساس زندگی می کنند .از
آنجا که کار از خدا به عنوان خالق و قدرت کلم آن است که همه تشکیل ،ما نیز
باید از ترس او ایستاده و به رسمیت شناختن قدرت کلم او )مزمور .(9-6 :33پی
اس 19-15 :147 .تشابهی بین راه خدا از او می فرستد کلمه به برف مانند پشم،
و سپس دوباره به آن را ذوب .و راهی که این کلمه همان کار می کند در زندگی
ما" :او را فرستاده کلم خود را ،و آنها را  ...کلم خود را به یعقوب ،فرایض او و
قضاوت خود را به اسرائیل بیان کرده" .کلمه ما در انجیل ما دارای قدرت خلق
همان کلمه که از طریق آن جهان ساخته شد و حتی در حال حاضر وجود دارد .از

آنجا که ما در تصویر خدا آفریده ،ساختار بدن بسیار ضروری ما به خودمان را کامل
به علت خود ) 21-19 :کوه  (22است.
هر خرس عکس -خدا یعنی ما بسیار بدنها -باید به او داده شده است" .این است
که او که ما را آفرید ،و ]در نتیجه[ ما او« )مزمور  3 :100ار و ی( .ما باید در عمل
او باشد ،زیرا او خالق ما است .پس از آن است که ما صرفا در ایجاد جای تکامل
اعتقاد ندارند؛ بیش از این ،از جمله اعتقاد در ایجاد یک زندگی باید به که خالق داده
استخراج .خداوند به عنوان خالق انسان را در تصویر خود؛ و بنابراین ما باید مردان
لعنت )یعقوب  .(9 :3به دلیل از تصویر آنها تحمل ،اعمال ما باید به همه مردان که
ما را خدا خود را بر .ما برای درمان برخی از مردان که ما را از حیوانات ،که در
این عکس از خدا نیست .از آنجا که ما در تصویر خدا ساخته شده ،ما به همین
دلیل باید انسان های دیگر را کشت )ژنرال  .(6 :9جیمز می گوید همان ،در اصل،
در تدریس است که چون ما در تصویر خدا ،ما باید دیگران را لعنت است .به لعنت
یک مرد است او را بکشند .که نقطه اشاره جیمز به پیدایش و خداوند به عنوان
خالق است .کامل به سادگی ،و احترام به شخص از دیگران است بازتاب پایدار در
راه است که آنها بیش از حد در تصویر خدا آفریده القا می شود.
شادی و ستایش
.92پی اس .سرود از شادی برای سبت )توجه داشته باشید که عنوان مزامیر -
حداقل دو نفر از آنها به عنوان کتاب مقدس الهام گرفته در ان تی ذکر شده(
است .سبت به منظور است که مرد ممکن است تماس در واقعیت از ایجاد فکر
می کنم مقرر شد؛ و این واقعیت های هسته ای ضروری ترین باید یک منبع بی
پایان از شادی برای ما باشد ،اگر ما آن را باور" :برای تو ،پروردگار ،آفریدهای به
من از طریق کار تو خوشحالم :من در آثار دست تو پیروز خواهد شد« )مزمور :92
 ،( 4فقط به عنوان فرشتگان برای شادی در ایجاد فریاد زد .انگیزه دیوید برای
ستایش به سادگی زیرا خدا او را ایجاد کرده است" :من به تو را ستایش می کند؛
برای من ترس و زیبا ساخته شده «)مزمور  .(14 :139حتی در چرخه مرگ است،
که بخشی از ایجاد مداوم و تجدید این سیاره ،چیزی به ستایش است .بنابراین داود
به دلیل راه است که او طول می کشد دور نفس از حیوانات و آنها می میرند ،و
سپس تجدید خلقت او ستایش .به عنوان "خداوند شادی در آثار او" خلقت ،بنابراین
دیوید او را در یک کمک هزینه تحصیلی متعالی از خالق و مخلوق می پیوندد
)مزامیر  (31-29 :104که از یک باور پایه در خداوند به عنوان خالق سرازیر شد.
واقعیت این است که خود خدا ما را آفریده ،به عنوان گوسفند او " ،و نه ما
خودمان" )یک نظر قابل اجرا ،در اصل ،به تئوری تکامل و مهندسی ژنتیک(  ...باید
ما را به آواز نشئه از ستایش قبل از او )مزمور منجر  .(3 :100به همین ترتیب
ص ،2،5 :96 .و بسیاری از نمونه های دیگر ،ما را دعوت به شور و شوق ستایش
خدا ،تنها به دلیل "خداوند آسمان ها را آفرید" .خدا به عنوان خالق نتایج در شادی
و ستایش میان کسانی از خلقت خود که او را به عنوان خالق را تشخیص دهد.
ایمان
آن مشاهده شده است که مزامیر بخش به کسانی که از "ما" صحبت می کنند و
کسانی که شخصی" -من" می باشد .این "ما" مزامیر تمایل به اعتراف تاریخ خدا

با اسرائیل به عنوان مبنایی برای ایمان در حال حاضر ،در حالی که "من" مزامیر
اغلب این واقعیت است که خدا شخصا ایجاد نویسنده عنوان پایه ای برای های
مذهبی به عنوان مثال اعتراف ) 5،6 :.ص " (71برای شما ،پروردگار ،امید من،
اعتماد من ]آنجا که[ بر شما من از تولد من تکیه داد ،شما او که مرا از رحم مادر
من در زمان هستند ".این واقعیت ساده ایجاد ما به خدا پایه ای برای ایمان واقعی
در او است.
با ارتش بابلی اورشلیم را محاصره و به هر دلیلی افسرده به ارمیا عموم در رکورد
ایجاد این عنوان پایه ای برای ایمان خود را که قدرت خداوند است به دور از
محدود )ارمیا (32:17 .و .پاسخ خدا به این نماز است که به تکرار که بله" ،من خدا
از همه انسانها هستم ،هر چیزی است بیش از حد سخت برای من؟" ؛ قدرت خلق
او این است که به عنوان مبنایی برای امید اسرائیل )ارمیا  (44-36 :32دیده می
شود .در همین زمینه از قدرت ظاهری بابل با دست خدا را پایین آورد ،خدا
استدلل که او می خواست او را در برابر بابل انجام ،و این باید به این باور است
چرا که دست او آسمانها و زمین را خلق کرده بود ) .(13،14 :48به همین ترتیب
او تدریس شغلی بیهودگی از داشتن چنین شک و تردید متافیزیکی در مورد او ،از
شادی در اطراف ما وجود دارد در ایجاد درد و رنج بدون در نظر گرفتن شخصی ما
 ...از طریق نمایشگاه از قدرت او به عنوان خالق .همه این است که چرا شاگردان
به ایمان که نماز خود را برای رهایی خواهد بود که توسط خاطراتی از این واقعیت
است که خدا همه چیز را خلق کرده و پاسخ الهام گرفته شد در نتیجه هیچ چیز
بیش از حد سخت برای او )اعمال رسولن  4:24آر وی( .دیوید التماس برای نجات
شخصی با الهام از اندیشه" :رها نمی آثار دست خود تو" ،یعنی بدن خود و کسانی
که از مردم خود را )مزمور .(8 :138
 146:5-9پی اس  .تشریح قدرت خلق خدا در آغاز همه چیز ،و بر این اساس
تجدید نظر مزمور خوان به اسرائیل را ملحظه به فقرا و کسانی که در حاشیه در
جامعه است .واسه چی؟ از آنجا که ما در اینجا در این سیاره بودند و حاشیه نسبت
به خدا که خیلی دور زندگی می کند ،از نظر جسمی و در تمام راه های دیگر .و در
عین حال او به ما ایجاد ،و حفظ ما مخلوق او .تعجب از این باید ما را به دنبال
کردن کسانی که ما آنها در غیر این صورت نادیده می گیرند .خداوند به عنوان
خالق با دادن و حفظ زندگی ما حاشیه توانمند ساخته است ،و بنابراین باید به کار
می کنیم .فقط به خاطر اینکه پدر می دهد خورشید و باران خود را به همه بدون
تبعیض ،ما نیز باید دشمنان ما ) 45-43 :تن  (5دوست دارم .این ضرورت ایجاد
شده است.
ایمان یک زندگی در خداوند به عنوان خالق ما منجر به پذیرش که او می بیند و
تمام راه های ما می داند ،که زندگی کامل باز قبل از صراحتا زندگی می کردند و
ما باید آن را بر این اساس زندگی می کنند .از این رو با استفاده از اشعیا این
واقعیت را از خداوند به عنوان خالق به همین دلیل با کسانی که استدلل )در قلب
خود حداقل( که آنها می توانند راه خود را از خداوند پنهان ،گفت" :چه کسی ما را
می بیند ،و چه کسی می داند؟" .پاسخ اشعیا این بود که "باید چیزی قاب )به

عنوان مثال ما( از او را که آن را قاب می گویند ،او هیچ درک بود؟" و به همین
دلیل مطمئن شوید که نه درک آنچه که ما انجام .(15،16 :29) ...
دیدن رفتار شما
 94:8-9پی اس -می گوید احمق عاقل و تماشای رفتار خود را ،چرا که "او که
کاشته گوش ،باید او را نمی شنوند او که چشم ،باید او را نمی بینید؟؟"  .انعکاس
در این واقعیت است که خدا واقعا طراح شخصی و خالق ما است خواهد به آگاهی
که او را می بیند و در نتیجه همه چیز را می داند منجر شود .این اصول برای اولین
بار با قدرت پیوند ،به ما را تشویق به زندگی و کلمات ما صحبت می کنند دانستن
ما در حضور خالق ما است .و به یاد داشته باشید که آن را بازتاب بستگی به
وسعت و ماهیت قدرت خلق خدا که منجر به توبه کار بود .آن چیزی که ما
منفعلنه می تواند پس از منعکس کننده است .فقط به دلیل "دستهای تو من را
ساخته اند و من از مد افتاده] :بنابراین[ به من درک ،که من ممکن است اوامر تو
یاد بگیرند« )مزمور  .(73 :119دیوید متوجه بود که چون در تصویر فیزیکی خدا
ساخته شده بود او یک وظیفه تمایل به روحانی در تصویر اخلقی او اصلح بود .و
به این ترتیب او به دنبال قدرت به اطاعت از اراده خدا.
ارتقاء بخشد 26:10 .باعث می شود یک لینک بین خدا به عنوان خالق ،و خدا به
عنوان قاضی" :خدا بزرگ است که همه چیز تشکیل هر دو احمق ،و ستمکاران ".
این واقعیت که خدا ما را تشکیل معنی است که ما پاسخگوی هایش قضاوت می
کنند .ما هرگز نمی تواند ،نه برای یک نانو ثانیه ،جلوگیری و یا انتخاب کردن از این
واقعیت است که ما با خدا ساخته شد .و در نتیجه و در نتیجه ،ما مسئول به او به
عنوان قاضی ما هستند.
کار
این است که اغلب فراموش کرد که کار یک نتیجه از ایجاد ،نه سقوط است .این
است که توسط خدا به عنوان ابزاری برای همکاری با او و رضایت شخصی در نظر
گرفته شده به عنوان او در نظر گرفته .این چیزی است که خیلی اشتباه است با
روح تنبلی است که توسط جهان غرب القا می شود .است که تقریبا یک جاه طلبی
برای به دست آوردن هم به همان اندازه که ممکن است برای اوقات فراغت و
آرامش وجود دارد .کار در هر شکل توسط خدا از آفرینش در نظر گرفته شده بود.
و این واقعیت است خدا ما را آفرید باید ما را تشویق به احساس برای انجام
وظایف او به ما می دهد کافی است .موسی برای این کار قبل از صراحتا احساس
انسانی ناکافی ،به اندازه کافی قوی نیست و او توسط خدا تشویق می شد را پیدا
شجاعت از این واقعیت ساده است که خدا دهان موسی و حواس )سابق (4:11
ایجاد کرده بود  -و در نتیجه خدا قادر بود به آنها را تقویت برای آنچه که او نیاز
انجام شود.
درک ارزش افراد
دستور به قتل نمی دارد به عنوان پایه و اساس آن این واقعیت است که زندگی
انسان است برای ما استفاده کنید نه به عنوان ما خواهد شد )سابق 20:13؛ لو
17:11؛ ژنرال  .(6 :9این زندگی خدا است و سابقه است و این امر به نظر ما از
دیگران نیز زندگی می کند به عنوان خود ما است .دیگر ،بنابراین ،برای ما به

عنوان ما استفاده خواهد کرد .لطافت و حساسیت به زندگی دیگران ،در زندگی
خانوادگی ،محل کار ،در جاده ها  ...نتیجه باور ما این است که فرد »دیگری« نیز
توسط خدا ایجاد شده است و تا به زندگی از او است .برای رانندگی در راه
نامهربان ،به عمل در راه فکر به ضرر دیگران اشتباه اساسی همان گرفتن زندگی
انسان در قتل است ،بنابراین.
تنها کسانی که بر این باورند که ما توسط خدا خلق شده بودند و امکان رستگاری
ابدی واقعا می تواند درک ارزش از افراد است .تنها آنها می توانند ارزش انسان
درک ،که ما حیوانات صرف نیست ،اما تعجب به زندگی انسان است که الهام
بخش ما برای به دنبال نجات انسان از طریق موعظه انجیل وجود دارد .جان
استات است با قدرت اظهار داشت" :هنگامی که انسان بی ارزش هستند ،همه
چیز در جامعه می رود ترش زنان و کودکان منفور هستند؛ بیمار به عنوان یک
مزاحم ،و افراد مسن به عنوان یک بار در نظر گرفته؛ اقلیت های قومی مورد
تبعیض هستند؛ سرمایه داری زشت ترین آن نمایش می دهد .چهره .کار در معادن
و کارخانجات مورد سوء استفاده قرار؛ مجرمان در زندان مورد تعرض وحشیانه؛
نظرات مخالف را خفه کرد بلزن است راست افراطی و گولگ های چپ افراطی
اختراع؛ کافران از چپ به در خود می میرند؛ هیچ آزادی وجود دارد ،عزت ،یا شادی
بی خیال؛ انسان زندگی به نظر می رسد ارزش زیستن ندارد ،دلیل آن است که به
ندرت انسان دیگر هیچ.
اما زمانی که انسان ها به ارزش ،به دلیل ارزش ذاتی خود ،همه چیز را تغییر :زنان
و کودکان را عزت بخشید .بیمار برای مراقبت و افراد مسن مجاز به زندگی و
مرگ با عزت ،مخالفان به گوش؛ زندانیان بازسازی و اقلیت های حفاظت شده؛
کارگران دستمزد عادلنه ،شرایط کاری مناسب و معقول ،و اندازه گیری از شرکت
در شرکت داده می شود .و انجیل به پایان می رسد زمین گرفته شده است .واسه
چی؟ از آنجا که مردم مهم هستند ،چون هر مرد ،زن و کودک اهمیت به عنوان یک
فرد انسان ساخته شده در تصویر خدا دارد «.
و این جوهر آموزش ارمیا است" :38:16 .به عنوان خداوند زنده ،که ما این روح،
من تو را قرار داده نشده به مرگ" .این واقعیت خداوند به عنوان خالق ما ایجاد
شده است کامل به درستی توسط صدقیا به عنوان یک دلیل که راستگو استفاده
می شود؛ و در عین حال آن را نیز بدان معنی است که ما باید به زندگی که خداوند
به شخص دیگری داده نمی شود .کل پاسخ های شغلی  31سوابق شغلی به
کسانی که به عهده گرفت او باید گناه کرده اند ،از دیدن او درد و رنج بسیار است.
پاسخ او این بود که او را نادیده گرفته اند نمی نیازهای حتی بنده فروتن ترین خود،
چرا که "آیا او که من در رحم ساخته شده او را؟ و نمی یکی مد ایالت متحده در
رحم مادر «)ایوب  .(15-13 :31این واقعیت که خدا ما را آفرید بدان معنی است
که ما باید به احترام به یکدیگر و حساس به یکدیگر است .و در پایان ،یک لینک بین
خداوند خالق و خدا را به عنوان قاضی وجود دارد .چون ما را ،و ما مسئول او
هستند .بنابراین" :خدا بزرگ است که همه چیز تشکیل هر دو احمق ،و ستمکاران
" )امثال .(26:10
هیچ بت پرستی

ارمیا 19-15 :51 .توصیف برق طول خدا در خلقت ،و چگونه این نتیجه باعث می
شود تمام بت غرور صرف .خدای یعقوب "مثل آنها نیست ،برای او سابق همه چیز
است" .اگر ما واقعا معتقدیم که خدا خالق است ،پس ما نمی خواهد پرستش
چیزهایی توسط انسان ایجاد ،یعنی بت انسان است ،اما تنها خدا .ارمیا زودتر
مسخره کسانی که به یک بت "مرا آورد" )ارمیا (02:27 .می گویند .مفهوم این
است که می تواند بدون بت پرستی برای کسانی که فکر میکنند به وسیله خدای
اسرائیل ایجاد شد وجود دارد.
اگر ما واقعا متوجه است که ما در تصویر خدا ساخته شده ،پس ما هر پرستش
معبودان نیست" :از انجایی پس از آن به عنوان ما فرزندان خدا ]به عنوان مثال در
تصویر او[ ،ما باید به فکر می کنم که خداوند مانند جزء طل ،و یا نقره ای یا سنگ،
تراشیده هنر و دستگاه انسان ")اعمال رسولن  (17:29نیست .فکر این طریق،
مفهوم نیست که بشریت به تنهایی در تصویر خدا ساخته شده است .هیچ چیز
دیگری تصویر او است .با این حال ،بت پرستی ،در تمامی اشکال و صورتهای آن
در طول تاریخ است ،در اطراف این فرض استوار است که آن بت در واقع یک
تصویر ذهنی از خدا و به عنوان مثل عبادت تقاضا است .خود خدا از طریق مردم،
نه از طریق چیزهایی که آنها ایجاد کرده اند نشان داده است.
اطاعت
از آنجا که خداوند ،خدای خالق اسرائیل بود ،بنابراین او باید به پادشاه خود شده
اند )است .(43:15 .اگر ما واقعا قدرت خلق خود را بیش از باور ما ،سپس او را
در هر جنبه ای از زندگی ما حکومت خواهد کرد .تشخیص اینکه خدا "خالق وفادار"
است باید به ما الهام بخش برای ارتکاب نگهداری از زندگی ما را به او را در زمان
از درد و رنج ) 1پت.(4:19 .
تواضع
از آنجا که آن خواست خدا است که ما در حال ایجاد ،چرا که او از ازل تا ابدالباد
است ،زیرا خدا خالق است ،ما تاج ما را از "پاداش" قبل از تاج و تخت او در یک
مفهوم بی ارزشی بازیگران )کشیش  ،(10،11 :4فقط به عنوان دیوید در .8پی
اس حال به این معنا از من که هستم  !...هنگامی که او بر خلقت خدا منعکس
شده است.
نه مادیات
معابر مانند است 37:19 .تقریبا خدا به دلیل وجود غیر خالق او را تعریف کنیم .هر
آنچه ایجاد می شود ،خدا نیست .و پس از آن که اگر ما فکر می کنیم که ما واقعا
هر چیزی ،و یا که ما هر چیزی را که خدا را خلق نکرد ،پس ما در واقع بازی با خدا
هستند .شناخت خداوند به عنوان خالق ،در واقعی ،حس عمیق و فکر از طریق آن،
منجر به درک درستی از فضل .که همه ما باید ،هستند ،شدند ،همیشه خواهد بود،
صرفا هدیه خود را .به همین ترتیب ،برای خودمان به آنچه از آن خداست است که
به بازی خدا .ماتریالیسم و خودخواهی در این مفهوم بازی خدا هستند .این گناه
عخان را به آنچه به خدا را برای خود اختصاص داده بود .و این بود که چرا او به
عنوان داشتن 'سرقت' توصیف کرد .اما از چه کسی؟ از خدا )جاش 06:18؛
 .(7:11این واقعیت خدا همه چیز را صاحب بدان معنی است که می توانند وجود

ندارد تمایز بین آنچه ما است و آنچه از خدا میباشد .به فکر می کنم مثل این است
که از او سرقت .و از این رو قدرت و زور به مال" :8 :3 .یک مرد غارت خدا؟ با
این حال ،شما مرا سرقت " .آیا ما خدا را در این راه از سرقت ،به خصوص در
نگرش ها و ادراکات ما؟
این واقعیت ساده ما توسط خدا خلق شده معنی است که ما مسئول به خدا در
بعضی جهات ،و در نتیجه به قضاوت او مسئول هستند .از طرف کشیده خدا به
عنوان یک چهره هر دو برای او قضاوت انسان استفاده می شود ) (3 :31و
همچنین برای ایجاد خود را از مرد )آیا 40:22؛ 5 :42؛ 44:24؛ 45:12؛ .(51:13
دانش است که ما توسط او ایجاد می کند ما را به داوری او مسئول ،و ما باید به
بدن ما ،زندگی ما است که او ایجاد کرده است نگاه  ...و عمل درآمده است.
درک وسعت از فضل خداوند
خدا کامل ،کامل و به نزد خود در است .در این معنا او هیچ "نیاز" از ما .کلمه خود
را از جمله نیاز الهی صحبت می کند ،اما این بخشی از محدودیت خود به سمت ما
با او در ارتباط است .بنابراین دیدن که خدا کامل در خودش است ،به همین دلیل
او به ما را آفرید؟ چرا  ...هر چیزی را خلق کرد؟ او تا از فضل بود .ما بیش از حد
به راحتی خدا از بی عدالتی متهم را برای ایجاد ،چرا این ظلم و ستم ،چرا که درد
و رنج .و در عین حال از طریق تمام است که ما باید به یاد داشته باشید که بسیار
عمل او از خلقت ،احسان است .با وجود داشتن تمام خلقت ،خداوند است علقه
خاص در ما مردم خود ،که او ایجاد کرده است که خود را بسیار خود ،از تمام
میلیاردها از اشکال زندگی که او ایجاد کرده است .ارمیا 10:16 .ارمغان می آورد
این است» :به از همه او ،اما اسرائیل قبیله بسیار خود را است ".میزان مطلق از
ایجاد است که شاید تنها به ارائه یک پس زمینه به ویژه چگونه فیض خدا نسبت به
ما ،که او از نظر او "بسیار خود" ،به عنوان یک کودک ممکن است اسباب بازی
های مورد علقه خود و یا حیوان پر مدت است .هنگامی که یک مرد به نظر می
رسد به ساز خود" ،او باید به محراب ]از[ کار از دست خود را نگاه کنید ،نه باید او
احترام به آن که انگشتان خود را ساخته شده اند" ) .(7،8 :17انگشتان خدا به
ستاره ها و همه خلقت )مزمور  .(3 :8با تمرکز بر آثار خدا در خلقت ،ما نمی شود
به آثار ما متمرکز شده است ،بلکه در فیض خلق خدا اعتماد.
 -2.3.1انحراف پیدایش :و توسعه افسانه
قصد پیدایش و فرستادن موسی
بیایید به یاد داشته باشید که تحت الهام ،موسی نوشت پیدایش ،احتمال در طول
 40سال سرگردان .بنابراین ،او آن را در یک شرایط در توضیح همه چیز را به
اسرائیل به عنوان آنها را از طریق بیابان که تصادفا نوشت ،تعجب که آنها بودند،
جایی که آنها آمد از ،جایی که آنها در راس بودند .این توضیح میدهد که چرا لینک
بسیاری در  -عنوان مثال وجود دارد روح "" بیش از آب در پیدایش  ،2 :1فقط به
عنوان خدا مثل عقاب ]نمادی از روح[ "" بر اسرائیل در آوردن در مورد خلقت خود
به عنوان یک ملت )تثنیه  .(1 :32نکته این است ،چه خدا به خلقت بود ،او می
تواند در هر زمان انجام دهد .او به عنوان آب "ازدحام" در  1:20ژنرال ساخته

شده ،پس او آب های رود نیل "ازدحام" با قورباغه )سابق (7:28 .به منظور نجات
مردم ساخته شده او از هیچ امید ،هرج و مرج ،بی نظم  ،وضعیت نا امید کننده.
دستور به موضوع حیوانات در باغ عدن ]سرزمین موعود به ابراهیم؟[ مربوط به
بعد دستورات به موضوع قبایل ساکن در این سرزمین )ژنرال  = 01:28تعداد :32
22،29؛ جاش .(1 :18
از "ترس و وحشت" بشر که بر روی حیوانات سقوط کرد پس از سیل به وضوح
بصورت لینک با است "ترس و وحشت" بود که به بر ساکنان کنعان با توجه به بنی
اسرائیل )ژنرال  9آمده است 1:21 = 2 :دی تی؛ 8 :3؛  .(11:25هنگامی که
موسی از خیمه )سابق " (40:33کار به پایان رسید" است ،اشاره روشن به خدا
اتمام کار از ایجاد وجود دارد )ژنرال  .(2 :2طیف عبارت "همانا من به شما داده
اند ) "...پیدایش  (1:28بعد از زمانی که کشیش گفت آنچه خدا آنها را )با توجه به
سابق رخ می دهد 6 :31؛ لو  06:10و اعداد  .. 8،21 .:18تثنیه  .(11:14مرجع به
قائن به عنوان سازنده شهرستانها در کنعان )ژنرال  (4:17بود به هموار کردن راه
برای دستورات بعد موسی به اسرائیل برای از بین بردن آن شهرستانها .موسی
ثبت آهنگ ستا لمک ،زبان آمده در حضور همسران خود ،به عنوان یک هشدار به
آنچه به عنوان به عنوان تمدن توسعه یافته در همان منطقه که اسرائیل در حال
حاضر به استعمار و ایجاد یک جامعه  -هشدار این است که به عنوان هر بودند
اتفاق افتاده بود جامعه توسعه ،ناشی از افزایش تقاضا وسوسه به قصاص برای
کوچکترین جرم ،و به خود ادعا به جای اعتماد به خدا )ژنرال  (26-17 :4وجود
دارد.
و بدیهی است که تقدیس روز  7بر خدا 'استراحت' در روز  7در رکورد پیدایش
بود .دستور بعد از آن به طمع چه خوب است که بسیار در هشدار به گناه مرتکب
نشده حوا از دیدن میوه و بازده به وسوسه ریشه به نظر می رسد )سابق 20:17
ژنرال =  .(6 :3منابع مکرر به "سفر" از مردم در بیابان به عنوان اساس خود را
شرح ابراهیم گرفتن سفر خود را از طریق بیابان به سرزمین موعود بود )پیدایش
 .(3 :13همان دو کلمه عبری به صورت مورب در دستور به اسرائیل عود به حال
"را سفر خود )تثنیه ،(10:11 .زیر در مراحل پدر خود ابراهیم .کتاب موسی کمک
می کردند نسل بیابان به جایی که آنها از لحاظ تاریخی می شد .معابر مانند
آفرینش  6 :12در حال حاضر در ارتباط خاصی را" :کنعانیان و سپس در زمین
بودند ".موسی گفت این مردم خود را برای ورود به یک کنعان نیز توسط کنعانیان
اشغال شد .او مناقصه شد مردم ارتباط خود را با پدر خود ابراهیم ،که پس از آن
با کنعانیان در همان زمین زندگی می کردند را ببینید.
در حال عبور ،توجه داشته باشید که جدول ملت های خاورمیانه در جنرال  10به
نحوی حذف اسرائیل است .و پس از آن داستان اسرائیل با ابراهیم در پیدایش 11
و رو به جلو آغاز می شود .این که اگر در ابتدا هیچ جایی برای اسرائیل وجود دارد،
آنها در اواخر آمد در صحنه ،متولد به عنوان یک ملت به لطف خدا .آماده سازی
است در پیدایش  10-1برای ظهور اسرائیل وجود دارد .خواندن آن را به عنوان
برای اولین بار بودند ،ما ظاهر اسرائیل به عنوان یک کشور در فلسطین پیدا شده
توسط موسی ترسیم نوع از تعجب ،چیزی غیر منتظره ،که روایت افتتاحیه ما برای

آماده نشده بود .آنها باید جایی در شرق میانه داشته اند .اما به لطف خدا آنها را به
محل داد .این جوهر معمای فلسطین امروز است .تنها کسانی که به اشتراک
گذاری موسی دیدگاه الهام می توانید ببینید که اسرائیل از حق به زمین که در ابتدا
بود آنها نیست .به نظر من که موسی به دنبال برای توضیح به اسرائیل که جای
خود را بر روی زمین به لطف خدا تنها بود .آنها حق ذاتی به پادشاهی و یا زمین
های خود را داشته است.
پیدایش  3-1در زمینه
فصل های اولیه پیدایش به عنوان بستر بذر که از آن اسرائیل درک کنند که آنها
رشد کرده بود در نظر گرفته شد .بنابراین ماهیت رکورد ایجاد در درجه اول به نفع
خود بود .درس برای ما نیز باید هرچه که آنچه خدا به خلقت انجام داد ،او می تواند
در اصل در زندگی و تجربیات ما بیش از حد .رکورد ژنرال  3-1ویژه باز می شود
تا در یک راه جدید که از این زاویه مشاهده شده است .قطعات سخت از حساب
را ببینید به به محل سقوط .ژنرال  5 :2می گوید که حساب کاربری ایجاد توضیح
میدهد که چگونه خدا خلق "هر بوته از میدان قبل از آن در زمین  /سرزمین  /زمین
]به ابراهیم وعده داد[ بود ".کامل به سادگی ،گیاهان اسرائیل میدانست توسط خدا
ساخته شده بود و به نوعی پیوند و یا به زمین نقل مکان کرد ،فقط به عنوان یکی
که در حال توسعه یک باغ است .این درک موسی بود که در ورود به زمین ،خدا
خواهد کاشت اسرائیل وجود دارد )سابق  15:17و اعداد  ،(6 :24فقط به عنوان
خدا در باغ عدن )ژنرال  8 :2اس دبلیو( کاشته بود .و هنگامی که ما به عنوان
خوانده شده که حوا بود "مادر تمام زندگی« )پیدایش  ،(3:20این نرم افزار در
اصلی آن توضیح به بنی اسرائیل در بیابان جایی که آنها در نهایت از سرچشمه
گرفته بود .اسرائیل برای ردیابی اول ریشه ها و پدر و مادر خود تماس صرفا به
ابراهیم نیست ،اما به آدم و حوا .نام .] 3 :35 .عبرانیان[ با استفاده از اصطلح
برای توصیف "تمام زندگی" از جماعت اسرائیل؛ در واقع ،که کلمه عبری ترجمه
"زندگی" است "اجتماع" ،ترجمه با اشاره به جماعت اسرائیل )مزمور 68:10؛
 .(74:19توجه داشته باشید که چگونه این ایده عبری همه زندگی "است که بارها
در حساب از سیل رخ می دهد - :.که بعدا نشان می دهد سیل محلی به منطقه
است که بنی اسرائیل می دانست این بود )پیدایش  1،17 8 06:19و غیره (.و در
نهایت به ابراهیم است وعده داده بود" .همه زندگی" چیزهایی که به کشتی گرفته
شد بنابراین نیاز به معنای واقعی کلمه به آن گونه که در منطقه آب گرفتگی
زندگی می کردند اشاره نمی کند هر چیز در زندگی که بر سیاره زندگی می کند،
اما نه ،زمین  /زمین  /سرزمین وعده داده شده به ابراهیم .من در جای دیگر
توضیح داده ام که باغ عدن را می توان درک به عنوان سرزمین موعود به ابراهیم،
شاید به طور خاص در اطراف اورشلیم ،تمرکز جغرافیایی در نظر گرفته شده
برای مردم خدا واقع شده است؛ و ارض مدت را می توان مورد استفاده برای
توصیف سرزمین موعود به ابراهیم به جای کل نقشه ها اینجا را ببینید .در واقع کل
رکورد آدم و حوا در باغ عدن است به چند بار در قانون موسی اشاره کرد .آنها به
عنوان یک دستور به خوردن داده شد تا از اسرائیل خواسته شد به خوردن چیزهایی
مشخص نیست .همانطور که وجود دارد یک مار هستند که در "زمین" از بهشت

بود ،بنابراین معادل میان اسرائیل با معلمان ،قبایل که باقی مانده ،و غیره" ،مار از
گرد و غبار" وجود دارد )تثنیه  -24 :32اشاره آشکار به زبان مار در باغ عدن( .به
عنوان آدم و حوا به "بارور و تکثیر شود" در زمین  /باغ عدن )ژنرال  ،(1:28به
طوری که به نوح و پسرانش بودند برای انجام درست همان در همان زمین پس از
سیل )ژنرال (7 :9؛ و فرزندان ابراهیم وعده داده شده بود که آنها را نیز در همان
زمین )ژنرال  (35:11انجام دهد .شرح سرزمین موعود ،پوشش داده شده با
درختان ،که میوه می تواند آزادانه خورده ،یادآور توصیف بهشت بود .اسرائیل بودند
را وارد کنید که زمین و تمایل آن ،به عنوان آدم باید انجام داده ام .آنها به یادگیری
درس از شکست آدم و حوا را در اختیار خود از بهشت .اما به عنوان شب پس از
میوه در اینجا هوس ،به طوری که اسرائیل پس از میوه ها از مصر در اینجا هوس.
به عنوان آدم و حوا موفق به "مطیع" باغ عدن )ژنرال  ،(1:28به طوری که
اسرائیل شکست خورده را به طور کامل "مطیع" ]اس دبلیو[ قبایل از زمین است
)نام .( 32:22 .آنها به آنها را تسخیر چند محلی؛ اما آنها هرگز واقعا به واقعیت قادر
بودن به کل منطقه سرزمین موعود به ابراهیم در معرض آنها برخاست .و به این
ترتیب لو 26 .و  28دی تی وعده داده لعنت به بر زمین ]عدن  /اسرائیل[ برای
شکست خود را در درون آن آمده است ،فقط به عنوان به آدم و حوا اتفاق افتاده
است .و البته در نهایت آنها را از زمین فقط به عنوان اولین پدر و مادر اسرائیل
شده بود رانده شدند .به عنوان سرزمین  /زمین  /زمین در ابتدا "بدون فرم و
خالی" بود ،به طوری که مدت همان است که از سرزمین اسرائیل استفاده می
شود پس مردم خارج از آن رانده شده بود )ارمیا .(04:23 .به عنوان خار و در
زمین آمد ]و آن دسته از گیاهان ناشناخته در برخی از نقاط این سیاره است ،به
طوری که آنها دوباره زمانی که اسرائیل را از سرزمین خود رانده شدند )پیدایش
03:18؛ هوشع  .(8 :10همانطور که آدام با بازگشت به گرد و غبار مجازات شد،
به طوری که اسرائیل می تواند توسط گرد و غبار را نابود )تثنیه.(28:24 .
اسطوره های خلقت و حقیقت الهی
من به عنوان یک جوان تبدیل در حال عمیقا آشفته وقتی متوجه شدم که بسیاری
از اسطوره های آفرینش موجود در مردم احاطه شده است که بنی اسرائیل وجود
دارد به یاد ]سومری ها ،بابلی ها ،کنعانیان ،مصری ها ،هیتی و غیره[ که در برخی
از جنبه های بسیار به عنوان مشابه بود رکورد پیدایش خلقت .در واقع ،در چند
مکان مکاتبات تقریبا کلمه به کلمه نوعی" -هنوز باران وجود ندارد  ...هنوز وجود
دارد نه یک مرد تا زمین« )پیدایش  (5 :2می خواند بسیار مشابه به یک متن مصر
که صحبت می کند "زمانی که هنوز وجود ندارد باران  ...بود که وجود دارد در عین
حال ترس از این که به دست می آمد ." ...
من خودم مطمئن باشید که همه کسانی که مردم باید ایده های خود را از سابقه
پیدایش و نه بالعکس کپی کرده اند .اما من هرگز کامل با این دیدگاه راحت بود.
پس از هم اکنون از طریق برخی از اسطوره ها ) (1خواندن و بر وضعیت منعکس
شده است ،و به این واقعیت است که برخی از آنها اطراف و قبل از موسی
پیدایش نوشت مواجه شدهاند ،من به نظر دیگری آمده است .به نظر من که
رکورد پیدایش ،تحت الهام ،یک تفسیر بر آن اسطوره ها ،گفتن حقیقت اسرائیل،

از آوردن جایی که آنها در اشتباه بودند ،و به همین دلیل است .یکی از اسطوره
های مصر ادعا کرد که انسان را از گرد و غبار ایجاد شده بود ،و پس از آن الهه
کله-حر دارای نمادی از زندگی به دهان و بینی از بدن ایجاد شده است .شما می
توانید شباهت با سابقه پیدایش ببینید .گیلگمش حماسه همچنین دارای یک مرد
کهن به دنبال خوردن میوه ممنوع است .بسیاری از اسطوره های خلقت شامل
ایده اولین زن داشتن دو پسر ،که پس از آن درگیری با هر برادرکشی دیگر و حتی
مرتکب داشته باشد .تنش میان کشاورزان و پرورش دهندگان گاو در جنوب بابل
در ریشه تعدادی از اسطوره بسیار شبیه به حساب قابیل و هابیل بود .اما موسی،
تحت الهام بخش ،ارائه شده است اسرائیل حساب واقعی ،بعد از دوره طولنی
خود را تحت نفوذ مصر .بنابراین پیدایش ممکن است به داستان های دیگر اشاره -
آنها به عنوان اسطوره ها و افسانه که شده به خوبی به اسرائیل شناخته شده به
عنوان آنها را از طریق بیابان راه می رفت بود .آنها به آنها بحث ،و برخی از آنها
احتمال معتقد بودند .و به این ترتیب موسی نوشت پیدایش آنها نشان می دهد که
در آن به حقیقت واقعا از نظر خدا بود .این توضیح می دهد چیزی است که به طور
گسترده ای توسط دانش آموزان از شرق میانه باستان مشاهده :بنی اسرائیل هیچ
اسطوره در فرهنگ خود داشتند .اطراف ملل ]سی پی .جهان اطراف ما[ پر از
اسطوره ضعیف تعریف شده و متناقض مربوط به منشاء زندگی بودند .اما بنی
اسرائیل متفاوت بود .آنها حقیقت نهایی به حال برای آنها را به وضوح گذاشته.
همانطور که گفته ام ،پیدایش خود بخشی از یک پنج جلد ،شاهکار ،الهام الهی بود.
هدف از پیدایش برای آموزش مردم چیزی خدا را در روز خود را ،در هر زمان و هر
کجا که بود و یا توسط خوانندگان  /شنوندگان از این کتاب را تجربه بود .این است
که چرا بسیاری از کتاب مقدس اشاره قطعات به رکورد پیدایش خلقت ،در تلش
برای الهام بخشیدن به ایمان که خدا قدرت خواهد خلقانه و به طرز چشمگیری در
زندگی ما قانون امروز .خدا مهم ایجاد شده است .در نهایت ،تمام که وجود دارد
توسط او ساخته شده بود .و با ایمان ما معتقدیم که همه چیز که در حال حاضر
وجود دارد از آنچه در حال حاضر به غیر از خدا وجود نبود .رکورد پیدایش خلقت ،با
این حال ،بر خدا چگونه انسجام از بی نظمی به ارمغان آورد .او این جهان حاضر از
زیبایی و سفارش از تاریکی که بر دریا سردتری از زمین که "بدون فرم و خالی"
به ارمغان آورد ،و ،تصاویر عبری پشت کلمات دللت یک هرج و مرج .منابع مکرر
به زمین و دریا ،مولد )مانند پیدایش  (12،24 :1استفاده از یک کلمه عبری به
معنی »به اجازه چیزی است که در درون به بیرون می آیند .جهان در حال حاضر با
یک سازماندهی مجدد از چیزهایی که در بعضی از فرم وجود داشته است قبل
ساخته شده است .این به این معنی است که هنگامی که زندگی خود ما ،و یا
زندگی جمعی مردم خدا ،به نظر می رسد در  -شود پس ما می توانیم در ایمان
منعکس کننده که خدا از هرج و مرج به ارمغان آورده است سفارش زیبا ،و به
همین ترتیب با قدرت می تواند به منظور چه نا امید کننده به نظر می رسد به
ارمغان بیاورد .این زمینه از اشارات ایجاد در اظهار تاسف از پی اس است:74 .
17-12؛ 15-10 :89؛ است 9 :51 .و غیره.
پیدایش و ایجاد افسانه

برخی از تفاوت های بسیار مشخص بین رکورد پیدایش خلقت ،و اسطوره های
خلقت معاصر وجود دارد .این تفاوت ها آشکار می شده اند به بنی اسرائیل بوده
است ،به عنوان آنها شنیده موسی اول را و یا حساب الهام گرفته از پیدایش آنها
را بخوانند.
ایجاد شده توسط جهان
یکی از تفاوت های عمده ای بود که موسی به آنها گفت که خدا همه چیز را با کلم
او ایجاد شده است .او گفت و آن انجام شد .این قابل توجهی متفاوت بود ]پس از
آن[ اسطوره محبوب خدایان تخم مرغ سایه زنی ،و یا به تولید جهان است .بارها و
بارها ،بعد کتاب مقدس اشاره به این واقعیت است که آن را از کلم خدا که جهان
ساخته شد؛ و در همان قدرتمند ،شکل گیری مجدد ،صرفه جویی در کلمه بود و
است که توسط مردم او هنوز هم شنیده )مزمور 6،9 :33؛ 7 :104؛ -15 :147
18؛ 5-3 :148؛ آیا  .40:26؛ 44:23؛ 48:13؛ 2 :50؛  ..(55:10نظرات" :کلمه
از خدایان بابل بود متعال است .در مقابل ،کلمه از خالق در جنرال  1خداوند متعال
است 25:1 .او فرمان و در نتیجه در انطباق کامل به فرمان او  ...تفاوت عمیق
میان کتاب مقدس و ادیان غیر از کتاب مقدس "]در این نقطه به کلمه که آژانس
از ایجاد[ وجود دارد ) .(2این ویژگی از پیدایش  1هموار راه را برای سابق.
 1 :آیهها و بسیاری دیگر بعد از آن در تورات ضبط چگونه "خدا گفت ،"... :و در
نتیجه اسرائیل باید به اطاعت از فرمان کلم او در 'ایجاد' خیمه از مواد موجود
است .در نتیجه آنها خود را در یک با فرشته-الوهیم ،که پیش از نیز کلم خدا از
دستور در ایجاد جهان اطاعت بود نشان می دهد .خدا سخن گفت ،و آن انجام شد.
و تا زمانی که خدا در حال حاضر صحبت می کند به الوهیم او ،مردم -او آن را باید
به همین ترتیب انجام شود.
این ارزش از افراد
یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد از پیدایش خلقت این است که خدا به
عنوان استراحت در روز هفتم است .بدون اسطوره آفرینش شامل این ویژگی )
 .(3موسی توسعه این موضوع بعد ،زمانی که او آموخته است که در نتیجه ،انسان
را به استراحت در روز هفتم به همین ترتیب بود .در حالی که خدا قادر مطلق
است این است ،چه من درجای دیگر به نام "محدودیت خداوند' -در به تصویر می
کشد که او خود را به عنوان نوعی محدود ،تنها اجازه می دهد خود به استفاده از
برخی از قدرت بی حد و حصر او وجود دارد .این ایده از یک خدا که به دنبال به
آمده تا به ما نزدیک است که او قدرت بی حد و حصر او را محدود در دسترس
نباشد فوق العاده است .خدایان بت پرست همه به نوعی از ابر مرد ،دست
نخورده توسط احساسات و محدودیت های انسان بود .اما خدای حقیقی است که
نیست .او همیشه آرزو به آمده تا به مخلوقاتش نزدیک است .در راه مرتبط،
سابقه پیدایش به ارمغان می آورد که چگونه خدا آزادی و اختیار بسیار به او واگذار
خلق کرده است .ژنرال  22-20 :4توضیح می دهد که چگونه از آن انسان که خود
را مهارت های فلزکاری ،دام ،موسیقی و غیره توسعه یافته بود.
خلق اسطوره از جهان اطراف بنی اسرائیل به عهده گرفت که این چیزها بسیار
"نتیجه از درگیری های داخلی از خدایان" است .افسانه سومری آموخته است که

چیزهایی مانند گاوآهن و تبر توسط خدایان ایجاد شد ،و آنها باید برای آنها را ستود.
موسی می آموزد احترام به مراتب بالتر برای بشریت ،در همراهی با آموزش
بسیار قابل توجه است که انسان را در تصویر خدا ساخته شده است .غلظت
مطلق از اراده خدا بود که به ایجاد انسان رفت است که توسط یک قرائت صحیح
از ژنرال  01:26به ارمغان آورد" :اجازه بدهید ما را انسان در عکس ما" .ساخت
و ساز عبری مورد استفاده در اینجا به عنوان "جمع از شور و مشورت" توصیف
کرد ..آن را به عنوان "یک شکل از سخنرانی که در درجه اول در خود شور و
مشورت رخ داده است" توصیف می کند .به عبارت دیگر ،یک فرد ممکن است
جمع به توصیف تصمیم خود او استفاده کنید .نگاهی به کلمات دیوید در  2سام.
" :24:14اجازه دهید ما را به دست خداوند قرار می گیرند  ...اما به من اجازه
نمی را به دست انسان قرار می گیرند" .عزرا  4:18عنوان شاه داشته و گفت:
"در این نامه آنچه نزد ما فرستاده خداوند است به سادگی قبل از من خواندن" .در
است 8 :6 .ما همان خود خدا است" :چه کسی باید رو ]مفرد[ ارسال ،و خواهد
شد که برای ما برود؟" .و این امر ما را قادر به درک بهتر تصمیم گیری خدا در
جنرال " :7 :11برو به ،اجازه دهید ما به پایین ،و گیج سخنرانی خود وجود دارد".
همان نوع از چیزی که در زبان عامیانه انگلیسی مدرن رخ می دهد" :بیایید
ببینید ' = "...اجازه دهید من شخصا در نظر'؛ = 'من که قلم را' 'ما که قلم را'؛
"ما فقط  '=' ...من فقط  ....بنابراین "اجازه بدهید ما را انسان  "...ممکن است
به شخصی خود شور و مشورت خدا در ساخت انسان مراجعه نمایید .به یک
خواننده سامی اصلی ،آن را به شور و شوق وسیع است که خداوند متعال به این
تصمیم قرار داده است تاکید می کنند .و بنابراین شرح زیر است ،که او عاشقانه
آرزوهای خود را به یک هدف بسیار قطعی با ما ،که او تا ما را دوست دارد و مایل
تنها خوب ابدی ما است.
اسطوره آفرینش تمایل به ترک مرد به عنوان ،به عنوان یک بنده به خدایان.
مفهوم این است که به معنای واقعی از زندگی همان صرف وجود ما است .ما در
حال ایجاد وجود داشته باشد ،بنابراین ،ما فقط وجود داشته باشد .این چیزی است
که زندگی است در مورد .این وجودی ،مزخرف فلسفی نیست .که غم ،واقعی،
واقع بتن از آنچه این زندگی است در مورد برای بسیاری از مردم بر روی زمین
است .آنها فقط موجود است .رکورد پیدایش ،با این حال ،می دهد هدف بیشتر به
زندگی از موجود است ، .آدم خلق شد و او آغاز شده موجود است .اما ،به عنوان
حساب به ارمغان می آورد ،او می تواند معنای زندگی صرفا در یک وضعیت
فیزیکی ،ماده ایده آل موجود را پیدا کند .درست مثل مردم امروز رضایت در پیدا
نیست ،یا .او نیاز شب؛ او نیاز به نوعی از جامعه انسانی ،مشارکت ،اتصال با
دیگران ،در جهت پیدا کردن تحقق .و پس از آن با ما است ،رانده که ما نسبت به
انزوا و فردگرایی توسط سوء استفاده از جامعه اطراف ما هستند.
بدون اسطوره آفرینش شامل این ایده از خالق الهی و سپس برکت خلقت خود
را .در اینجا ما به لطف فراتر خدا را ببینیم .او عشق خود را بر آنچه آفریده .هیچ
یک از اسطوره های خلقت شامل چنین ویژگی فوق العاده است .در پیدایش ،این
ایده از برکت و رحمت البته هموار راه را برای خدا وعده داده است که "برکت"

فرزندان ابراهیم ،و درود خدا بر آنها که با تثنیه نتیجه می )بیش از حد لو  09:22و
اعداد  . (.24-22 :6داستان آفرینش بت پرست گاهی اوقات از چیزهایی ایجاد
شده توسط خدایان پس از آن برکت آنها صحبت کرد .سومری ها ثبت شده است
که در 'ایجاد'" ،کل جهان ،مردم در اتحاد ،به انلیل در یک زبان به ستایش" ) .(4اما
خدا درست است ،خدا از همه فضل ،نه تنها ایجاد مردم خود و دیگر موجودات ،اما
سپس آنها را برکت! و روح که فیض باید در تمام روابط ما دیده می شود .سومری
و بابلی اسطوره از مردم در جهت خدمت به خدایان " ،به تحمل یوغ خدایان" )،
همانجا ص  (115ایجاد صحبت می کنند ،که آنها را در کار روزمره خود را .اما ایجاد
پیدایش تا خدا ایجاد مرد و به او آزادی و برکت او .این است که اغلب به درستی
مشاهده می شود که از اولین استفاده از یک کلمه در کتاب مقدس باید از نفوذ
چگونه ما بعد آن را درک که ما از طریق کتاب مقدس بخوانید" .برکت" در جنرال
 1است که به وضوح به ایده های باروری و تولید مثل مربوط می شود .هنگامی که
ما بعد از خواندن که خدا قوم خود را ،پر برکت ما را با برکت و رحمت ابراهیمی
بخشش )اعمال رسولن  ،(26-24 :3مفهوم این است که این باید به برخی جلو
آوردن میوه منجر شود .ما نمی توانیم به سادگی منفعل به آنچه که ما را دریافت
کرده ام باشد .ما باید جلو بروید و چند برابر آن ،در به اشتراک گذاری آن با
دیگران ،در پدید آوردن فرزندان معنوی ،در خلقانه بخشش ...
اسطوره بابلی مردوک و حماسی راس شمرا است داستان خلقت رسیدن به اوج
و نتیجه گیری مهمترین دستاورد با معبد مردوک برای ساخته خالق ) .(5رکورد
کتاب مقدس کامل جداست -نقطه اوج داستان ایجاد یک مرد است .ما در این
اهمیت عالی توسط یک خدای حقیقی را به بشریت متصل را ببینید .و این به طور
ضمنی هموار راه را برای آموزش عهد جدید صریح و روشن است که بدن انسان
معبد خدا ) 1قرنتیان  (6:19است  -عالی البته به خداوند عیسی مسیح نشان داد،
که در فرد معبد )یوحنا .(21 :2
کدهای قانونی معاصر خاور نزدیک تجویز مجازات شدید برای جنایت علیه
ثروتمندان و اموال خود را .افراد ثروتمند مجازات کمتر از مردم فقیر به جرم
مشابه داده شد .ارزش افراد منعکس در قانون خداوند بدان معنی است که همه
مردم به همان اندازه در برابر قانون مورد قضاوت قرار گرفت ،و واقعا هیچ مورد
اشخاص با خدای حقیقی وجود دارد .هر دو پدر و مادر با هم به عنوان ارزش
مساوی قرار گرفته افتخار )لو 3 :19؛ سابق  - (20:12در حالی که قوانین معاصر
نسبت به احترام به زن مرد به جای گرا شد.
برتری از خداوند
ایجاد حساب پیدایش بارها و بارها به اسطوره بعل از خلق کردن -اشاره به منظور
نشان می دهد که آن را خدا و بعل که چرخه طبیعت کنترل می کند و از هرج و
مرج به ارمغان آورده است ایجاد مرتب است .موسی می گوید در اوایل حساب
خود الهام گرفته که خدا نور ایجاد شده است .مصریان در نظر گرفته است که نور
به خودی خود یک خدای بزرگ ،دوباره بود .و "در کیهان شناسی فارسی  ...نور ...
غیرمخلوق و جاودانی است .(6) «.بنابراین می گویند که خدا یکی درست نور ایجاد
شده ،و نور را در خود دارد خدا نیست ،یک چیز رادیکال بود .و از این رو حساب از

روز چهارم خلقت طولنی تر از حساب های روز دیگر است .چون خورشید ،ماه و
ستاره به عنوان خدایان را در خود مشاهده شد .خدای ماه ،گناه ،به کسی که "رفع
روز ،ماه و سال" تصور می شد .اما پیدایش  1آموزد که آن را به یک خدا که ماه،
که ماه و ستارگان به تعریف دوره های زمانی تنظیم ایجاد شده است .تنها یک خدا،
یک خالق است .ما را به فراتر از همه چیز آفریده نگاهی به خالق پشت سر آنها.
مردم سراسر اسرائیل چیز را آفریده پرستش به عنوان اگر آنها خدا بود .موسی
به تدریس که هیچ است ،تنها یک خدا وجود دارد ،و ما در درجه اول باید او را به
جای هر چیزی که او ساخته شده است را پرستش کنند .پل به ارمغان می آورد
خطا از پرستش به جای خالق ایجاد شده است .و این امر یادآور به روز ما .که در
آن ما تا به راحتی می توانید به "بت" که این جهان پر است ،به جای خالق نهایی را
پرستش کنند .است که تنها یک خالق الهی یک چالش برای هر شکلی از است.
هنگامی که ما به عنوان خوانده شده که ما در تصویر خدا )ژنرال  (01:26ساخته
شده ،واژه عبری برای "تصویر" است که به بعد در تمام عهد عتیق استفاده
مربوط به "تصاویر" از بت .از این رو اسرائیل ساخت تصاویر از خدایان دروغین،
در شباهت انسان ) 16:17ای زی  - (.به دلیل این بیانیه مورد مطالعه بود که آنها
خدا یکی درست به عنوان خالق خود را رد کرد ،در تصویر او .اگر ما در تصویر خدا
ساخته شده ،پس ما به سادگی می توانید از وجود هر تصویر دیگر از خداوند -که،
در پایان ،چیزی است که همه وسایل کوچک مکانیکی و بت از این مقدار جهان به
اعتراف نیست.
سیل از خداوند
حساب کتاب مقدس از سیل را می توان در شرایط مشابه به سابقه ایجاد قرار
گرفت.گیلگمش حماسه و دیگر افسانه بابلی نیز سیل جهانی ،که در آن یک مرد ،به
نام در گیلگمش ،و خانواده اش را نجات داد ضبط کنید .و پس از سیل ،این مرد را
نجات داد ]نام اوتناپیشتیم ،دئوکالیون ، ،مانو و غیره[ قربانی ارائه شده است .آنها
معتقد بودند که همه مردم کشته شدند ،و این که ریشه های فرهنگ حال حاضر
خود را رفت و برگشت به زمان از سیل .و در عین حال که ما حقیقت را موسی
اسرائیل تعلیم داد ،و اسطوره های اطراف از سیل مقایسه ،تفاوت های قابل
توجهی و آموزنده است.
ارزش فردی
در حالی که تقریبا تمام اسطوره های سیل از ویژگی های ارائه فداکاری ،هیچ یک
از آنها را ضبط منع خوردن گوشت خون که به طور مستقیم پس از سیل داده شد
)پیدایش  .( 4 :9در واقع ،تنها در اسرائیل از ویژگی های خون به عنوان یک عنصر
مهم از فداکاری در همه است .خون به نمایندگی زندگی ،تعلیم روشن بود که خدا
خواست مردم او را به ارزش زندگی انسان ،و هرگز به دنبال به زندگی دیگری به
خود .ارزش افراد است که در یک راه بسیار قدرتمند به ارمغان آورد ،حتی اگر ما
در حال خواندن مدرک قضاوت خدا از خلقت خود را .حساب کتاب مقدس از
سیلب با شجره نامه  10نسل از ژنرال  ،5ردیابی اصل و نسب نوح به آدم معرفی
شده است .اسطوره بابل مقدمه رکورد سیل خود را نیز با شجره نامه  10نسل،
پایان دادن به در  ،مردی که از سیل جان سالم به در .اما کسانی که  10مرد ذکر

شده در شجره نامه خود تصور می شود پادشاهان بزرگ .آنها به عنوان داشتن
مسخره طولنی مصرف زندگی -به عنوان مثال توصیف اللقارا قرار بود به
 72،000سال زندگی کرده اند.
رکورد کتاب مقدس بسیار متفاوت است .شجره نامه ارائه و مردان عادی تصور ،با
طول عمر طولنی تر ،اما واقع بینانه است .کشتی نجات در گیلگمش حماسه
است با غذا و نقره و طل لود می شود .رکورد کتاب مقدس می گوید هیچ چیزی از
این -به جای تمرکز بر نجات مردم است .در اسطوره دیگر ،اوتناپیشتیم ،کسی که
زنده می ماند از سیل ،به یک قهرمان تبدیل و یک خدا می شود .اما البته موسی
رکورد الهام گرفته است .داستان سیل با نوح  -تبدیل شدن به یک خدا نیست به
پایان می رسد .و نوح نه تنها انسان باقی می ماند ،اما او باقی مانده است بسیار
انسان به دلیل او می رود و می شود مست کور پس از او را از کشتی می آید.
نقطه موسی قطعا نشان می دهد که زندگی واقعی انسان واقعا تقاطع با کار،
کلمات و اعمال خداوند هم هست.

امید کتاب مقدس این است که ما به عنوان افراد ،به عنوان افراد ،ذخیره خواهد
شد ،و نه به چیزی اساسا به که ما امروز با هم مرتبطاند تبدیل شده است" .خدا
مظهر است به این معنا درباره ما از دست دادن شخص ما و تبدیل شدن به رده
بندی در میان خدایان است .مسیحیت واقعی است که در مورد عیسی مسیح خدا
بودن خود ،اما در مورد او که پسر انسان بسیار خدا ،که تا به امروز "مرد عیسی
مسیح" با عنوان ) 1تیم  - (5 :2برای همه ارتفاع تجلیل او به طبیعت الهی .آن را
در مورد احساس که فقط به خاطر ما انسان هستند ،ما گناهکاران اجتناب ناپذیر و
کثافت مجموع در چشم خدا هستند ،جذب خشم خود را فقط برای زنده بودن
نیست .آن است که هیچ گناه را به بود خوشحالم که شما زنده نیستند .خشم
خداوند است بر هر جنین است که درک نیست .نه آیا او به اشتراک گذاشتن شادی
ما است .نه نشانی از او نفس راحتی بکشند هنگامی که یک مرد می میرد؛ نه آیا
او به اشتراک گذاری غم و اندوه ما در تراژدی موقعیت انسانی ما است .این
دیدگاه کتاب مقدس از خودمان است .و نه دین حقیقی در مورد 'بازی خدا در
رویکرد عصر جدید به زندگی است .و آن را در مورد این زمین سوخته و ما در حال
به فضا غیبش نیست .آن را در مورد تحول و نجات از این سیاره بسیار ،فاسد و
آلوده آن را به عنوان است همه این روش ها اشتباه منعکس عمومی دی آی اس
سهولت با خودمان را به عنوان افراد ،تمایل به فرار می شود و در میان خدایان را
به چیزی دیگر دنیوی به عهده گرفت ،به عنوان اوتناپیشتیم بود .ما که هستیم به
یک معنا که ما خواهد بود ،که در آن ما حتی در حال حاضر با نام خداوند مرتبط ]که

او است ،این است که او خواهد بود .به جای بازی خدا ،ما به در با بودن کسی که
هستیم ،شرمنده از انسانیت ما نیست .البته ،مانند نوح ناشی از تاریکی ها خود را،
ما باید شرمنده از گناهان ما باشد .و تمام هدف فوق العاده از رکورد موسی
"نشان می دهد که قهرمانان خدا هستند برتر از انسان است ،آنها در واقع بسیار
بشر ،نوح که کشید بیرون می رود و می شود سنگسار پس خدا او را نشان داده
است فضل شگرف خود هستند .و در عین حال دوست دارد از نوح آنهایی که بسیار
.که خدا موجب صرفه جویی در هستند
پیدایش رکورد معاملت با گناه آدم ،قابیل و جهان از روز نوح در یک الگو خاص خدا
گناه متوجه ،قضات آن ،محکوم به جرم و در عین حال کاهش مجازات تا حدودی،
حفظ صالح ،و یک تم جدید وجود دارد زندگی و چهارم آوردن کودکان رخ بعد از
قضاوت .این در واقع از طریق داوری خدا از گناه که ما یک پنجره را به رحمت و
.حساسیت خود .در غضب هم رحم یاد می آورد
خداوند واقعیت
گیلگمش چگونه یک بحث در میان خدایان به آنچه به عنوان به انسانیت وجود دارد
صحبت می کند .گناه انسان را به عنوان دلیل برای تصمیم خود را ،اما نه تنها دم
مزاجی ها از خدایان داده نشده است .حماسه اتراحیست دهد به همین دلیل به
عنوان خدایان عصبانی شدن که انسان ها آنها را در خدمت کافی نیست .در
گیلگمش ،اکثریت از خدایان می خواست به از بین بردن بشریت است ،اما برخی،
به رهبری خدا انکی ،می خواستم به نجات دهد .چه کامل در مورد کتاب مقدس
منحصر به فرد است که تنها یک خدا وجود دارد .در درون او است که از این تنش
بین قضاوت گناه ،و عشق صرفه جویی در خلقت متمرد او وجود دارد .و به این
ترتیب ما در بیانیه ای باور نکردنی خوانیم که خدا "توبه" است که او انسان را
آفرید )پیدایش  .(5 :6در گیلگمش ،تنش میان خدایان وجود دارد .انکی می شود به
طوری پرشور برای نجات بشریت است که او در برابر خدایان دیگر شورشیان .در
واقع ،کتاب مقدس ،که تنش بین خدایان به عنوان یک تنش در قلب خدا یکی
.درست بیان شده است
او انسان را آفریده است؛ و پس از آن او می خواست به آنها را نابود برای گناه
خود .و در عین حال او با این تلش .رکورد ما را به ورود به درد الهی ،مبارزه خدا.
این کامل و کامل منحصر به فرد .این حقیقت ،که همه ادیان و اسطوره دیگر هرگز
نمی تواند نگه دارید از است .رکورد موسی راه را برای تجربه خود را از این جنبه
از خدا فوق العاده اسرائیل بود سنگ فرش .برای او بیش از حد را تجربه کرده
بودند خدا بیان قضاوت او از مردم او »توبه« است که او آنها را به عنوان یک ملت

را ساخته بود ،به دنبال آنها را نابود ،و در عین حال حساس به درخواست موسی
است .یکی درد الهی همان در کتاب مقدس بعد می بیند ،به خصوص در هوشع.
وجود دارد ،خدا میان داشتن هیچ رحمت بر مردم خود ،و رحمت متناوب؛ خدا بودن
خود دیگر نمی .هنوز در حال خدای خود .و مانند یک عاشق زخمی ،خدا میگوید:
»من آنها را بیشتر دوست خواهد داشت" .و در عین حال در فینال ،اشک ،حرکات
تند فوران خدا در هوشع  ،14ما به عنوان خوانده شده به این نتیجه فوق العاده:
"من آنها را آزادانه به عشق" .این یک چیزی که سخت به واقعا به شرایط با در
آمده است .برای چگونه می توان یک خدا است که همه قدرتمند و که در پایان از
آغاز می داند ،چنین احساسات؟ با این حال ،آن احساسات الهی مشروع است ،آنها
واقعا احساس می شد ،و آنها را به خداوند متعال درباره ما در این لحظه احساس
می شود .این است که بسیار آسان تر برای انجام به عنوان گیلگمش را انجام داد،
و یک خدا و یک قضاوت خدا نجات دهنده .یا به یک "خدا خوب و بد ،بد شیطان،
همانطور که در الهیات مرتد امروز مسیحیت .اما تعجب از یهوه است که این یکی
و تنها درست خدا این دو جنبه در درون او .بدانید که چیزی از این مبارزه الهی ،این
عشق فراتر از خدا ،چیزی است که جریان از یک باور در وجود دارد که تنها یک خدا
است .مسائل از فیض و راستی ،عشق و قضاوت ،رحمت و عدالت ،همه با هم در
.شخصیت عالی از این خدا که ما با آنها را مجبور به انجام به ارمغان آورد
این مبارزه ذاتی خدا است که توسط حساب از خدا ،توبه "که او به زمین لعنت
کرده بود به ارمغان آورد .به گفته یکی از ترجمه ،ژنرال  08:21می توانید بخوانید:
"من هرگز دوباره اعلم خواهد شد زمین به نفرین شوند )به عنوان من تا کنون
انجام داده اند( در حساب از انسانیت ،به دلیل تخیل از قلب بد از جوانان یکی
است ".اشاره به لعن زمین قطعا به عقب اشاره به لعنت ژنرال  .03:17آیا ممکن
است که خدا می گوید که او توبه نه تنها از سیل ،اما از لعن از زمین در پاسخ به
گناه آدم؟ بیشتر کار کردن نهایی که توبه البته از طریق کار خداوند عیسی بود ،و
توانایی نهایی بهشت ترمیم در این زمین است .آن را به عنوان اگر خدا آن را به
عنوان به شرایط با شرارت انسان در آینده شد .اگرچه او را درک که انسان به
گناه از جوانان خود را با فیض خم ،او وعده هرگز برای از بین بردن بشریت است.
در خشم ،او رحمت یاد می شود .نشانه ای از رنگین کمان به عنوان خدا توصیف
حلق آویز کردن کمان خود )ژنرال  .(9:13به قطع تعظیم خود را یک اصطلح برای
توقف از جنگ )هاب  11-3:9پی اس  .(07:13این بود که اگر خداوند جنگجو کنار
تخمگذار شد کمان خود ،پایان دادن به درگیری خود را با بشریت است .اسطوره
سیل معاصر بیان این همه در شرایط وجود دارد که اختلف در میان خدایان؛ برخی
می خواستند تا انسان را نابود ،دیگران می خواست برای نشان دادن رحمت؛
برخی با ابراز تاسف از قضاوت قبل برابر انسان ،دیگران نیست .برخی می

خواستند برای اطمینان از انسان که او را نابود نمی شود .دیگران استدلل کرد که
او باید از عواقب گناه خود روبرو هستند .در اینجا کتاب مقدس به طوری شگفت
انگیزی متفاوت است .همه این احساسات به عنوان رخ در یک و تنها خدا به تصویر
کشیده .به عنوان انسانی غیر قابل درک عنوان آن است ،که همه قدرتمند ،همه و
همه می تواند چنین دانستن احساسات متضاد دارند ،این است که بدون شک خدا
.آنها کتاب مقدس نشان می دهد به ما
همچنین مشاهده شده است که در هیچ یک از اسطوره های سیل است هر چیزی
مانند جدول کشورهای ژنرال  ،10که به دنبال توضیح دهید که چگونه منطقه متاثر
از سیل پس از آن شد .با این حال ،مردم  70ذکر شده در جنرال  10به وضوح به
معنای به عنوان نماینده از تمامیت مردم درک شود .نقطه است که ساخته شده
است که تمام گروه های قبیله ای یک منشاء مشترک ،یا در آدم ،یا در یکی از
پسران نوح است .به یاد داشته باشید که موسی برابر یک پس زمینه از قبیله
گرایی نوشتن بود ،چه گروه متقاعد شدند که گروه خود را به تنهایی نژاد برتر بود،
و همه خارجی بودند به نفرت شود .ارزش افراد با الهام از رکورد پیدایش بسیار
بالتر از این قبیله خرده افزایش یافت .و برای همه پیچدگی ما ،بدیهی است که
.جهان ما در به همان اندازه پر از قبیله گرایی که در گذشته بود

زندگی در قانون
تفاوت قابل توجه دیگر بین تورات و دیگر قوانین حقوقی معاصر این است که
کسانی که کدهای مصاحف صحابه مستقیم از قوانین است .در حالی که قانون خدا
است که دوست ندارم .این فرمان پراکنده بین اسناد و حوادث تاریخی است .ما از
برخی از حادثه در سفر در صحرا به عنوان خوانده شده ،پس ما باید چند فرمان
بازگو ،پس از آن یکی دیگر از حادثه ،برخی از احکام ،و غیره این قطعا نشان
دهنده چگونه خدا اطاعت در نظر گرفته شده به قانون خود را به نه یک ورزش
قانونی آن را یک کد برای واقعی بود زندگی انسان ،که باید روح وجود انسان در
راه است که هیچ قانون خشک واقعا می تواند تاثیر گذار باشد .این بود که مجموعه
ای از یک ریتم زندگی ،آشکار است که چگونه قانون بود "برای خوب ما همیشه،
که خدا ممکن است ما را حفظ"  -کسی که قانون اطاعت بود که در آن زندگی
می کنند )هاب ) 2تثنیه  4 .:(06:24و غیره( .انگیزه اطاعت از قانون بود به
طوری که ممکن است آنها را نجات خدا و یا وضعیت به عنوان مردم او آن را دقیقا
بود چرا که او انجام داده بود که به فضل ،که آنها را به پاسخ در اطاعت )سابق
).بودند  0:26نیست؛ 8،14 :13؛ تثنیه 06:20
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2-4  در همه جا حاضر و قادر مطلق به روح،خداوند می بیند و همه چیز را می داند
خود است.
بدون گناهان پنهان
 به عنوان، غیر ممکن بود که، او اظهار داشت، و در نتیجه،کار این را می دانست
 اگر او واقعا معتقد بودند )به عنوان او ادعا کرد که، او پس از یک زن شهوت،مثال
 "پس چرا باید پس از یک دوشیزه یا زن.او انجام داد( که خدا عالم مطلق بود
 از کیفر او... جوان ]به عنوان دوستان ضمنی او انجام داده بود[ فکر می کنم من؟
 ضرب المثل.(4 :31  و شمارش تمام مراحل من؟" )ایوب،]خدا[ راه من را ببینید
 "برای،" باعث می شود هشدار علیه بودن "بیعصمت با یک زن غریبه20،21 :5

راههای انسان قبل از چشم خداوند است ،و او اندیشیدن تمام اتفاقات خود را".
همچنین در زمینه گناه جنسی ،دیوید می گفت که آگاهی او از گناه خود بود همیشه
قبل از او )ص (3 :51؛ و همچنین است که او احساس خدا همیشه قبل از او )ص
 .( 8 :16احساس حضور واقعی خدا ما را به آگاهی از گناهان ما منجر می شود .به
همین ترتیب تا به حال خدا را به یاد اسرائیل" :می تواند هر خود را در مکان های
مخفی که من نباید او را پنهان خداوند میگوید آیا من آسمان و زمین را پر کنید؟)جر
)23:24
متن جذاب است به مردم را به ترک گناهان خود .ما باید کار به ملکوت ،زیرا خدا
کامل می داند هر فکر و عمل ما و در نهایت آنها را قضاوت )عبرانیان .(13-11 :4
خطبه در کوه است که واقعا در اطراف ترجمه این آگاهی که خداوند بیند و می
داند همه چیز را به عمل است .افکار ما معادل اعمال ما هستند .و در عین حال
اغلب ما فکر می کنیم که این واقعیت که ما به اندازه کافی باهوش به آنها را بیان
نه در عمل به نوعی یک شکست کمتر است .و در عین حال خدا فکر ما را می بیند
از دور .درک این کمک خواهد کرد که ما بزرگترین خطر در زندگی مذهبی اجتناب:
به یک شکل ظاهری معنویت ،زمانی که در داخل ما مرده اند .برادر فرد برلین
اظهار داشت" :مردی که طریق و از طریق واقعی است چه خداوند دوست دارد؛
که در آنها" بدون "و" در "واقعا یک؛ که غالب اقناع است ":تو خدا به من می بینی
"" .توجه داشته باشید که خداوند عیسی هر یک از نامه های او آغاز می شود به
کلیسا با موضوع" :من می دانم "...؛ علم مطلق او از مردم خود باید به ایجاد
انگیزه برای رفتار مناسب .انتقادات خود را از آن کلیسا مفهوم را میرسانند که آنها
این واقعیت است که او آنها را و راه خود می دانستند درک نیست .هانا بر علم
مطلق خدا منعکس شده بود .و بر این اساس او پنیناه می گوید به افتخار نکنند و
به استفاده از کلمات سخت در برابر او ،دقیقا به این دلیل" :بحث هیچ بیشتر از آن
بیش از با افتخار ،اجازه دهید سختی نیست از دهان شما آمده ]الف وی ام جی :[.
برای خداوند است خدا از دانش ،و با او اقدامات وزن "در اینجا و در حال حاضر،
).چرا که او می بیند و همه چیز را می داند ) 1سام 3 :2
زبان عبری منعکس کننده واقعیت های خاص در مورد ماهیت راه خدا .کلمه
مشترک عبری برای "برای دیدن ،به ویژه هنگامی که در مورد خدا» دیدن
«استفاده می شود ،به این معنی نیز برای ارائه .ابراهیم آرامش اسحاق که "خدا
ارائه می کنند '[ بره ببینید":؛ )پیدایش  8 22ار وی ام جی  (.و به  [AVرا برای خود
این ترتیب ار ام وی جی .تفسیر یهوه-ها جیره به عنوان به معنی "خداوند خواهید
دید ،و یا ارائه )ژنرال  .(22:14همان کلمه استفاده شده است که شائول می
پرسد بندگان خود را به "ارائه" او را یک مرد ) 1سام .(16:17 .هنگامی که هاجر

گفت" :تو خدا من می بینی" )پیدایش  (16:13او ابراز قدردانی خود را برای ارائه
خود را برای او .این بدان معنی در عمل است که این واقعیت خداوند می بیند و
می داند همه چیز بدان معنی است که او می تواند و در نتیجه و در نتیجه برای ما
در شرایط زندگی را فراهم کند .برای او می بیند و همه چیز را می داند .توجه
داشته باشید که امثال 28:27 .و  7 :29ار وی صحبت از 'پنهان کردن چشم «در
معنای ارائه گیری برای نیاز به دیگران نیست .نظر خدا پنهان نیست ،و بنابراین او
باعث می شود ارائه .دی تی  7 :2 .صحبت می کند چگونه خدا "می دانستند"
.سفر اسرائیل از طریق بیابان ،و بنابراین آنها "فاقد هیچ چیز
انگیزه ای برای توبه
ما ممکن است تعجب کند که چرا یک فصل مانند حزقیال  27پر از این توصیف
دقیقه از استفاده از تایر است ،همه منجر به خدا تلفظ قضاوت بر او .مطمئنا
اتصال در این واقعیت است که دانش دقیق خدا از زندگی ما ،محیط اطراف،
تعاملت و غیره باید ما را به توبه است .نه تنها دانش ما از خدا ،بلکه دانش او از
.ما ،ما را به داوری او مسئول است
باز بودن با خدا
این واقعیت خداوند می بیند و می داند همه بدان معنی است که ما نیز ممکن
است در نماز و مراقبه باز زندگی ما قبل از او .ارمیا "نشان داد راه من" قبل از
پروردگار زیرا او می دانست که خدا "ترست کمر و قلب" )ارمیا .(11:20 .این
ممکن است که چرا مردان مانند ارمیا با خدا تا حدودی »خشن« بود .هر آنچه که
آنها در مورد خدا احساس ،آنها به او گفت .آنها خیلی می دانست که خدا افکار خود
را می دانست  ....وجود دارد و هیچ نقطه ای در گفت کلمات خوب به خدا در نماز،
در حالی که احساس سخت تر در مورد او در قلب آنهایی که است .پسالم صحبت
کردن با خدا در راه دور «ناهموار ،از ما است .آنها پور از احساسات خود ،خشم و
سرخوردگی خود را با دشمنان خود را ،عدم توانایی خود را برای درک اینکه چگونه
خدا در حال کار  ...و آنها اجازه دهید آن را همه چسبیدن به پایین .به نظر می رسد
هیچ ذخیره با خدا؛ آنها به او صحبت می کنید اگر او دوست و آشنایی آنها است.
دیوید پنجه نرم می کند با خدا را به انتقام علت من ")ص ،(35:23 .او تظاهرات
که چگونه او در سمت راست است و چگونه او مشتاق برای خدا به او قضاوت
خواهند کرد .و پس از انجام پیامبران ،در اصوات آنها گاهی اوقات در تفسیر در
نبوت آنها فقط ادا کند .احساسات که دیوید اغلب به نظر می رسد احساس بود:
"لعنت به این مردم!"  ،اما او این هرچه از خدا و از او میخواهد آنها را لعنت کند.
:هنگامی که ما مانند دیوید احساس دشمنان ما ناعادلنه هستند ،ما می توانید

.به دنبال انتقام است .اما این پاسخ ما می توانیم ،کتابمقدس است . 1-
احساس درد و خشم را انکار کند .و در عین حال ،آنها سطح به نحوی .و ما 2.
پیوستن به صفوف از میلیون ها نفر از مردم آسیب در این دنیا ،که آن را از در
.برخی از راه بر دیگران
یا ما می توانیم به عنوان دیوید انجام به نظر می رسد انجام داده اند .نگاهی به 3.
این احساسات ،کامل به عنوان آنها ،با لبه های خشن صاف کردن آنها را  ...به خود
خدا .پور همه آنها را بیرون در نماز و ترک او به حل و فصل این موضوع .در عبور
از این متناسب با نتیجه گیری از روتنپزشکی مدرن است که ما می توانیم
احساسات ما از بین نمی برد ،بنابراین ما باید آنها را در یک راه مناسب را بیان
.کنند
این گزینه دوم این است که چگونه من درک می کنم مزامیر لعنت امیز .کسانی که
گسیل احساسات انسانی به خدا نماز خوانده شد ،حتی اگر آنها به نظر می رسد تا
حدودی خلف روح مسیح است .در واقع ،هنگامی که خدا ستایش سلیمان برای
زندگی کسانی که از او نفرت نمی خواهیم ،او به نظر می رسد به طور غیر
مستقیم از میل دیوید فقط برای این ) 2تواریخ (1:11 .حیاتی است .نویسنده
مزمور  ،137نشسته عصبانی و ناامید شده از یک رودخانه بابل ،با چنگ خود را
حلق آویز بر روی شاخه های بید ،که به استهزاء )"عذابپ ی اس  137:3ار وی ام
)جی
توسط پیروز سربازان بابل که او را بردند اسیر بودند  ...او احساس با آنها
عصبانی .به ویژه هنگامی که آنها سعی کردند به او را یکی از آهنگ های معبد آواز
خواندن )"آواز خواندن ما یکی از آهنگ صهیون"( .و ،به عنوان یک مرد تلخ می کند،
ذهن خود را از یک صدمه به دیگری رفت .او به یاد که چگونه زمانی که بابل حمله
کرد ،ادوم برادران عبری خود )عوبدیا  (11،12کمک نکرده بود .آنها در سربازان
بابلی در پاره پایین معبد بود ،گفت" :با خاک یکسان کردن آن ،با خاک یکسان
کردن آن ،حتی به بنیاد" .و به این ترتیب در خشم و ناراحتی این یهودی دعا می
کند با اشک ،به عنوان او به یاد صهیون" ،ای دختر بابل  ...خوشحال باید او باشد،
که تو به عنوان نمودی ما خدمت کرده است .مبارک باید او باشد ،زیرا کسیکه و
خدا این واژه ها به عنوان خوانده  RV).آنهایی که کمی تو در برابر راک ")8،9 :
شده عصبانی به عنوان یک نماز ،و در برخی از احساس آنها را تحقق آنها داشته
باشد .برای این کلمات هستند تا در  18کشیش را برداشت 8،21 :و کاربردی به
آنچه در نهایت به بابل اتفاق خواهد افتاد .فرزندان معنوی او خواهد بود در برابر

سنگ مسیح ،سنگ دانیال  02:44نقش برآب ،در بازگشت او .او در قطعه مردم
.بابل به رهبری او را به مخالفت فاصله خواهد شد
این باعث می شود این مزامیر یک چالش به ما ،که در آنها نشان دهد که چگونه
برادران قبلی ما ریخت روح خود را ،خشم خود ،شک و تردید و ترس خود را،
شادی خود را و سرزندگی بیش از حد  ...به خدا که نماز می شنود ،به خدا که
احساس عاشقانه برای ما ،که برای احساسات ما احساس می کند ،که می بیند و
همه چیز در قلب انسان می داند ،حتی از طریق خداوند ما عیسی مسیح .و ما باید
پرسید که آیا نماز ما را از این کیفیت ،و یا اینکه آیا ما را به باتلق حد وسط
تضعیف ،عبارات استاندارد همان ،کلمات همان قدیمی ها و تم های  ...و حتی بدتر
از آن ،می تواند از آن است که ما درک که خدا تنها می بیند و شنود کلمات ما به
او در نماز رسمی می گویند ،و نادیده دیگر احساسات و افکار ما را؟ دیدن او می
بیند و همه چیز را می داند ،بنابراین اجازه دهید ما پور از همه این است که در
.درون ما قبل از او .و ما که مبارزه با خشم و آزردگی پیدا کردن آن زیبا و درمانی
این باز بودن با خدا آنچه باید منجر برخی از قهرمانان بزرگ از ایمان به خدا ظاهرا
آشکارا سوال .ارمیا شکایت می کند که صهیون هیچ تسلی )لم 9 :1ار وی  - (.در
اشاره به نبوت از است 1 :40 .است که زمانی که یهودا را به اسارت رفت ،آنها را
به یک تسلی داشته باشد .وقتی ارمیا شکایت می کند که "تسلی است که باید روح
من تازه کردن دور است از من" )لم (1:16 .او قطعا گفت" :تسلی پیشگویی
اشعیا فقط به سادگی آمده است!" .او داشت و آنها را بیان آشکارا .الیشع به
همین ترتیب است زبری آشکار با خداوند است که تنها می تواند از دانستن قطعا
خود را که خدا به طور کامل مشاهده و احساسات درونی خود را می دانستند آمده
است" .چرا باید برای خداوند صبر کنید من دیگر هیچ؟" ) 2پادشاهان  6:33ار وی(
بیان خشم خود ،به زبانی که کامل تکان دهنده به خواندن تا زمانی که ما متوجه
است که قلب خود ما احتمال چنین احساساتی عمومی پناه هستند ،حتی اگر هرگز
شفاهی .صمیمیت از پیامبران دیگر با خدا در زبری و آشنایی که برخی اوقات
استفاده های را ص منعکس شده است!:23،24 :44 .؟!! "برخیز چرا شما خواب،
خداوند ما را بیدار بازیگران نیست برای همیشه چرا شما چهره تان را پنهان چرا
رنج و ظلم و ستم ما شما را فراموش کرده؟
کلمات ما
ارمیا 17:10 .گوید که خدا آزمون کلیه و همچنین به عنوان قلب احساسات و
همچنین افکار .این است که کامل چیزی را برای اغلب ما گناه ما را توجیه به
عنوان گرفتن اجتناب ناپذیر از احساسات ،به خصوص اگر ما در راه گناه عصبانی

هستند .اما خدا را تجزیه و تحلیل احساسات ما ،و همچنین افکار ما  ...و آن را به
خصوص جدی به منعکس کننده که خدا حرف ما را می داند .ارمیا 17:16 .توسط
جان برایت ترجمه" :آه ،تو دوست می دانم چه لب من گفته اند تا پیش از تو بوده
است!" ،یعنی کلمات ما قبل از دادگاه بهشت خود را ارائه .افکار ما ،احساسات و
کلمات همه در جزئیات با خدا در نظر گرفته .آن را بدون استدلل های خوبی که از
کلمات ما را کنترل است که همه حقیقت برای سخنان زیبا ما را به خدا توجیه
نیست که او نیز از طریق احساسات و افکار ما جستجو .راحتی این است که او با
.لطف و مرحمت و درک جستجو می کند
پل دو بار خوانندگان خود را که او صحبت می کند حقیقت چرا که او در نزد /
حضور خدا ) 2 .قرنتیان  (2:17 0:19زبان را تضمین کند .این واقعیت خدا همه جا
از طریق روح خود در او وجود داشته باشد ،که او وجود دارد ،باید ما را حداقل
منجر به صادق .در روز قیامت ،اسرائیل را محکوم می دانید که خدا کلمه هر خود
شنیده .اما اگر قبول کنیم که واقع در حال حاضر پس از آن ما خواهد شد در
کلمات ما را تحت تاثیر قرار است .و با کلمات ما ما خواهد شد توجیه )ای زی
 .( 35:12بازتاب بر علم مطلق خدا ما را به تعجب در حساسیت خود را به رفتار
انسان است .او متوجه حتی زبان بدن از زنان در است -16 :3 .و آنها را برای راه
آنها راه می رفت ،محکوم کرد .این است که چگونه از نزدیک او رفتار انسان
مشاهده می کند .هانا پنیناه می گوید که برای صحبت با افتخار چرا که "خداوند
خدا از دانش است ،هر چند اقدامات می شود وزن نیست" ،به عنوان مثال آنها
).فورا قضاوت نیست ،اما ،آنها قطعا خواهد بود ) 1سام  3 :2ار وی ام جی
از آنجا که خدا را می بیند و کامل تمام می داند ،ما باید متوجه باشند که او مفاهیم
ناگفته از کلمات ما متوجه .کلمات شغلی از توبه کار  5 :40توسط خدا را به
عنوان کار به طور موثر محکوم خدا دیده می شود ،به دلیل احتمال آنها صرفا به
عنوان یک ماسک بر روی احساسات درونی شغلی که خدا ناعادلنه با او بوده است
گفته شد )کار  .(8 :40اما زمانی که کار به طور موثر با استفاده از کلمات مشابه
در ایوب  ، 6 :42خدا آنها را می پذیرد .توانایی خدا برای دیدن به هسته بنابراین باید
نه تنها کلمات ما تاثیر می گذارد اما در استنباط ما صداقت قلب در پشت کلمات
.که ما استفاده کنید
صداقت در کسب و کار
در میان یک بخش از امثال ما تشویق به صادق بودن در کسب و کار ،فقط با
استفاده از وزن و کاستن از قیمت از آنچه شما می خواهید برای خرید ،می
خوانیم" :چشم شنوایی و گوش دیدن است ،خداوند حتی ساخته است هر دو آنها

")امثال .(20:12 .مطمئنا نکته این است که خداوند می داند همه چیز ،به عنوان
ایجاد خود را از حواس ما نشان؛ و بنابراین ما باید بالتر از هیئت مدیره در تمام
.معاملت ما باشد
انگیزه از موعظه
پولس میگوید که او شخصا از موعظه او سود نیست ،اما در نزد خدا او را موعظه
) 2قرنتیان  2:17انگیزه ما در موعظه ،اعم از آن برای نشان دادن قابلیت های
فکری ،و یا به کسی صادقانه صرفه جویی ،و یا صرفا به نگاه خوب در چشم
برادران ما ،همه چیز در وزن تا؛ و بنابراین ما باید در نزد خدا موعظه ،دانستن او
.به تماشای
اگاهی از خداوند
شاید ابهام هدفمند در متن عبری است وجود دارد" :44:21 .ای اسرائیل نباید از
ارائه" :تو من را فراموش نکنید" .این واقعیت  Rمن نمی شود فراموش شده" در
خدا هرگز فراموش ما باید الهام برای او در دور از زندگی روزمره فراموش نمی
شود .به عمل به عنوان اگر خدا همه راه ما را ببینید نیست به طور موثر وجود او
را انکار کند .بابل عمل به عنوان او چرا که او استدلل کرد که "هیچ من بیند  ...من
هستم ،و سوای من دیگری وجود دارد" )است .(47:10 .آنها زبان خدا را به خود
اختصاص داده است ،آنها را خدا در که آنها فکر راه خود را نهان هر نوع قدرت
.بالتر بود ایفا کرده است .و همه ما باید وحشتناک ،ترسناک تمایل به انجام این کار
تواضع
واقعیت این است که فرشته چشم خدا "ما مشاهده" باید ما را فروتن ،نه تنها آگاه
از چگونگی رفتار ما است .ما قبل از خداوند متعال برهنه هستند .از این رو باید
خود را افتخار تمجید نیست ،دقیقا به دلیل "چشمان او مشاهده ملل" )مزمور :66
7).
ایمان در دعا
اگر خدا واقعا دید و همه چیز مطمئن شوید ،پس از آن او مطمئنا می شنود نماز.
ما در بال بردن ابرو ما زمانی که ما به عنوان خوانده شده نماز از جان گذشته
دیوید کنید" :تو نزد من ناشنوا« )مزمور  1 :28او که ساخته شده از گوش باید
قطعا بشنود .خدا البته کر نیست و فقط به عنوان قطعا و بدیهی است ،او نیز به
.همین ترتیب می شنوید

اعتماد به داوری خداوند
من هستم که می داند ،و من شاهد" ،خدا ادعا کرد ،در زمینه صحبت کردن در«
این واقعیت که او را می بیند  R).مورد جدال قانونی خود را با یهودا )ارمیا29:23 .
و همه چیز را می داند قدرت قوی است هنگامی که ما به یاد داشته باشید که خدا
در حال حاضر است قاضی ما ،و نیز یکی از یک مورد قانونی علیه گناهکاران .هیچ
کس هوشمندانه می توانید شواهد برای پوشش همه چیز بیش از حال حاضر .در
زکریا 3 .ما یک تصویر از دادگاه خداوند .خود خدا وزن تا شرایط انسانی و حکم
می دهد .شکل به نام "شیطان است ،متهم ،وجود دارد .در حال حاضر من در جای
دیگر استدلل این است که در واقع هیچ بودن شخصی به نام "شیطان وجود دارد.
من پیشنهاد می کنم به جای این رقم یک وسیله نقلیه برای نشان دادن ما که خدا
از تمام جنبه های هر صورت که قبل از او می آید آگاه است .او به حساب می
گیرد هر استدلل ضد ،در قضاوت او .فرشته او "چشم" محدوده و یا ]عبرانیان[.
").صیقلی" از طریق تمام جهان به جمع آوری اطلعات )زکریا4:10 .
در حال حاضر البته خدا می تواند به سادگی فرمان آنچه حق است و آن را به
عنوان به طور خودکار فقط بود .اما او به ما مایل به درک که او در واقع هر مورد
پردازش ،با توجه به اعتراضات انسان به آنچه او می کند و چگونه او قضات .خدا
بودن ،او با آگاهی کامل از هر دلیل ممکن و نکات دقیق وظریف و عامل زمینه
قضات .او مورد ضد داند .و بنابراین اگر به عنوان مثال ،کسی با سرطان تحت
تأثیر قرار نمیگیرند او تمام استدلل ضد در آن صورت در نظر گرفته .ما اطمینان
داریم که خدا بسیار جوهر عشق است ،و به معنای تنها راه نجات نهایی ما در پایان
دوم ما است .او با توجه به آنچه من می الگوریتم نهایی پاسخ ،مصرف کامل تمام
آینده های ممکن و حرکت انسان ممکن است به حساب قضات .زمانی که شما
بازی شطرنج در برابر یک کامپیوتر ،برنامه به سادگی نژادها پیش در نظر گرفتن
همه میلیون ها پیامدهای آتی ،هر حرکت ساخته شده است ،که توسط شما یا
توسط کامپیوتر است .خدا بی نهایت بال است که ،اما شاید یک قیاس مفید است.
پذیرش این به ما قدرت می بخشد به قبول تصمیمات خدا حتی اگر در عشق او،
برخی از کسانی که تصمیم گیری باز به تبصره های نماز انسان هستند .همه این ما
را به منعکس چگونه ما به سادگی نمی تواند در نهایت قضاوت برای ما می دانیم و
درک بسیار کمی از عوامل بی شمار در پشت رفتار انسان های دیگر .و در عین
حال زکریا  3دیدگاه ما نشان می دهد جاشوا کشیش عالی بستری که شورای
الهی ،به عنوان اگر خدا در فضل خود است به ورود به یک نوع از تقسیم قدرت با
مردم خود ،با توجه نظرات و شرایط ما ،فقط به عنوان او می خواست که بود

گوش دادن به مردان مانند تصمیمات اوموسی و ابراهیم به عنوان مثال در مورد
.سدوم و اسرائیل است
خدا قادر مطلق و از ازل تا ابدالباد است 2-5.
واقعا باور دارم که ما نیز واقعا برای همیشه زندگی می کنند
ببینید که چه ایجاد شده در  1:12ایجاد شده بر این" :تو هنر نیست از ازل ای یهوه
خدای من  ...ما باید ]در نتیجه[ میرند" .اگر ما واقعا باور دارم که ما مردم خود را،
نه کسانی که از این جهان است ،و این که ما واقعا بخشی از خانواده ابدی او ،پس
از آن ابدیت خود تضمین نجات ابدی ما می شود .دیوید خواسته می شود در مرگ
"گرفته شده است" نه ،منعکس کننده به عنوان او که "سال تو تا جمیع نسلها
است« )مزمور  .(24 :102ابدیت خدا الهام بخش ایمان ما به اشتراک گذاری
.است که ابدیت
دیگران را قضاوت نکنید
قدرت مطلق خدا نه تنها الهام بخش ایمان ،آن نیازمند حتی بیشتر از آن .از آنجا
که خدا به تنهایی قدرت برای نجات و نابود کردن ،او به تنهایی در نهایت می توانید
قضاوت کنید .واقعیت این است تنها یک قانون وجود دارد دهنده یعنی تنها یک
قاضی )جیمز  (04:12وجود دارد .به قاضی ،بنابراین ،به نقش خدا را در راه کفر
آمیز ناحق برای خود نقش قانونگذار و قاضی .با این حال ،جدا از خدا ما ناتوان
هستند ،به طور کامل و کامل .ناتوانی ما نیاز به بر عمیق تر منعکس شده است .ما
.به سادگی نمی تواند قضاوت کند .قدرت مطلق خداوند به تنهایی آن را مانع
اعتماد در ثروت
خدا ،سخن گفته است دو بار ،یک اصطلح برای تاکید الهی بر چیزی ،که تمام
قدرت متعلق به او ،خدا  -است و دقیقا به این دلیل ،دیوید می گوید ،ما باید قلب
خود را بر ثروت تنظیم نشده اگر آنها رخ می دهد به افزایش )مزمور :62
 .(10،11به عنوان رشد اقتصاد جهانی ثروت بیشتر و بیشتر ،افزایش در ثروت
وسوسه که در آن صورت بسیاری از مؤمنان ،هر دو نسبتا غنی و نسبتا فقیر ،در
بسیاری از کشورهای جهان است .من حدس می زنم که بیش از  50درصد از
مسیحیان را تجربه کرده اند که افزایش در ثروت بیش از  20سال گذشته است.
وسوسه است البته به قلب ما مجموعه 'بر آنها ،و توهم آزادی که به افزایش ثروت
به ارمغان می آورد .این وسوسه موذی ترین ،دیوید می گوید ،می توان با یک حس
عمیق از چقدر مهم است به این باور است که تمام قدرت از خدا غلبه بر .این به

این معنی که پول به قدرت برابر نیست .چرا که همه قدرت است از خدا .هنوز
قلب خود را بر پول تنظیم نشده چرا که قدرت از خدا  ...این ساده ،کلمات الهام
به طور چشمگیری اژدر مهم ترین اصل این جهان :که پول = قدرت .آن را نمی
.کند .کامل به سادگی ،چرا که همه قدرت است از خدا
خداوند مقدر کرده 1.5-1.
تواضع و گریس
درک درستی از سرنوشت ما کمک می کند به سمت فروتنی واقعی و قدردانی از
فضل .این زمینه بسیار است که در آن پل ایده در رومیان معرفی شده است .او
خواست خوانندگان خود را به قدردانی فضل با تأمل بر چگونه جبر شامل چیزی به
مراتب بیش از و بالتر هر چیزی که ما می تواند 'آیا' یا 'می شود در حقوق خود ما
است .علوه بر این ،پولس در افسسیان تقدیر ،5،6 :1 .و می گوید که این نشانه
ای از گریس -خدا است و در نتیجه ما ...به ستایش جلل فیض او" .تقدیر نیز با آن
به ارمغان می آورد قدردانی از فضل ،و ستایش واقعی برای آن است .جبر به
فیض می کند به بی حالی ایجاد انگیزه و فتالیسم -اگر آن را به درستی درک.
هنگامی که خداوند از ما چگونه انتخاب شده اند ،بال و فراتر از هر گونه تلش در
بخشی از ما صحبت می کند ،او در ادامه به آموزش که دقیقا به این دلیل ،ما
).مسئولیت داریم که به تولید میوه ،به دعا ،به عشق به یکدیگر )یوحنا 16،17 : 15
با وجود قضا و قدر ،هزاران نفر بی شماری از تصمیم گیری برای آزادی اراده ما را
به هر روز وجود دارد .سعی کنید به خرس که در ذهن برخی صبح خواب بیدار می
شوید .هر چه وضعیت ما در آن هستیم ،زندگی بر روی یک هیجان و معنا و چالش
می کشد .این واقعیت ساده که سرنوشت ،از داشتن شده است توسط فضل
انتخاب شده ،باید کامل ما را در هر یک از این تصمیمات آزادنه الهام بخش است.
ایده کتاب مقدس واقعی لجرم باید با آنهایی که غیر از کتاب مقدس اشتباه گرفته
شود .رومیان ،یونانیان ،مصریان و غیره همه معتقد بودند که توسط خدایان ،مقدر
به مسابقه ویژه ای است که به تنهایی به حال اتصال درست با الهی انتخاب شده
بود  ...اما آنها فرض را بر این تقدیر به دلیل برتری طبیعی خود بود .تقدیر از کتاب
مقدس است اساسا متفاوت که ضعیف هستند انتخاب شده و قوی را رد کرد ،نه
به خاطر آنها هوشمند ،زیبا ،کار سخت ،موفق ،خوش شانس  ...بلکه دقیقا چون
آنها ضعیف است و فقط آنها چه کسانی هستند .این به لطف قضا و قدر است .و
آن را بسیار فوق العاده است که هیچ کس نمی تواند منفعل به آن است .بر این
اساس بسیار ،پل خواستار به حل و فصل اختلفات خود را به خاطر نام خود را در
کتاب زندگی )فیل  (2،3 :4نوشته شده بود .این کتاب از پایه و اساس جهان نوشته

شده بود ،و این واقعیت نام ما در آن نوشته شده اشاره به مفهوم جبر است .این
واقعیت بدان معنی است که در عمل ما به سادگی نباید با هم بگومگو با دیگران
.که در آن فضل همان تقدیر به اشتراک گذاری
هنوز کینه جویی نمی شود
جوزف درک عمومی داشته است .او برگزار شد هیچ کینه ای نسبت به برادران
خود ،و نه می شود کینه جویانه به آنها ،چرا که او چیزی از تقدیر درک کرد" :شما
به معنای شر در برابر من .اما خدا آن را خوب به معنای ")پیدایش  .(50:20و
چون او می دانست که نیت خوب خدا از طریق نیت بد دیگران کار می کردند،
جوزف محتوای به ترک تمام در دست خدا بود ،و بر این اساس او اطمینان برادر
خود را که با توجه به درک خود را از این سرنوشت ،او نیست ضربه به پشت سر
آنها را برای آنچه که می خواهم به او انجام شده است .خداوند از آمدن »ساعت«
او از مرگ صحبت کرد که اگر آن را به نحوی از پدر مقدر شد .اما درک او از این
بود به یک تقدیرگرایی صرف منجر نمی شود ،بلکه به افزایش حس اهمیت
اطاعت ،از بازی بخشی خود را در درام پدر به بهترین توانایی های خود )یوحنا :7
6،8؛  .(23،27 : 12یوآب به همین ترتیب ،به هنگام مواجهه با یک نبرد در برابر یک
ارتش بسیار برتر ،اظهار داشت" :اجازه دهید خدا به انجام این کار است که خوب
است در چشم او"  -اما این تربیت اعتقاد به سرنوشت بلکه تلش متعصب به
.مبارزه برای ) 1تواریخ  (19:13خداوند ،که خدا با پیروزی پر برکت
هرگز فراموش نمی شود
همه ما در زمان مبارزه با احساس فراموش شده است .با این حال ،اگر ما شد،
قبل از پایه و اساس جهان شناخته شده است ،خدا در واقع به ما در سراسر بی
نهایت از زمان است که از سال "آغاز" به تصویب رسید یاد می شود .چرا باید از
او ما در حال حاضر فراموش کرده ام؟ این واقعیت تقدیر و علم غیب است که
بخشی از آن را باید در نتیجه ما راحتی که هرگز ،هرگز ،ما توسط او فراموش
شده است .و بنابراین ،آنچه ،بنابراین ،اگر دیگران به ما فراموش کرده ام ،اگر ما
از صحنه های خود محو شدن ،خانواده های ما دیگر به ما نیاز دارند ،به ندرت با ما
تماس بگیرید  ...برای خدا که هرگز به ما از آغاز فراموش می دهد ،خواهد ما در
حال حاضر فراموش نکنید .در واقع در هر لحظه از زندگی ما در حال حاضر در
برخی از راه اوج هدف برنامه ریزی شده طولنی خود را برای ما ،که در زمان
توسعه هزاره ژن برای رسیدن به ایجاد منحصر به فرد است که به شما است.
قرار دادن این الهیاتی تر ،پل تیلیش نوشت" :آیا هر چیزی که می تواند ما را از
فراموش شدن باشید که ما از ازل شناخته شده بودند و در ابدیت به یاد داشته

باشد تنها یقین است که می تواند ما را نجات دهد  ...ما نمی توان فراموش کرد،
).چرا که ما تا ابد شناخته شده است ،فراتر از گذشته و آینده ")1
:نوشته
(1) Paul Tillich, The Eternal Now (New York: Scribner's, 1963) p. 25.
خدا یکی است و تنها یکی از خداوند عیسی وجود دارد 2.6.1-
تقتضا برای همه ما
که خدا یکی است فقط یک عددی نیستند .اگر تنها یک خدا وجود دارد ،به همین
جهت در تقاضای ما است .از آنجا که او خدا یکی است ،او خواسته همه عبادت ما؛
و چون او یکی است ،به همین جهت در رفتار همه مردم خود را همان ،بدون در
نظر گرفتن ،به عنوان مثال ،از ملیت آنها )رومیان  .(3:30همه پرستندگان حقیقی
از یک خدا ،چه یهودی و چه غیر یهودی ،متحد که در آن ارائه می دهد یک خدا نجات
به آنها بر اساس همان .واقعیت این است تنها یک خداوند عیسی همان دللت برای
او )رومیان  ( 10:12وجود دارد .پل این مفاهیم در نظریه وحدت خدا را دیدم .اما
این دکترین نیاز تأمل در قبل از ما آمده به درک این نتیجه گیری .مسیح آموخت که
دستور که خدا یکی بود و بنابراین ما باید خدا را دوست دارم شامل دستور دوم :به
عشق به همسایه ما را به عنوان خودمان .دستورات اول و دوم در واقع یک دستور
بود .آنها جدایی ناپذیر بخشی از فرمان اول ) 31-29 :.مرقس  (12بود .به همین
دلیل است ،دو فرمان ،به خدا و همسایه را دوست دارم ،از در منحصر به فرد در
لوقا سخن گفته است" :27،28 :10 .این کار را انجام  ."...اگر خدا یکی است،
پس از آن برادر ما خرس یکی نام خدا ،و به عشق خدا است به عشق برادر ما
یوحنا .(04:21 .و از آنجا که تنها یک خدا وجود دارد ،این خواسته تمام انرژی (CP 1
معنوی ما است .فقط یکی وجود دارد ،یکی از خدا ،که خواهان عزت است برای
مردان و قضات آنها )یوحنا  - .(08:50نتیجه وحدت خدا باید به معنای ما جلل
.مردان به دنبال ندارد ،نه ما برادر ما قضاوت خواهند کرد
که خدا یکی است یک فرمان ،یک امر ضروری برای اقدام است )مرقس :12
 .(28،29این زمینه تمام شریعت و پیامبران )کوه  - (22:40آن است که اساسی
است .اگر خدا وجود دو ،خداوند تنها نیمی از انرژی های ما طلب می کند .هیچ
چیزی نمی توان به هر چیز دیگری داده شده است .برای هیچ چیز دیگری را به
وجود دارد .تنها یک خدا وجود دارد .می تواند بدون بت پرستی در زندگی ما وجود
دارد ،چرا که تنها یک خدا ) 2پادشاهان  (18،19 :19وجود دارد .از آنجا که "دیگری
نیست ،ازان تو را در نتیجه فرایض او" )تثنیه  .(39،40 :4متن عبری ای4 :6 .

نشان می دهد» :خداوند خدای ما ،خداوند یکی است" ،در نتیجه ارتباط وحدت
خداوند با وجود او خدای ما ،تنها خدا و استاد بی نظیر از قوم خود .این هم لینک
اولین اصل وحدت خدا با آن از عهد به ابراهیم؛ برای "من خدای خود را" یکی از
ویژگی های این پیمان بود .یک خدا تنها یک نفر؛ همه سیستم های مذهبی می تواند
.به یکی از امید اسرائیل منجر شود
ذی تی 6:4به مراتب بیشتر از یک متن مدرسه یکشنبه .در واقع خدا یکی است.
اما در نظر گرفتن زمینه .موسی را تعیین کرده است تا مردم انتظار او را به آنها
ارائه یک لیست طولنی از دستورات دقیق؛ او به آنها گفت که خدا به او گفت :نزد
آنها "همه احکام اعلم  ...که آنها ممکن است آنها را انجام  ...شما باید مشاهده به
انجام بنابراین به عنوان خداوند خود را خدا به شما فرمان را  ...شما باید در تمام
راه به راه رفتن که خداوند خدای خود را خداوند به شما فرمان  ...و این است
اوامر و  ...که شما ممکن است آنها را انجام دهید  ...بنابراین شنیدن ای اسرائیل
و مشاهده به انجام آن ]مفرد[  ." ...در حال حاضر ما انتظار می رود او به قرقره
کردن یک لیست طولنی از دستورات .اما موسی آینه که آخرین عبارت با سادگی:
"بشنو ای اسرائیل ،خداوند خدای ما یکی است" )تثنیه  .(4 :6-31 :5و در این
زمینه به او می دهد هیچ احکام دیگر" .مشاهده به انجام آن" است با "خداوند
خدای ما یکی است" همسان .این است جوهر تمام دستورات خداوند است .و او
راست می رود می گویند" :و این کلمات  ...باید در دل خود می شود" و آنها به
صحبت از آنها را به فرزندان خود در خانه و توسط راه ،بر دست خود را و در پست
از خانه های خود اتصال آنها .برخی از سنت های یهودی ،شاید به درستی ،جای از ،
".بشنو ای اسرائیل ،خداوند خدای ما یکی است" است .و این در واقع زمینه
این وحدت خدا و ضرورت از آن را به او را دوست دارم با تمام قلب است که آنچه
به برنامه ریزی برای زندگی روزانه خود بود .به همین دلیل است عمل یهودی در
روز به تلوت از چندین بار بود ،و نیز در بستر مرگ است .دی تی  6:1 .ار وی
آمده است" :در حال حاضر این فرمان ]مفرد[ ،قوانین و احکام  ...خداوند ،خدای
ما یکی است" .و سپس به آنها گفته برای نوشتن قوانین در پست درب خود را و
غیره این سخت است به معنای واقعی کلمه همه ارسال  613از آنها وجود دارد .با
این حال طیف روش زندگی برای اسرائیل در دستور تک خلصه شد  ...که خدا
یکی است .در آن بود و یک فرمان است .نمی بیانیه صرف .و آن این که آنها به
صحبت می کنند به فرزندان خود در مورد و به طور مستمر بر تفکر بود .بنابراین
وحدت خدا حتی امروز خلصه ای از تمام خواسته خدا و مورد نیاز است برای ما،
که او باید یک و تنها در زندگی ما باشد و با تمام این بدان معنی است که در عمل.
متعصبان یهودی که در کشته گریه نبرد خود را به حال "خداوند ،خدای ما یکی

است!" و بعد از مدتی خاخام آکیبا توسط رومی ها به زنده آسمانها شد ،گریه به
عنوان پوست از استخوان خود محروم شد" :خداوند یکی است؛ و شما باید
خداوند ،خدای خود را با تمام قلب خود را با عشق ،با تمام روح خود را ،و تمام
توان خود را ") .(1و موارد بسیاری وجود دارد از هولوکاست از همه چیز مشابه
.وجود دارد
ما دو استاد ندارد .تنها یک .بنابراین ،بیشتر ما این درک ،بیشتر ما خود را تنها به او
بدهد .و این منجر به بعد ،در تفکر عیسی مسیح ،به داشتن هیچ افکار اضطرابی
برای فردا .برای یک زندگی از خود گذشتگی کل به او بدان معنی است که ما نیاز
به حدود فردا )کوه  (24،25 :6نگران نباشید .اگر ما به دنبال اولین پادشاهی خود
).را ،پس از آن ما نمی خواهد نگران فردا )کوه 33،34 :6
هیچ بت پرستی
یک ضربه مذهبی در همه مردان ،تمایل به خدمت کسی یا چیزی وجود دارد .به
طور کلی ،مردان و زنان این غرق در پرستش بتها از بسیاری از این سن مادی .اما
برای ما است ،به یک خدا ،یک کانال به تنهایی برای خود گذشتگی ما وجود دارد.
برای خدا یکی است .زمانی که اسرائیل چشمه خداوند را رد کرد ،آنها بسیاری از
چشمه های دیگر ،در قالب بت )ارمیا .(2:13 .نیاز به عبادت است در تمام مردان
و زنان .از ما خواسته به تمرکز و تقدیس که شور و شوق صرفا برای یک خداوند-
به اشتراک گذاری آن بین بسیاری از چیزهایی که خواستار آن هستند .رومیان  1تا
آنجا که به مردان محکوم زیرا آنها همه چیز را خلق علوه بر )ج یکی( خالق
پرستش می رود .همه ستایش میکنند باید به یکی از خود خدا رفته است .و وجود
خواهد آمد روزی که همه جهان متوجه می شود که خدا یکی است )آیا 37:20
عبرانیان - (.که در آنها متوجه خواهد شد که او به تنهایی خدا است و همه چیز
غرور خالص است .از آنجا که خدا به تنهایی مقدس است ،تنها او خواهد شد و
سپس پرستش )کشیش " .(4 :15خداوند به تنهایی باید در آن روز متعالی" ):2
11،17).
برادران ما اغلب و به همین ترتیب به درستی اشاره کرد به ما که ما فقط به همان
اندازه در معرض خطر از بت پرستی به عنوان اسرائیل بودند .جهان ما ،زندگی و
قلب ما ،پر از بت بالقوه هستند .و چه ،در ذات اساسی ترین ،با بت پرستی است؟
به نظر می رسد به من که بت پرستی را کم اهمیت جلوه این خدا فوق العاده از
که ما آنها را سخن گفته است .این باعث می شود متعال خداوند اسرائیل را به یک
قطعه ای از چوب یا سنگ یا به یک حرفه ای های هوشمند و یا خانه جدید .و
بنابراین هر چیزی که باعث کاهش عظمت ،تعجب ،شور ،نشاط در رابطه ما با خدا

بت است .زمان و دوباره در زندگی ما ،خدا است که توسط خرده لبه  -یک ماشین
که نیاز به تعمیر ،قطره قطره شدن نشت ،یک پنجره شکسته شده است .تقریبا
می تواند برای فرکانس و روشی که در آن رخ می دهد این گریه ،بنابراین اغلب
.غم انگیز
حتی بر اساس قانون" ،یه باید یک شیوه ای از قانون ،و همچنین برای غریبه به
عنوان یکی از کشور خود را داشته باشد :برای من خداوند را خدا هستم" ) .لوک
 .( 24:22شمول از خداوند از مردم خود ،ماهیت که نام خود او نشان می دهد می
شود ،باید از خود را اسرائیل منجر به برابر سایر نژادها قائل نمی شود .از آنجا که
خداوند است که او است ،بنابراین ما باید مثل او باشد .وجود و وجود او به آن
نیازمند است از ما )لو  7 :20سی پی  .(10: ،19:2اگر ما واقعا می دانیم که
ویژگی ضمنی به نام او ،ما اعتماد ما به او را )مزمور 9:10؛  .(8 :124اگر ما می
بینیم خدا  /مطمئن شوید در مفهوم تجربی ،ما هیچ شر ) 3یوحنا  (11انجام دهد.
به دانش واقعی عیسی مسیح یعنی ما نمی خواهد بی ثمر ]ج کی" .آماده به کار '[
نه بی ثمر ) 2حیوان خانگی  .(8 :1هنگامی که زکریا می خواستم به زمینه ای
برای ایمان ،او به سادگی گفته شد ،:مرد مانند خدا »من جبرائیل هستم ) "...لوقا
 .(01:19در این بیانیه از نام خدا در سابق 6،7 :34 .به بیانیه های مانند "اعتماد به
خدا شامل نمی شود! او به شما کمک کند! .در عوض ما از فضل ،رحمت ،عدالت
و قضاوت اجتناب ناپذیر از خدا به عنوان خوانده شده .شناخت و تجربه این چیزها
انتزاعی تر ما را به ایمان عملی به خدا منجر شود 55 :.) .آر اس دبلیو ص (119
از آنجا که دیوید به یاد نام خدا ،به همین جهت در قانون او نگهداری می شود .به
همین دلیل است که کتاب مقدس با استفاده از ایده "دانستن" خدا در مفهوم
شناخت او از طریق تجربه ،نه تنها "دانستن" نظریه است .به همین ترتیب جان با
استفاده از "حقیقت" در مفهوم و نه فقط علم درست است اما راه زندگی به
.ارمغان می آورد جلو
ایمان
به یگانگی خداوند است مربوط به قدرت حاکم او در زندگی ما" :او یکی از ]و در
نتیجه[ آنچه بخواهد روح خود را ،حتی که او شایسته برای او آن است که منصوب
شده است) «.ایوب  13،14 :23ار وی ام جی (  .مفهوم حقیقت است که اغلب با
این واقعیت است که تنها یک خدا وجود دارد مرتبط ).(5،6،14،18،21،22 :45
این به این معنی است که همه او می گوید که کل حقیقت است .برای هیچ خدای
دیگری وجود دارد .بنابراین یکی خدا به ما تنها یک ایمان ،امید و غیره داده می شود
)افسسیان  .( 6-4 :4نظام های باور دیگر نمی تواند با ما قابل قبول است .و آن را
نیز به دنبال دارد که به عنوان جیمز اشاره می کند ،در میان جناح مؤمنان واقعی

به دروغ در برابر "حقیقت" است .اگر ما عمیقا آن را باور ،این جناح را تجربه ما
نمی خواهد رخ دهد .آن را به عنوان ساده است .چنین اهمیت حیاتی از وحدت خدا
بود؛ و به همین ترتیب باید زندگی ما را تحت تاثیر قرار ،ساعتی .آن است در نتیجه
پس بنابراین آشکار است که کسانی که به یک خدا ایمان ندارند ،از خدا دور نه تنها
.در درک ذهنی خود ،بلکه در زندگی خود
دیوید به حال به خود یادآوری:؛ ) .ص " (5 :62روح من ،تو صبر تنها بر خدا ]یک
سال نوری بر یک خدا[ برای امید من از او ]یعنی تنها او[" .تنها یک خدا ،یک منبع
کمک و قدرت و در نتیجه به یگانگی خداوند الهام بخش ایمان ما به او وجود دارد.
این انگیزه آسا به گریه نزد خداوند در ایمان" :پروردگار ،و سوای تو برای کمک
به  ...به ما کمک کند وجود دارد ،ای خداوند  ...برای ما بر تو تکیه می کنند ،و به
نام تو" ) 2تواریخ  14:11آر وی ( .جمعبندی ،جیمز  18-14 :2از ارتباط بین ایمان
)باور( و آثار )انجام( صحبت می کند .این هیچ همکاری بروز این است که پس از
آن  02:19در این زمینه می گوید" :تو ایمان که خدا یکی است؛ نیکو میکنی!" )آر
.وی ( .به ایمان به یگانگی خدا به کارهای منجر شود" ،خوبی انجام می دهند
دعا
خدا نمی خواهد از اسرائیل پرسید ،یعنی او نماز خود را جواب ندهید ،چرا که آنها
خدایان دیگر را پرستش ،در حالی که خدا یکی است )ای زی  .(20:31نماز و از
صمیم قلب درخواست همه چیز از یک خدا ،با تکیه بر هیچ چیز و هیچ کس دیگری،
است شکلی از پرستش یک خدا .اگر ما واقعا اعتقاد به یک خدا ،پس ما باید
احساس بی دست و پا مورد درخواست او را برای چیزهایی این یک شکل از
.پرستش او است
شاهد جهانی
دو تم مربوط به نگه دارید در محدوده زمانی معین در نیمه دوم اشعیا :وحدت خدا،
و این ایده که اسرائیل به عنوان یک شاهد به تمام جهان است .واقعیت این است
تنها یک خدا وجود دارد ،هیچ »خدا« موجود برای مراقبت از هر ملتی بر روی زمین
محلی وجود دارد ،مجموعه تا یک پتانسیل شگفت انگیز برای در که تمام جهان باید
از خدا آموخته است که یک و او تبدیل ،و در نتیجه در مشارکت با یکدیگر .و کسانی
که ایمان وجود دارد این است که تنها یک خدا باید در خارج وجود دارد در این دنیا
.به دنبال به دیگران به او
وحدت

پل ،نوشتن به کسانی که فکر می کردند که در وحدت خدا ایمان ،به حال به آنها
یادآوری کنم که این واقعیت ساده به معنی نیاز به وحدت در میان ما فرزندان او،
از دیدن او همه ما را درمان می کند به همان اندازه به عنوان یک پدر واقعا خوب:
"در صورتی که چنین باشد خدا یکی است  ...او باید ختنه توسط ایمان توجیه ،و
]نیز[ در نامختونی از طریق ایمان ")رومیان  3:30آر وی ( .وحدت در میان ما با
این واقعیت است که خدا به دنبال یکی با الهام بخش ما ،دقیقا آنجا که او خود
»وحدت« است ،یکی در خود .خاخام همیشه در درد است به این نکته اشاره
دستور زبان تا حدودی غیر معمول در رکورد خلقت در پیدایش  ،1که به معنای
واقعی کلمه ترجمه آمده است" :یک روز  ...یک روز دوم  ...روز سوم" ،به جای
'یک روز  ...دو روز  ...سه روز ،به عنوان انتظار می رود اگر روز یک اول رفته از
لحاظ زمان "تنها به آن اشاره" .روز اول" )پیدایش  (5 :1به معنای شدت بیشتر
"روز وحدت ،که در آن به چگونه یک خدا به دنبال اتحاد با زمین اشاره دارد» .یوم ،
یک روز ،در واقع به معنی روز است که خداوند مورد نظر به یکی با مرد  ...به
)یگانگی خداوند نگرانی برای وحدت جهان است" )2
نوشته
(1) See L. Finkelstein, Akiba: Scholar, Saint and Martyr (New York: Athenaeum,
1975) p. 277.
)(2) Abraham Heschel, Man is Not Alone (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1979
p. 123.
میثاق رابطه با خدا 2-13
این اظهار نظر شده است که آخرین کلمات خداوند هستند در مزامیر پیشگویی:
"به دستهای تو روح من" ،و این که مزمور در ادامه می گویند" :تو مرا بازخرید،
خداوند از حقیقت« )مزمور  ،(5 :31نشان می دهد که این اولین افکار و اندیشه
های خداوند در قیامت بود .اگر این چنین است ،پس از آن بود آگاهی قوی در او
وجود دارد که خداوند "خدا از حقیقت" بود .این یک عنوان در ارتباط با وعده است.
که در این صورت ،برای اولین بار آگاهی او در قیامت می شده اند که پدر صادقانه
وعده های خود به ابراهیم و دیوید در بال بردن او انجام داده است .چنین مکانی که
وعده در آگاهی خداوند بود .و در داود بیش از حد' ،رحمت  /محبت با محبت و
حقیقت «یک اصطلح فنی برای وعده است ،و آن این چیزهایی که تا به حال" قبل
از اینکه چشم من "بود ،و راه زندگی که در آن او راه می رفت )مزمور .(3 :26
وعده های خدا هستند تا مطمئن تحقق که ما می توانیم آنها را ببینید ،و باید به
دنبال آنها احساس ،به عنوان داشتن شده است به طور موثر به ما در حال حاضر

در چشم انداز برآورده شده است .عبرانیان 10:36 .صحبت می کند از دریافت،
قول میدم .ما باید در حذف را پر کنید :دریافت تحقق وعده .وعده خدا است به
.طور موثر آن تحقق
واردات واقعی از میثاق ارتباط با خدا که ما است که توسط دیوید در  1تواریخ
آورده شده است" :18-15 :16 .به شما فکر همیشه از عهد خود را؛ کلمه که او را
به بر هزاران پشت فرموده؛ حتی از آن عهد که با ابراهیم ،و سوگند خود را
اسحاق؛ و خداوند همان را به یعقوب برای یک قانون برای پیمان ابدی را تایید کرد،
و به اسرائیل ،گفت :نزد تو من به سرزمین کنعان ،قرعه میراث خود را " .این
پیمان ،وعده که مردم خدا را واقعا وارث زمین ،یک قانون ،یک "کلمه ای است که
او فرمان" ،و این چیزی است که باید در مورد تمام وقت فکر شود .وعده مطمئن
شوید که از ورود به انگلستان ،دانش است که با فیض ،با توجه به این پیمان" ،ما
وجود خواهد داشت ،نه می تواند منفعلنه پذیرفته می شود .میثاق قطعیت که
رستگاری بزرگ یک فرمان به عمل تبدیل می شود .ما در حال حاضر می خواهید
در برخی از این اقدامات در عمل است .بازتاب یک لحظه بر قدرت مطلق و
واردات این واقعیت است که پدر به ما وعده داده چیزهایی که نسل ابراهیم را با
ایمان و غسل تعمید می باشد .قانون موسی وعده مشروط بود ،چرا که دو حزب
موجود بود .اما وعده به ما در برخی از احساس هستند بی قید و شرط ،به عنوان
خدا تنها "یک" حزب )گال  (19،20 :3است .و اگر وعده بی قید و شرط خود خدا
است کافی نیست ،او آن وعده را به ما با خون پسر بسیار خود را تایید شده
است .با درنظرداشت این امر ،آن را تعجب آور نیست که ص 5 :111 .حالت که
خدا "تا به حال خواهد فکر عهد او باشد ".این به این معنی است که او فکر کردن
در مورد عهد با ما در همه زمان! و در عین حال که چگونه اغلب در زندگی روزمره
ما بر این واقعیت نشان می دهد که ما واقعا در رابطه با خدا پیمان بسته هستند ...
چگونه اغلب ما در بحر تفکر غوطهور بخش ما در وعده به ابراهیم به اشتراک
بگذارید ،چگونه اغلب احساس می کنیم که ما واقعا در عهد شخصی با خداوند
.متعال
دیوید نوشت مزمور دیگر ،مزمور  ،50که واقعا تفسیر بر پیامدهای رابطه عهد.
کسانی که "یک پیمان با من به قربانی ساخته شده" :به پاسخ به این صرفا با ارائه
فکر قربانی؛ بلکه ،اگر آنها "را عهد من در دهان تو" آنها به اعلم )مزمور (.3 50
قوانین خدا و آموزش عشق )مزمور  .(16،17 :50آنها به یک زندگی از ستایش
است که در اطراف یک شیوه زندگی خدایی بر اساس )ص  (50:23بنابراین اگر
ما در رابطه میثاق هستند ،ما اعلم کند که به جهان؛ و آن را به یک شیوه زندگی
متعهد را از ما استنباط بودن در عهد با خدا منجر دیوید به "دستور"؛ و او نشان می

دهد که کسانی که واقعا می دانم که عهد "اعلم" آن را در شاهد به دیگران
)).مزمور 16،17 : .50
جدایی از جهان
ما حتی نمی خواهد در نظر معاشرت و یا ازدواج با مردان و زنان از این جهان ،و
نه رای دادن به سیاستمداران خود را .ما مردمی جداگانه .ما از آنها را با خون
گرانبها از مسیح استفاده شده است .ما یهودیان معنوی است .آنچه خدا مانند
یعقوب به مردان صحبت کرد ،او در نتیجه به ما گفت )اچ او اس 5 :12؛ ژنرال
 28:15سی پی عبرانیان  .(5،6 :12بنابراین ما همه انجمن های ما تنها در مردم
به دنبال خدا؛ همه چیز از مردم از خدا را به تفکر ما تسلط ،از آن خواهد شد تمایل
طبیعی ما را به ملقات با آنها و احساس می کنم که کلیسا )در هر حس( محیط
زیست ترجیح ما است) .لو  (2:13نمک نمادی از رابطه با خدا پیمان بسته بود .در
عین حال در ان تی این نمک برای عشق ،صلح و نوع صحبت کردن یکی به دیگری
می ایستد )مرقس 9:50؛ سرهنگ  .(6 :4این نتیجه از عضویت حقیقی در رابطه
میثاق است .یک عشق واقعی و پایدار برای همه دیگران در عهد .به عنوان مثال
ابراهیم از آگاهانه میداد تا از چیزهای این دنیا خواهد شد در ما کودکان خود را
همسان .این واقعیت ما دریافت کرده اند وعده معنی است که باید در نتیجه ما
خودمان را جدا "از فساد است که در جهان" ) 2حیوان خانگی  .(4 :1ما خوشحال
به نگه دارید و نور در اختیار داشتن اموال خواهد بود ،می دانست که این زمین ما
است ،این درست است که در حال حاضر ،ما فقط از عبور از آن ،نقشه برداری از
آن ،پس از الگوی ابراهیم .امتها "می دانم که خدا نیست" ،و ایده "شناخت خدا"
اشاره به رابطه عهد با او به جای دانش کلمی سرد از حقیقت گزاره است .و به
این دلیل ،آنها زندگی می کنند "در شور و شوق از شهوت" ) 1اینان  .(5 :4در
مقابل ،کسانی که "خدا می دانم" در رابطه میثاق به زندگی از شهوت زندگی نمی
.کنند
هنگامی که ما به عنوان خوانده شده که وفادار دیدم ،وعده اگر چه آنها آنها را
دریافت نمی کند ،ما قطعا به معنای درک کنند که آنها دیدم ،تحقق وعده )عبرانیان
" .(11:13قول ها" هستند تا مطمئن تحقق که عبارت است که توسط مجاز برای
تحقق وعده قرار داده است .و به دلیل قطعیت مطلق خود ،ما را به غریبه و
زائران ،و روحانی )عبرانیان  .(13،14 :11بنابراین یک لینک آشکار میان دکترین و
عمل وجود دارد .دکترین منجر معتقد به ما از این دنیا درهم آینده .به همین ترتیب
 1یوحنا 5 :5 .آموزد که ما غلبه بر جهان با اعتقاد و باور تصور-که عیسی پسر خدا
.است ]به عنوان به ابراهیم وعده داده و دیوید
واقعا وجود دارد از جمله تاکید قوی که ابراهیم مالک زمین نیست در حالی که او

در آن زندگی می کردند است .ژنرال  4،7،12،13 :23به نظر می رسد به منظور
جلب تفاوت در دسته بندی های حقوقی بین "بیگانگان مقیم"" ،بومی" و "مردم
محلی" .ابراهیم بیگانه بوده ،و مورد نیاز به تایید از سوی شورای جامعه محلی به
خرید یک محل دفن؛ و حتی پس از این ،شورای تا به حال با مالک صحبت می کنند
و انجام آن را به عنوان ابراهیم به نفع است .علوه بر این ،قیمت  400مثقال برای
برخی از زمین با یک غار در آن به دفن مرده های گزاف بود )پیدایش .(23:14
سوابق از فروش کل روستاها در شمال سوریه دوستیابی از این زمان ،ثبت شده
در قرص اللخ ) (1وجود دارد .آنها برای بین  100و  1000مثقال فروخته شد.
ارمیا  17مثقال برای یک میدان پرداخت )ارمیا  .(9 :32عمری  6000مثقال برای
کل سایت سامره ) 1پادشاهان  (16:24پرداخت می شود .اگر تا کنون ما احساس
کردن این جهان پاره پاره ،نامعقول در این سرزمین است که تا ابد ما ،ناتوان در
اعتراض به درمان ،چپ بدون گزینه ابراهیم بوده -پس از آن ما در مراحل خود را
.زیر و واقعا "بذر" است
انگیزه برای تعهد
تعهد عهد خدا به ما شگفت انگیز است .در پیدایش  ،15او به تعهد یک طرفه به
ابراهیم .این ایده از حیوانات مرده در این مراسم بود که به تدریس »پس ممکن
است من می شود تجزیه و می میرند اگر من موفق به نگه داشتن وعده من.
ارمیا 34:18 .صحبت می کند از بنی اسرائیل چگونه باید بمیرد ،چرا که آنها بین
قطعه از قربانی حیوانات مرده در ساخت یک میثاق به تصویب رسید .اما در اینجا
در جنرال  ،15آن است که هیچ کدام کمتر از خدا که نمی تواند مرد که ارائه شده
است برای انجام این کار ،در معرض خود را به این نفرین بالقوه! و او خود را به
صورت واقعی در مرگ پسرش را نشان داد .:.) .گال  .8 03:17رام  (15به این
ترتیب او از تایید یقین مطلق از وعده به ابراهیم که اساس عهد جدید که او را با ما
قطع شد .معمول هر دو طرف بین حیوانات مرده گذشت اما تنها خداوند است .این
پیمان یک طرفه از خدا به انسان بود ،نمونه او فضل یک طرفه .خداوند مرد ،در
راه است که او ،برای دریافت از طریق به ما چگونه درست این مسأله که خداوند
متعال هوشیار ،میثاق یکجانبه با ما قطع شخصا ،به ما پادشاهی است .ما به
سادگی نمی تواند منفعل به فضل ،ما هیچ گزینه ای جز رسیدن به با فضل به
دیگران در مراقبت و  -و ما باید انگیزه های منحصر به فرد در انجام این کار ،که در
این دنیای بی ایمان هرگز نمی تواند برابر است .از یک نقطه نظر ،تنها راه ما نمی
توان نجات داد است به عمدا به شرکت در این میثاق خودداری می کنند .خداوند
زحمت جایی که "گناه نابخشودنی" بود به "مقدسات بی حرمتی روح القدس"
)مرقس 30-28 :3؛ کوه 37-31 :12؛ لوقا  .(12:10اما آن را نشان داده شده
است که این اشاره به نوشته های یهودی و سنت مانند  15:33است "که در آن

ختنه فرزند یکی نابخشودنی است ،چرا که آن اعلمیه ای که یکی به مردم عهد
).تعلق ندارد" )2
تمام کسانی که در رابطه واقعی با خدا پیمان بسته خواهد پری از تعهد به ما که او
را به وارد درک ،و نیز خواهد شد یک پاسخ صمیم دل و فداکاری را )مال .(4،5 :2
پی اس 18 :103 .تشابه "مانند نگه داشتن عهد و پیمان خود" را با "کسانی که به
یاد داشته باشید احکام خود را به آنها انجام دهید" .ارتباط میثاق به ارمغان می
آورد میل طبیعی به درون جو معنویت خدا زندگی می کنند .برای اسرائیل در عهد
با خدا ،کامل جنسیت هر چیزی -نیست ،عادت ماهانه ،محتوای پارچه لباس ،پرهیز-
می تواند خارج از محدوده رابطه عهد و پیمان خود قرار می گیرند .و بنابراین در
اصل ،آن را با ما در زیر عهد جدید است .چنین رابطه نیز مانع از پرستش هر
خدایی دیگر .موسی گفت که خدا یک پیمان با هر عضو از اسرائیل "مبادا باید در
میان شما وجود داشته باشد مرد ،یا زن ،یا خانواده ،یا قبیله ،که قلب برتافت ...
برای رفتن و به پرستش خدایان از این کشورها ساخته شده بود ،مبادا باید وجود
داشته باشد در میان شما یک ریشه است که باربرداشتن صفرا ")تثنیه -14 :29
 .( 18ارتفاع از تقاضا ،میزان مفهوم بودن در عهد با خدا باید مانع امکان پرستش
هر چیز دیگری .میثاق ما وارد است ادعا ثابت و حتمی وفاداری ما .این مفهوم از
وعده به ابراهیم که بر اساس آن عهد تشکیل می دهند .آن را به ارزش مشاهده
است که در زمان اسرائیل ،خداوند نیز رابطه میثاق اسرائیل با او تایید )ارمیا :11
 .( 2با یادآوری آنها از ماهیت رابطه عهد و پیمان خود ،آنها که منجر شد به درک که
زندگی گناه بود برای آنها نیست .و به این ترتیب آگاهی مانند باید وجود داشته باشد
.در زمانی که ما حداقل هفته ما از باند میثاق ما یاد آوری
زندگی پادشاهی زندگی در حال حاضر
پس از دیوید وعده در مورد آینده ناجی انگلستان دریافت کرد ،او به بیرون رفت و
تاسیس پادشاهی خود را ،حمله به دشمنان اسرائیل و رانندگی آنها را از زمین )1
تواریخ  .(3-1 :18پاسخ ما به امید آینده پادشاهی ،که ما بیش از حد از طریق
وعده های بسیار مشابه ،باید سعی کنید به زندگی می کنند زندگی پادشاهی کن ،تا
آنجا که ما می توانیم" .رحمت و راستی" اصطلحی که اغلب به وعده مرتبط
است .دیوید به خدا "رحمت و حقیقت" را شاد زمانی که برای او هم تا به حال به
زندگی "در میان شیرها  ...آنها که به آتش کشیده ،پسران از مردان ،که دندان نیزه
) «...مزمور  .(4،10 ،3 :57او معتقد بود که رحمت و حقیقت ،تحقق وعده ها،
علیه کسانی که او را نفرین نشان داد .به خاطر هویت خود را با نسل ابراهیم ،به
اعتقاد او این امر می تواند واقعی او که هر کس را نفرین او خواهد بود نفرین
کرد .پی اس 57 .نوشته شده بود به عنوان دیوید در غار از شاؤل را مخفی می

کردند .و او درک خدا فرستادن کمک در زمان بحران به عنوان مربوط به ارسال
!مندرج از "رحمت و حقیقت" از وعده به ابراهیم .در بحران دیوید او از وعده فکر
به همین ترتیب بخشی از ما را در وعده باید ما را قادر به زندگی در این دنیا خدایی
شر وجود دارد .پی اس 3-1 :89 .ثبت دیوید شکستن چهارم به شادی تنها به دلیل
وعده های داده شده به او .اگرچه اسراییل در رابطه با خدا پیمان بسته بود ،نه
"حقیقت و نه رحمت و نه معرفت خدا در زمین" ،بلکه بسیار مخالف وجود دارد:
ادای سوگند ،دروغ گفتن و غیره )اچ او اس  .(1،2 :4اگر آنها واقعا معتقد است که
"رحمت و حقیقت" از وعده به ابراهیم و عهد بر اساس اطراف آنها بود ،آنها را
مهربان و راستگو بوده است .اما آنها این وعده ها می دانستند اما آنها را باور نمی
کند .پس از تشریح جنبه های عمیق تر از وعده به ابراهیم در رومیان  ،11-9پل
چرخش دور آرگومان به مسائل عملی" :من به شما التماس بنابراین ای برادران،
رحمت خدا ]یک اصطلح فنی برای عهد ها ،-رحمت مطمئن دیوید) :55 ،رام :12
 ،[3 (1 ".که شما بدنهای خود را قربانی زنده وجود
ما باید به یاد داشته باشید که تعمید بدان معنی است که ما در حال حاضر از نسل
ابراهیم ،و برکات بخشش ،همه برکات معنوی در مکان های آسمانی ،و خدا ما
چرخش به دور از گناهان ما در حال حاضر در ایالت متحده آمریکا )اعمال رسولن
 3انجام .(29 -27 :اسرائیل به عنوان شن و ماسه در ساحل دریا ضرب شد؛ آنها
دارای دروازه های دشمنان خود را - :.همه در پادگونه چگونه ابراهیم ) 2سام
 1 17:11پادشاهان ) (4:20تثنیه  (.6 18 2 17دانه آینده نیز بتوانند از نعمات
وعده داده شده در تجربه فانی خود را به عنوان در سعادت ابدی از آینده انگلستان
.دریافت ،و همچنین
وحدت در میان ما
گال 29-27 :3 .توضیح می دهد که از طریق غسل تعمید به عهد و پیمان
ابراهیمی ،یک وحدت خاص بین همه در آن عهد و پیمان است .برده و آزاد ،مرد و
زن ،یهودی و غیر یهودی همه نتیجه متحده ،به عنوان آنها در کلیسای اولیه بود.
دیوید بوش نظرات" :ماهیت انقلبی ماموریت اولیه مسیحی خود را آشکار ،از
جمله ،در روابط جدید که به بودن در جامعه یهودی و رومی ،یونانی و بربر ،آزاد و
برده ،فقیر و غنی آمد ،زن و مرد  ،یکی دیگر به عنوان برادران و خواهران پذیرفته
شده است .این جنبش بدون قیاس بود ،در واقع یک امکان جامعه شناختی ") .(3به
همین ترتیب زندگی کلیسایی امروز می تواند "یک امکان جامعه شناختی" به نظر
می رسد ،اما از طریق قدرت از حقایق اساسی ترین انجیل به ابراهیم موعظه،
این وحدت باور نکردنی امکان پذیر است .به عنوان یک رابطه "بدون قیاس"،
جامعه مسیحی واقعی خود را باید به جلب توجه مردان جدی و زنان -همانطور که

خداوند پیش بینی کرد .اتحاد ما باید بر اساس درخواست تجدید نظر خود را به
مردان است .و در عین حال دولت تقسیم ما شاهد غم انگیز بر علیه ما در این
زمینه است .از آنجا که نه یهودی و نه غیر یهودی در مسیح وجود دارد بدان معنی
است که در عمل ،در میان کسانی که "بر روی انسان جدید ]اشاره به تعمید
مسیح[  ...نمی تواند وجود داشته یونانی و یهودی ،ختنه و نامختونی ،بربر قرار داده
است ،سکایی ،غلم ،فریمن ] .اشاره روشن به گال  [29-27 :3اما مسیح است ،و
در تمام قرار داده و در نتیجه  ...یک قلب شفقت ،مهربانی ،تواضع ،حلم و حلم؛
بردبار یکی دیگر همدیگر را عفو دیگر ")دگروال 13-10 :3 .ار وی ( .این چیزها چه
وعده به ابراهیم همه چیز در مورد در عمل! از آنجا که ما همه در حال حاضر در
مسیح در وضعیت ما را به عنوان نسل ابراهیم متحد ،بنابراین ما باید به آن است
که از طریق مهربانی را ببینید ،صبر و غیره واقعا وجود دارد یهود و یونانی ،یا
.تقسیم از هر نوع ،بین ما
رابطه ما با خدا عهد و پیمان است فقط بین او و آمریکا نیست .این مستلزم آن
است که ما در عهد با مردم خود هستند .ما می توانیم او بدون دوست داشتن
کسانی که دیگران را با او زاییده عشق است که آورد ،به عنوان جان آن قرار می
دهد ) 1یوحنا  .(9 :4هنگامی که جان بعد صدای عیسی و تبدیل او را ببیند ،به جای
دیدن عیسی در فرد به عنوان او انتظار می رود ،او را دیدم به جای هفت شمعدان،
نمادی از کلیسا  /بدن مسیح )کشیش  .(1:12شاید این ایده در پشت است راه
است که "یهویاداع یک میثاق بین خداوند و پادشاه و مردم ،که آنها باید مردم
خداوند باشد :بین شاه و مردم نیز" ) 2پادشاهان  .(11:17ال کی 14:32 .ثبت
مثل مرد با یک ارتش کوچک رفتن به دیدار عمومی با ارتش -به مراتب بزرگتر و
سپس عاقلنه تمایل "شرایط )" همه چیز "روشن( صلح" .مرد است که به وضوح
ما ،و عمومی در آینده با میزبان خود آشکارا خداوند عیسی؛ ما برای رسیدن به
صلح با او قبل از جلسه نهایی خدا و انسان در قضاوت .اما "همه چیز صلح" این
عبارت یونانی عود در رام ،14:19 .که در آن پل صحبت می کند از هر تلش برای
زندگی در صلح با برادران ما ،به عنوان مثال حساس به وسواسهای خود در مورد
مواد غذایی است .پل به وضوح درک که صلح ما با خدا نمی تواند ربطی به صلح ما
با برادران ما است .به صلح با خدا و پسر خود را به عنوان در لوقا مورد نیاز است.
 14:32باید برخی از شمارش -عملی داشته و عمل ،به این معنی زندگی در صلح با
.بقیه فرزندان خدا
وجود دارد قطعا تمایل به فکر می کنم که ما می توانیم رابطه با پدر و پسر ،و این
همه که مهم است .جان مقابله با این تمایل با این استدلل که "اگر یک مرد می
گویند ]و ظاهرا این از سوی برخی از برادران گفته شد[ "،من خدا را دوست دارم

" ،و برادر خود متنفر ،او دروغگو است ،برای او که دوست دارد برادرش که او
دیده است ،چگونه می تواند خدا که او را ندیده است "را دوست دارم ) 1یوحنا.
 .(04:20پل همین تمایل در  2قرنتیان پیش بینی" :7 :10 .اگر کسی اعتماد به
خود است که او مسیح ،به او اجازه دهید از خود این فکر می کنم دوباره ،که ،به
عنوان او مسیح است ،حتی به طوری که ما مسیح"" .از خود" نشان می دهد که
تفکر ما داخلی ،ما درک از خود ،خود را به عنوان "در مسیح" نمی تواند معتبر مگر
اینکه درک ما "مسیح" به عنوان داشتن برادران ما "به او" نیز است .و به عنوان
مثال خود پولس نشان داد که چه منظور او؛ برای در تمام سختی ها او نه تنها با
پدر و پسر به طور مستقیم ،بلکه با ایمان دران خود را حتی اگر که ایمان ضعیف
).بود راحت بود )به عنوان مثال  1اینان 7 :3
وفاداری به یکدیگر
مال 8،10،14 :2 .صحبت می کند که چگونه یک میثاق با خدا به عهد شکسته با
برادران آنهایی که شریک زندگی آنهایی که مربوط و .ماهیت رابطه ما با خدا عهد
و پیمان است در روابط ما با یکدیگر منعکس شده است .در دادن اسرائیل دلیل
برای نابودی آنها ،خداوند به موازات میثاق شکستن خود با او ،با بی عدالتی خود
)ارمیا 21:12؛  3،9،13 :22ار وی ( .اگر ما به لطف خدا در رابطه میثاق نشان
داده شده است به ما حس ،ما با داشتن عدالت و صداقت در کلیه راه ما ،شگفت
زده به عنوان ما با اطمینان و قابلیت اطمینان از فضل خود به ما در فرم عهد خود
.را پاسخ
مقاومت در برابر ماتریالیسم
ابراهیم وعده داده بود که دانه خود را به عنوان خدا یهوه شخصی خود را داشته ،و
تا ابد به ارث می برند زمین .به یک معنا ،وعده که دانه را وارث زمین و که خدا،
خدای آنها بلفاصله پس از خدا آنها را گفت برآورده شد ، .خدای پسر ابراهیم :او
اسحاق خدا ) 42،53اشاره به این ژنرال  (31شد .زمان و دوباره خدا اسرائیل را
یادآوری می کند که او خدا است 5 :) .ان ای وی ؛ جاش 9-2 :1؛ 21:43؛ 1
پادشاهان 30 :4؛ ژنرال 15:18؛ تثنیه  (20،21 .28:63و زمین به یک معنا به
پدران یهودی داده شد  .دیوید می خدا را ستایش او تنها به دلیل '' خدا من بود- :
اشاره به وعده ابراهیمی )مزمور  .(.28 118البته ،تحقق این وعده اصلی در
انگلستان باشد .اما در اصل ،وعده در حال حاضر به ابراهیم ذیذه -یعنی برآورده،
ما! این زمین در آن زندگی می کنیم ماست! ما از همه حاکمان بررسی می کنیم.
همه چیز ما ) 1قرنتیان  (03:21می باشد .ما فقط در اینجا غریبه ،انتظار برای
پاسخ به افزایش و آنچه در حال حاضر ما است .این اساسی است .ما از
ماتریالیسم سرمایه داری شستشوی مغزی به فکر می کنم که ما باید قلب ما کار

کردن برای رسیدن به مالکیت از همه چیز و زمین در حال حاضر .بنابراین ما می
توانیم یک حصار دور آن قرار داده و می گویند آن را ما ،خرید یک سیستم امنیتی و
یا اجاره یک نگهبان مطمئن شوید آن را ما باقی می ماند ،خرید بیمه مطمئن شوید
هیچ عمل خدا آن را از ما را  ...همه این است که کامل برعکس به آموزش از
ضروری ترین وعده به ابراهیم .شخصی "مالکیت" دارایی و اموال به خوبی ممکن
است چیزی است که برای ما غیر قابل اجتناب باشد .اما اجازه دهید هرگز
فراموش نکنید که در واقع همه چیز مال ما هستند ،و ما خرید این چیزها با همان
احساس ابراهیم باید هنگامی که او مجبور به خرید بخشی از زمین خود را که در
آن همسر خود را به دفن داشته اند .این زمین بود ،اما او تا به حال در آن زمان آن
.را دریافت نکرده .و به این ترتیب با ما ،با تمام جهان و تمام است که در آن است
تأمل در آنچه خداوند واقعا در مثل مرد ثروتمند و ایلعازر گفت شد .این ابراهیم که
مرد ثروتمند چگونه بی فایده ثروت انسان بودند نشان داد .مرد ثروتمند فکر می
کردم که اصل و نسب طبیعی بود بسه -او را به "پدر ابراهیم" تجدید نظر .اما نکته
مثل قطعا این بود که مرد ثروتمند بود یک پسر واقعی ابراهیم نیست ،زیرا او مادی
بوده است و نیازهای برادر فقیر خود را نادیده گرفته بود .این شده است و مفهوم
.یک پسر واقعی ابراهیم است
وعده خداوند شامل تعهد جدی از جانب او به آمریکا و جدی ،طبیعت اتصال سوگند
خود را به ما آسان فراموش شده است .خدا "توسط معظم له من" )ص(89:35 .
به دیوید سوگند یاد کرد .عبری برای "تقدس" کلمه همان ترجمه "تعهد" است.
پاسخ دیوید به تعهد خدا به او بود به خود اختصاص داده ]ای دبلیو[ تمام طل و نقره
و که او را از این جهان به دست آورده بود ،به خدمت خانه خدا ) 1پادشاهان
7:51؛  1تواریخ  2 ..26:26تواریخ  .(1 : 5پاسخ ما به تعهد خدا به ما باید تعهد
مثل آنچه ما به او داشته باشد .ارتباط با خدا پیمان بسته نیاز به بسیاری از هر دو
او و ما .مورد دیوید تصویر جالبی از معنای فیض است .دیوید خواستم برای انجام
کاری برای خدا -ساخت او یک خانه ،هزینه های ثروت خود را به انجام این کار .خدا
پاسخ داد که نه ،او خواستم برای ساخت دیوید یک خانه .و او برای شروع ،در وعده
های او به دیوید .و پاسخ دیوید به فیض است که به انجام چیزی را به هنوز هم
وقف ثروت خود را به خانه خدا ،به عنوان خداوند خود را به خانه دیوید اختصاص
.داده بود .این است که چقدر فضل و آثار باید در تجربه ما مربوط می شود
در این نامه به مسیحیان عبری توصیف نجات و انگلستان با این ایده از ارث.
)عبرانیان  (10:34مؤمنان به حال اموال ،به دیگران سخاوتمندانه بوده است ،و در
عین حال نیاز به نصیحت به "برای پول زندگی نمی کنند؛ می شود به آنچه شما را
دارند" )عبرانیان ) 13عبرانیان  ( .5 :(06:10و به "اشتراک گذاشتن آنچه شما را

با دیگران داشته" )عبرانیان  .(13:16ما می توانیم حدس بزنیم که این مخاطبان
بر خلف بسیاری از ما بیش از حد امروزی -ثروتمند نیست ،اما بشدت وسوسه به
اموال و استفاده مواد وسواس شود .و به آنها ،به ما ،نویسنده تاکید می کند که
رستگاری را در مسیح ارث نهایی و یا حالت است )عبرانیان :6 ،2،4،14 :1
12،17؛ 09:15؛ 7 :11؛  (00:17؛ این نهایی "سود" )عبرانیان  (13:17است:.) .
 17-15عبرانیان  (12از این رو عیسو به عنوان یک امتحان -او داد تا ارث خود را
به خاطر یک وعده غذایی مواد نقل شده است .میراث ابدی که به ما در انجیل
وعده داده شده ،ریشه آن را در وعده به پدران یهودی است ،باید ما را برای ارث
.مواد بزرگ در این جهان حاضر به دنبال ندارد
الهام به بخشش
وعده به دیوید به عنوان رحمت خدا توصیف شده است )3 :55؛ مزمور :89
 .( 33،34خدا داشتن فرزند پسر ،نشانه عشق خود را برای ما است ،و این باید یک
پاسخ در جلب .دیوید خود را شگفت زده است که از جمله رحمت به او نشان داده
شده است" :من کی هستم ،ای خداوند ،و چه خانه من است  ...تو دانی تو را
بنده" ) 2سام  .(20-18 :7و در عین حال در فصل بعد ،ما چگونه دیوید یک تلش
مجدد برای نشان دادن رحمت به خانه شائول به عنوان خوانده شده .می گوید که
او "بنده تو  ...آنچه که بنده تو است ،که تو بایستی بر چنین نگاه  ...که من
هستم؟" ) 2سام  .(8 :9با استفاده از کلمات بسیار است که دیوید به خدا .دیوید
نشان رحمت به بسیار در راه است که در آن وعده های خدا به او "رحمت" نشان
داده شده است به دیوید بود .قدردانی است که وعده به ما مربوط شخصا ،و
نشان می دهد که آنها مانند فضل دوست داشتنی ،از پدر ،تنها می تواند به پاسخ
مشابه در نشان دادن عشق و فیض و از طریق ورود به زندگی و سرنوشت
.دیگران منجر شود
رابطه شخصی با خدا
از ویژگی های بسیاری که غالبا تکرار از وعده به ابراهیم می توانید به همین دلیل
بسیار به راحتی نادیده گرفته است .توجه کنید که چگونه ضمایر شخصی از کلمات
کلیدی هستند" :من عهد من ایجاد  ...بین من و شما و فرزندان شما  ...به خدا خود
را  ...من خدای خود را" )پیدایش  .(8-6 :17خداوند متعال مرتکب خود را به
ابراهیم و ابراهیم در راه به طوری مصر و تا عالی که تنها تفکر از آن را می توانید
به معنای واقعی از تعجب استخراج که ما باید در در رابطه عهد و پیمان با خداوند
متعال است .واقعیت این است که اساس رابطه ما با خدا پیمان ابدی است معنی
است که ما آیا بی اراده نیست در داخل و خارج از مشارکت با خدا با توجه به
آگاهی ما از او .ما مردم او هستند .در هر ساعت از هر روز .به همین دلیل است

آساف می تواند شادی که با وجود لحظات پایین خود را از بودن "بریتانیا  ...به
عنوان یک جانور پیش از تو ،با این حال من به طور مستمر با تو هستم« )مزمور
22،23 :73).
توبه
زمانی که اسرائیل وارد عهد جدید از بخشش ،و سپس آنها خود را برای گناهان
خود بیزار که البته این اثر که اطمینان از بخشش در عهد جدید باید بر ما داشته
.است .روح جدید  /نگرش که عهد جدید الهام بخش یکی از ندامت است
رحمت مطمئن شوید که از دیوید" نتیجه در مرد شریر رها راه خود )") .(3،7 :55
 1تواریخ  (17:13شرح وعده به دیوید به عنوان "رحمت مطمئن" شاید با اشاره
به گناه خود با بتشبع باشد .در آن حادثه او طلب بخشش بارز آن است که همه ما
)رومیان  (8-6 :4دریافت می کنند .وجود از "رحمت  /به دیوید" بنابراین ما در ترک
).افکار گناه آلود و راههای بد الهام بخش )7 :55
چنین تعجب از وعده خدا به ما است که ما واقعا هیچ بهانه ای برای گناه است .هر
گناه انکار وعده های خود به یک معنا .خدا به داود گفت که او هیچ بهانه ای برای
آنچه که او با اوریا و بتشبع داشتند ،زیرا او را بسیار داده بود" ،و در صورتی که
بیش از حد کمی بوده است ،من می خواهم که نزد تو اضافه شده است 2) "...
سام " . (8 :12بیش از حد کوچک" می فرستد ذهن برگشت به  2سام،07:19 .
که در آن وعده به دیوید به عنوان یک "چیزی که کمی" توصیف وعده فوق العاده
است که دیوید نباید اجازه داده اند خود را به را به چنین گناه می گیرند بودند .و ما
.به همین ترتیب
تواضع
دیوید فروتن بود که او موفق به دریافت وعده ،همانطور که ما باید با تحقق است
که ما واقعا در رابطه با خدا پیمان بسته می شود" .چه کسی هستم ...؟" پاسخ او
) 2سام (7:18 .بود .مانند یعقوب ،او احساس خود را از همه "رحمت و حقیقت"
.نالیق او را در وعده )ژنرال  (32:10نشان داده شده است
شادی
ابراهیم شاد برای دیدن روز مسیح )یوحنا  - .(08:56و این قطعا اشاره به اینکه
چگونه او ]برای شادی[ در وعده اسحاق خندید .او )عبرانیان  11:17ار و ی( "با
کمال میل وعده دریافت" .و فهمید که از طریق غسل تعمید وعده به ما باید برای
الهام بخشیدن به شادی بیش از حد عمیق ساخته شده است .افسسیان01:11 .
صحبت می کند که ما چگونه "ارث به دست آمده" را از طریق بودن "در مسیح".
این فقط راه دیگری برای بیان حقیقت بزرگ گال است -29-27 :3 .که از طریق

غسل تعمید مسیح ،ما دریافت وعده از ارث به ابراهیم وعده داد .اما پولس در
افسسیان همچنان ادامه دارد" :01:12 .این که ما باید به جلل او ستوده ،که برای
اولین بار در ]جی کی به قابل اعتماد باشد" .از طریق غسل تعمید درون' [-مسیح"
است .این واقعیت که ما در مسیح غسل تعمید شده توسط هستند و در نتیجه
وعده ابراهیمی منجر به ستایش از لطف خدا .با این حال ما فقط این خواهد دست
یابد اگر ما محکم چنگ واقعی ،ارتباط از وعده به ما نشان؛ که ما که تعمید می
شوند هر یک واقعا و کامل در مسیح ،و وعده به من اعمال شخصا .یکی از مزایای
خواندن نسخه های که با استفاده از "یه" و "تو" است که می توان در یک نگاه
تشخیص زمانی که "شما" جمع و "تو" منحصر به فرد استفاده شده است .گال:3 .
 29-26صحبت می کند در" :یه همه فرزندان خدا با ایمان در مسیح هستند  ...و
اگر آنچه می شود مسیح ]توسط غسل تعمید را به او[ ،پس از آن دانه شما
ابراهیم و وارثان گردانیم ".ایده های بسیار مشابه هستند و سپس تکرار چند آیه
بعد ،اما با منحصر به فرد "شما"" :و چون شما پسر هستید  ...چرا تو هیچ بنده اما
پسر؛ و چون پسر ]نه »پسران '[ ،سپس ]مفرد[ وارث خدا از طریق عیسی
مسیح« )غلطیان (6،7 :4؛ و فقط به فشار خانه نقطه ،او را به سخن گفتن از
تبدیل "شما" ]جمع[ در آیات بعدی .این که اگر پل در حال صحبت کردن به طور
کلی ،در جمع ،از همه ما به عنوان یک جامعه غسل تعمید ،وارثان هم از وعده،
همه در رابطه با خدا پیمان بسته؛ اما پس از آن او در بر ما هر صورت جداگانه
چرخش آن را به عنوان؛ این وعده ها واقعا برای ما شخصا اعمال هر یک .و نتیجه
.این باید یک شادی عمیق و قدردانی برای فیض خدا باشد
ایمان
اسرائیل در روز جنگ فرار کردند ،آنها ایمان و عصبی خود را از دست ،چرا که
"آنها نمی میثاق نگه داشته" )مزمور  .(9 :78نگه داشتن میثاق اثر بر بحران از
زندگی بود .و نگه داشتن آن بود یک ماده از اطاعت بیرون صرف نیست ،بلکه یک
دولت از قلب است .در نتیجه "بود قلب خود را نمی با او ،نه آنها در عهد و پیمان
خود وفادار بودند) ".ص .(78:37 .میثاق  /وعده بالتر از همه به ابراهیم و داود را
گرفتن بر قلب -و ما باید به خاطر داشته باشید که آن عهد همان با همه کسانی که
.در مسیح هستند ساخته شده است
خدا در عهد رابطه
ما نیاز به منعکس کننده نیز معنی آن برای خدا در ارتباط میثاق باشد .خدا اجازه
داده است خود را به محدود می شود ،به عنوان هر شخص در برخی از راه محدود
یک بار آنها را وارد کنید مانند یک رابطه است .به یک معنا ،خدا می دهد تا برخی از
آزادی؛ برای تعهد و وعده در یک رابطه شامل برخی از محدودیت بر آزادی .این

روابط در به مسائل مربوط به چگونه خدا در زمان به نظر می رسد برای محدود
کردن قدرت او ،دانش او ]سی پی ،[ .حتی حضور او "مطمئنا آنها را احترام
پسرم" .خدا می تواند مستقل و قدرت نهایی ،دانش خود را ورزش ،علم غیب و
غیره ،اما پدیده از درد خود ،صدمه دیده ،جای تعجب و غیره همه نشان می دهد که
تا حدی او را به آنها محدود می کند .به تصویب کردن این توصیف بسیاری از
احساسات خدا را به عنوان انسان انگاری صرف به نظر من از دست را نقطه
ضروری برای حتی اگر آنها به خواندن مرده به معنای واقعی کلمه نیست ،حتی اگر
آنها انسان انگاری ،چه خواهد بود نقطه از آنها اگر آنها را انجام نمی دهند تا حدی
منعکس کننده احساسات واقعی و تجربه خدا؟
روابط که یکپارچگی شامل برخی از به اشتراک گذاری از قدرت .یک حزب به
رابطه را نمی خواهد بیش از حد یکی دیگر تسلط ،به خصوص توسط اعمال قدرت
و مزیت »فیزیکی« .و این از دست دادن قدرت مشروع است ،به نظر من ،آنچه
خدا با کسانی که با آنها در ارتباط میثاق انجام می شود .بنابراین خدا می تواند
هدف خود ،به عنوان مثال ،دولت در مورد نابودی اسرائیل و ساخت موسی ملت
بزرگتر اما چون او قدرت مشترک 'با موسی ،موسی قادر به همین دلیل با خدا و
در واقع او را به تغییر این منظور اعلم شد .وقتی خدا عهد با ابراهیم ،او بین
قربانیان قربانی در قالب یک مشعل آتش گذشت )ژنرال  .(15:17با توجه به
پژوهش از ای و الف .ثانیه  ،آن ضعیف تر از دو طرف قرارداد که بین حیوانات
مرده به تصویب رسید ،به منظور نشان دادن که آنها آرزو به مرگ به عنوان
کسانی که حیوانات انجام داده بود اگر آنها عهد شکست بود ) .(4در حال حاضر
تمام این نمونه چه ما شده اند گفت اینجا -که با ورود به رابطه پیمان ،خدا بود
اجازه می دهد خود را ضعیف؛ هر چند او نمی تواند از طبیعت می میرند ،او مایل
به تصور خود در حال مرگ بود ،مانند تمایل خود را برای نشان دادن به ما چگونه
مطمئن و خاص عهد او است ]برای ما بیش از حد وعده ابراهیمی ساخته شده به
ما داشته اند[ بود .به یاد داشته باشید که چگونه کتاب هوشع نبی به تصویر می
کشد ازدواج پیامبر پرشور و یک زن روسپی بندوبار .یک نابرابری بزرگ و عدم
تعادل در ارتباطات -فاحشه و مرد مقدس ،فاحشه و پیامبر وجود دارد ،محدود شد
به مشکلت تعادل و نابرابری در آینده با هم به عنوان یک زن و شوهر موفق .اما
این همه قصد به فاش کردن رابطه میثاق بین خدا و اسرائیل بی وفا را بخواهد تا
عمیقا عاشق .و امروز با ما ،عشق او و از پاسخ انسان فاجعه یکسان باقی می
ماند .ما به خودمان از درد روابط شکسته ما شکایت ]که به نظر من ،ریشه خیلی
از صدمه ما است[  -و در عین حال بیشتر ما به درد خدا وارد کنید که در خدا /
اسرائیل ،هوشع به تصویر کشیده  /رابطه گومر ،باید برای پایان دادن به این سوال
از خودمان" :آیا درد من عمیق تر ،از درد در قلب خدا؟" .خدا ،خدای بخشش

عظیم است؛ و در عین حال بخشش تنها می تواند داده شود ،آن را تنها یک مورد،
.امکان ،برای یک به اندازه کافی حساس به احساس درد داشتن ستم شده است
در همان راه به عنوان خدا ما آرزوهای خود را به طور کامل به رابطه وارد میثاق
ما با او ،او بسیار به طور کامل به ارتباط با ما وارد شده است .در نهایت او در
ورود حتی فولر او را به درک و تجربه انسانی از طریق زندگی و مرگ پسرش ،که
در آنها او عالی ظاهر شد نشان داد .اما حتی در عهد عتیق ،نمونه های بسیاری از
چگونه خدا بسیار دردناک به طور کامل به رابطه عهد با مردم خود را وارد وجود
.دارد
خدا و زمان
این اغلب اظهار نظر شده است که خداوند فراتر از خارج و یا حتی از نوع ما از
زمان است .خدا قبل از ایجاد این در حال حاضر ممکن است که بوده است ،و او
البته از ظرفیت و امکان شبیه به آن باشد .اما به نظر من که به ویژه در ارتباط با
کسانی که با آنها در ارتباط است ،او را انتخاب که امکان ورزش نیست .در عوض،
خداوند متعال خود را می اندازد به تجربه ما ،با محدود کردن خود را به نوع ما
زمان با تمام تعلیق ،امید ،هیجان ،شادی ،ناامیدی که این شامل .زمان و دوباره ما
چگونه خدا می گوید که "شکل دادن به شر در برابر شما و طرح ریزی نقشه" در
برابر دشمنان خود )ارمیا  18:11عنوان خوانده شده؛ ارمیا 3 :26؛ ارمیا :49
20،30؛ ارمیا  50:45؛ میکروفن 3 :2؛  .(4:12برای وفادار ،او می گوید که او
برنامه ریزی برای آنها را برای همیشه و نه برای بد" ،به شما یک آینده را" )ارمیا.
 .( 29:11خداوند عیسی این نوع از چیزی که در ذهن بود زمانی که او چگونه از
پادشاهی شده اند که برای وفادار از آغاز جهان آماده صحبت کرد )کوه 25:34؛
کوه  .(20:23جان باپتیست بود "آماده" راه را برای می آید -خداوند آشکارا
پردازش در انعکاس چگونه خدا مشغول به کار بود یک مدت طولنی به "آماده"
]کلمه یونانی همان[ راه را برای پسر خود در آینده )لوقا 76 :1؛ لوقا 02:31؛ لوقا
 .( 4 :3ما به همین ترتیب ،در کار موعظه ما در این روز گذشته ،در حال کار در
پشت سر هم و در مرحله با خدا .ایده خدا آماده نشان میدهد این است که وجود
دارد در نتیجه شکاف بین برنامه که ساخته شده ،و آن را که  -از این رو "خداوند
هر دو برنامه ریزی شده و انجام آنچه او صحبت کرد در مورد اهالی بابل" )ارمیا
 ... .51:12ارمیا 04:28؛  02:17لم؛ آیا 22:11؛ آیا 37:26؛ زکریا 6 :1؛ زکریا
08:14).
این 'فاصله' مهم است که ما آمده ایم تا در نظر گرفتن ایده از خدا "توبه" و یا
تغییر ذهن بیان چیزی است که اتفاق می افتد ،اما پس از آن تغییر ذهن خود را به
دلیل رفتار انسان در طول شکاف زمان بین این بیانیه و آن ' اجرا .همه ما می

توانیم بگویم این است که گذشته ،حال و آینده معنی دار و برای خدا قابل توجه
است .....) .لو  26:42ارمیا  14سابق  (10،21 :2:24ما از به یاد آوردن "خدا
عهد او به عنوان خوانده شده .و خدا از فراموش کردن گناهان قوم عهد او نمی یاد
)آیا 43:25؛ جر  .(31:34اگر کلمات معنی هر چیزی ،این قطعا نشان می دهد که
گناهان که خدا یک بار به یاد میآورد ،او سپس متوقف می شود به خاطر سپردن و
فراموش .چنین به نظر می رسد زبان از یک سو نامناسب به خدا که از طبیعت
ندارد به را فراموش کرده و می تواند همه چیز یاد می آورند .اما حرف من این
است که او با میل و رغبت به معنای زمان است که توسط کسانی که با آنها در
ارتباط است میثاق تجربه وارد شده است .او اجازه می دهد تا خود را به آن را
احساس واقعا مانند آن است ، .به عنوان بسیاری انجام داده اند از' :فاصله' بین
خدا بیان برنامه او و تحقق واقعی آن این فرصت را برای مردان و زنان به اعتراف
با او ،به عنوان موسی ،به عنوان ابراهیم در مورد سدوم ) 22-17ژنرال  (18انجام
داده است .. .و او قطعا به اقناع بشر باز است .از آنجا که او در عهد با ما است ،و
این رابطه شامل یک تقسیم قدرت ،احترام و شنوایی "از یکدیگر است .استفاده
بسیار از اصطلحات »به یاد آوردن« و »فراموش کردن ،نشان خدا تا به طور
کامل مایل به ورود به نوع ما از زمان است .برای بودن نمی توانیم فراموش و به
یاد داشته باشید به طور همزمان ،یک عنصر از زمان درگیر است .به همین ترتیب
در زمان ما از خدا بودن آهسته به خشم به عنوان خوانده شده )سابق  ،.(6 :34در
دیگران ،از او مهار خشم او نیست ،و یا مهار آن )مزمور 78:38؛ 9 :48؛ لم .8 :2
و به  .، PS 50:21)،انجمن گفتگوی  ،(20:22و نگه داشتن صلح خود را )57:11
خشم از رفتار بد از مردم عهد او )تثنیه  32:21برانگیخت ،پی اس 58 .:.78؛ :65
3؛ ارمیا  .( 08:19خدا به وضوح دارای احساسات از نوع که ربطی به احساسات را
تجربه ما ،به عنوان موجودات ساخته شده در تصویر او نیست .اما کسانی که
احساسات شامل عامل زمان به منظور احساسات .ما از خشم خدا "برای یک
لحظه" به عنوان خوانده شده )مزمور 5 :30؛  ،(7،8 :54و از خشم او آمدن و
رفتن ،می روم او را "آرام" و دیگر عصبانی )ای زی  .(42 :16هنگامی که ما گناه،
ما خدا را تحریک به عصبانیت -یعنی در یک نقطه در زمان ،خدا گناه ما را می بیند،
و عصبانی می شود .این است که بارها در کتاب مقدس گواهی .اما این معنی
.است اگر خدا به نحوی است که در خارج از زمان و احساسات ما
چه بوده است که دیده شده
اگر چه خود خدا به ما ارائه می به عنوان داشتن یک حافظه که توابع بر خلف
خاطرات ما ،که در تصویر او ساخته شده است ،با خدا ظرفیت برای فراخوان ها
از تاریخ وجود دارد .و از این رو درد خود را به مراتب بیشتر از ما ،چرا که او می
داند ،با تمام قدرت تجزیه و تحلیل نامحدود از امکانات ،چه بوده است .و آن را

»چه بوده است 'سندرم است که یکی از مهم ترین منابع درد عاطفی ما است.
بنابراین و در نتیجه ،بسیار بیشتر از ما درد و صدمه دیده است .از این رو درد ،درد
که می آید از درک و پتانسیل فراخوان ها ،در پشت جر" :2 :2 .من به یاد داشته
باشید از خود گذشتگی جوانان خود را ،عشق خود را به عنوان یک عروس ،چگونه
به من به دنبال در بیابان" .خدا به یاد می آورد که چگونه "هنگامی که اسرائیل یک
کودک بود  ...بیشتر من آنها را به نام ،بیشتر آنها از من رفت  ...در عین حال آن
من بود که افرایم تدریس به راه رفتن" )اچ او اس  .(11عشق را ،مانند هر پدر و
مادر ،به سادگی چنین است که او نمی تواند اجازه رفتن از خاطرات .او را دیدم
که چگونه می توانند فرزندان بوده است که او را مغرور ،همسر وفادار را داشته
باشد" :من فکر کردم که چگونه من به شما در بین فرزندان من مجموعه  ...من
فکر کردم شما به من پاسخ ،پدر من  ...قطعا به عنوان یک همسر بی وفا خود را
ترک شوهر ،به طوری که شما بی وفا به من بوده است ،ای خاندان اسرائیل
")ارمیا  .(19،20 :3علم خداوند به آینده ممکن است چندین بار در ارمیا به ارمغان
آورد .او در نظر گرفته چگونه حتی اگر انگشتری خاتم دار بر دست راست او
بودند ،اما او هنوز هم برای ریشه کن کردن اسرائیل )ارمیا .(22:24 .او در مورد
چگونه اگر پیامبران وفادار بوده است رویا پردازی و اگر اسرائیل به آنها شنیده
بود ،پس از آن اسرائیل توبه کرده اند )ارمیا .(23:22 .به دلیل ظرفیت او در
تصور ،برای دیدن آینده ممکن است تا حدی ،خدا را احساس می کند که هر دو
توسط فرزندان و همسرش در همان زمان رد کرد .از این رو جذابیت پشت کلمات
او را در مکان هایی مانند است" :48:18 .ای که شما را به فرمان من گوش
بود!"" ،آه که آنها یک ذهن مانند این همیشه" )تثنیه " ،(05:29ای اسرائیل ،اگر
شما می اما گوش دادن به من" ) پی اس  .(8،13 :81آن را به عنوان اگر او می
تواند دیدن آینده به طور بالقوه می تواند خوشحال است که آنها ام کشش بود قبل
.از او
تجربه خدا با یهودیان در تبعید یک مثال کلسیک بود .او آنها را با امکان تنظیم به
بازگشت به یهودا ،برای ایجاد یک ناجی به سبک انگلستان ،به آنها دستورات را در
ای زی  47-40 .برای یک معبد با شکوه؛ اما بسیاری از آنها ترجیح زندگی نرم در
بابل ،و کسانی که بازگشت بود در چشم انداز از جلل خدا کوچک فکر ،خودخواه و
بی غرض به اثبات رساند .در این زمینه ،به پایان می رسد اشعیا پیشگویی ترمیم
خود را در یک یادداشت غم انگیز از خدا" :من آماده به دنبال خواهد شد بود  ...من
آماده یافت می شود بود" ) (1 :65توسط تبعیدیان غیرروحانی در بابل است .اما
اسرائیل نمی خواهد .او تصاویر خود ایستاده وجود دارد گریه "در اینجا من ،در
اینجا هستم من!"  -به یک نفر بیشتر علقه مند به بال رفتن از نردبان بی پایان
.اقتصادی و اجتماعی در بابل و فارس رد می شود

درد است که از دانستن اینکه چه چیزی ممکن است است تا نیشداری توسط غم و
اندوه از مرتا و مریم بیش از مرگ -برادر خود را که آنها می دانستند که اگر
عیسی بود وجود داشته اند ،لزاروس نمی فوت کرده اند )یوحنا آورده ناشی می
شود .(32 ،11:21 .عیسی مسیح به عنوان پسر خدا چیزی از این توانایی برای
دیدن آنچه ممکن است دیده -دارند از این رو او می تواند با اعتماد به نفس مطلق
که اگر غیر یهودی صور و صیدون شاهد معجزات او بود ،آنها در پلس و خاکستر
توبه ام دولت به حال )لوقا  . .(10:13او با درد بیش از این واقعیت است که همه
چیز اند خیلی بهتر برای اورشلیم است اگر او تنها شناخته شده بود  /چیزهایی که
صلح نهایی او )لوقا (19:42 .را دستگیر تاسف .خداوند عیسی عمیقا در چه بوده
است ،رنجور شده ،اگر همه چیز ملکوت خدا باقی مانده بود عمدا از درک اسرائیل
پنهان است .درد خود را به دلیل آنچه که ممکن است متوجه شده بود .در این او به
طور مستقیم منعکس شد ذهن پدر او ،که قبل بر اورشلیم اظهار تاسف کرده بود:
" که شما را به فرمان من گوش کرده بود در صلح خود را دارند مانند یک رودخانه
).است" )آیا 48:18
خدا در واقع از ما می خواهد مستقل ،به عنوان پدر و مادر خوب برای فرزندان
خود میخواهید؛ او از ما می خواهد تا او را خدمت به ابتکار خود را و نه صرفا
اطاعت مجموعه ای از کدهای قانونی است .بنابراین او به ما حمل عقاب آموزش
جوان خود را به پرواز ،هل دادن آنها از لنه ،گسترش از بال خود را ،ابتل به آنها را،
بلبرینگ آنها )سابق  ،4 :19پی اس 8 :17؛ 1 :57؛ 4 :61؛ 7 :63؛  .(4 :91هل
دادن از لنه در زمینه اسرائیل اشاره به خروج از مصر خود )سی پی غسل تعمید
برای ما(.؛ و در سراسر سفر بیابان پدر بود آنها را آموزش به پرواز به طور
مستقل .اما خدا در پیشبرد دانم هر شکست ما متعهد خواهد شد؟ به نظر من که
او نمی کند ،برای در تلش های ما به یادگیری به پرواز ،ما باید  -طیف شرکت می
.تواند در این راه ،یا این که ،یا دیگر بروید
آیا خدا علم غیب او محدود می کند؟
این امر منجر به پیامدهای که خدا در واقع برای مطمئن شوید که چگونه مردم او
را به کلم او پاسخ خواهد داد نمی دانم .محدودیت خدا توسط او چگونه در مورد
نماز صحبت می کند نشان داده شده است" :خداوند  ...گوش ]است[ کسل کننده،
که آن را نمی تواند بشنود  ...گناهان شما را صورت خود او از شما به طوری که او
نمی خواهد بشنود" )آیا  .(1،2 :59در این مفهوم خدا فرصت او محدود می کند .او
می تواند همه چیز را ببینید ،و در عین حال در زمان ارتداد اسرائیل او پنهان چهره
خود را از آنها )میک  4 :3سی پی تثنیه  .(19،20 :32کلمه عبری» ،شاید« ،در این
رابطه قابل توجه است" .شاید آنها را درک خواهد کرد" ،خدا می گوید ،در بازتاب

وزارت موعظه حزقیال به مردم خدا را )ای زی  .(3-1 :12کار نبوی ارمیا ،خدا
نیز نظرات" :ممکن است گوش دادن به آنها خواهد ]عبرانیان) "[.ارمیا 2،3 :26؛
ارمیا 3،7 :36؛ ارمیا 8 :51؛ آیا  .( .47:12این عدم اطمینان از خدا به عنوان
چگونه مردم او را به کلم او پاسخ خواهد داد نشان دهنده درجه ای که او خود را
به نوع ما از زمان جایگزین .آن را به مفهوم بزرگ برای ما ،بیش از حد .با چه
اشتیاق باید خداوند متعال بر ما به عنوان ما نشستن روزانه به خواندن کلم او! 'آیا
 ".آنها رفتن به گوش دادن؟ چگونه می خواهند به پاسخ؟
این است که می دهد رابطه ما با خداوند متعال پویایی و هیجان و اهمیت است که
فراتر از ما به رنگ در کلمات است .یکی به آن را تجربه می کنند .آن همه این که
باعث می شود خواندن کتاب مقدس ،مطالعه و پاسخ به آن به هیجان است .این
ویژگی از خدای ما او را قادر می سازد به مشروع بیان یک حس امیدواری در افراد
او ،و به همین دلیل نیز ،همه درد از ناامیدی و امیدها و انتظارات نقش برآب.
نگاهی ارمیا" :7،19 :3 .من فکر" پس از او انجام داده است این او را به من
بازگشت '؛ اما او نمی گرداند من فکر کردم که چگونه من شما را در میان پسران
من تنظیم و به شما یک سرزمین دلپذیر را  ...و من فکر می کردم شما به من،
پدر من تماس بگیرید ،و از زیر من ]اما[ به نوبه خود به عنوان یک همسر بی وفا
شوهرش را ترک کرده ،به طوری که شما به من بی وفا شده است ،ای خاندان
اسرائیل " .بنابراین از یک سو ،خدا می تواند آینده می دانند .اما به نظر من که
اغلب ،او را به انتخاب می کند ،و مثل ما ،چهره آینده که در بعضی جهات ناشناخته
است .شاید این مسئله آزمایش آشکار خدا را پیدا آدم "کمک به دیدار" در جنرال
 . 2بسیار فکر که ما می توانیم قلب خدا با ناامیدی شکستن مطمئنا انگیزه ما را به
او را خدمت و وفادار و پاسخگو به کلم او باشد .فکر می کنم از ناامیدی تلخ خدا
با اسرائیل که او موسی را دعوت به کوه به عنوان نماینده خود ،به منظور ورود به
عهد بیشتر با آنها .به پایین ،و آنها شروع به پرستش خدایان دیگر است .هنگامی که
خدا به موسی می گوید" :من رو ترک کنی ) "...خروج  ،(32:10او به خوبی ممکن
است به میل برای جداسازی  /تنهایی که یک فرد در غم و اندوه شدید خواسته
مراجعه کنید .و البته ما موسی چگونه به دلیل با خدا آگاه هستند ،و خدا می پرسد
برای آینده خود در نظر بگیرید و چگونه ممکن است خارج از نوبت ،و چگونه است
که می تواند اجتناب شود .و خدا به موسی را جدی می گیرد ،با صداقت ،و به نظر
می رسد حتی به استدلل خود را تسلیم .این شگفت انگیز است .این خدا ،خدای
.ما است
خدا ساموئل می گوید از این نفی شائول ،و ساموئل  Samuel-ما یک مثال دیگر در
گریه می کند به او تمام شب .من فکر می کنم مفهوم این است که ساموئل با خدا

التماس شد به نظر آینده با شائول ) 1سام 11،35 :15؛  .(1 :16آموس 6-1 :7
شاهدی دیگر خدا قصد او در مورد اسرائیل نشان می دهد ،اما بعد از آموس می
سازد یک مورد در برابر این و شنیده می شود .در واقع ،این و نمونه های دیگر
نشان می دهد که این تقریبا یک الگوی با خدا -است به تدبیر هدف او ،و سپس در
'فاصله' تا زمانی که تحقق آن ،به اجبار از مردم عهد خود را به تغییر و یا اصلح آن
برنامه باز باشد .این می تواند چه هستم 7 :3 .است سخن گفتن از" :زیرا خداوند
یهوه هیچ کاری نمی کند بدون آشکار راز خود را به بندگان خود انبیا" .آن را به
عنوان اگر او برنامه های خود را به آنها نشان می دهد به طوری که سپس آنها می
توانند بر آنها اظهار نظر در نماز .و شاید این است که چرا خدا می گوید ارمیا به
دعا به او به تغییر برنامه های اعلم شده خود را علیه اسرائیل )ارمیا  07:16سی
پی ارمیا 11:14؛ 14:11؛  ،(1 :15و به همین دلیل او موسی به پرسد ' پس مرا،
و سعی کنید او را متقاعد به تغییر ذهن خود )سابق .(32:10 .او نمی خواست ،در
این موارد ،برنامه های اعلم شده خود را به تجدید نظر از مردم او قطع شود تا
آنها را تغییر دهید .جالب توجه است ،در هر دو این نمونه ها ،موسی و ارمیا
مطمئن شوید به اندازه کافی خدا ،رابطه اندازه کافی صمیمی است ،آنها را به
هنوز هم با صراحتا صحبت می کنند و تغییر ذهن خود .کسانی که در موارد بیماری
ترمینال ]و شرایط بی شمار دیگر[ به خدا دعا خواهد این »نبرد ،این" مبارزه
"تقریبا ،بین خدا و دوستان او ،مردم عهد او ،و عنصر" اقناع "حس که در جریان
است به هر دو روش در گفت و گو بین خدا و خودمان وجود دارد .این حقیقت
ساده که خدا واقعا می تواند عوض کردن -بیش از  40در اشاره به "توبه" خود را
در  -وجود دارد حیاتی برای درک این است که اساس نماز است که تغییر همه چیز،
.این است که آن را به عنوان کشتی با خدا بود
به عنوان مثال در ارتباط باز  God-و این همه پنجره دیگر در خود سوال است که با
می شود "چه باید من با شما انجام دهید ،افرایم؟" )اچ او اس 4 :6؛ هوشع :11
 .( 8یا "چگونه می تواند به شما عفو کنم؟ باید من را برای این چیزها مجازات نمی
کند؟" )ارمیا 7،9،29 :5؛ ارمیا  .(7،9 :9بازدید از درک من کاوش شده است ،از
جمله معابر متوقف می شود سوالها  -صرفا لفظی آنها می آیند تا منعکس کننده
واقعی و واقعی خود سوال از خداوند قادر متعال ،منعکس کننده آن را به عنوان از
تلطم از احساسات است که بخشی از بودن است در یک رابطه که رفته است
دردناکی اشتباه است .حتی به نظر می رسد در زمان وجود دارد یک مشکل در
بخش خدا به درک چرا مردم او را دوست داشت می تواند او بسیار نفرت" :آیا من
یک بیابان به اسرائیل ،و یا یک سرزمین تاریکی غلیظ شده پس چرا مردم من می
گویند ،ما نمی خواهد بیشتر به تو می آید؟ " )ارمیا " .(02:31پس چرا این مردم
تبدیل شده است؟" )ارمیا " .(5 :8چرا من را به خشم؟" )ارمیا 08:19؛ ارمیا

02:14؛ ارمیا 6 :30؛ 4 :5؛ آیا " .(2 :50چه بیشتر می تواند من برای تاکستان
من انجام داده اند  ...به همین دلیل آن عملکرد انگور وحشی بود؟" ) .(7-1 :5این
است که خیلی گریه نگران از سر در گم پدر و مادر سن متوسط آنها بر یک کودک
متمرد را منعکس کند .این مبارزه الهی به درک نشان دهنده عمق فوق العاده ای
از عشق او برای آنها .و آن را به ما هشدار میدهد در شرایط سرد به عنوان به درد
ما می توانیم خدا شود اگر ما عشق شگفت انگیز خود را رد .ارمیا 7-4 :8 .ثبت
خدا را منعکس است که حتی لک لک بازده ،قابل پیش بینی .اما مردم او بدون
توضیح به او بازگشته است .این نشان می دهد فکر  -قدرتمند است که رد ما از
عشق به خدا را غیر قابل توضیح حتی به خود خدا است .و در عین حال بشر در
این جنون مطلق همچنان ادامه دارد .برای همه آموزش و پرورش ما ،حس کسب
و کار ،دانش علمی ما به عنوان توضیح در رد عشق به خدا را احمقانه و نه
».بازگشت« ]توبه[ به او نشان داد
مجهز به این درک ،یک پنجره جدید باز می شود بر "وای بر  "!...معابر در پیامبران
است .کلمه عبری واقعا نمی دللت بر »وای بر شما ،شما بهتر است مراقب آنچه
در آینده بر شما! '؛ به جای آن یک عبارت مورد استفاده برای بیان درد از سخنران
بیش از یک رابطه شکسته ،به عنوان مثال است در مراسم تشییع جنازه .و در عین
حال از درد خدا او را منجر به امید ،حتی امید جان گذشته .و دوباره که امید بیان
شده است و از نظر که نسبت به نوع ما از زمان احساس می شود .از این رو
بسیاری از سوالت خود را در رابطه چه مدت؟ " ":چه مدت طول خواهد این
مردم من خوار شمردن و چه مدت می شود آنها را باور من نیست؟ " )اعداد :14
" .(11،27چه مدت خواهد بود تا آنها خالص هستند؟" )اچ او اس 5 :8؛ ارمیا
04:14؛  .(..13:27این صرفا سوال لفظی نیست .یک عنصر ادبی در مورد
پرسشنامه خدا او نمی داند که چه مدت از آن خواهد شد وجود دارد ،او فقط می
توانید تصور و اتفاق  -برای اسرائیل است اراده آزاد ،و نه خود به او درست زمانی
که او می گوید .برای او در رابطه با آنها عهد و پیمان است ،او آنها را دوست دارد،
و ما تاکید کردید ،که باید هر یک از طرفین اجازه می دهد به عملکرد به طور
مستقل و به زمان خود و انتخاب آزاد برای بازگشت داشته باشد .این پرسش ها ،و
دیگر اظهارات مشابه از خدا ،تقریبا خدا پروب از مسیرهای احتمالی به آینده آینده
که او می تواند ،البته ،انتخاب کنید که به می دانم ،اما به نظر می رسد او را به
.طور کامل نمی دانند
همه در بال نشان می دهد که خدا اجازه داده است خود را به آسیب پذیر ساخته
شده است .عشق ،وعده ها ،ارتباط میثاق ،احساس برای دیگران ،آشکار خود را
به هدف از عشق -خود را این است که همه بخشی از آنچه در آن به معنی برای

خدا به وارد رابطه میثاق با ما .این آسیب پذیری و حساسیت خدا در راه است که
او نگران است که مردم عهد خود ،همسر ،که خرس نام او ،ممکن است نام او )لو
بی حرمتی منعکس 19:12؛ سابق 7 :20؛ تثنیه  .( .05:11نگرانی های مکرر او
که نام خود را در بیهوده گرفته می کند به سادگی به استفاده گاه به گاه از کلمه
"خدا" به عنوان یک بیان از غضب مراجعه کنید .خدا به مردم خود گرفتن نام او را
بر خود )نام  (06:27 .در  -به عنوان مثال ،ازدواج با او ،ورود به رابطه عهد با او،
مصرف در نام -او اما در مورد آن رابطه جدی بودن ،مصرف آن را به عنوان یک
نگران است چیز بیهوده ،مانند یک زن که معمولی ازدواج یک مرد که او را دوست
دارد در هسته وجود خود ،زمانی که برای او ،این فقط یک چیز است و او گاه به
گاه یک زندگی بی بند و بار و زناکار زندگی می کند به عنوان همسر خود .وقتی
خدا نام او نشان داد به مردم خود ،باز کردن جوهر و ماهیت شخصیت او به آنها ،او
ساخت خود آسیب پذیر است .ما خودمان را نشان می دهد نزدیک به یکی دیگر از
آنجا که ما آرزو برای آنها را پاسخ به ما ،ما را دوست برای آنچه که ما به آنها نشان
داد .خدا خودش را نشان داد به اسرائیل ،او برای صمیمیت در روابط میثاق در پی،
و در نتیجه بود و همه درد بیشتری است که مردم خود را روشن دور از او ،پس از
نشان داد به همه آنها شگفتی های کلم او )اچاو اس  . (08:12خدا خودش را
نشان داد به اسرائیل به تنهایی ،در تمام جزئیات از قانون و رسولن او )الف ام
 .( 2 :3و آنها او را نمی خواهم .از این رو صدمه بسیار عمیق او؛ و همچنین ،شادی
هیجان زده او که ما در درک که همان کلمه با ذهن مشتاق و به دنبال عشق ،درک
و خدمت به او صادقانه به پایان است .با توجه به رد تجربه شده توسط خدا ،و
ماهیت واقعی و بسیار واقعی از پاسخ عاطفی خود را به آن ،این طبیعی است که
او صادقانه به دنبال ارتباطات -دیگر و این فقط عظیم انرژی عاطفی او را به
جستجو برای عروس جدید خود قرار می دهد است .او می خواهد صمیمیت ،رابطه
معنا و متقابل .در تلش های ما برای کمک به یکدیگر درک که ،در به اشتراک
گذاری ما از کلم او با جهان و با دیگر مؤمنان ،در تلش های ما برای کمک به
مردم به عهد و پیمان با او تعمید  ...ما در حال کار در گام با تمایل جدی خود را
برای رابطه با مردم .و او تلش های ما برکت دهد .کنیم و به دنبال ریشه کن کردن
از زندگی و شخصیت آن چیزهایی که بین ما و او آمده ما ،ما به همین ترتیب
.خواهد او برکت و رحمت بسیار ویژه و با نشاط و توانمندسازی لذت ببرید
درد ناشی از خدا در صلیب
چیزهایی که در بال بحث ما را در نهایت به سمت یکی دیگر از پنجره بر روی درد و
رنج خدا در مرگ پسر علقه خود را .خدا که توسط گناهان اسرائیل بر دوش
صحبت می کند ) .آیا  - (43:24و در عین حال این مقدمه ای برای معابر که
خداوند عیسی تحمل گناهان ما بر روی صلیب صحبت می کنند ) .(4،11،12 :53ما

حتی از خدا که توسط گناهان اسرائیل از شیر گرفته به عنوان خوانده شده )آیا
7:13؛ ارمیا 6 :15؛ گفتگوی 24:12؛ از مال  .(02:17حتی اگر خدا نمی کند
"خسته" )است (40:28 .توسط طبیعت ،آن را به نظر من که در ورود کامل او را
به وضعیت مردم خود ،او اجازه می دهد خود به رشد خسته با گناهان کسانی که با
آنها در است رابطه عهد .این نوع از ظرفیت است که خداوند که عالی در »به
اشتراک گذاری در مصلوب شدن پسر او نازل شده بود .بلند مدت خدا "برگزاری
صلح او" در گناهان اسرائیل منجر به ساخت تا از نیروهای داخلی در خدا" :برای
مدت زمان طولنی من صلح من برگزار شد  ...خودم محدود ،در حال حاضر من
گریه مانند زایمان ،من خواهد و نفس نفس نفس نفس زدن ")آیا 42:14؛ 63:15؛
 .( 64:12خدا گریه ،نفس نفس زدن ،نفس نفس  ...منجر راست در ،در زمینه ،به
بنده درد و رنج .این همان ایده به عنوان قلب خدا رو به رشد گرم و در مبارزه
داخلی در مورد مردم خود را در هوشع افروخته است .8،9 :11 .و این همه در
رفت و عالی در زمان مصلوب شدن عیسی .من در جای دیگر بر اتصال بسیار
شدید بین پدر و پسر در آن زمان اظهار نظر .مصلوب شدن به معنای تحقیر.
تجربه خدا با اسرائیل به تحقیر او در سازمان منجر شده بود .به عنوان مثال ،دیدن
کشتی به نمایندگی از حضور خدا ،ضبط از کشتی به یک معنا از جذب از خدا بود )
 1سام  7،11 :5سی پی  .(7 :4پی اس  78:61 .نظرات" :او قدرت خود را به
"اسارت به دست دشمن تحویل داده ،جلل او
در مرگ عیسی پسر ما که خدا را از صمیم قلب به حال امیدوار است که مردم او
را  -اما آنها او را رد ببینید .به عنوان چیزی از هر یک از ما می میرد در مرگ
کسانی که ما را دوست دارم ،به طوری که "خدا در مسیح بود" ،به اشتراک گذاری
در رنج و مرگ او .این بود البته که خدا نمرده است .اما او به طور کامل در رنج
پسر خود تا سرحد مرگ به اشتراک گذاشته .در متن عبری وجود دارد10:16 .
چیزی که مخالف ترجمه .ما وجود دارد که خدا به عنوان خوانده شده را با درد و
رنج اسرائیل صدمه دیده بود که در همدردی با آنها " ،او ]" روح "[ کوتاه شد" و یا
صرف کرد .عبارت است از استفاده می شود 4 :21 .و فیلم 16:16 .در مورد
مرگ یا آن افول زندگی است .درد خدا به طوری که این بود که چگونه او احساس،
زیرا او بسیار درونی رنج و محنت مردم او بود .و چقدر در مرگ پسرش؟ او حتی
شبیه به آن برای درد و رنج  -در همان راه به عنوان موآب احساس می کند که
برای پسران کشته شده خود را گریه ،پس خدا می گوید که قلب او را برای موآب
گریه کردن" ،به همین دلیل من گریه ]همراه[ با گریه از یعزیر  . ..روح من ناله
مانند چنگ برای موآب ")5 :15؛  .(9،11 :16خدا "ترحم"  -یک کلمه عبری به
معنی به ترحم با اشک )یونس  .(4:11عزاداری از آنان نسبت به استفاده از تایر
)ای زی  (1 :27و بابل ) (3،4 :21بود تجسم غم و اندوه خدا حتی بیش از کسانی

که در عهد با او .و چقدر بیشتر می کند او گریه و رنج می برند با قوم خود اسرائیل
در درد و رنج خود )ارمیا 00:12؛ 23:10؛ هوشع " .(2،3 :4قلب من آرزوی  /ناله
برای او" )ارمیا .(31:20 .توجه داشته باشید در زمینه ارمیا 31:20 .چگونه راشل
است گریه برای کودکان او و نه آرامش خواهد بود ،و سپس خدا آن را به عنوان
طول می کشد تا که گریه برای همان کودکان )ارمیا  .(15،20 :31خدا بیش از این
واقعیت است که او می تواند در آینده ببینید که چگونه مردم او خواهد شد عزاداری
کودکان خود را در خیابان سوگواری )الف ام  .(17،18 :5در تمام این ما می بینیم
که خدا نه تنها یک قاضی ،اما یک قاضی که با کسانی که به آنها او مجازات می دهد
رنج می برد .و در عین حال چقدر بیشتر او برای پسر محبوبش گریه ،درد و رنج به
عنوان او به دلیل او گناه بود .و او برای ما اشک می ریزد بیش از حد گریه ما
است .اشک و حسرت خدا در آسمان وجود دارد .به ما گفته به گریه با کسانی که -
.و این بازتابی از خدا چگونه اشک می ریزد و با ما است
خواست فوری از خدا برای ما
خواست فوری از پدر و پسر برای ما ،برای رشد معنوی ما است ،آنقدر بزرگ
است که آنها را در یک عنصر شامل پویایی در رابطه خود با ما .آنها نه تنها منفعلنه
در انتظار تلش های ما به آنها لطفا ،رشد در قدردانی از آنها و اتخاذ روح خود را
به عنوان ماست .همانطور که در هر واقعا مشروع ،رابطه بین شخصی ،یک عنصر
پویایی وجود دارد .هیچ چیز هنوز هم می تواند باقی بماند ،انتظارات و امیدهای
افزایش می یابد ،می نقش برآب ،تاخیر و یا متوجه شدم ،با تمام احساسات است
.که درگیر هستند
خداوند عیسی را نمی خواهد فردا چهره های مختلف تبدیل بیش از زمانی که روز
قیامت می آید .او دیروز همان است که امروز به عنوان برای همیشه است .روح
او در وزارتخانه و که امروز او نشان می دهد او نشان داد ،همان خواهد شد او
عمل توسط در برخورد قضاوت .اشتیاق خداوند به ما قبول ،برای پیدا کردن در ما
میوه معنوی است ،شاید در راه منعکس شده است که او شروع می شود دعوت
مردم از سطح »او به جشن از پادشاهی ،اما به پایان می رسد تا کاهش نوار
عنوان زمان می رود ،به همه به معنی سعی کنید به حداقل کسی در آن وجود دارد
)لوقا  .(23-21 :14این موضوع از کاهش نوار شاید در همان عبور توسط راه
ادامه خداوند می گوید که شاگردانش باید  /به خداحافظی همه که آنها به حال رها
)لوقا .(14:33 .این همان کلمه پیش از آن در لوقا یافت می شود ،9:61 .که در
آن برخی از زمان قبل ،شاگرد بالقوه که برای اولین بار آرزو برای رفتن و
"خداحافظی به" خانواده خود را به عنوان مناسب متعهد به فوریت کار نیست در
نظر گرفته شد .اما در حال حاضر ،خداوند می گوید که این در تعریف خود از
.شاگردی قابل قبول است .این خداوند پروردگار ما است

فکر می کنم چگونه مشتاق پدر و پسر برای پیدا کردن میوه معنوی در ما بوده
است .در طول قرنها از دخالت خود را با اسرائیل ،خدا برای پیدا کردن میوه
عدالت در تاکستان از اسرائیل بود انتظار می رود اما او تنها انواع توت ها سم پیدا
شده است ) ،(4 :5به جای عدالت او متوجه سوء استفاده و ظلم و ستم دیگران
)آیا  .( 7 :5و تمام است که با وجود انجام کامل تمام او می تواند برای که تاکستان.
اما با توجه به کوه  ،38-34 :21این او را از داشتن یک نگرش میوه به دنبال
اما  fruit-امیدوار متوقف نمی شود .او بندگان خود انبیا فرستاده شده به پیدا کردن
آنها مورد ضرب و شتم و قتل رسیدند .او در نهایت پسر خود را فرستاد ،استدلل
که "مطمئنا آنها را احترام پسرم" )کوه  .(21:37اما آنها او را به قتل رساندند .من
در جای دیگر گفته اند که این زبان تنها می توانید نشان می دهد که خدا در بعضی
از حس علم مطلق و قدرت مطلق خود را به منظور به طور کامل به ابعاد محدود
ما را وارد کنید .و از این رو تجربه خود را از امید و ناامیدی نقش برآب عمیق
است .شگفت انگیز به عنوان امیدواری پدر بود ،پسر او حتی بزرگتر بود .این پدر
که این تجربه به سادگی گرفتن هر گونه میوه بود ،ازش پرسید باغبان او )خداوند
عیسی( به قطع درخت اسرائیل ،به عنوان برای سه سال از وزارت مسیح او میوه
از آنها را به دنبال داشته و نه هر گونه؛ و بیشتر ،این درخت بود غیر قابل زمین ،در
نظر گرفتن دور مواد مغذی که او می تواند به دیگری )غیر یهودی( درخت داده
شده است .اما بنده اش با او استدلل می کند؛ بنده می پرسد اجازه داده می
شود به حفاری و کود در اطراف درخت .و پس از آن ،او می گوید" :شما می
توانید آن را کاهش دهد ،هر چند شما از من خواست به انجام این کار .این کامل
غیر معمول برای بنده به مثل این صحبت بود .اما دیدی نسبت به راه خداوند
عیسی حتی بیشتر امیدوار از دیر غضب او پدر بود است .خداوند به حفاری در
).اطراف درخت تهیه شد و حفر کمترین ،شغل شرم آور ترین )لوقا بود 3 :16
علوه بر این ،او می سرگین بیل ،و او را نجس و نفرت از مردان است .او به
همین ترتیب اسرائیل می خواست میوه .این توصیف تلش شدید از خداوند عیسی
در طول شش ماه گذشته از خدمت او .نگرش او خلصه شده بود که اندکی پیش
از مرگش ،او آمد گرسنه به یک درخت انجیر ،انتظار برای پیدا کردن فقط آغاز
نابالغ از میوه وجود دارد ،که او با خوشحالی خورده اند .اما آن درخت خاص چیزی
بر روی آن بود .گرسنگی عمیق و تمایل خود را به خوردن هر چیزی منعکس تمایل
خود را به پیدا کردن بعضی از معنویت از اسرائیل است .اما او "پیدا شده است
هیچ" ،فقط به عنوان وجود دارد بود "یافت نشد" هر یک از این یهودیان او شفا که
خدا را جلل )لوقا  17:18اس دبلیو لوقا  .(6 :13این حلم و بیمار ،اشتیاق پرشور
برای میوه معنوی به خداوند عیسی مسیح است که به عنوان حتی قوی تر از آن را
در پدر او بود ارائه شده است .جای تعجب نیست که جان باپتیست چیزها ،او اعلم

کرد که عیسی در حال حاضر تبر هدف در پایین درختان اشتباه گرفته )کوه 03:10؛
لوقا  ،( 9 :3و در مورد این بود که آنها سقوط کرد .وضعیت واقعا این  -خواستار
اما در واقع خداوند عیسی سه سال منتظر میوه ،و هنگامی که آن نمی آمد ،حتی
پس از او التماس کرد با پدر به سقوط درخت نیست ،بلکه به او اجازه دهید حفاری
و کود آن را  ...ما باید عامل این همه را به درک ما از کوه  ،07:19که در آن
خداوند ظاهرا در شیرین و مطلوب ،ماده از واقع شیوه می آموزد که درختی که
میوه خوب تحمل نمی خواهد قطع و به آتش کشیدند .این است که در نهایت
سوختن در روز داوری چنین .اما همه زندگی ما او صادقانه به دنبال توسعه میوه
معنوی بر ما؛ همانطور که در مثل برزگر ،تنها کسانی که تولید کامل چیزی رد
خواهد شد .البته ما باید میوه میوه است که  -تغییرات در شخصیت که دائمی
هستند باشد ،تبدیل که باقی می ماند ،آمرزش است که در سطح احساس حفظ،
سخاوت هرگز بعد پشیمان  ...اما اگر حتی چیزی از این وجود دارد ،پس از آن به
نظر می رسد این است آنچه خداوند است که مشتاقانه به دنبال .پیش از این،
اسرائیل تاک و خداوند عیسی بودند باغبان )لوقا  .(7 :13اما در حال حاضر ما
تاک ،و خود خدا باغبان )یوحنا  .(1 :15ما را در دست خوب است .و پدر و پسر که
از طریق تاریخ کتاب مقدس خود را نشان داد تا به میوه معنوی حساس همانها که
.در آخرین روز ملقات ما خواهد شد
بخشش خدا
خدا در ما بخشش او فوق العاده است .اما آنچه بخشش است؟ آن را به من
نگران است که بسیاری از ما در واقع از طریق پرسش اساسی مانند این فکر نمی
کند .به نظر من که بخشش به مراتب بیشتر از یک تصمیم مبهم در ذهن؛ من
کردن به  jottedدوست دارم تعریف بخشش که همسر من فکر کردن ،و که من
بها دادن به رابطه بیش از و بالتر از صدمه ناشی از گناه" .آن را : "Aعنوان عمیق
بر اساس رابطه اش با ایالت متحده ،و ارزش نهادن به خود را از آن رابطه
بنابراین بسیار است ،به عنوان یک رابطه میثاق ،که به افراد به خدا ما را ببخش تا
زیبا .و همان باید در دیگران بخشش ما در رابطه عهد با ما درست برای ما نگه
.دارید
بازتاب ماهیت رابطه عهد خدا را نشان می دهد فضل خود .هیچ کمبود قطعات
کتاب مقدس که از عشق و نعمت خود را به عنوان  -اگر مردم مطیع بودند که
صحبت در این میثاق وجود دارد ،پس خدا عهد و پیمان خود را نگه دارید "و او را تو
را دوست دارم و برکت تو و تو ضرب" )تثنیه  .(13 : 7با وجود این ،رکورد از تاریخ
اسرائیل نشان می دهد که اسرائیل بودند مطیع نیست .و در عین حال خدا هنوز
هم نگه داشته عهد او ،آنها را دوست داشت و آنها را ضرب می شود .آن را به جای
مثل یک مادر شرایط مناسب را برای یک کودک ،و هنوز توسط معامله مطیع

نیست ،آنقدر بزرگ است که عشق احساس برای کودک است .عهد خدا به یک
معنا مشروط است؛ و در عین حال به معنای دیگر آن است که نیست ،چرا که
عشق او دارای ویژگی در مورد آن ،تنها به دلیل ما فرزندان او هستند .کل تاریخ
.اسرائیل تشویق در این است
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خدا در عهد رابطه
ما نیاز به منعکس کننده نیز معنی آن برای خدا در ارتباط میثاق باشد .خدا اجازه
داده است خود را به محدود می شود ،به عنوان هر شخص در برخی از راه محدود
یک بار آنها را وارد کنید مانند یک رابطه است .به یک معنا ،خدا می دهد تا برخی از
آزادی؛ برای تعهد و وعده در یک رابطه شامل برخی از محدودیت بر آزادی .این
روابط در به مسائل مربوط به چگونه خدا در زمان به نظر می رسد برای محدود
کردن قدرت او ،دانش او ]سی پی  ،[ .حتی حضور او "مطمئنا آنها را احترام
پسرم" .خدا می تواند مستقل و قدرت نهایی ،دانش خود را ورزش ،علم غیب و
غیره ،اما پدیده از درد خود ،صدمه دیده ،جای تعجب و غیره همه نشان می دهد که
تا حدی او را به آنها محدود می کند .به تصویب کردن این توصیف بسیاری از
احساسات خدا را به عنوان انسان انگاری صرف به نظر من از دست را نقطه
ضروری برای حتی اگر آنها به خواندن مرده به معنای واقعی کلمه نیست ،حتی اگر
آنها انسان انگاری ،چه خواهد بود نقطه از آنها اگر آنها را انجام نمی دهند تا حدی
منعکس کننده احساسات واقعی و تجربه خدا؟
روابط که یکپارچگی شامل برخی از به اشتراک گذاری از قدرت .یک حزب به
رابطه را نمی خواهد بیش از حد یکی دیگر تسلط ،به خصوص توسط اعمال قدرت
و مزیت »فیزیکی« .و این از دست دادن قدرت مشروع است ،به نظر من ،آنچه
خدا با کسانی که با آنها در ارتباط میثاق انجام می شود .بنابراین خدا می تواند
هدف خود ،به عنوان مثال ،دولت در مورد نابودی اسرائیل و ساخت موسی ملت
بزرگتر اما چون او قدرت مشترک 'با موسی ،موسی قادر به همین دلیل با خدا و
در واقع او را به تغییر این منظور اعلم شد .وقتی خدا عهد با ابراهیم ،او بین

قربانیان قربانی در قالب یک مشعل آتش گذشت )ژنرال  .(15:17با توجه به
ای الف  .ثانیه  ،آن ضعیف تر از دو طرف قرارداد که بین حیوانات  Eپژوهش از
مرده به تصویب رسید ،به منظور نشان دادن که آنها آرزو به مرگ به عنوان
کسانی که حیوانات انجام داده بود اگر آنها عهد شکست بود ) .(3در حال حاضر
تمام این نمونه چه ما شده اند گفت اینچا  -که با ورود به رابطه پیمان ،خدا بود
اجازه می دهد خود را ضعیف؛ هر چند او نمی تواند از طبیعت می میرند ،او مایل
به تصور خود در حال مرگ بود ،مانند تمایل خود را برای نشان دادن به ما چگونه
مطمئن و خاص عهد او است ]برای ما بیش از حد وعده ابراهیمی ساخته شده به
ما داشته اند[ بود .به یاد داشته باشید که چگونه کتاب هوشع نبی به تصویر می
کشد ازدواج پیامبر پرشور و یک زن روسپی بندوبار .یک نابرابری بزرگ و عدم
تعادل در ارتباطات -فاحشه و مرد مقدس ،فاحشه و پیامبر وجود دارد ،محدود شد
به مشکلت تعادل و نابرابری در آینده با هم به عنوان یک زن و شوهر موفق است.
اما این همه قصد به فاش کردن رابطه میثاق بین خدا و اسرائیل بی وفا را بخواهد
تا عمیقا عاشق .و امروز با ما ،عشق او و از پاسخ انسان فاجعه یکسان باقی می
ماند .ما به خودمان از درد روابط شکسته ما شکایت ]که به نظر من ،ریشه خیلی
از صدمه ما است[  -و در عین حال بیشتر ما به درد خدا وارد کنید که در خدا /
اسرائیل ،هوشع به تصویر کشیده  /رابطه گومر ،باید برای پایان دادن به این سوال
از خودمان" :آیا درد من عمیق تر ،از درد در قلب خدا؟" .خدا ،خدای بخشش
عظیم است؛ و در عین حال بخشش تنها می تواند داده شود ،آن را تنها یک مورد،
.امکان ،برای یک به اندازه کافی حساس به احساس درد داشتن ستم شده است
در همان راه به عنوان خدا ما آرزوهای خود را به طور کامل به رابطه وارد میثاق
ما با او ،او بسیار به طور کامل به ارتباط با ما وارد شده است .در نهایت او در
ورود حتی فولر او را به درک و تجربه انسانی از طریق زندگی و مرگ پسرش ،که
در آنها او عالی ظاهر شد نشان داد .اما حتی در عهد عتیق ،نمونه های بسیاری از
چگونه خدا بسیار دردناک به طور کامل به رابطه عهد با مردم خود را وارد وجود
.دارد
خدا و زمان
این اغلب اظهار نظر شده است که خداوند فراتر از خارج و یا حتی از نوع ما از
زمان است .خدا قبل از ایجاد این در حال حاضر ممکن است که بوده است ،و او
البته از ظرفیت و امکان شبیه به آن باشد .اما به نظر من که به ویژه در ارتباط با
کسانی که با آنها در ارتباط است ،او را انتخاب که امکان ورزش نیست .در عوض،
خداوند متعال خود را می اندازد به تجربه ما ،با محدود کردن خود را به نوع ما
زمان با تمام تعلیق ،امید ،هیجان ،شادی ،ناامیدی که این شامل .زمان و دوباره ما

چگونه خدا می گوید که "شکل دادن به شر در برابر شما و طرح ریزی نقشه" در
برابر دشمنان خود )ارمیا  18:11عنوان خوانده شده؛ ارمیا 3 :26؛ ارمیا :49
20،30؛ ارمیا  50:45؛ میکروفن 3 :2؛  .(4:12برای وفادار ،او می گوید که او
برنامه ریزی برای آنها را برای همیشه و نه برای بد" ،به شما یک آینده را" )ارمیا.
 .( 29:11خداوند عیسی این نوع از چیزی که در ذهن بود زمانی که او چگونه از
پادشاهی شده اند که برای وفادار از آغاز جهان آماده صحبت کرد )کوه 25:34؛
کوه  .( 20:23جان باپتیست بود "آماده" راه را برای می اید  -خداوند آشکارا
پردازش در انعکاس چگونه خدا مشغول به کار بود یک مدت طولنی به "آماده"
]کلمه یونانی همان[ راه را برای پسر خود در آینده )لوقا 76 :1؛ لوقا 02:31؛ لوقا
 .( 4 :3ما به همین ترتیب ،در کار موعظه ما در این روز گذشته ،در حال کار در
پشت سر هم و در مرحله با خدا .ایده خدا آماده نشان میدهد این است که وجود
دارد در نتیجه شکاف بین برنامه که ساخته شده ،و آن را که  -از این رو "خداوند
هر دو برنامه ریزی شده و انجام آنچه او صحبت کرد در مورد اهالی بابل" )ارمیا
 ... .51:12ارمیا 04:28؛  02:17لم؛ آیا 22:11؛ آیا 37:26؛ زکریا 6 :1؛ زکریا
08:14).
این 'فاصله' مهم است که ما آمده ایم تا در نظر گرفتن ایده از خدا "توبه" و یا
تغییر ذهن بیان چیزی است که اتفاق می افتد ،اما پس از آن تغییر ذهن خود را به
دلیل رفتار انسان در طول شکاف زمان بین این بیانیه و آن ' اجرا .همه ما می
توانیم بگویم این است که گذشته ،حال و آینده معنی دار و برای خدا قابل توجه
است .....) .لو  26:42ارمیا  14سابق  (10،21 :2:24ما از به یاد آوردن "خدا
عهد او به عنوان خوانده شده .و خدا از فراموش کردن گناهان قوم عهد او نمی یاد
)آیا 43:25؛ جر  .(31:34اگر کلمات معنی هر چیزی ،این قطعا نشان می دهد که
گناهان که خدا یک بار به یاد میآورد ،او سپس متوقف می شود به خاطر سپردن و
فراموش .چنین به نظر می رسد زبان از یک سو نامناسب به خدا که از طبیعت
ندارد به را فراموش کرده و می تواند همه چیز یاد می آورند .اما حرف من این
است که او با میل و رغبت به معنای زمان است که توسط کسانی که با آنها در
ارتباط است میثاق تجربه وارد شده است .او اجازه می دهد تا خود را به آن را
احساس واقعا مانند آن است ، .به عنوان بسیاری انجام داده اند از' :فاصله' بین
خدا بیان برنامه او و تحقق واقعی آن این فرصت را برای مردان و زنان به اعتراف
با او ،به عنوان موسی ،به عنوان ابراهیم در مورد سدوم ) 22-17ژنرال  (18انجام
داده است .. .و او قطعا به اقناع بشر باز است .از آنجا که او در عهد با ما است ،و
این رابطه شامل یک تقسیم قدرت ،احترام و شنوایی "از یکدیگر است .استفاده
بسیار از اصطلحات »به یاد آوردن« و »فراموش کردن ،نشان خدا تا به طور
کامل مایل به ورود به نوع ما از زمان است .برای بودن نمی توانیم فراموش و به

یاد داشته باشید به طور همزمان ،یک عنصر از زمان درگیر است .به همین ترتیب
در زمان ما از خدا بودن آهسته به خشم به عنوان خوانده شده )سابق  ،.(6 :34در
دیگران ،از او مهار خشم او نیست ،و یا مهار آن )مزمور 78:38؛ 9 :48؛ لم .8 :2
 .انجمن گفتگوی 20:22پی اس  ،(50:21و به خشم از رفتار بد از مردم عهد او
)تثنیه  32:21برانگیخت ،پی اس 58 .:.78؛ 3 :65؛ ارمیا  .(08:19خدا به وضوح
دارای احساسات از نوع که ربطی به احساسات را تجربه ما ،به عنوان موجودات
ساخته شده در تصویر او نیست .اما کسانی که احساسات شامل عامل زمان به
منظور احساسات .ما از خشم خدا "برای یک لحظه" به عنوان خوانده شده
)مزمور 5 :30؛  ،(7،8 :54و از خشم او آمدن و رفتن ،می روم او را "آرام" و
دیگر عصبانی )ای زی  .(42 :16هنگامی که ما گناه ،ما خدا را تحریک به عصبانیت
 یعنی در یک نقطه در زمان ،خدا گناه ما را می بیند ،و عصبانی می شود .ایناست که بارها در کتاب مقدس گواهی .اما این معنی است اگر خدا به نحوی است
.که در خارج از زمان و احساسات ما
چه بوده است
اگر چه خود خدا به ما ارائه می به عنوان داشتن یک حافظه که توابع بر خلف
خاطرات ما ،که در تصویر او ساخته شده است ،با خدا ظرفیت برای فراخوان ها
از تاریخ وجود دارد .و از این رو درد خود را به مراتب بیشتر از ما ،چرا که او می
داند ،با تمام قدرت تجزیه و تحلیل نامحدود از امکانات ،چه بوده است .و آن را
»چه بوده است 'سندرم است که یکی از مهم ترین منابع درد عاطفی ما است.
بنابراین و در نتیجه ،بسیار بیشتر از ما درد و صدمه دیده است .از این رو درد ،درد
که می آید از درک و پتانسیل فراخوان ها ،در پشت جر" :2 :2 .من به یاد داشته
باشید از خود گذشتگی جوانان خود را ،عشق خود را به عنوان یک عروس ،چگونه
به من به دنبال در بیابان" .خدا به یاد می آورد که چگونه "هنگامی که اسرائیل یک
کودک بود  ...بیشتر من آنها را به نام ،بیشتر آنها از من رفت  ...در عین حال آن
من بود که افرایم تدریس به راه رفتن" )اچ او اس  .(11عشق را ،مانند هر پدر و
مادر ،به سادگی چنین است که او نمی تواند اجازه رفتن از خاطرات .او را دیدم
که چگونه می توانند فرزندان بوده است که او را مغرور ،همسر وفادار را داشته
باشد" :من فکر کردم که چگونه من به شما در بین فرزندان من مجموعه  ...من
فکر کردم شما به من پاسخ ،پدر من  ...قطعا به عنوان یک همسر بی وفا خود را
ترک شوهر ،به طوری که شما بی وفا به من بوده است ،ای خاندان اسرائیل
")ارمیا  .(19،20 :3علم خداوند به آینده ممکن است چندین بار در ارمیا به ارمغان
آورد .او در نظر گرفته چگونه حتی اگر انگشتری خاتم دار بر دست راست او
بودند ،اما او هنوز هم برای ریشه کن کردن اسرائیل )ارمیا .(22:24 .او در مورد
چگونه اگر پیامبران وفادار بوده است رویا پردازی و اگر اسرائیل به آنها شنیده

بود ،پس از آن اسرائیل توبه کرده اند )ارمیا .(23:22 .به دلیل ظرفیت او در
تصور ،برای دیدن آینده ممکن است تا حدی ،خدا را احساس می کند که هر دو
توسط فرزندان و همسرش در همان زمان رد کرد .از این رو جذابیت پشت کلمات
او را در مکان هایی مانند است" :48:18 .ای که شما را به فرمان من گوش
بود!"" ،آه که آنها یک ذهن مانند این همیشه" )تثنیه " ،(05:29ای اسرائیل ،اگر
شما می اما گوش دادن به من" ) پی اس  .(8،13 :81آن را به عنوان اگر او می
تواند دیدن آینده به طور بالقوه می تواند خوشحال است که آنها ام کشش بود قبل
از او .ما بهتر می تواند درک غم و اندوه است که با خدا به حال به و فینحاس
بگویید" :من این فکر کردم ،که خانه خود را ،و به خانه پدر خود را ،تا ابد به من
خدمت می کنند :اما در حال حاضر ،خداوند ،می گوید ،می شود آن را از من دور ؛
و برای آنها که به من افتخار من افتخار خواهد ،و آنها که من خوار شمردن باید
خفیف ") 1سام  .(2:30توجه داشته باشید که خداوند قلب او را باز کرد به کسانی
که پس او را صدمه زده بودند ،در آن زمان بسیار آنها صراحتا فقط به عنوان پل به
قرنتس صدمه دیده بود .به نظر می رسد مانند به اشتراک گذاری از امید نقش
برآب با کسانی که آنها را نقش برآب کرده اند که بخشی از آنچه محکومیت همه
چیز در مورد .و با توجه به پل انجام این کار به قرنتیان ،آن است که شاید حتی یک
ابزار مفید برای ما که می توانید دیگران را محکوم نمی کند ،اما ممکن است نیاز
.به راه رفتن به طور جداگانه از آنها در این زندگی
تجربه خدا با یهودیان در تبعید یک مثال کلسیک بود .او آنها را با امکان تنظیم به
بازگشت به یهودا ،برای ایجاد یک ناجی به سبک انگلستان ،به آنها دستورات را در
ای زی  47-40 .برای یک معبد با شکوه؛ اما بسیاری از آنها ترجیح زندگی نرم در
بابل ،و کسانی که بازگشت بود در چشم انداز از جلل خدا کوچک فکر ،خودخواه و
بی غرض به اثبات رساند .در این زمینه ،به پایان می رسد اشعیا پیشگویی ترمیم
خود را در یک یادداشت غم انگیز از خدا" :من آماده به دنبال خواهد شد بود  ...من
آماده یافت می شود بود" ) (1 :65توسط تبعیدیان غیرروحانی در بابل است .اما
اسرائیل نمی خواهد .او تصاویر خود ایستاده وجود دارد گریه "در اینجا من ،در
اینجا هستم من!"  -به یک نفر بیشتر علقه مند به بال رفتن از نردبان بی پایان
.اقتصادی و اجتماعی در بابل و فارس رد می شود
درد است که از دانستن اینکه چه چیزی ممکن است است تا نیشداری توسط غم و
اندوه از مرتا و مریم بیش از  -برادر خود را که آنها می دانستند که اگر عیسی بود
وجود داشته اند ،لزاروس نمی فوت کرده اند )یوحنا آورده ناشی می شود.
 .( 32 ،11:21عیسی مسیح به عنوان پسر خدا چیزی از این توانایی برای دیدن
آنچه ممکن است ذیذه شده  -دارند از این رو او می تواند با اعتماد به نفس مطلق

که اگر غیر یهودی صور و صیدون شاهد معجزات او بود ،آنها در پلس و خاکستر
توبه ام دولت به حال )لوقا  . .(10:13او با درد بیش از این واقعیت است که همه
چیز اند خیلی بهتر برای اورشلیم است اگر او تنها شناخته شده بود  /چیزهایی که
صلح نهایی او )لوقا (19:42 .را دستگیر تاسف .خداوند عیسی عمیقا در چه بوده
است ،رنجور شده ،اگر همه چیز ملکوت خدا باقی مانده بود عمدا از درک اسرائیل
پنهان است .درد خود را به دلیل آنچه که ممکن است متوجه شده بود .در این او به
طور مستقیم منعکس شد ذهن پدر او ،که قبل بر اورشلیم اظهار تاسف کرده بود:
" که شما را به فرمان من گوش کرده بود در صلح خود را دارند مانند یک رودخانه
).است" )آیا 48:18
خدا در واقع از ما می خواهد مستقل ،به عنوان پدر و مادر خوب برای فرزندان
خود میخواهید؛ او از ما می خواهد تا او را خدمت به ابتکار خود را و نه صرفا
اطاعت مجموعه ای از کدهای قانونی است .بنابراین او به ما حمل عقاب آموزش
جوان خود را به پرواز ،هل دادن آنها از لنه ،گسترش از بال خود را ،ابتل به آنها را،
بلبرینگ آنها )سابق  ،4 :19پس اس 8 :17؛ 1 :57؛ 4 :61؛ 7 :63؛  .(4 :91هل
دادن از لنه در زمینه اسرائیل اشاره به خروج از مصر خود )اس پی غسل تعمید
برای ما(.؛ و در سراسر سفر بیابان پدر بود آنها را آموزش به پرواز به طور
مستقل .اما خدا در پیشبرد دانم هر شکست ما متعهد خواهد شد؟ به نظر من که
او نمی کند ،برای در تلش های ما به یادگیری به پرواز ،ما باید  -طیف شرکت می
.تواند در این راه ،یا این که ،یا دیگر بروید
آیا خدا علم غیب او محدود می کند؟
این امر منجر به پیامدهای که خدا در واقع برای مطمئن شوید که چگونه مردم او
را به کلم او پاسخ خواهد داد نمی دانم .محدودیت خدا توسط او چگونه در مورد
نماز صحبت می کند نشان داده شده است" :خداوند  ...گوش ]است[ کسل کننده،
که آن را نمی تواند بشنود  ...گناهان شما را صورت خود او از شما به طوری که او
نمی خواهد بشنود" )آیا  .(1،2 :59در این مفهوم خدا فرصت او محدود می کند .او
می تواند همه چیز را ببینید ،و در عین حال در زمان ارتداد اسرائیل او پنهان چهره
خود را از آنها )میک  4 :3سی پی تثنیه  .(19،20 :32کلمه عبری» ،شاید« ،در
این رابطه قابل توجه است" .شاید آنها را درک خواهد کرد" ،خدا می گوید ،در
بازتاب وزارت موعظه حزقیال به مردم خدا را )ای زی  .(3-1 :12کار نبوی ارمیا،
خدا نیز نظرات" :ممکن است گوش دادن به آنها خواهد ]عبرانیان) "[.ارمیا :26
2،3؛ ارمیا 3،7 :36؛ ارمیا 8 :51؛ آیا  .( .47:12این عدم اطمینان از خدا به
عنوان چگونه مردم او را به کلم او پاسخ خواهد داد نشان دهنده درجه ای که او
خود را به نوع ما از زمان جایگزین .آن را به مفهوم بزرگ برای ما ،بیش از حد .با
چه اشتیاق باید خداوند متعال بر ما به عنوان ما نشستن روزانه به خواندن کلم او!

' ".آیا آنها رفتن به گوش دادن؟ چگونه می خواهند به پاسخ؟
این است که می دهد رابطه ما با خداوند متعال پویایی و هیجان و اهمیت است که
فراتر از ما به رنگ در کلمات است .یکی به آن را تجربه می کنند .آن همه این که
باعث می شود خواندن کتاب مقدس ،مطالعه و پاسخ به آن به هیجان است .این
ویژگی از خدای ما او را قادر می سازد به مشروع بیان یک حس امیدواری در افراد
او ،و به همین دلیل نیز ،همه درد از ناامیدی و امیدها و انتظارات نقش برآب.
نگاهی ارمیا" :7،19 :3 .من فکر" پس از او انجام داده است این او را به من
بازگشت '؛ اما او نمی گرداند من فکر کردم که چگونه من شما را در میان پسران
من تنظیم و به شما یک سرزمین دلپذیر را  ...و من فکر می کردم شما به من،
پدر من تماس بگیرید ،و از زیر من ]اما[ به نوبه خود به عنوان یک همسر بی وفا
شوهرش را ترک کرده ،به طوری که شما به من بی وفا شده است ،ای خاندان
اسرائیل " .بنابراین از یک سو ،خدا می تواند آینده می دانند .اما به نظر من که
اغلب ،او را به انتخاب می کند ،و مثل ما ،چهره آینده که در بعضی جهات ناشناخته
است .شاید این مسئله آزمایش آشکار خدا را پیدا آدم "همدست" در جنرال .2
بسیار فکر که ما می توانیم قلب خدا با ناامیدی شکستن مطمئنا انگیزه ما را به او
را خدمت و وفادار و پاسخگو به کلم او باشد .فکر می کنم از ناامیدی تلخ خدا با
اسرائیل که او موسی را دعوت به کوه به عنوان نماینده خود ،به منظور ورود به
عهد بیشتر با آنها .به پایین ،و آنها شروع به پرستش خدایان دیگر است .هنگامی که
خدا به موسی می گوید" :من رو ترک کنی ) "...خروج  ،(32:10او به خوبی ممکن
است به میل برای جداسازی  /تنهایی که یک فرد در غم و اندوه شدید خواسته
مراجعه کنید .و البته ما موسی چگونه به دلیل با خدا آگاه هستند ،و خدا می پرسد
برای آینده خود در نظر بگیرید و چگونه ممکن است خارج از نوبت ،و چگونه است
که می تواند اجتناب شود .و خدا به موسی را جدی می گیرد ،با صداقت ،و به نظر
می رسد حتی به استدلل خود را تسلیم .این شگفت انگیز است .این خدا ،خدای
.ما است
ما یک مثال دیگر در ساموئل -خدا ساموئل می گوید از این نفی شائول ،و ساموئل
گریه می کند به او تمام شب .من فکر می کنم مفهوم این است که ساموئل با خدا
التماس شد به نظر آینده با شائول ) 1سام 11،35 :15؛  .(1 :16آموس 6-1 :7
شاهدی دیگر خدا قصد او در مورد اسرائیل نشان می دهد ،اما بعد از آموس می
سازد یک مورد در برابر این و شنیده می شود .در واقع ،این و نمونه های دیگر
نشان می دهد که این تقریبا یک الگوی با خدا -است به تدبیر هدف او ،و سپس در
'فاصله' تا زمانی که تحقق آن ،به اجبار از مردم عهد خود را به تغییر و یا اصلح آن
برنامه باز باشد .این می تواند چه هستم 7 :3 .است سخن گفتن از" :زیرا خداوند
یهوه هیچ کاری نمی کند بدون آشکار راز خود را به بندگان خود انبیا" .آن را به

عنوان اگر او برنامه های خود را به آنها نشان می دهد به طوری که سپس آنها می
توانند بر آنها اظهار نظر در نماز .و شاید این است که چرا خدا می گوید ارمیا به
دعا به او به تغییر برنامه های اعلم شده خود را علیه اسرائیل )ارمیا  07:16سی
پی ارمیا 11:14؛ 14:11؛  ،(1 :15و به همین دلیل او موسی به پرسد ' پس مرا،
و سعی کنید او را متقاعد به تغییر ذهن خود )سابق .(32:10 .او نمی خواست ،در
این موارد ،برنامه های اعلم شده خود را به تجدید نظر از مردم او قطع شود تا
آنها را تغییر دهید .جالب توجه است ،در هر دو این نمونه ها ،موسی و ارمیا
مطمئن شوید به اندازه کافی خدا ،رابطه اندازه کافی صمیمی است ،آنها را به
هنوز هم با صراحتا صحبت می کنند و تغییر ذهن خود .کسانی که در موارد بیماری
ترمینال ]و شرایط بی شمار دیگر[ به خدا دعا خواهد این »نبرد ،این" مبارزه
"تقریبا ،بین خدا و دوستان او ،مردم عهد او ،و عنصر" اقناع "حس که در جریان
است به هر دو روش در گفت و گو بین خدا و خودمان وجود دارد .این حقیقت
ساده که خدا واقعا می تواند  -بیش از  40در اشاره به "توبه" خود را در  -وجود
دارد حیاتی برای درک این است که اساس نماز است که تغییر همه چیز ،این است
.که آن را به عنوان کشتی با خدا بود
و این همه پنجره دیگر در خود سوال است که با خدا  -به عنوان مثال در ارتباط باز
می شود "چه باید من با شما انجام دهید ،افرایم؟" )اچ او اس 4 :6؛ هوشع :11
 .( 8یا "چگونه می تواند به شما عفو کنم؟ باید من را برای این چیزها مجازات نمی
کند؟" )ارمیا 7،9،29 :5؛ ارمیا  .(7،9 :9بازدید از درک من کاوش شده است ،از
جمله معابر متوقف می شود سوال ها  -صرفا لفظی آنها می آیند تا منعکس کننده
واقعی و واقعی خود سوال از خداوند قادر متعال ،منعکس کننده آن را به عنوان از
تلطم از احساسات است که بخشی از بودن است در یک رابطه که رفته است
دردناکی اشتباه است .حتی به نظر می رسد در زمان وجود دارد یک مشکل در
بخش خدا به درک چرا مردم او را دوست داشت می تواند او بسیار نفرت" :آیا من
یک بیابان به اسرائیل ،و یا یک سرزمین تاریکی غلیظ شده پس چرا مردم من می
گویند ،ما نمی خواهد بیشتر به تو می آید؟ " )ارمیا " .(02:31پس چرا این مردم
تبدیل شده است؟" )ارمیا " .(5 :8چرا من را به خشم؟" )ارمیا 08:19؛ ارمیا
02:14؛ ارمیا 6 :30؛ 4 :5؛ آیا " .(2 :50چه بیشتر می تواند من برای تاکستان
من انجام داده اند  ...به همین دلیل آن عملکرد انگور وحشی بود؟" ) .(7-1 :5این
است که خیلی گریه نگران از سر در گم پدر و مادر سن متوسط آنها بر یک کودک
متمرد را منعکس کند .این مبارزه الهی به درک نشان دهنده عمق فوق العاده ای
از عشق او برای آنها .و آن را به ما هشدار میدهد در شرایط سرد به عنوان به درد
ما می توانیم خدا شود اگر ما عشق شگفت انگیز خود را رد .ارمیا 7-4 :8 .ثبت
خدا را منعکس است که حتی لک لک بازده ،قابل پیش بینی .اما مردم او بدون

توضیح به او بازگشته است .این نشان می دهد فکرها  -قدرتمند است که رد ما از
عشق به خدا را غیر قابل توضیح حتی به خود خدا است .و در عین حال بشر در
این جنون مطلق همچنان ادامه دارد .برای همه آموزش و پرورش ما ،حس کسب
و کار ،دانش علمی ما به عنوان توضیح در رد عشق به خدا را احمقانه و نه
».بازگشت« ]توبه[ به او نشان داد
مجهز به این درک ،یک پنجره جدید باز می شود بر "وای بر  "!...معابر در پیامبران
است .کلمه عبری واقعا نمی دللت بر »وای بر شما ،شما بهتر است مراقب آنچه
در آینده بر شما! '؛ به جای آن یک عبارت مورد استفاده برای بیان درد از سخنران
بیش از یک رابطه شکسته ،به عنوان مثال است در مراسم تشییع جنازه .و در عین
حال از درد خدا او را منجر به امید ،حتی امید جان گذشته .و دوباره که امید بیان
شده است و از نظر که نسبت به نوع ما از زمان احساس می شود .از این رو
بسیاری از سوالت خود را در رابطه چه مدت؟ " ":چه مدت طول خواهد این
مردم من خوار شمردن و چه مدت می شود آنها را باور من نیست؟ " )اعداد :14
" .(11،27چه مدت خواهد بود تا آنها خالص هستند؟" )اچ او اس 5 :8؛ ارمیا
04:14؛  .(..13:27این صرفا سوال لفظی نیست .یک عنصر ادبی در مورد
پرسشنامه خدا او نمی داند که چه مدت از آن خواهد شد وجود دارد ،او فقط می
توانید تصور و اتفاقات  -برای اسرائیل است اراده آزاد ،و نه خود به او درست
زمانی که او می گوید .برای او در رابطه با آنها عهد و پیمان است ،او آنها را
دوست دارد ،و ما تاکید کردید ،که باید هر یک از طرفین اجازه می دهد به عملکرد
به طور مستقل و به زمان خود و انتخاب آزاد برای بازگشت داشته باشد .این
پرسش ها ،و دیگر اظهارات مشابه از خدا ،تقریبا خدا پروب از مسیرهای احتمالی
به آینده آینده که او می تواند ،البته ،انتخاب کنید که به می دانم ،اما به نظر می
.رسد او را به طور کامل نمی دانند
همه در بال نشان می دهد که خدا اجازه داده است خود را به آسیب پذیر ساخته
شده است .لو 15،16 :5 .سوابق" :اگر یک روح مرتکب تجاوز ،و گناه از طریق
جهل در همه چیز مقدس خداوند  ...او باید برای جبران آسیبی که او در اماکن
مقدس انجام می شود را" .این فوق العاده من؛ گناه از جهل ،یک نادرست غیر
عمدی از همه چیز الهی ،باعث "آسیب"  -به روح حساس خود خدا .یک ضرب
المثل فرانسوی می گوید که برای درک همه )به عنوان خدا( است همه را ببخش؛
اما آن را نیز به معنی به همه آسیب بسیار بیشتر است .فقط به کودکان کوچک
فرض پدر و مادر خود سنگ و صرف حساس از قدرت و ارائه هستند ،بنابراین ما
می توانیم موفق به درک حساسیت پدر آسمانی ما است .عشق ،وعده ها ،ارتباط
میثاق ،احساس برای دیگران ،آشکار خود را به هدف از عشق -خود را این است

که همه بخشی از آنچه در آن به معنی این خدا حساس به وارد رابطه میثاق با ما.
این آسیب پذیری و حساسیت خدا در راه است که او نگران است که مردم عهد
خود ،همسر ،که خرس نام او ،ممکن است نام او )لو بی حرمتی منعکس 19:12؛
سابق 7 :20؛ تثنیه  .( .05:11نگرانی های مکرر او که نام خود را در بیهوده گرفته
می کند به سادگی به استفاده گاه به گاه از کلمه "خدا" به عنوان یک بیان از غضب
مراجعه کنید .خدا به مردم خود گرفتن نام او را بر خود )نام (06:27 .در  -به
عنوان مثال ،ازدواج با او ،ورود به رابطه عهد با او ،مصرف در نام -او اما در مورد
آن رابطه جدی بودن ،مصرف آن را به عنوان یک نگران است چیز بیهوده ،مانند
یک زن که معمولی ازدواج یک مرد که او را دوست دارد در هسته وجود خود،
زمانی که برای او ،این فقط یک چیز است و او گاه به گاه یک زندگی بی بند و بار
و زناکار زندگی می کند به عنوان همسر خود .وقتی خدا نام او نشان داد به مردم
خود ،باز کردن جوهر و ماهیت شخصیت او به آنها ،او ساخت خود آسیب پذیر
است .ما خودمان را نشان می دهد نزدیک به یکی دیگر از آنجا که ما آرزو برای
آنها را پاسخ به ما ،ما را دوست برای آنچه که ما به آنها نشان داد .خدا خودش را
نشان داد به اسرائیل ،او برای صمیمیت در روابط میثاق در پی ،و در نتیجه بود و
همه درد بیشتری است که مردم خود را روشن دور از او ،پس از نشان داد به همه
آنها شگفتی های کلم او )اچ او اس 08:12
خدا خودش را نشان داد به اسرائیل به تنهایی ،در تمام جزئیات از قانون و رسولن
او )الف ام  .( 2 :3و آنها او را نمی خواهم .از این رو صدمه بسیار عمیق او؛ و
همچنین ،شادی هیجان زده او که ما در درک که همان کلمه با ذهن مشتاق و به
دنبال عشق ،درک و خدمت به او صادقانه به پایان است .با توجه به رد تجربه شده
توسط خدا ،و ماهیت واقعی و بسیار واقعی از پاسخ عاطفی خود را به آن ،این
طبیعی است که او صادقانه به دنبال ارتباطات  -دیگر و این فقط عظیم انرژی
عاطفی او را به جستجو برای عروس جدید خود قرار می دهد است .او می خواهد
صمیمیت ،رابطه معنا و متقابل .در تلش های ما برای کمک به یکدیگر درک که ،در
به اشتراک گذاری ما از کلم او با جهان و با دیگر مؤمنان ،در تلش های ما برای
کمک به مردم به عهد و پیمان با او تعمید  ...ما در حال کار در گام با تمایل جدی
خود را برای رابطه با مردم .و او تلش های ما برکت دهد .کنیم و به دنبال ریشه
کن کردن از زندگی و شخصیت آن چیزهایی که بین ما و او آمده ما ،ما به همین
.ترتیب خواهد او برکت و رحمت بسیار ویژه و با نشاط و توانمندسازی لذت ببرید
این درک از خدا ما را در درک چگونه از یک سو ،خداوند عیسی از ابتدا که باید او
خیانت کمک:.) .؛ یوحنا 6:64؛  .9 13:11ص  (41و در عین حال او از طریق درد،
شوک و تعجب از تحقق است که یهودا ،دوست آشنا خود را که در آنها او اعتماد،
این به او انجام داده بود ،رفت .او می دانست ،و در عین حال او تصمیم به محدود

کردن که علم غیب از عشق است .این در واقع چیزی است که همه انسان ها قادر
به دیدن ما در تصویر خدا ساخته شده است .بنابراین سامسون دلیله معشوقه
سامسون مسلما میدانست که او را به خیانت ،و در عین حال عشق خود را برای
او ساخته شده او او اعتماد دارند .و ما به عنوان ناظران زنان ازدواج مردان
الکلی ،که ما در راه عشق خود باعث می شود آنها اطلع قبلی خود را محدود
انجام دهد .یک عنصر از این به خدا وجود دارد ،به عنوان در پسرش وجود دارد به
عنوان او از مواجه شده است .بنابراین ما از خداوند عیسی بودن سکوت قبل از
سلخان او ،بودن منجر به مرگ به عنوان یک گوسفند به عنوان خوانده شده ):53
 .( 7اما این اصطلح در مورد ارمیا مورد استفاده برای توصیف ساده لوحی عمدی
خود را در مورد تمایل اسرائیل به او ذبح" :من مانند یک بره و یا یک گاو نر است
که به کشتار آورده بود و من می دانستم که آنها به دستگاه های علیه من ابداع
.کرده بود و نه" )ارمیا .(11:19 .در این ارمیا در واقع یک نوع مسیح بود
درد ناشی از خدا در صلیب
چیزهایی که در بال بحث ما را در نهایت به سمت یکی دیگر از پنجره بر روی درد و
رنج خدا در مرگ پسر علقه خود را .خدا که توسط گناهان اسرائیل بر دوش
صحبت می کند ) .آیا  - (43:24و در عین حال این مقدمه ای برای معابر که
خداوند عیسی تحمل گناهان ما بر روی صلیب صحبت می کنند ) .(4،11،12 :53ما
حتی از خدا که توسط گناهان اسرائیل از شیر گرفته به عنوان خوانده شده )آیا
7:13؛ ارمیا 6 :15؛ گفتگوی 24:12؛ از مال  .(02:17حتی اگر خدا نمی کند
"خسته" )است (40:28 .توسط طبیعت ،آن را به نظر من که در ورود کامل او را
به وضعیت مردم خود ،او اجازه می دهد خود به رشد خسته با گناهان کسانی که با
آنها در است رابطه عهد .این نوع از ظرفیت است که خداوند که عالی در »به
اشتراک گذاری در مصلوب شدن پسر او نازل شده بود .بلند مدت خدا "برگزاری
صلح او" در گناهان اسرائیل منجر به ساخت تا از نیروهای داخلی در خدا" :برای
مدت زمان طولنی من صلح من برگزار شد  ...خودم محدود ،در حال حاضر من
گریه مانند زایمان ،من خواهد و نفس نفس نفس نفس زدن ")آیا 42:14؛ 63:15؛
 .( 64:12خدا گریه ،نفس نفس زدن ،نفس نفس  ...منجر راست در ،در زمینه ،به
بنده درد و رنج .این همان ایده به عنوان قلب خدا رو به رشد گرم و در مبارزه
داخلی در مورد مردم خود را در هوشع افروخته است .8،9 :11 .و این همه در
رفت و عالی در زمان مصلوب شدن عیسی .من در جای دیگر بر اتصال بسیار
شدید بین پدر و پسر در آن زمان اظهار نظر .مصلوب شدن به معنای تحقیر.
تجربه خدا با اسرائیل به تحقیر او در سازمان منجر شده بود .به عنوان مثال ،دیدن
کشتی به نمایندگی از حضور خدا ،ضبط از کشتی به یک معنا از جذب از خدا بود )
 1سام  7،11 :5سی پی  .(7 :4پی اس  78:61 .نظرات" :او قدرت خود را به

اسارت به دست دشمن تحویل داده ،جلل او" در مرگ عیسی پسر ما که خدا را از
صمیم قلب به حال امیدوار است که مردم او را  -اما آنها او را رد ببینید .به عنوان
چیزی از هر یک از ما می میرد در مرگ کسانی که ما را دوست دارم ،به طوری که
"خدا در مسیح بود" ،به اشتراک گذاری در رنج و مرگ او .این بود البته که خدا
نمرده است .اما او به طور کامل در رنج پسر خود تا سرحد مرگ به اشتراک
گذاشته .در متن عبری وجود دارد 10:16 .چیزی که مخالف ترجمه .ما وجود دارد
که خدا به عنوان خوانده شده را با درد و رنج اسرائیل صدمه دیده بود که در
همدردی با آنها " ،او ]" روح "[ کوتاه شد" و یا صرف کرد .عبارت است از استفاده
می شود 4 :21 .و فیلم 16:16 .در مورد مرگ یا آن افول زندگی است .درد خدا
به طوری که این بود که چگونه او احساس ،زیرا او بسیار درونی رنج و محنت
مردم او بود .و چقدر در مرگ پسرش؟ او حتی شبیه به آن برای درد و رنج  -در
همان راه به عنوان موآب احساس می کند که برای پسران کشته شده خود را
گریه ،پس خدا می گوید که قلب او را برای موآب گریه کردن" ،به همین دلیل من
گریه ]همراه[ با گریه از یعزیر  . ..روح من ناله مانند چنگ برای موآب ")5 :15؛
 .(9،11 :16خدا "ترحم"  -یک کلمه عبری به معنی به ترحم با اشک )یونس
 .(4:11عزاداری از آنان نسبت به استفاده از تایر )ای زی  (1 :27و بابل ):21
 ( 3،4بود تجسم غم و اندوه خدا حتی بیش از کسانی که در عهد با او .و چقدر
بیشتر می کند او گریه و رنج می برند با قوم خود اسرائیل در درد و رنج خود )ارمیا
00:12؛ 23:10؛ هوشع " .(2،3 :4قلب من آرزوی  /ناله برای او" )ارمیا.(31:20 .
توجه داشته باشید در زمینه ارمیا 31:20 .چگونه راشل است گریه برای کودکان او
و نه آرامش خواهد بود ،و سپس خدا آن را به عنوان طول می کشد تا که گریه
برای همان کودکان )ارمیا  .(15،20 :31خدا بیش از این واقعیت است که او می
تواند در آینده ببینید که چگونه مردم او خواهد شد عزاداری کودکان خود را در
خیابان سوگواری )الف ام  .(17،18 :5در تمام این ما می بینیم که خدا نه تنها یک
قاضی ،اما یک قاضی که با کسانی که به آنها او مجازات می دهد رنج می برد .و در
عین حال چقدر بیشتر او برای پسر محبوبش گریه ،درد و رنج به عنوان او به دلیل
او گناه بود .و او برای ما اشک می ریزد بیش از حد گریه ما است .اشک و حسرت
خدا در آسمان وجود دارد .به ما گفته به گریه با کسانی که  -و این بازتابی از خدا
.چگونه اشک می ریزد و با ما است
خواست فوری از خدا برای ما
خواست فوری از پدر و پسر برای ما ،برای رشد معنوی ما است ،آنقدر بزرگ
است که آنها را در یک عنصر شامل پویایی در رابطه خود با ما .آنها نه تنها منفعلنه
در انتظار تلش های ما به آنها لطفا ،رشد در قدردانی از آنها و اتخاذ روح خود را
به عنوان ماست .همانطور که در هر واقعا مشروع ،رابطه بین شخصی ،یک عنصر

پویایی وجود دارد .هیچ چیز هنوز هم می تواند باقی بماند ،انتظارات و امیدهای
افزایش می یابد ،می نقش برآب ،تاخیر و یا متوجه شدم ،با تمام احساسات است
.که درگیر هستند
خداوند عیسی را نمی خواهد فردا چهره های مختلف تبدیل بیش از زمانی که روز
قیامت می آید .او دیروز همان است که امروز به عنوان برای همیشه است .روح
او در وزارتخانه و که امروز او نشان می دهد او نشان داد ،همان خواهد شد او
عمل توسط در برخورد قضاوت .اشتیاق خداوند به ما قبول ،برای پیدا کردن در ما
میوه معنوی است ،شاید در راه منعکس شده است که او شروع می شود دعوت
مردم از سطح »او به جشن از پادشاهی ،اما به پایان می رسد تا کاهش نوار
عنوان زمان می رود ،به همه به معنی سعی کنید به حداقل کسی در آن وجود دارد
)لوقا  .(23-21 :14این موضوع از کاهش نوار شاید در همان عبور توسط راه
ادامه خداوند می گوید که شاگردانش باید  /به خداحافظی همه که آنها به حال رها
)لوقا .(14:33 .این همان کلمه پیش از آن در لوقا یافت می شود ،9:61 .که در
آن برخی از زمان قبل ،شاگرد بالقوه که برای اولین بار آرزو برای رفتن و
"خداحافظی به" خانواده خود را به عنوان مناسب متعهد به فوریت کار نیست در
نظر گرفته شد .اما در حال حاضر ،خداوند می گوید که این در تعریف خود از
.شاگردی قابل قبول است .این خداوند پروردگار ما است
فکر می کنم چگونه مشتاق پدر و پسر برای پیدا کردن میوه معنوی در ما بوده
است .در طول قرنها از دخالت خود را با اسرائیل ،خدا برای پیدا کردن میوه
عدالت در تاکستان از اسرائیل بود انتظار می رود اما او تنها انواع توت ها سم پیدا
شده است ) ،(4 :5به جای عدالت او متوجه سوء استفاده و ظلم و ستم دیگران
)آیا  .( 7 :5و تمام است که با وجود انجام کامل تمام او می تواند برای که تاکستان.
اما با توجه به کوه  ،38-34 :21این او را از داشتن یک نگرش میوه به دنبال
امیدوار متوقف نمی شود .او بندگان خود انبیا فرستاده شده به پیدا کردن میوه -
اما آنها مورد ضرب و شتم و قتل رسیدند .او در نهایت پسر خود را فرستاد،
استدلل که "مطمئنا آنها را احترام پسرم" )کوه 21:37؛ ام کی  -6 :12اینجا ما
باید یک بینش منحصر به فرد روند تفکر داخلی خدا( .اما آنها او را به قتل رساندند.
من در جای دیگر گفته اند که این زبان تنها می توانید نشان می دهد که خدا در
بعضی از حس علم مطلق و قدرت مطلق خود را به منظور به طور کامل به ابعاد
محدود ما را وارد کنید .و از این رو تجربه خود را از امید و ناامیدی نقش برآب
عمیق است .شگفت انگیز به عنوان امیدواری پدر بود ،پسر او حتی بزرگتر بود.
این پدر که این تجربه به سادگی گرفتن هر گونه میوه بود ،ازش پرسید باغبان او
)خداوند عیسی( به قطع درخت اسرائیل ،به عنوان برای سه سال از وزارت مسیح
او میوه از آنها را به دنبال داشته و نه هر گونه؛ و بیشتر ،این درخت بود غیر قابل

زمین ،در نظر گرفتن دور مواد مغذی که او می تواند به دیگری )غیر یهودی(
درخت داده شده است .اما بنده اش با او استدلل می کند؛ بنده می پرسد اجازه
داده می شود به حفاری و کود در اطراف درخت .و پس از آن ،او می گوید" :شما
می توانید آن را کاهش دهد ،هر چند شما از من خواست به انجام این کار .این
کامل غیر معمول برای بنده به مثل این صحبت بود .اما دیدی نسبت به راه خداوند
عیسی حتی بیشتر امیدوار از دیر غضب او پدر بود است .خداوند به حفاری در
).اطراف درخت تهیه شد و حفر کمترین ،شغل شرم آور بود )لوقا 3 :16
علوه بر این ،او می سرگین بیل ،و او را نجس و نفرت از مردان است .او به
همین ترتیب اسرائیل می خواست میوه .این توصیف تلش شدید از خداوند عیسی
در طول شش ماه گذشته از خدمت او .نگرش او خلصه شده بود که اندکی پیش
از مرگش ،او آمد گرسنه به یک درخت انجیر ،انتظار برای پیدا کردن فقط آغاز
نابالغ از میوه وجود دارد ،که او با خوشحالی خورده اند .اما آن درخت خاص چیزی
بر روی آن بود .گرسنگی عمیق و تمایل خود را به خوردن هر چیزی منعکس تمایل
خود را به پیدا کردن بعضی از معنویت از اسرائیل است .اما او "پیدا شده است
هیچ" ،فقط به عنوان وجود دارد بود "یافت نشد" هر یک از این یهودیان او شفا که
خدا را جلل )لوقا  17:18اس ذبلیو لوقا  .(6 :13این حلم و بیمار ،اشتیاق پرشور
برای میوه معنوی به خداوند عیسی مسیح است که به عنوان حتی قوی تر از آن را
در پدر او بود ارائه شده است .جای تعجب نیست که جان باپتیست اشتباه گرفته
میزان یونان -مسیح او اعلم کرد که عیسی در حال حاضر تبر هدف در پایین
درختان )کوه 03:10؛ لوقا  ،(9 :3و در مورد این بود که آنها سقوط کرد .وضعیت
واقعا این  -خواستار اما در واقع خداوند عیسی سه سال منتظر میوه ،و هنگامی
که آن نمی آمد ،حتی پس از او التماس کرد با پدر به سقوط درخت نیست ،بلکه به
او اجازه دهید حفاری و کود آن را  ...ما باید عامل این همه را به درک ما از کوه
 ،07:19که در آن خداوند ظاهرا در شیرین و مطلوب ،ماده از واقع شیوه می
آموزد که درختی که میوه خوب تحمل نمی خواهد قطع و به آتش کشیدند .این
است که در نهایت سوختن در روز داوری چنین .اما همه زندگی ما او صادقانه به
دنبال توسعه میوه معنوی بر ما؛ همانطور که در مثل برزگر ،تنها کسانی که تولید
کامل چیزی رد خواهد شد .البته ما باید میوه میوه است که  -تغییرات در شخصیت
که دائمی هستند باشد ،تبدیل که باقی می ماند ،آمرزش است که در سطح
احساس حفظ ،سخاوت هرگز بعد پشیمان  ...اما اگر حتی چیزی از این وجود دارد،
پس از آن به نظر می رسد این است آنچه خداوند است که مشتاقانه به دنبال.
پیش از این ،اسرائیل تاک و خداوند عیسی بودند باغبان )لوقا  .(7 :13اما در حال
حاضر ما تاک ،و خود خدا باغبان )یوحنا  .(1 :15ما را در دست خوب است .و پدر

و پسر که از طریق تاریخ کتاب مقدس خود را نشان داد تا به میوه معنوی حساس
.همانها که در آخرین روز ملقات ما خواهد شد
بخشش خدا
خدا در ما بخشش او فوق العاده است .اما آنچه بخشش است؟ آن را به من
نگران است که بسیاری از ما در واقع از طریق پرسش اساسی مانند این فکر نمی
کند .به نظر من که بخشش به مراتب بیشتر از یک تصمیم مبهم در ذهن؛ من
دوست دارم تعریف بخشش که همسر من فکر کردن ،و که من کردن به عنوان
عمیق" :الف بها دادن به رابطه بیش از و بالتر از صدمه ناشی از گناه" .آن را بر
اساس رابطه اش با ایالت متحده ،و ارزش نهادن به خود را از آن رابطه بنابراین
بسیار است ،به عنوان یک رابطه میثاق ،که به افراد به خدا ما را ببخش تا زیبا .و
.همان باید در دیگران بخشش ما در رابطه عهد با ما درست برای ما نگه دارید
بازتاب ماهیت رابطه عهد خدا را نشان می دهد فضل خود .هیچ کمبود قطعات
کتاب مقدس که از عشق و نعمت خود را به عنوان  -اگر مردم مطیع بودند که
صحبت در این میثاق وجود دارد ،پس خدا عهد و پیمان خود را نگه دارید "و او را تو
را دوست دارم و برکت تو و تو ضرب" )تثنیه  .(13 : 7با وجود این ،رکورد از تاریخ
اسرائیل نشان می دهد که اسرائیل بودند مطیع نیست .و در عین حال خدا هنوز
هم نگه داشته عهد او ،آنها را دوست داشت و آنها را ضرب می شود .آن را به جای
مثل یک مادر شرایط مناسب را برای یک کودک ،و هنوز توسط معامله مطیع
نیست ،آنقدر بزرگ است که عشق احساس برای کودک است .عهد خدا به یک
معنا مشروط است؛ و در عین حال به معنای دیگر آن است که نیست ،چرا که
عشق او دارای ویژگی بدون قید و شرط در مورد آن ،تنها به دلیل ما فرزندان او
.هستند .کل تاریخ اسرائیل تشویق در این است
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وعده در باغ عدن پیامدهای عملی .از ،زن کتواه 2-13-1.
درگیری اساسی بین عادل و جهان به عنوان پیشگویی در جنرال  3:15است از
سراسر کتاب مقدس -به عنوان مثال به ارمغان آورد "یک مرد ناعادلنه عمل شنیع
به عادل است؛ و او است که درست در راه ]یعنی صالح[ یک است مکروه است

شریر ")امثال 29:27 .آر وی ( .که در تضاد است لحظه به لحظه در مبارزات
داخلی ما در روابط ما در این دنیا بیان ،و همچنین .رویدادهای عدن دارای اهمیت
عملی تا آنجا که آنها ارائه یک توضیح که در آن ما به عنوان افراد هستند که از نظر
فیزیکی و از نظر اخلقی .فقط کتاب مقدس مسیحیت می توانید هر پاسخی
شرکت به عنوان به این سوال که ریشه بدهد .سقوط آدم در زیر قدرت وسوسه
الگوی ما است البته .شهوت از چشم ها ،شهوت جسم و غرور زندگی جوهر
وسوسه در باغ عدن ،فقط آن را به عنوان در قلب ما است و زندگی می کند به
این روز است .این میل به دانش که سقوط حوا بود .و جوهر این است که در
نهان ،تمایل ناگفته ما در بر داشت به دانش توجیه شود امروز .است وجود دارد
حس که به دلیل ما حقیقت را می دانم ،زیرا ما آنچه که ما در نظر به تفسیر
واقعی از کتابی به نام کتاب مقدس است ،بنابراین و در نتیجه ما با خدا عادل
شمرده شدیم ،به نحوی با خداوند راه رفتن .اما دانش به تنهایی نمی تواند توجیه
.کند
زن عاقل از درک مفاهیم وعده در باغ عدن زمانی که او دیوید می گوید که "نه خدا
هرگز هر فرد احترام :در عین حال کیفر او تدبیر ،که تبعید خود از او را اخراج نمی"
) 2سام  .(14:14که خدا طرد کرد؟ آدم ،و تمام فرزندان خود .اما خدا به معنی
ابداع را از طریق وعده های جنرال  03:15به طوری که این تبعید شد اخراج
دائمی نیست .ابزار ابداع مرگ و قیام پسر او ،نسل زن بود .اما نقطه زن است که
در نتیجه ،دیوید باید برای بازگرداندن پسر گناه خود ،که او  -برای "پادشاه کیفر
صفحه اصلی واکشی نیست دوباره تبعید خود" حال ) 2سام .(14:13 .نقطه او این
بود که به عنوان خدا به دنبال بازگرداندن پسران تبعید او ،از طریق درد و هزینه را
به او را از خون پسرش ،بنابراین ما باید به همین ترتیب الهام به پیروزی پشت
تبعید .بنابراین ،ما به کسانی که تبعید از زندگی کلیسایی توسط  ،سیاست کلیسا،
دشمنی های شخصی از دهه گذشته ،و یا به سادگی گناهان آشکار خود را نگاه
کنید .و یا کسانی که به حاشیه رانده شده توسط فقر ،آموزش و پرورش ،ناتوانی،
سلمت ،جغرافیا  ...این ها تبعید که ما آنها را باید به برنده است .و نیروی در این
همه از پیامدهای آن وعده ها در باغ عدن ناشی می شود .واقعا زن از تکواه بود،
".او شرح داده شده است ،یک "زن عاقل
تعمید ضروری برای نجات است2-14.
یکی از دلیل غسل تعمید است که شاید به طوری که ما متوجه است که ما نمی
توانیم فقط به ارتباط با خدا بی اراده .باید یک نقطه بتن که در آن ما برای او و
پسرش تصمیم گیری وجود داشته باشد .تمام چیزی که است که ضد غریزی ،به
عنوان نعمان سراسر -به خیس ،با تمام ناراحتی از این که بسیار عمومی است ،به

توسط شخص دیگری در معرض و آسیب پذیر به نظر دیگران ،به زیر آب غوطه ور
می شود  ...آن را دقیقا بدون درد و بدون دردسر است .معمول به اندازه کافی،
عهد جدید صحبت می کند از غسل تعمید به عنوان یک تلفن را بر نام خداوند .این
باید در برابر آن عبری مقدمه قره ،خداوند ،که در اصل به نزدیک خدا در قربانی
اشاره درک )آفرینش  ،7،8 :12پی اس  .(4،17 :116خدا نام او بر مکان به
منظور آنها را مکان های مناسب برای قربانی قرار داده می شود به او ارائه )تثنیه
7،21-4 :12؛ ارمیا  7:12است .(.غسل تعمید در نتیجه به عنوان یک تعهد برای
.خداوند قربانی در عهد محکم دیده می شد
علوه بر این ،در قرن اول ،مانند تعمید در مورد امتهایی که آرزو برای تبدیل شدن
پستتر از یهودیان و در نتیجه وارد کنید "اسرائیل" مورد نیاز بود .برای یهودیان
ارتدوکس به ارسال به غسل تعمید خواستار کم -برای آن ضمنی آنها توسط بخش
تولد اسراییل حقیقی نه به عنوان آنها یک بار با افتخار فکر کرده بود .یهودیان
اسرائیل در شرایط بسیار که پل امر به عیسی فکر" :ما قوم تو که تو افتخار و
هست نخستزاده و یگانه ،نزدیک و یکی از محبوب به نام" ) .(1عهد جدید با
استفاده از این عناوین برای توصیف عیسی مسیح خداوند و ما باید به او به منظور
تعمید در نام و عنوان او .خداوند عیسی در نتیجه به عنوان ایده آل اسرائیل به
تصویر کشیده شد و شخصیت ،که اسرائیل بنده درد و رنج باید بوده است .بنابراین
تنها با غسل تعمید مسیح را از یهودی و غیر یهودی می تواند بخشی از دانه واقعی
ابراهیم تبدیل شدن آنها ،اسرائیل خدا )گال  .(29-27 :3قانون از غسل تعمید
مسیح است در زمینه های ما کمتر رادیکال برای ما امروز از آن برای یهودیان قرن
.اول است .همه ما یک بار روانی برگزار عزیز ،ما به رها کردن
رابطه ما با خدا
تعمید به نام کامل برخی از مفاهیم .در زبان عبری فکر کردم ،شما نام خود را بر
آن است که مالکیت شخصی خود را بود از این رو همسر و جو در زمان بر روی
نام شوهرش به خاطر او آن را بر او قرار داده نامیده می شود .توسط غسل
تعمید به نام پدر و پسر او ،ما را تبدیل به اموال شخصی خود ،زن خود ،بر آنها آنها
ادعا و تعهدات منحصر به فرد .غسل تعمید در این مفهوم یک نوع قرارداد ازدواج با
هیچ کمتر از خدا از جهان است .ما نمی توانیم به ارتباط با خدا بی اراده .خدا
طراحی شده است که کل تجربه از غسل تعمید به طوری که ما یک بار و برای
همه را انتخاب ،با او و نه این جهان است ،به در مسیح باشد و تحت پوشش در او،
به جای سرگردان در ژنده پوش عدالت خود ما و نیمه گاه به گاه از ایست فلبی
.در معنویت واقعی است

انگیزه برای موعظه قدرتمند
شکی نیست که صلیب و غسل تعمید به که مرگ مرکزی به پیام موعظه اوایل
برادران بود .توجه به کتاب مقدس ،غسل تعمید را به نجات ضروری است .در عین
حال ما می توانید پرتال تخصصی اولی حدود خدا قرعه کشی نیست و نجات او را
محدود نهایت .کامل و واقعیت رستگاری دست در عبرانیان با احساس از قطعیت
بیان می شود ،و ما باید به که لغزش از ارائه ما از انجیل اجازه نیست .وجود دارد
در صلیب ،عدالت و رحمت خدا با هم در راه نهایی به ارمغان آورد .حق درخواست
تجدید نظر در صلیب وجود دارد .برخی از نخستین مبلغان گزارش چگونه آنها هرگز
می تواند هر گونه پاسخ به پیام خود را دریافت کنید تا زمانی که صلیب توضیح داد.
و به همین ترتیب ،با درک درست اعتقادی ما از آن ،باور من است که صلیب چیزی
است که قدرت تبدیل شده است .یک مرد می تواند آن روبرو هستند و نه یک
تصور عمیق از مطلق از مسائل درگیر در ایمان و کفر ،در انتخاب برای قبول یا رد
کار از مبارزه ،عرق کردن ،نفس نفس زدن مردی که در معرض خطر قطع کرد.
این واقعا یک سوال از باور و یا نابود شده است .غسل تعمید که به مرگ و قیام
برای نجات ضروری است .البته ما نمی باید قلدر یا ارعاب مردم را به ایمان ،اما
از سوی دیگر ،یک موعظه صلیب نمی تواند کمک کند اما چیزی اجباری و فوری و
.پرشور در مورد آن را دارند
برای ما به مردان درخواست تجدید نظر از طرف خدا به قبول کار صلیب به عنوان
موثر برای آنها .در این غسل تعمید حس را به نجات از دیدگاه ما ضروری است.
می توان آن را که بسیاری از موعظه ما به نوعی در فوریت و التماس می افتد .ما
به نظر می رسد در مکان های بیش از حد تفسیری ،یا بیش از حد جذاب با
استفاده از لوازم جانبی باشد ،به دنبال لطفا مردان  ...و یا ارائه مشاوره خوب،
مشاوره بسیار خوب در واقع ،پس زمینه دانش کتاب مقدس ،چگونه به خواندن
کتاب مقدس به طور موثر  ....همه که ممکن است همه به خوبی و خوب است،
اما ما باید موعظه خبر خوب ،مشاوره خوب نیست .پیام صلیب است از یک لطف
و نجات واقعی است که تقریبا بیش از حد خوب به این باور .آن است پس زمینه
کتاب مقدس و یا باستان شناسی یا روسیه حمله به اسرائیل نیست .این مرد که
طبیعت ما بود حلق آویز وجود دارد کامل ،پر از عشق ،نور در این دنیای تاریک  ...و
تا آنجا که ما درک تعجب از آن همه ،تا آنجا که این را می شکند در بر ما ،تا کنون
ما آن را نگه دارید جلو به این جهان است .اگر ما فکر می کنیم می تواند
مسیرهای دیگر را به نجات وجود دارد ،پس ما را مسیح موعظه نیست که ما
داریم .تعصب و غیرت در اوایل برادران برای او شاهد بود چرا که ،به عنوان آنها
توضیح داد ،هیچ اسمی دیگر زیر آسمان به موجب آن ما ممکن است ذخیره شده
وجود دارد .مردم را به رابطه با خدا پیمان بسته بی اراده نیست .آنها آگاهانه

انتخاب کرد ،و خدا غسل تعمید به عنوان ابزاری برای این منظور مقرر کرده
است .به زور یک مرد یا زن به یک تصمیم آگاهانه و عبور از مرزهای .و این است
که چرا ما نسبت به غسل تعمید موعظه ،با یک چشم در آینده تبدیل ،دانستن اینکه
.غسل تعمید را به نجات ضروری است
لوک  3:12سوابق چگونه وجود دارد "نیز آمد باجگیران به غسل تعمید ،و به او
گفتند :استاد ،ما چه باید بکنیم؟"  .مقایسه ای بین میل غسل تعمید و متوجه است
که آنها باید چیزی مشخص در زندگی خود انجام دهید وجود دارد .روند غسل تعمید
ما به ارمغان می آورد به عرصه بخشش سخاوتمندانه خدا و رستگاری ،و در تماس
با مسیح زندگی واقعی است .هیچ راه ما می تواند منفعل به این و چیزی در مورد
.آن وجود دارد
انگیزه نه به گناه
پل نه تنها تصمیم به مورد غسل تعمید در رومیان  6ارسال .نمایشگاه کلسیک از
غسل تعمید که ما پیدا است در یک زمینه وجود دارد .و آن را درخواست تجدید نظر
برای مردم را به تعمید شده  -شود آن را به مؤمنان تعمید نوشته شده است،
جذاب برای آنها به زندگی کردن در عمل "در مسیح" وضعیت که آنها به عنوان یک
نتیجه از تعمید آنان داده شده است نیست .اگر ما واقعا احساس ناشی از غسل
تعمید ما ،ما نمی خواهد "در گناه" .مارتین لوتر استفاده برای غلبه بر وسوسه با
در نظر گرفتن گچ و نوشتن تعمید شدگان خلصه من تعمید هستم «) .(2و
بنابراین ما به سادگی نمی تواند در خدمت به گناه ادامه دهد .به عنوان کارل بارت
آن را در تجزیه و تحلیل سوزن تیز خود را از پیامدهای غسل تعمید قرار داده
است" :غسل تعمید من به یاد می آورد به خدمات شاهد ،از آن من به یاد می آورد
).به توبه روزانه" )3
Notes
(1) The Apocalypse Of Ezra 6.55-58 (London: S.P.C.K., 1917 ed.) p. 47.
(2) As quoted in Karl Barth, Dogmatics In Outline (London: S.C.M., 1972 ed.) p.
150. N.T. Wright claims that Luther used to shout out these words - Paul For
Everyone: Romans Chapters 1-8 (London: S.P.C.K., 2004) p. 109.
(3) Barth, op. cit. p. 151.
غسل تعمید برای نجات حیاتی است .از طریق آن ما وارد رابطه با خدا پیمان 2-15.
.بسته .توسط غسل تعمید ما وارد بدن مسیح ،تبدیل شدن به یکی با او

آیا ادامه در گناه
غسل تعمید تغییر استاد -است اما ما هنوز  ،نه از گناه ،بلکه از خدا .نتایج این رقم
ممکن است فورا به ذهن مدرن آشکار است .ما کامل به استاد -مرتکب این است
که ما که هستیم .،در جنرال  ،9 :44مرده است با یک برده به موازات بودن؛ و به
نظر می رسد موازی بین یک و مرگ در  44ژنرال وجود دارد .9،17 :در واقع،
رومیان  6تساوی مرگ موازی همان گناه بخشی از یک برده مسیح است .این
واقعیت ما تعمید معنی است که ما باید در گناه ادامه نیست ،از دیدن ما مرده به
آن )رومیان  .(2 :6این یکی از پیامدهای اساسی ترین اصل برای اولین بار است
که ما در جهل بسیاری از ما زندگی می کنند روز است .اسرائیل از مصر آینده را
از طریق دریای سرخ یک نوع از غسل تعمید است ) 1قرنتیان  .(1 :10بنابراین ما
انجیل را موعظه کنید و سعی کنید با تمام قلب ما برای متقاعد کردن دیگران )از
جمله کودکان ما( به تعمید .ما متوجه خواهد شد که جهان تعمید نیافته است امید،
و ما آنها را بر این اساس درمان خواهد شد .غسل تعمید هرگز قابل بازگشت
نیست .به عنوان یک نتیجه از بیانیه ای که قبل از عهد خدا ،ما برای همیشه با
احساس مسئولیت به او زندگی می کنند زندگی ما است" .اگر پاسخ شما ]بر خود[
در ]نام[ پدر ]اشاره به تعمید به نام پدر  ...تصویب زمان خود را اینجا در ترس :از
انجایی که شما می دانید ]یعنی بیشتر به شما این را درک  ،بیشتر به شما در ترس
 /احترام زندگی می کنند[ که شما  ...بازخرید شد  ...با خون گرانبها از مسیح ")1
پی ای تی  .(19-17 :1لزم به ذکر است که اشاره به غسل تعمید در رساله های
پولس در معابر که در آن پل است تلش برای اصلح سوء تفاهم در مورد وحدت و
روش زندگی )رومیان 6؛ 17-12 :8؛ گال 6 :4-27 :3؛  1قرنتیان .(12 ،4-1 .
برادران اوایل تمایل به فراموش پیامدهای غسل تعمید بود .و پس از آن با ما تمام
امروز است .ورود به بدن مسیح با تعمید بدان معنی است که گناهان ما را به یک
معنا در برابر برادران خود ما ،بدن روحانی ما ،و همچنین در برابر خداوند شخصا.
.مانند اسراف ،ما متوجه ما در برابر آسمان و مردان گناه
جدایی از جهان
تثنیه زمان و صحبت می کند دوباره چگونه غسل تعمید دریای سرخ اسرائیل ]سی
پی  .ما[ بود که پایه و اساس زندگی روزانه خود را .این واقعیت که آنها از جهان
توسط غسل تعمید ،بازخرید شده بود به آنها الهام بخش در هر جنبه ای از تلش
معنوی .از آنجا که آنها را از مصر بیرون آورده شده بود ،بنابراین آنها را به نگه
داشتن روز سبت ،نه پرستش بت ،مطیع ،شاهد کشورهای اطراف ،معلمان
نادرست که آنها را به مصر را ،و به ویژه ،آن بود که انگیزه آنها را برای ایمان که
آنها می توانند همه موانع در راه خود را به سرزمین موعود غلبه بر )تثنیه .(1 :20
برای کسانی که مسیحی مطرح شده ،این حس رهایی از جهان و ورود به بدن

مسیح از طریق غسل تعمید باید سخت باشد .اما با این وجود واقعی برای شما به
.عنوان آن را برای سخت ترین زندگی
مقاومت در برابر بی عفتی
بنابراین ،پولس می گوید :فوق العاده از طریق توجیه تمام قرنتس گناه خود را،
"آیا نمی دانید" )است ،نه برای شما آشکار؟( که ما باید یک بدن با یک زن روسپی
) 1قرنتیان  (6:15تبدیل شده است .این فقط به خاطر ما به بدن مسیح و آشکار
او تعلق ندارد؛ آن را نیز چون ما نماینده از همه کسانی که در بدن هستند ما
هستند ،و ما نمی آرزو را به بدن او ،یعنی همه مؤمنان دیگر ،به یک چنین موقعیت
نامناسب است .چه شما انجام دهید ،همه ما است .و خداوند عیسی شهرت او در
چشم از این جهان به ما ،که بدن او به آنها می باشد واگذار کرده است .تعجب
حال وارد شدن به نام او تعمید یافتیم ،ورود به بدن مسیح ) 1قرنتیان 06:14
مسابقات رستاخیز ما با خداوند( بدان معنی است که مانند برادران اوایل ما ،ما
خوشحال خواهد شد به رنج می برند شرم به خاطر حمل است که نام )کوه :10
 .( 24،25از آن خواهد شد "به اندازه کافی" برای ما که ما چیزی از درد و رنج
خداوند ما را می شناسند .بیشتر ما تاملی خواندن انجیل ،بیشتر ما را به ماهیت و
.میزان درد و رنج او ،و بیشتر ما در چیزی را خود ما را از او دید مطمئن شوید
بخشنده
پل دلیلی که ما با غسل تعمید در بدن مسیح را وارد کنید .و هیچ کس بدن خود
متنفر است .او تغذیه و مراقبت برای آن است .این امر نه تنها بدان معنی است که
خداوند نیز برای ما مراقبت خواهد کرد .این بدان معنی است که ما در حال حاضر
بر اساس احترام به خود و یک عشق سالم از خود ]نوع خداوند در ذهن به حال
زمانی که او گفت :ما باید همسایه خود را دوست دارم که ما خودمان را دوست
دارم .از آنجا که ما به خودمان حساب بدن مسیح ،ما دیگر نیازی غوطه ور در این
احساس که ما خیلی بی ارزش ،ما ارزش تلش را با .و بنابراین ما واقعا باید عشق
برادر ما .لو 25:38 .دلیل که به دلیل تجربه اسرائیل از رستگاری دریای سرخ،
بنابراین آنها را به یک روحیه سخاوتمندانه به برادر خود .چرا که مصری کارفرمایان
ظالم سخت بود ،و اسرائیل شده است لطف از آنها را نجات داده بود ،بنابراین آنها
سخت می شود در هر یک از دیگر )لو (25:40 .نیست .اگر ظلم و ستم ]عنوان
اسرائیل تحت ستم بودند[ گریه نزد شما ]به عنوان اسرائیل گریه برای رنج خود[،
شما باید آنها را بشنود ،در غیر این صورت خدا آنها را بشنود و شما را مجازات ،به
عنوان اگر شما در محل مصر هستند )خروج  .(27- 22:24در واقع ،کل شریعت
موسی از طریق با اشاره مستقیم و غیر مستقیم به تجربه دریای سرخ به گلوله
بست .این بود که اگر این بود که انگیزه برای اطاعت و حمایت خود را از فرهنگ

مهربانی که قانون به دنبال ایجاد )ال ای وی24 ،23.؛ تثنیه 7 :17؛  .(24-19 :24و
.تجربه ما در رهایی از این جهان باید به همان اثر
انگیزه برای متحد شوند
با اینکه به مسیح غسل تعمید ،تمام است که واقعی او واقعی ما می شود .ورود به
بدن مسیح را حمل این مفهوم .ما باید آرزوی متحد شده ،با نه یهودی و نه بومی،
مرد و نه زن و غیره ،چرا که "شما همه یک مرد در مسیح هستند" )غلطیان 3:28
آر وی( .ما ) 03:26آر وی( به دلیل غسل تعمید ما را به پسر خدا "همه فرزندان
خدا هستند ".و به این ترتیب پل در ادامه به همین دلیل است که فقط به عنوان
مسیح "وارث" بود )سی پی" .این وارث است  ،("...که "پروردگار همه"" ،با این
حال ما  "...بر اساس قانون برای یک زمان نگه داشته شدند )غلطیان .(3-1 :4
اساس وحدت ما است که تنها یک عیسی وجود دارد ،و با بودن در او باز خواهیم
زندگی زندگی متعهد به تقلید از آن مرد یکسان است .این به اندازه کافی و بدون
درد به عنوان خوانده شده گال -29-27 :3 .که تمام کسانی که غسل تعمید "در
مسیح" بنابراین در یک وضعیت که در آن است و نه غیر یهودی نه یهودی ،هیچ
مانعی بشر بین ما وجود دارد .اما این در واقع چیزی است که ما به زندگی می
کنند در زندگی در جهت آن را برای تبدیل شدن به واقعیت است .در "انسان جدید"
که ما آنها را "را در" ،یعنی مسیح" ،می تواند وجود ندارد یونانی و یهودی" و غیره
)سرهنگ  3:11ار وی( .اما ما باید برای انجام کاری به منظور آوردن این غسل
تعمید صرف درباره -کافی نیست .پل ادامه می دهد" :قرار دهید بر روی نتیجه ...
یک قلب شفقت ،مهربانی ،تواضع ،حلم ،صبر" )سرهنگ  .(3:12اگر ما "در مسیح"
هستند ،وجود دارد "نمی تواند" تقسیم در بدن -اگر وجود دارد ،از دیدگاه ما ،پس
مطمئنا ما خودمان را اعلم به است که بدن می شود .اما به منظور تحقق بودن
"در مسیح" ،ما باید به نتیجه نشان دادن مهربانی ،فروتنی ،صبر و غیره به منظور
وجود خواهد داشت که تقسیم نشده است .ما برای زندگی کردن در عمل وضعیت
که ما آن را در غسل تعمید ،بودن "در" تقسیم نشده داده شده است ،تفکیک
.مسیح است
آمرزش گناهان و نجات واقعا توسط ما از طریق توبه دریافت شده است ،از 2-16.
طریق فیض مطلق است .ما ذخیره شده است ،به عنوان اسرائیل که در پادشاهی
خدا جنین تشکیل شده است ،اگر چه این تنها به صورت فیزیکی در بازگشت
.خداوند آشکار می شود
مسئولیت آزادی
گال 20-15 :3 .تأکید چگونه قانون پس از وعده به ابراهیم آمد ،و می توانید آنها را

باطل کردن است .استدلل از نوشتن پل ،ما می توانیم در برخی از درک درستی
از آنچه یهودیت شد و گفت می رسند .موقعیت آنها این بود که غسل تعمید از امتها
به عهد و پیمان ابراهیمی خوب بود ،اما آنها باید قانون برای نجات است .پولس
اشاره به این که وعده به ابراهیم ارائه میراث ابدی در پادشاهی بر اساس ایمان و
فضل ،و نه قانون موسی و نه هر شکل دیگری از قانون اساسی می توانید این
اساس تغییر دهید .قدردانی از وعده بنابراین ما با تعجب از نجات توسط فضل
ریشه ،به نقطه ای که ما همه اشکال قانون هر زمان که آنها در کلیسا ارائه شده،
و هر زمان که گوشت خود ما به دنبال خود را با آثار توجیه به جای دست رد توسط
فروتنی پذیرش آمرزش گناهان .که موت خداوند را در زمان دور قانون می تواند
به ما موافقت و تصویب شده توسط .اما آر وی رومیان تساوی یک تفاوت بین
"قانون" و "قانون" بدون این مقاله ،یعنی قانونی .از آنجا که ما با فیض نجات داد،
هیچ کد حقوقی ،موسی و یا هر کس دیگری ،می تواند ما را نجات دهد .بنابراین ما
آزاد هستند ،اما آزادی فوق العاده است که ما تحت "قانون مسیح" ،اصل سفت و
سخت از همیشه به دنبال این مرد را انجام دهید ،که ما را از شریعت آزاد عمل
می کنند .در غیر این صورت ،ما تا پایان به جای یک فرم از قانون ]تحت موسی[ با
یکی دیگر ،مجموعه ای از قوانین داده شده توسط عیسی مسیح .او به ما در چشم
انداز را نجات داد ،خارج از هر گونه قانون است .و ما به شادی در این و در عین
.حال به آن پاسخ دهند
حماسه داستایفسکی برادران کارامازوف است که واقعا یک مثل بار وحشتناک این
آزادی و آمرزش گناهان .در آن ،عیسی به زمین باز می گردد .او دستگیر شده
است ،و مفتش بازدید او را در وسط شب .او تلش می کند تا توضیح دهد که به
عیسی مسیح است که مردم آزادی را نمی خواهم .آنها می خواهند امنیت .او با
عیسی استدلل می کند ،که اگر یکی واقعا دوست دارد مردم ،سپس شما آنها را
شادی -اما آزاد نیست است .آزادی خطرناک است .مردم می خواهند قانون ،نه
مسئولیت .آنها می خواهند به راحتی عصبی قوانین ،نه خطر تصمیم گیری و بار آن
را به ارمغان می آورد .مسیح ،می گوید مفتش ،باید راه اندازی نمی شود این
کسب و کار در مورد آزادی و فضل و تعهد و مسئولیت آن نیازمند است .اجازه
دهید همه چیز می شود .اجازه کلیسا قوانین آن است .و عیسی مدیر فروش رفت.
زندگی از فضل به حدی که آن را باید زندگی می کردند یک  -رادیکال آن ضرورت
تصمیم گیری آزادنه خالص به انجام اعمال و فکر می کنم از فضل در پاسخ به
فیض خدا ایجاد شده است .گریس به عنوان راه آسان ارائه شده است .آن نمی
.باشد .این دور ،به دور ادامه خواستار از قانون است

حقیقی عشق
تجربه که فیض که در مورد آمرزش گناهان ما به ارمغان آورد را به ما مردم را
ملیم ،نوع دل ،سخاوتمندانه ،سخت نیست فکر در قضاوت ما از موقعیت های .آن
را به ما خودمان را اختصاص به کار به اشتراک گذاری این فیض فوق العاده با
دیگران از طریق موعظه ،و ما الهام بخش برای کار بی وقفه به اصلح کسانی که
به دور افتاده اند از لطف خدا ،و به ساخت تا کسانی که دریغ به طور کامل آن را
قبول  .به عنوان خدا را به جهان کوچک ما رسیده است ،بنابراین ما سعی خواهیم
کرد تا در زندگی کسانی که در اطراف ما .نتیجه نهایی اطاعت از حقیقت "عشق
حقیقی از برادران  ...عشق )از( یکی دیگر با قلبی خالص عمیقا" ) 1پت(1:22 .
است" .یه خوبی در حال اجرا بودند؛ که شما مانع ،که شما باید ]در حفظ و در[
اطاعت از حقیقت؟" )غلطیان  (7 :5نشان می دهد که اطاعت از حقیقت است
که فقط در غسل تعمید است .آن انگیزه در جریان در حال اجرا مسابقه از زندگی
عملی در مسیح است .ما "عشق یکی دیگر از قلب شور و شوق :داشتن فرزند
آورده دوباره  1) "...پت  .(01:23عشق اخوان نتیجه و تضمین تولد تازه است در
پایان .از ما خواسته به دریافت نمی فضل خدا را بیهوده ،و نه وجود نزد روح
]قدرت[ از فضل است .این عبارات قطعا نشان می دهد که تجربه گریس یک اجبار
به عمل ،که ما می توانیم مقاومت در برابر است ،اما باید به جای اجازه می دهد تا
به کار در ما را به ثمر می آورند .از ]انجیل[ پادشاهی خدا و رابطه ما با آن در حال
حاضر باید به میوه بیاورید در ایالت متحده آمریکا )کوه  .(21:43آن است که فقط
.مجموعه ای از گزاره درست نیست
اعتماد به نفس و میل به بازگشت مسیح
فیض و ایمان در آمرزش گناهان ما می آموزد به آن امید مبارک نگاه کرده و ظاهر
می شود عیسی )دختر یا زن  .(11-9 :2اگر ما را در بازگشت او مطمئن نیستید
که از نجات نیست ،ما به سختی می تواند به جلو نگاه به آن است .درک شرکت از
رستگاری -قطعی رستگاری -شده توسط فضل واقعی تنهایی معنی ما می توانیم
به آن روز با اعتماد به نفس و انتظار است .و آن را حرکت مارپیچ صعودی است.
ما "عشق به همه مقدسین ،به دلیل این امید که برای شما گذاشته" )سرهنگ 5 :1
آر وی( .اگر ما شک امید ،فکر ما نمی دانیم که اگر ما پذیرفته می شود یا نه ...
است الهام بخش بسیار به عشق برادران ما با لطف بی معنی مشابه که تجربه
.کرده اند ما وجود ندارد
سخاوت و وحدت
از آنجا که در انگلستان ما خواهد شد تمام ثروت این است که مسیح داده شده
است ،بنابراین ما باید به فروش چیزی است که ما در حال حاضر و به فقرا بده

)لوقا 00:33 .سی پی  44ان آی وی ( .اما بیش از این ،به یک معنا خدا در حال
حاضر به ما داده پادشاهی )لوقا 00:32 .ان آی وی ( ،و بنابراین ما باید در پاسخ
طبیعی به این را از نعمت ما )در هر شکلی( را به غنی فقیر ،فقط به عنوان )9 :
اشاره در اینجا  2قرنتیان  (8مسیح ما بود .در واقع ،با توجه به این ،سخاوت )هر
دو از روح و دادن مواد( متناسب با ایمان ما که ما هر دو در حال حاضر و ثروت بی
همتا از فضل خدا در مسیح است" .گریس" است که توسط پل در  2قرنتیان
استفاده می شود .برای اشاره به هر دو به لطف خدا به ما و فیض دادن داده شده
است که قرنتیان باید برای پاسخ به آن را با؛ به عنوان خدا را به زندگی خود رسیده
بود ،به طوری که آنها باید به زندگی از فقر زده برادران خود برسد .خبر خوب
ملکوت خدا ،در هر دو جنبه آن حال و آینده ،مانند مخمر است که کار می کند به
دور از داخل یک مرد و به ناچار ،به ماهیت آن باعث می شود یک تغییر اساسی
)لوقا  .(20،21 :13زیرا هر کسی که واقعا معتقد است که آموزه های از یک ایمان
و زندگی زندگی است که آنها به طور طبیعی آورد ،واقعا ذخیره خواهد شد.
بنابراین ما یک احساس وحدت واقعی با برادران ما که بر این باورند که ما انجام
دهید ،هر آنچه که موانع انسان وجود دارد ممکن است بین ما داشته باشد .بنابراین
"ایمان" است که با وحدت بین مؤمنان مرتبط ) .افسسیان 4:13؛ فیل  .(1:27ما
زندگی می کنند خواهد شد تا ابد با هم ،و این باید با هم در حال حاضر در زندگی
شروع میشود .آن اجتناب ناپذیر است که مقدار مشخصی از سیاست »مزاحم بر
تجربه کلیسایی ما؛ یک گروه می خواهد این ،دیگری می خواهد که .یکی از
چیزهایی می بیند یکی از راه ،یکی دیگر از درک همه چیز از نقطه نظر متفاوت
است .اما در اینجا دوباره ،اصول اساسی ترین انجیل باید به ما حکومت کنند .کلمه
یونانی برای »سیاست« به در واقع در عهد  -.جدید رخ دهد هنگامی که پولس
میگوید که ما باید چاپ شدن "شایسته انجیل مسیح" )فیل (01:27 .باشد .اصول
دوست داشتنی ،صرفه جویی ،آشتی ،بیمار مسیح باید راه خود را از طریق حتی
.سیاست که به ناچار بخشی از زندگی با هم کار کنند
ترس از خدا
کار  23،24 :37دلیلی که ما از خدا می ترسند بنابراین چون خدا پربار در فیض
است و مطمئنا ما را نجات دهد و آمرزش گناهان به ما بدهد .این است که بسیار
متفاوت از آنچه که از  -که قدردانی از رستگاری توسط فیض ما را به خدا که ما
باید از ترس نیست .اما »مرد که در نتیجه او را از ترس" اگر آنها واقعا درک میزان
.عالی از فضل خود
درستکار بودن
خدا اظهار تاسف اسرائیل" :اگرچه من آنها را بازخرید شده است ،اما دروغ سخن

گفته اند" )اچ او اس  .(07:13رستگاری که ما دریافت کرده اند واقعی ،واقعی و
درست است .ما واقعا تا ابد در ملکوت خدا را زندگی می کنند .ما آنجا خواهیم
بود .حقیقت ،واقعیت مطلق از رستگاری ما شناخته شده است ،باید منجر به صدق
و صفا در کلمات ما وجود ما .به دروغ بازتابی از واقعیت ،که ما بازخرید ،هنوز
.عمیقا به ما غرق است
آثار توبه
کوه  29،32 :21موازی «توبه و کار" با "توبه و ایمان .همانطور که خداوند در
یوحنا گفت ،6 .کار خدا است به ایمان -در آمرزش گناهان .تجربه توبه و بخشش
در ایمان هر چه عمیق تر ،و آثار قدردانی که بخشی جدایی ناپذیر از ایمان است.
مثل توبه و رفتن به محل کار در تاکستان پدر صحبت می کند؛ اگر برای مراقبت از
برادران ما ،به دنبال سودمندی آنها و از این جهان ]پس از الگوی تاکستان اشعیا
 [5.کار آشکار از توبه است
یک بدن مسیح )این یک اصل برای اولین بار از ایمان است ،با توجه به ان 2-17.
.تی-اگر چه اهمیت آن را باید در میان ما باشد داده نشده( وجود دارد
وحدت
ما با غسل تعمید به یک بدن از خداوند عیسی ) 1قرنتیان  (0:13وارد یکی بدن
مسیح است .بنابراین ما موظف به مشارکت همه کسانی که در بدن ) 1قرنتیان
 ( 10:16باقی مانده است .پل توصیف پیتر به عنوان راه رفتن نیست با توجه به
حقیقت انجیل )غلطیان  (2:14به طور موثر و گفت دو بدن ،از یهودیان و غیر
یهودیان وجود دارد ،و تنها پیروی کردن یکی از این گروه ها به جای کل بدن یک.
پائول تمام سیاست کلیسایی پشت سر او قرار داده و در برابر پیتر "به چهره اش"
.اگر ما می دانیم که "حقیقت" از انجیل مسیح ،ما کمک هزینه تحصیلی از تمام
کسانی که در او و در آن حقیقت .اگر ما نمی ،پل پیش بینی است که در نهایت
"حقیقت انجیل" را از دست داده )گهل  .(5 :2متأسفانه ،در تلش انسان ساخته
شده برای حفظ انجیل حقیقت بقیه بدن است که اغلب پیروی نکردن شده است.
!اما پیروی کردن تمام بدن" ،حقیقت" را نگه داشته است
درستکار بودن
افسسیان 04:25 .تساوی یکی دیگر از نتیجه عملی از یک بدن مسیح" :چرا قرار
دادن دور دروغ گفتن ،هر حقیقت انسان با همسایه خود صحبت می کنند :برای ما
اعضای یکدیگرند" .اگر ما یک بدن ،وجود دارد بنابراین باید صداقت بین ما باشد.
بدون دروغ سفید ،بدون اغراق ،هیچ غیبت ،هیچ ارائه حقایق در یک مسیر انحرافی.
واسه چی؟ از آنجا که "ما اعضای یکدیگرند" .اگر ما مثل این رفتار ،ما واقعا و

گفت که ما اعضای یک بدن است .یک بدن است عیسی؛ و آنچه را که درست
است از او است باید درست از ما باشد .او تقسیم نیست ،و نه ما باید ،چه در
داخل موجودات خود ما ،یا به عنوان یک جامعه است" .کامل به هم پیوستند" )1
قرنتیان  (1:10با استفاده از کلمه یونانی همان است که در عبرانیان ،5 :10 .که
در آن ما یک بدن خداوند را به عنوان خوانده شده "آماده" ،با هم پیوست .و قبل از
آن ،در افسسیان ،14،15 :4 .نقطه ساخته شده است که از آنجا که ما در اطراف
با باد هر تعلیم دمیده نیست ،بنابراین ما واقعا در مقابله عشق )آر وی ام جی .(.
صداقت با یکدیگر در یک بدن مسیح است به ما داشتن شناخته شده مربوط و
عمیقا باور حقیقت خدا .مفهوم این است که هم با صحبت و موعظه حقیقت ،ما
"رشد به او در همه چیز است ،که سر ،حتی مسیح" ،که "حقیقت" در هر راه
است .توجه کنید که چگونه افسسیان 4 .بر نیاز دکترین به دلیل واقعی این است
که به صداقت با یکدیگر مربوط می شود .اگر ما به آموزه های نادرست پرتاب و
پس وپیش ،پس از آن ما را به حقیقت در عشق صحبت می کنند )افسسیان :4
" .(14،15اگر چنین باشد که شما او را شنیده ،و توسط او آموزش داده شده
است ،به عنوان حقیقت ،در عیسی  ...چرا ]به دلیل این[ قرار داده دور ،دروغ
گفتن ،هر حقیقت انسان با همسایه خود صحبت می کنند" در یک بدن مسیح
)).افسسیان 21،25 :4
مرگ بیهوشی کل است .جهنم قبر است" .مثل گوسفندان آنها را در قبر 2-18.
گذاشته" ،تمام کسانی که ما با آنها مخلوط کنید" .و راستکاران سلطه بر آنها را در
صبح داشت ".هیچ روح جاودانه وجود دارد.نفس کلمه عبری و یا »روح« اشاره به
.زندگی  /فرد
نو افلطونیان خطر اخلقی اعتقاد به روح جاودانه را نشان داد .آنها استدلل کردند
که از بدن و روح از هر ،رفتار غیر اخلقی بنابراین دیگر توسط بدن کامل متفاوت
می کند انسان درونی تاثیر نمی گذارد .با این حال ،زمانی که ما متوجه است که
همان نفس کلمه عبری ترجمه هر دو »روح« و »بدن ،آن آشکار می شود که
اقدامات از بدن ما می تواند از» روح «ما و یا بودن ضروری جدا باشد .کتاب
مقدس به ما چهره تا مسئله مرگ است .به در نظر گرفتن واقعیت مرگ خود ،و
مرگ است که واقعا بیهوشی کل ،شگفت ذهن متمرکز است .آن را از طریق پچ
پچ و سر و صدا و حواس پرتی از ذهن ما کاهش ،تمرکز ما بر چیزهایی که در
نهایت مهم است .بسیاری از مذاهب ،اشتباه است و اشتباه که آنها ممکن است در
بسیاری از مسائل دیگر ،به درستی تشخیص که تفکر از مرگ خود در یک بخش
حیاتی در تحول شخصی است .چه اتفاقی می افتد اگر شما به مرگ امروز ...؟
سنگ قبر خود را چه شبیه  ...این نوع از سوالت ما سودآوری می تواند بر تفکر،

زمانی که ما درک آموزش کتاب مقدس درست در مورد وضعیت مرگ و امید
.قیامت هستند
مسئوليت
همانطور که در روز خود ما ،ادبیات و فکر زمان کتاب مقدس سعی برای به حداقل
رساندن مرگ است .حال در هر دو عهد قدیم و جدید ،مرگ است آنچه در آن است
مواجه شده است .کار  18:14آن را "پادشاه وحشت"؛ پل از مرگ به عنوان
آخرین و بزرگترین دشمن ) 1قرنتیان  (15:26صحبت می کند .بشریت زندگی می
کند تمام زندگی خود را "در ترس از مرگ" )عبرانیان  .(2:17روبرو شدن با مرگ
برای آنچه در آن است گویا جدیت و شدت به زندگی انسان و تلش ،نگه می دارد
احساس ما از مسئولیت به خدا اهمیت است ،و عملکرد صحیح وجدان همه مهم
است .ما این را در افراد مواجهه با مرگ .اما کسانی که در مورد مرگ حقیقت
کتاب مقدس درک که باید به مانند این همه زمان زندگی می کنند ،شادی بیش از
حد است که ما از آن تحویل داده شده است .از آنجا که ما روح جاودانه است که
به نحوی به ما از طریق تناسخ بازیافت ندارد ،روح ما  /زندگی به ما خدا داده .در
مثل احمق غنی ،خداوند می گوید که در روز از مرگ او ،روح خود را "مورد نیاز"
بود از او )لوقا  .(12:20کلمه یونانی برای "مورد نیاز به معنی به درخواست
تماس ،به درخواست دوباره به 'داده می شود .این واقعیت ما زندگی ]یک »روح '[
باعث می شود ما را به خدا مسئول؛ و در قضاوت ما خواسته خواهد شد که به که
زندگی را به او با یک حساب کاربری .و ،به عنوان نشان می دهد مثل ،این کامل
مانع تمرکز بر کسب مواد .خداوند در ادامه می گوید که بنابراین ما باید هیچ فکر
اضطراب در مورد آنچه روح ما خواهد خوردن و یا سایش به دلیل روح ما  /زندگی
در روح  /زندگی واقع خدا است ،و او برای آن اهمیتی خواهد شد تا او آن طول می
کشد به خود لوک( .تعجب که ما زنده هستند ،با زندگی خدا در ما ،باید بسیار بیشتر
به ما از آنچه که ما را تغذیه و یا آن را با لباس باشد .از آنجا که ما می توانید که
زندگی را از خودمان تا خدا ،و نه می توان آن را به شخص دیگری را ،و نه می
تواند ما را بدن ما  /روح رشد بلندتر ،بنابراین ما باید افکار اضطرابی برای
چیزهایی که مواد مربوط به آن را ندارد ،که همه محیطی به جای تعجب از این
واقعیت است که ما زندگی را از خدا در مقایسه" :چرا شما برای بقیه ]جی کی به
فکر می کردم' .چیزهایی که در سمت چپ بیش از  /غیر اصلی[؟ ")لوقا.(00:26 .
و به درایو خانه نقطه ،ما در حال "نظر" )ای دبلیو "کشف"( پرندگان و گیاهان ،که
به سادگی با زندگی خدا به آنها داده محتوا می باشد .به این ترتیب خداوند از انجام
بود -20-17 :3 .نشان می دهد که مرد و گیاهان و حیوانات  ECCآنچه سلیمان در
همه از همان روح خدا داده  /زندگی برخوردار است .به عنوان ژنرال ،7 :2
کمیسیون شکایات انتخاباتی 7 :12 .روشن ،روح  /زندگی است که توسط خدا به

بدن ما داده شده است .آن را از هر جای دیگری آمده است .هیچ تناسخ وجود
دارد .و این هیچ کتاب مقدس بدون درد واقعیت این است؛ آن را خواستار آن است
که ما زندگی می کنند زندگی است که او هستند ،زندگی می کردند و نه به عنوان
اگر روح ما  /زندگی  /روح ما است .این واقعیت که خدا ،اشاره به ژنرال " 2درون
زندگی روح ما " ،7 :بدان معنی است که دیوید می خواست به "که صدای ستایش
او به شنیده می شود« )مزمور  .(8،9 :66این به معنی از حقایق اساسی ایجاد
.دیوید بود
حفاظت از دیگران
این واقعیت خدا به ما حیات داده و حفظ روح ما )نفس کلمه عبری( معنی است
که ما نیز باید به دنبال نجات و حفظ زندگی دیگران ،از طریق موعظه و مراقبت
معنوی از آنها" :اگر تو خودداری به ارائه آنها را که تا سرحد مرگ کشیده شده ،و
کسانی که آماده به کشته شود هستند .اگر میگویی ،اینک ما آن را می دانستند نه.
کیفر او که قلب آن را در نظر بگیرند؟ و او که روح تو را حفظ کند ،کیفر او آن را
می دانم؟ و نباید او را به هر مرد با توجه به آثار او ارائه ")امثال .(11،12 :24
تاکید قطعا خدا نگه داشتن روح ما به این معنی است که ما باید روح دیگران نگه
دارید .پل استدلل کرده است که ]نادرست[ دکترین روح جاودانه منجر به تنزل
ارزش شخص انسان» :تقریبا همه معاصران ما یک انسان است که به مراتب
بیشتر افلطونی از مسیحی ،یک دیدگاه است که مجموعه به طور طبیعی جاودانه
روح در مقابل بدن است که به نقش یک گذرا ،مضر ،پوشاک خوار کاهش می یابد
") .( 1نجات مسیحی "نجات از بدن" است .واقعی ،فرد حاضر و بدن ما واقعا مهم؛
که ما که هستیم و چگونه زندگی می کنیم ،با استفاده از استعدادهای بهداشت،
درمان و بدن ما ،از اهمیت حیاتی .بیماری و مرگ مثبت شود ،به جای منفی ،برای
.مؤمن است .برای همه آنها در زمینه دست خدا را در دست ما است
موعظه
روزی روزگاری یک قصاب استاد ،مشغول به کار در  -یکی از کشتارگاه های معتبر
در مرکز لندن .او یک مسیحی جدی بود ،و بر ضد یک اخطار دست نوشته ساده
وجود دارد" :مانند گوسفند آنها در قبر گذاشته" .و بسیاری متوجه شدم که ،و در
طول سال ،در آمد را قبول ایمان .درک اختصار غم انگیز و غرور نهایی از تجربه
انسانی "در زیر آفتاب" خواهد به ما انگیزه را به این مورد توجه میلیون ها نفر
نابودی که ما با آنها شانه روزانه مالش .اگر ما از تراژدی از زندگی در زیر آفتاب و
درک ما از آن استفاده شده است ،ما باید چیزی به کسی می گویند! و در سطح
شخصی ،واقع دیوید می دانستند که پس از مرگ او نمی خواهد در ستایش خدا در
بهشت می روند ،منجر به او که مایل به زندگی فانی خود زندگی می کنند تنها به

مطلق ستایش خداوند است .تنها دلیلی که او می خواست برای زنده ماندن بود به
.ستایش خدا )ص 5 :6؛  .(17،18 :115و حزقیا خیلی چیزی از این روح بود
کلمه عبری به عنوان یک  nepheshما نباید مرگ و میر انسان و معنای واقعی از
چیز منفی که ما متاسفانه به کسانی که معتقدند عزیزان خود را زنده در بهشت به
ببینید" .صدای" می گوید اشعیا به گریه کرد" .و من گفتم ،چه باید گریه کنم؟" )
تو  "Oبه پیام انجیل اشعیا چه بود؟ صدای آدرس اشعیا عنوان  RVmg.).؛6 :40 LXX
که خبر رساندن بشارت" ،و به او می گوید خبر خوب او به موعظه .آن است که
"همه گوشت چمن است  ...مردم چمن است پژمرده چمن ،گل :اما کلم خدا ما
باید برای همیشه ایستاده" .واقعیت مرگ و میر انسان پس زمینه که در برابر ما
می توانید ابدیت خدا و پیشنهادات ساخته شده به ما از طریق کلمه مطیع او دید
که ما واقعا می تواند از وضعیت ما فرار است .مسیحی موعظه در مورد "انسان
فانی است" نیاز است خبر بد نیست .پیام را می توان به خبر خوب تبدیل شده!
برای آن این ارسال از مرگ و میر که راه را برای مردان به پذیرفتن مسیح آماده
شده است ) .(5-3 :40کوه غرور انسانی توسط این ارسال کم ساخته شده به
طوری که ما می تواند نجات در مسیح را بپذیرد 1 .پت 01:24 .آر وی ام جی  .به
نقل از این آیات و نتیجه می گیرد که ما در حال نجات از طریق "کلم خدا که برای
همیشه زنده" ارائه شده  -انجیل این است که از پیام مرگ و میر بشر مقدمه.
ابدیت خدا و مرگ و میر انسان پهلو به جانبی برای تعجب از این واقعیت است که
از طریق "کلمه" عیسی مسیح ،از انجیل قرار داده و به این ترتیب راه آماده
.است ،ما انسان هستند دعوت برای به اشتراک گذاشتن در جاودانگی
واقعیت این است که گناه واقعا منجر به مرگ ابدی ،و مرگ است که واقعا بی
هوشی است ،هیچ روح جاودانه ،کلمه عبری نفس این معنا نیست که وجود دارد،
ما را به موعظه امید قیامت که ما داشته باشد .آن را باید انجام -برای غیر این
صورت ما خودخواه ساده .و آن را باعث می شود ما برای خودمان تحقق بخشیدن
به قاطعیت و قطعیت از تصمیم گیری این زندگی برای تعیین سرنوشت ابدی .به
امید رستاخیز اولین و اساسی ترین نیاز از همراهان ما است .آن را از قرن 18
واعظ انگلیسی ریچارد باکستر که )" (2او به عنوان یک مرد در حال مرگ به
مردان در حال مرگ را موعظه" گفته شد .مرگ و میر ما ،و قدردانی ما را از
دیگران ،باید به شدت درخواست تجدید نظر به آنها منجر شود .دانستن حقیقت در
مورد مرگ منجر به تمایل زیادی به شهادت به دیگران است .به یاد بیاورید که
چگونه مرد ثروتمند در مثل ،یک بار او در مورد وضعیت مرگ درک حقیقت،
صادقانه آرزو به شهادت به برادران خود و متقاعد کردن آنها به این باور )لوقا.
 .( 16:28الی ویزل می گوید که چگونه قربانیان هولوکاست هم با مرگ مواجه و یا

منعکس کننده بر آن به بعد ،احساس تمایل خود راضی به شهادت به دیگران" :ما
]قربانیان هولوکاست[ همه شاهدان و همه ما احساس ما را به شهادت  ...و که
وسواس ،تنها وسواس قدرتمند است که تمام زندگی ،تمام رویاها ،همه کار از این
افراد است .یک دقیقه قبل از اینکه بمیرند فکر می کردند که چه تا به حال انجام
نفوذ شد ") .( 3ما نکن ساکت -باید از طریق آن درکی مرگ رفتن در چهره به
درک مرگ که ما باید؛ کتاب مقدس تا حد زیادی به مورد آن می گویند ،و اگر
تعاریف کتاب مقدس ما را قبول ،پس ما بیش از حد این اجبار قوی به شهادت به
.دیگران احساس خواهد شد
نه شروعی مادی
پی اس  ،20-16 :49 .در متن آن ،هشدار تلش برای چیزهای مادی و حسادت
غنی نیست ،چرا که مرگ برای آنان یک بیهوشی ابدی است .و مثبت تر است ،چرا
می تواند بدون فعالیت ،ذهنی یا جسمی وجود دارد ،در قبر  ...بنابراین در حال
حاضر هم به یک زندگی فعال را به حداکثر مطلق در خدمت خداوند است )ای سی
سی  .(12-10 :9بسیاری از پیام واعظ است در قطعیت غم انگیز از مرگ بودن
یک امر ضروری برای فعالیتهای کنونی ساخته شده است .او برخی از تصاویر زیبا
از این قطعیت .سیم نقره ای می شکند فقط در یک لینک ،و کاسه های زیبا از
زندگی ،از این بدن ،تصادفات به طبقه گرد و خاکی و شکسته .طناب برگزاری
سطل می شکند و آن را فرو غیر قابل برگشتی به خوبی .و به عنوان دیوید
مشاهده شده ،در مرگ ما به عنوان آب بر روی زمین در یک روز گرم ،که نمی
توان جمع شده بودند تا ریخت .ما به عنوان کودکانی که شیرینی های ارزشمند خود
را در گرد و غبار کاهش یافته است ،مملو از تحقق آنها برای خوب خراب و هیچ
بیشتر وجود دارد .آنها ممکن است نگاه کردن به ما برای اطلعات بیشتر ،و با درد
زیادی را در چشم ما را به عنوان در آنها است ،ما به نوبه خود از جیب ما نشان
می دهد هیچ بیشتر وجود دارد .و به این ترتیب تراژدی از تجربه انسانی به ما می
آموزد به زندگی در خدمت خداوند به کامل ،آن را دور در جدول و تلویزیون و زمان
از این دنیا .موسی با خدا التماس کرد به زمان اسرائیل پیامدهای مرگ و میر خود
را ببینید .داشتن فصاحت از تراژدی مرگ و میر ما صحبت ،او نتیجه میگیرد:
»بنابراین ما به شماره روز ما ،که ما ممکن است قلب ما حکمت اعمال می شود
آموزش" )مزمور  .(90:12پی اس  6-4 :39 .است همان موضوع :به دلیل مرگ و
میر انسان است ،کامل وجود دارد هیچ نقطه ای در بودن بیهوده" در حساب از
ثروت اندوزی .پی اس  6 :90 .صحبت می کند از اختصار از زندگی انسان" :در
صبح آن شکوفا ،و رشد می کند تا؛ در شب آن را بریده و جدوگاه"؛ اما این کلمات
بسیار مثبت در جیمز  01:11عنوان صحبت کردن در مورد ناپایداری از ثروت ،و
چگونه به نقل از ثروت مانند کسی است که در آنها اعتماد به زودی پژمرده خواهد

شد .توجه داشته باشید که هویت کشیده شده بین ثروت و کسی که در آن اعتماد
دارد .اگر ما واقعا احساس و درک کنند که انسان فانی است ،ما خودمان را با
.ثروت و نه اعتماد به آنها را شناسایی به عنوان اگر آنها ابدی است
تعصب
شاید خداوند در یک نوع از گفتگو با صحبت کردن بود که او باید در که "فرا رسد
شب ،زمانی که هیچ انسان می تواند کار" ،و در نتیجه انسان باید راه رفتن و کار
در حالی که او تا به نور )یوحنا  ،4 :9به نقل از ای سی سی  .(10 :9او ،صحبت
کردن در زمینه ،نه تنها از تعصب و غیرت خود را به "کار" در حالی که او زندگی،
بلکه استفاده از این به پیروان خود
این تنها زمانی که با مرگ که ما متوجه اهمیت حیاتی و فوق العاده از هر ساعت
که ما داده شده است به زندگی مواجه شده است .روبرو شدن با مرگ به عنوان
او فکر کردم ،کار بر اختصار غم انگیز و سرعت عبور از زندگی انسان ،و به معنی
واقعی کلمه عبری نفس منعکس شده است" :روز من با حداکثر سرعت دویدن
گذشته من مثل دونده؛ من هرگز آنها را دوباره ببینید .آنها با من مثل قایق های
بادبانی سر خوردن )« ...ایوب  .(9:25زندگی در واقع مسابقه توسط .مدیریت
زمان ،و آزاد کردن خودشان واقعی ما از همه چیز بی شمار که رقابت را به زمان
ما ،از اهمیت حیاتی تبدیل زمانی که ما این را درک کنند .تنها یک چیز نهایی ارزش
مطالعه ،تلش پس ،کار برای ،خواندن در مورد ،کار به سمت  ...و بتواند میزان
مرگ و میر انسان الهام بخش ما در زندگی این درک وجود دارد .تلویزیون ،رمان،
گشت و گذار بی پایان از اینترنت ،تعامل در ارتباطات بی معنی و بحث در این دنیا
.دیوانه ارتباطات  ...این همه ما زندگی خود را
بلوغ در رفتار
بیشتر ما ترتیب روز ما ،یعنی درک مرگ و میر ما ،بیشتر ما خواهد دل ما را به پیدا
کردن و زندگی حکمت را )ص .(90:12 .اختصار غم انگیز از زندگی بدان معنی
است که "دوران کودکی و جوانی هستند غرور" ،ما باید وقت تلف حماقت از
جوانان و یا بیش از حد رشد دوران کودکی ترک )و جهان مدرن کامل از این
است( ،و بنابراین بیش از حد "حذف خشم از قلب تو قرار داده و دور بد از گوشت
تو ")ای سیسی  .الف وی جی ام  .(11:10جامعه با استفاده از مرگ و میر
انسان نه تنها به عنوان درخواست تجدید نظر به برای خالق ما کار می کنند ،اما به
سادگی به ایمان به وجود او داشته باشد .به همین ترتیب" :ما محکوم به اعدام در
خود داشته ]" را در قلب ما و احساس محکوم به اعدام " ،نیو[ ،که ما باید به
خودمان اعتماد نیست ،اما به خدا که مردگان برخیزانید" ) 2قرنتیان  .( 9 :1این
واقعیت که ما حال رفتن برای مردن ،نسبتا به زودی ،و دروغ ناخودآگاه  ...از

درایوهای مردی که به طور جدی آن معتقد به ایمان به خداوند قیامت .به نظر می
رسد که در یک زمان از درد و رنج جسمی بزرگ ،پل به درک که در واقع او
"مجازات اعدام" در درون او ساخته شده بود ،او را تحت لعنت مرگ و میر بود ،و
این او را به ایمان امیدوار است که خدا حفظ او را از نهایی "آنقدر بزرگ مرگ" و
همچنین از مشکلت فوری .مرگ مثل یک خواب ،که آن را زیر روز داوری تجربه
آگاهانه بعدی ما پس از مرگ است .از آنجا که مرگ امکان همیشه بیشتر احتمال
دارد برای ما است ،قضاوت ما است به طور موثر تقریبا بر ما .و ما باید با و در آن
.دانش زندگی می کنند
ما به خوبی آن مرگ به ارمغان می آورد مطمئن شوید .اما ما گناه .سیگار کشیدن
به ارمغان می آورد سرطان ریه .ما میدانیم .اما ما انسان ها آن را انجام .ما می
توانیم مطمئن شوید که گناه مرگ به ارمغان می آورد به عنوان نظریه؛ و ما واقعا
می توانید آن را می دانم .ای زی 18:14 .ار و یام جی صحبت می کند از پسر که
"بیند تمام گناهان پدر خود ،که استوار انجام می شود ،و بیند و عمل صالح انجام
چنین دوست ندارم" .او از گناه را می بیند ،و سپس او واقعا آنها را می بیند ،می
کند و آنها را انجام دهد .این است که چگونه ما باید در ترخیص ما از این واقعیت
.است که گناه واقعا به ارمغان می آورد مرگ باشد
نگرش فروتن به دیگران
در داوری خدا از مردان از آن خواهد شد آشکار ساخته شده که پس از آن برای
مرد است که از گرد و غبار ساخته شده به ظلم و ستم همراهان خود )ص10:18 .
ار وی( ،نامناسب بود .احترام به دیگران است بشدت در طبیعت خودخواه ما وجود
ندارد .اما بیشتر ما بر ناچیز خود ما را منعکس ،به عنوان موجودات از گرد و غبار،
بیشتر ما خواهد شد که سوء استفاده از دیگران در هر شکل را ببینید نامناسب
است .و ما لزم نیست که به تا روز داوری صبر کنید تا درک این -برای ما می دانیم
که مرگ و میر و قانون اساسی انسان از تعالیم اساسی کتاب مقدس است .این
ارتباط بین مرگ و میر و فروتنی ما این است که در شرح و توصیف پل از وضعیت
کنونی ما به عنوان "بدن تحقیر ما" )فیل 03:21 .ار وی( به ارمغان آورد .اعتقاد به
.ما فانی هستند باید به یک چیز معمولی
برخی از بهترین اظهارات مرگ و میر انسان می شود در پاسخ ایوب را به دوستان
خود در بر داشت .اما این اظهارات یک زمینه .کار »انسان کامل" ،مبتل به خدا بود،
و دوستان عهده گرفت که این بدان معنی است که کار در نتیجه گناه کرده بود و
برای گناه خود توسط کسانی که مصیبت مجازات شد .آنها تمرین یک شکل سوء
معنوی و روانی بر شغل ،گفتن او را به نم و توبه او را متهم به خود عدالت ،اصرار
دارد که آنها از او بزرگتر بودند ،بزرگان معنوی او ،و تمام بزرگان دیگر ،همراه با

کسانی که به حال قبل از رفته ،با آنها به توافق رسیدند .کار زندگی خود را جستجو
و نمی تواند با آنها موافق .او به سرعت به یکپارچگی خود را به جای اینکه توسط
اصرار آنها شکسته که او گناهکار افتضاح بود برگزار می شود .در این زمینه ،کار
یادآوری آن بزرگان است که آنها با "بدن از خاک رس" تنها فانی بود) ،شغلی :13
 ،( 2،12و بنابراین او را نه به صورت خودکار آنها را به عنوان حق و خود را به
عنوان اشتباه ،کثیف بودن و قبول بد ،فقط به خاطر اینکه آنها گفت که او بود .این،
پس از آن ،نتیجه دیگری از باور است که انسان  -ما اجازه نخواهیم داد خودمان را
به توسط مردان مورد آزار قرار گرفته ،هر چه که به ما بگویید که در مورد خودمان
احساس است .برای ما به این باور هستیم که آنها تنها فانی ،نه معصوم هستند ،و
نظر خود را از ما نگه نیاز به دید ما از خودمان نیست .متاسفانه این نقطه است
که باید در ذهن در هنگام با تاکتیک های معنوی سوء استفاده از بسیاری از بزرگان
در جامعه مسیحی ،که به دنبال کاهش ارزش گله خود را در چشم خود مواجه
.است ،به منظور سرسپردگی و اطاعت خود را انجام شده است
کنترل کلمات ما
پی اس  6-1 :39 .باعث می شود ارتباط بین درک مرگ و میر ما ،و کنترل کلمات
ما در حضور کسانی که به ما را تحریک کند .دیوید خود را آرام زمانی که "قلب من
در اندرونم گرم بود" خدا خواست تا او را از "پایان من یادآوری ،و معیار روزهای
من ،آنچه در آن است .که من می دانید که چگونه ضعیف هستم «)مزمور .(4 :39
باز هم ،یک اصل بسیار اساسی کتاب مقدس در چیزی تند و تلخ عملی است .در
حال حاضر بسیار خون گرم ،تحت تحریک ،دیوید سکوت خواست تا درک شخصا
مرگ و میر انسان؛ به طوری که او نمی خواهد با کلمات سخت پاسخ می دهند ،و
.نگه داشتن دهان خود را با افسار
مراقبت از بدن
نفس است که در واقع ترجمه هر دو »روح« و »بدن .این دوگانگی کاذب بین این
دو مؤمنان در تصور اشتباه از "روح جاودانه ساخته شده منجر به غفلت از بدن،
حتی سوء استفاده از آن است .و البته ،اگر این زندگی بسیار مهم است ،بدن
صرفا یک جعبه که در آن »روح فنا ناپذیر" است شروعی بوده  -پس از آن تمایل
خواهد بود به سوء استفاده و یا بی اعتنایی به بدن است .شناخت که ما روح
.جاودانه ندارد افزایش شگفتی و اهمیت بدن انسان است
ایمان به خدا
پذیرش سستی بشر را افزایش و تشدید پذیرش واقعی ما از حقایق که ما شاید
تنها آکادمیک پیش از پذیرفته است .است شدت در ارتباط با تجربه مرگ طراحی
شده است که به ما این فرصت را به عنوان ما واقعا باید باور وجود دارد .ارمیا به

یهودا که ما همه اما خاک رس در دست یک پاتر الهی )جر  (6-4 :18توضیح داده
شده بود ،اما این تنها تجربه نزدیک مرگ در دوران اخراج اورشلیم توسط بابلی ها
که منجر به ارمیا بود تعجب فریاد زدن چگونه پسران خوش تیپ یک بار صهیون در
واقع "محترم به عنوان کوزه سفالی ،کار از دست پاتر!" شد )لم  .(2 :4او آمد تا
با تعجب فریاد زدن اعتقاد شخصی آنچه را که او قبل درک کرده بود و حتی به
.عنوان نظریه موعظه
ایمان ما به خدا در برابر با ایمان گم شده ما در انسانیت کاسته می شود .ما
ترجیح می دهند یک دکتر ،یک مرد تعمیر ،همسایه نوع اعتماد ،قبل از پرتاب خود
خدا به عنوان آخرین چاره" .از مرد ،که نفس است در سوراخهای بینی خود را بس
شما :برای آن است که او به حساب می شود" )آیا  (.2:22نسبت به خداوند بزرگ
اسرائیل؟ ایوب  9،10 :27به نظر می رسد گفت شود ]هر چند متن عبری و
استفاده از کلمه عبری نفس نه مبهم است[ که هر انسان در بستر مرگ بود گریه
می کند به خدا در نوعی از نماز؛ اما اعتقاد به مرگ و میر انسان در مرد عادل
داشتن یک زندگی از دعا گریه به پدر ،که در متن با فریاد نهایی خود را به خدا در
زمان خود از مرگ می شود زندگی می کردند منجر شود .یک حس واقعی از مرگ
و میر ما را به دعا ،تماس فوری ما با پدر تمام روز ما منجر شود .بنابراین نابودی و
مرگ را دیدی نسبت به عقل درست )ایوب  .(28:22نیروی روح  /زندگی است که
توسط خدا داده و توسط خدا گرفته شده است .از این رو انسان پس از مرگ
ناخودآگاه است .اما این حقیقت بسیار اساسی است الیهو به عنوان دلیلی برای
باور خدایی است که از آن در کنترل مردان بنابراین یک و عادلنه خدا فقط ،که
بدان معنی است تنها برای ما خوب و بد ) 14،15،17 :شغلی  (34مورد استفاده
قرار  .این نتیجه گیری و راحتی آنها حاوی توسط الیهو بر درک ساده از این
واقعیت است که آن خدایی که روح  /نیروی زندگی می دهد بر اساس ،و آن است
.که خدا آن را طول می کشد دور دوباره است
آزادی از ترس
میزان مرگ و میر بشریت به عنوان یک راحتی به مردم ستمدیده خدا در استفاده
شده است" :51:12 .من ،حتی من ،او هستم که شما آرامش :که هنر شما را به
ترس از مرد است که باید ،و از پسر انسان که باید به عنوان علف ساخته شده
می میرند؟" .از آنجا که انسان فانی است و  ...مرد ترس نیست ،بلکه خدا .و این
است که به یک راحتی به ما .خدا پیام خود را از آسایش تصمیم به سادگی می
شود" :انسان فانی است!" .است 8-6 :40 .است پیام اصلی همان راحتی از
طریق پیام مرگ و میر و ضعف انسان است .برای آن ترس ما از دیگران ،از
.نظرات و قضاوت خود را ،که باعث ناراحتی بسیار به بسیاری است

کتاب مقدس است چیزهای زیادی برای در مورد مرگ می گویند ،به تصویر می
کشد ما را به عنوان داشتن یک "بدن از مرگ" )رومیان  .(7:24و در عین حال به
طور کلی بشریت نمی خواهند به طور جدی مرگ در نظر بگیرید .با این حال ،مرگ
لحظه ای از حقیقت نهایی ،که باعث می شود تمام مردان و زنان در نهایت برابر،
از بین بردن تمام دسته بندی ها را که ما از مردم محل در طول زندگی ما و یا آنها
است .اگر ما به طور منظم به عنوان خوانده شده و پیام کتاب مقدس ،مرگ ،با
تمام شدت و وحی از حقیقت و ماهیت نهایی از مسائل بشری را قبول ،چیزی
است که به طور مداوم قبل از ما ،چیزی است که ما در واقع چهره و می دانم ،نه
تنها در بیماری و یا در مراسم تدفین است  .و واقعی بودن ،شدت ،حقیقت  ...که
.می آید از این در زندگی ما آشکار می شود
و در عین حال ترس از مرگ مقابله جامعه ما بیش از ما دوست داریم به اعتراف.
روان شناس سوئیسی پل مشاهده بزرگ "تعداد افرادی که خواب است که آنها را
در قفل شده است ،که در همه جا آنها در مقابل درب آهن محدود و پلمپ آمده
است ،که آنها کامل باید فرار ،و در عین حال هیچ راه وجود دارد" ) . (4این دولت
از ملت است ،این است چگونه ما به طور طبیعی ،این مخاطب است که ما
موعظه است .و ما آزادی از ترس موعظه .از آنجا که خداوند عیسی از طبیعت
انسانی ما و در اینجا شاید بیش از هر جای دیگر ما اهمیت حیاتی عملی دانایان -ما
از صفوف تمام کسانی که از طریق ترس از مرگ در اسارت زندگی می کنند
زندگی خود را )عبرانیان آزاد ببینید  .(15 :2و او برای ما به عنوان نماینده ما
.درگذشت
این کلمات الهام چگونه درست هستند) .جی کی ( "برای انتشار آنها را که از
طریق ترس  /فوبوس از مرگ تمام شد موضوع زندگی زمان خود را به برده
داری" .تقریبا تمام روانشناسان بزرگ این نتیجه رسیدند که راز مرگ وسواس
بشریت؛ و در آخرین تجزیه و تحلیل ،تمام اضطراب با اضطراب در مورد مرگ
کاهش می یابد .شما می توانید آن را برای خودتان را ببینید ،در چگونه مرگ ،و یا
واقعی ،بحث عمیق از آن ،یک تابو است .مردم چگونه خواهد جوک ها در مورد آن
در انعکاس ترس از آن را به طور جدی مورد بحث است .مردم ،حتی پزشکان،
کامل نمی دانند که چه می گویند به مرگ .می تواند سیل از داستان ها و گپ ...
تمام دقت اجتناب از هر گونه اشاره ممکن است به مرگ وجود دارد .این ترس از
مرگ ،که در آن میلیاردها بشریت در اسارت شده است ،ترس از سن توضیح می
دهد ،عدم تمایل به سن ما را قبول آنچه در آن ،بدن ما برای چگونه و چه هستند ،و
یا در حال تبدیل شدن است .من گفت :البته که احساس ترس یا اضطراب به طور
کامل از زندگی ما با ایمان حذف نشده است .خداوند عیسی در باغ جتسیمانی

اثبات به اندازه کافی است که این احساسات بخشی جدایی ناپذیر از انسان بودن،
و آن را بدون گناه به آنها را داشته است .من صحبت کردن در ترس در آن حس
مخرب ،ترس از مرگ است که در فقدان امید ریشه است .یک پاساژ در هملت که
صحبت می کند از نه آنقدر ترس از مرگ به عنوان "ترس از چیزی پس از مرگ"
)برخی از احساسات در کار  18مشابه هستند( وجود دارد .و مطالعات روانکاوانه
مدرن این را تایید کرده اند .بخش بزرگی از ترس از مرگ ترس از چه شرح زیر
است .برای کسانی که در مسیح ،در حالی که مانند پروردگارشان آنها به طور
طبیعی ممکن است روند از ترس مرگ ،آینده خود را امن است .آنها می دانند که
مرگ بیهوشی و در نهایت در یک معاد جسمانی در بازگشت خداوند ،پس از آن آنها
در زندگی ابدی خود را به اشتراک بگذارید پایان خواهد رسید .برای آنها" ،ترس از
).مرگ" در شکل نهایی آن حذف شده است )عبرانیان 18-14 :2
مرگ است که نه تنها یک استاد نگه می دارد که بشریت در بردگی؛ آن را به این
خاطر این در بسیاری از آن یک راز باقی مانده .این نه تنها که دکتر نمی دانم چه
واقعا به مرگ می گویند .جرم تلش در ادیان جهان به مقابله با آن در برخی از راه
همه در شکست در عمل به پایان رسید .معما و راز مرگ برای بسیاری از همچنان
ادامه دارد .رابرت بسیار گسترده نگرش به مرگ مورد مطالعه ،و نتیجه گرفت که
ما باید "به هیچ وجه کافی به مربوط به واقعیت مرگ و پتانسیل ،پس از آن با یک
بی حسی که انکار می کند برخورد" ) .(5این درست است برای جهان به طور کلی
به نظر می رسد .اما اگر ما درک می کنیم تدریس کتاب مقدس در مورد مرگ ،آن
خواهد بود که مورد برای ما نیست .ما قادر خواهید بود به صورت مرگ در چشم،
.بدون هر یک از "بی حسی که انکار می کند" است که بسیار پرطرفدار
همه این توضیح میدهد که چرا در این دنیا چه والتر به نام "ترس از انتهای" )(6
وجود دارد .انسان به طور کلی ترجیح به زندگی در "ابدی در حال حاضر" ،که در
آن مرگ -نهایی نهایی است نه فکر .اگر تمام جهان را در ذهن خود به یک کازینو در
لس وگاس با ساعت و بدون زمان تبدیل شده است .اما گاهی اوقات ،قمار باز
باید از کازینو و نگاه در تماشا کرد راه رفتن و یا دیدن زمان نمایش داده جایی ،یک
روز بیش از حد ما هر کدام به پایان انسانی ما است .برای ما که درک نه تنها کتاب
مقدس آموزش در مورد مرگ است ،اما همچنین تاکید کتاب مقدس اصرار بر آن،
ما زندگی در یک زندگی ابدی نیست .ما در حال حاضر زندگی می کنند برای فردا،
شاد در آگاهی ما از نتیجه ابدی از اقدامات و شخصیت ما فراتر از قبر ،دانستن
است که همه اعتقادات ،اعمال ،ایمان ،شخصیت توسعه و پیشرفت  -همه به مدت
نهایی خود را قبل از کرسی قضاوت مسیح آمده است .در صحبت از مرگ و میر و
اشتیاق ما را برای جاودانگی ،پل توضیح میدهد که "او که ما را برای چیزی خود

همان شکل دراورده خدا است" ) 2قرنتیان  .(5 :5اشاره به چگونه خدا "به ما
شکل دراورده شده" به نظر می رسد اظهار نظر بر مرگ و میر از بدن ما .مرگ و
میر بشر ]هنگامی که به درستی درک[ باعث می شود ما برای آمدن خداوند به ما
لباس با طبیعت جدید ما است که به از بهشت به ما به ارمغان آورد بلند )2
قرنتیان  .(2 :5خدا "ما به شکل دراورده" را به عنوان او به منظور ما را قادر به
این اشتیاق است .با توجه به کتاب مقدس ،روح انسان از آن خداست .او به ما که
نیروی زندگی ) .) (5 :42ای سی سی  ،(7 :12و در مرگ "بازده روح به خدا که
به آن ها" .اگر ما به طور جدی این باور ،پس ما را از مرگ به عنوان یک فرصت
برای خدمت به خدا آنچه او به ما داد ،یعنی نیروی زندگی بسیار ما را ببینید .اگر در
زندگی ما ما به دنبال این اصل ،تحقق هیچ چیز ما "کرده اند 'است که واقعا مال
ما ،اما او ،و در نتیجه ما باز دست با و دانش او ما بودند ،آزادانه به آن را به عنوان
آن را به او بودند ،پس از آن به تماس زندگی ما نیروی به او خواهد شد ،اما
پیشرفت طبیعی از این راه زندگی باشد .و به این ترتیب ما جاودانگی چیزی است
که ما شخصا به نفع خود ما به عنوان طلب نیست ،بلکه یک فرصت بیشتری برای
منعکس را به او ،به شکوه و عظمت خود را ببینید .بنابراین درک حقیقت کتاب
مقدس در مورد مرگ را تحت تاثیر قرار مرگ و ابدیت چگونه مواجه هستیم ،و در
.نتیجه ،زندگی ما تاثیر می گذارد در حال حاضر
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شیطان شکل مشترک برای گناه خود ما است .گناه و وسوسه می آید از 2-19.
درون .به میدان واقعی جنگ معنوی قلب انسان است .است هیچ شیطان خارجی
.در مفهوم عموما پذیرفته شده است
واقعیت این است که خداوند عیسی واقعا فتح شیطان باید برای ما که در مبارزات
.ما در برابر گناه معنی ،پیروزی در نهایت خاص است
نبرد برای ذهن ،سرزنش دیگران
اگر ما این را درک ،ما روزانه برای کنترل ذهن نبرد ،ما در تلش برای ذهن ما با
کلم خدا را پر کنید ،ما قرائت روزانه ما ،ما بدبینانه از انگیزه های ما ،ما خودمان
را بررسی کنیم قدردانی مسئولیت نهفته را به گناه که ما و همه مردان از طبیعت
داشته باشد .ما را به ضعف دیگران نسبت به ما تا شخصا را ندارد؛ ما خواهیم دید
که این شیطان است .اعتقاد به یک شیطان شخصی بسیار پرطرفدار است ،چرا
که آن را طول می کشد تمرکز به دور از مبارزه خود با طبیعت و افکار درونی ما
است .با این حال ،در حالی که ما در یک شیطان شخصی باور نمی کند ،ما می
توانیم همان چیزی که در اصل ایجاد .ما می توانیم یک شیطان خارجی مانند
تلویزیون و یا کاتولیک ایجاد ،و احساس را به انجام نبرد با این چیزها ،به جای
تمرکز بر خود عدم ما از تمرکز بر گناه شخصی و نیاز به پاکسازی شخصی است
که تمام تلش معنوی ما باید هدایت شود و رشد ،با تواضع و فروتنی این جلو به
ارمغان خواهد آورد ،می تواند به راحتی جای خود را به جای تمرکز بر چیزی
خارجی به ما به عنوان دشمن واقعی ) (1است .درک که "ابلیس" واقعا الهام
بخش ما به طور مشخص به علیه او مبارزه کنند .آلبر کامو در رمان خود شورشی
توسعه موضوع است که "انسان هرگز بیشتر از زمانی که او در شورش است،
زمانی که او خود را متعهد کامل به مبارزه در برابر قدرت ناعادلنه ،آماده فدا
کردن زندگی خود را نجات مستضعفان" .زمانی که ما دشمن به روشنی تعریف
شده ،ما می توانیم به مبارزه و چالش های مشابهی به پا می خیزند .به راستی،
انسان هرگز بیشتر زمانی که او در یکی و شورش تنها درست به ارزش ساخت و
.به خطر انداختن زندگی برای علت نهایی است
ما باید طبیعت ما برای شکست اخلقی ما در راه سرزنش نیست که مسیحیان
ارتدوکس سرزنش شیطان خارجی .ما باید سر ما بیش از هر گناه ما متعهد و هر
عمل عدالت است که ما را حذف آویزان می شود .در این ما را به پایه ای برای
درک درست از فضل ،یک انگیزه واقعی برای کار پاسخ فروتن ،شعله واقعی

ستایش در درون ما ،به طور واقع بینانه برای فروتنی واقعی پیدا کنید .دوروتی
کارترین سایرس در شروع در اینجا به درستی می گوید" :درست است که انسان
توسط روانی او را تا تحت سلطه است ،اما تنها به این معنا که یک هنرمند است
که مواد در خود را تحت سلطه" .ما واقعا می تواند برخی از اندازه گیری کنترل
خود دست یابند؛ نمی توان آن را که خدا بر ما خشمگین است که به سادگی از آنجا
که ما انسان هستند .این نمی تواند که طبیعت ما ما را مجبور به گناه در راه است
که ما هرگز نمی تواند مقابله .اگر این درست باشد ،خشم خدا در برابر پسر بی
عیب خود را ،که به طور کامل طبیعت ما به اشتراک گذاشته شده است .خداوند
طبیعت ما به اشتراک گذاشته و در عین حال هم گناه را مرتکب نشده ،و در این
مثال ما او تا به حال اشاره و الهام بخش است .سوال "عیسی چه می کرد ...؟ در
این یا آن وضعیت تا به همه قدرت الهام بخش تر یک بار قبول کنیم که عیسی
مسیح خداوند ،وسوسه همانطور که ما ،موفق به قرار دادن شیطان به مرگ در
درون او ،پیروز بیش از آن در صلیب ،حتی اگر او طبیعت ما را با مته سوراخ.
مردم طوطی مانند '' من گناهکار هستم " "،رفتن به بهشت" ،شیطان" ،بدون
کوچکترین ایده آنچه آنها واقعا گفتن و ما می توانیم فقط یکنواخت -ما می توانیم
.از صحبت انجام گناه با ایده واقعی چیزی است که ما باید احساس و درک این
روانپزشک سوئیسی پل مطالعه نافذ و درخشان ،خشونت و همکاران  -در ترجمه
انگلیسی نوشت ،خشونت در ) .(2از تجربه گسترده ای از تمرین روان درمانی و
بررسی علل نرسس های مختلف ،تشخیص که در هر فرد است یک جنگ بزرگ بین
حق و باطل ،خوب و بد ،وسوسه و مقاومت در برابر وسوسه وجود دارد .این جنگ
می رود به طور مداوم ،بیش از حتی به عنوان مثال چیزهایی ناچیز ترین انتخاب به
یک دوست نداشتن از طریق مسنجر برای شخص دیگری ،به عصبانی و پرخاشگر
چرا که ما احساس یک فرد در یک رستوران است به نحوی به ما خنده ،و غیره
اکثر مردم روی زمین نمی با نتیجه گیری مذهبی  /الهیات ما بی ارزش -که دیدن
همه موارد شیطان اشاره به یک فرشته «یا از فوق العاده بودن اما نه به وسوسه
داخلی خود ما که با ما نبرد ،به عنوان پیتر می گوید ،مانند شیر خروشان است .اما
در عمل ،تجزیه و تحلیل روانی انسان نشان می دهد که در واقع ،مانند آن است یا
نه» ،خشونت در درون نه تنها بسیار واقعی است ،اما یک بخش اساسی از لحظه
ای ما را به لحظه تجربه معنوی .همراه با  ،جامعه شناس فرانسوی کلود لوی
اشتراوس به همان نتایج آمد ،تا در کلسیک خود وحشی ذهن نوشته شده است -
یک کتاب که عنوان می گوید ) .(3منظورم این است که کتاب مقدس  /نتیجه گیری
دینی ما در مورد شیطان در واقع توسط روان درمانی و تجزیه و تحلیل روانی از
مردم تایید شده است .نتیجه گیری ما در تجربه عملی درست است ،حتی اگر
مردم نمی خواهند به پذیرش راه ما آنها را کتابمقدس بیان زیرا آنها دارای یک

سنت و اعتقاد داشتند که مشکل واقعی خشونت قرار از بدون ،ظاهرا توسط یک
گاز گرفتن عملی برای  r-شیطان فوقالعاده مرتکب است .و در اینجا آموزه به یک
اگر ما واقعا درک و باور دارند که در واقع "ابلیس" و قدرت آن شده است در
عیسی مغلوب ،اگر ما بررسی متقابل شگرف و وجود دارد را ببینید قدرت شیطان
در نهایت قتل عام در ذهن کامل از خداوند عیسی را به عنوان او وجود دارد
آویزان ،و پیروزی نهایی از پیروزی مشترک با ما که در او هستند  ...منبع ،علت
ریشه ،روان نژندی و اختلل در عملکرد بسیار است ،به ما نشان داد که ناتوان
است .برای ما که در داده اند و انجام می دهد در وسوسه ،که اغلب به »خشونت
در همه انتخاب ،که در زمان مورد ضرب و شتم در مبارزه ،از قدرت که شکست
توسط فضل و بخشش ذخیره شده است ،و توسط فضل خدا از همه به عنوان در
مسیح محاسبه می شود .بنابراین همه چیز می شود چه فردریک باشکوه خداوند
عیسی کسی است که غلبه که »خشونت در درون لحظه به لحظه ،و همچنین در
صحنه های بیشتر برجسته و آشکار از» خشونت در "که ما در دید بیابان وسوسه
ها و بر روی صلیب .و با فیض ،ما به عنوان به او محسوب می شود .جای تعجب
نیست که برای رسیدن به این او برای به اشتراک گذاشتن طبیعت انسان ،به
"خشونت در درون ،به منظور غلبه بر آن .کامل و یکپارچه ،به عقیده من حداقل،
یکی از جنبه های واقعی تفسیر کتاب مقدس در نتیجه به یکی دیگر از منجر می
شود ،و پایه و اساس یک زندگی تبدیل در عمل است .در تمام این ما در بی همتا،
.بیش از زیبایی چگونه خدا با بشریت به سوی نجات ما کار می کند را ببینید
گفتگو با خود
این امر می تواند منصفانه است که بگوییم شیطان کتاب مقدس اشاره به ما خود
صحبت -مخالف بسیار از ایده شیطان خارجی .عیسی اهمیت حیاتی خود بحث در
مثل او از ثروتمند نادان ،که به خود گفت که او بسیاری از محصولت به حال
مشخص ،مورد بحث قرار گرفته و با خود "روح" نیاز به انبارهای بیشتر و غیره
)لوقا  .( 19-17 :12اگر ما حداقل متوجه است که ما صحبت کردن با خود به طور
بالقوه بزرگترین دشمن ما ]'شیطان'[ ،پس از آن ما را به قدرت به سمت تفکر
اصیل معنوی حرکت پیدا کنید ،آوردن به اسارت هر فکر به اطاعت مسیح .جمله
بندی پل در اینجا نشان می دهد که به طور طبیعی "هر فکر" ما این است که
مطیع مسیح است .و به این ترتیب خود را از صحبت کردن در مورد "ابلیس"
.است
دی تی  15:9است موسی هشدار اسرائیل" :مراقب باشید که نمی شود وجود
دارد یک فکر را در قلب تو ستمکار" .عبری برای »اندیشه« واقعا به معنی »کلمه'-
ایده این است که اطمینان حاصل شود که شما یک صحبت کردن با خود است که

می گوید  ...که به دلیل سال انتشار شد تا به زودی ،در نتیجه شما نمی هر چیزی
به من قرض بدهید برادر خود را ندارد ،دانستن است که شما تا به حال او را
ببخش بدهی در سال از انتشار .در اینجا ما باید معادل او تی از عهد جدید
'شیطان .ما می توانیم ما صحبت کردن با خود را کنترل کنیم ،اما باید آگاه باشید
که آن را می گیرد باشد .موسی است که اساسا گفت" :مراقب باشید از بحث
خود خود را؛ ببینید که چگونه شما را به خودتان صحبت در جملت ناتمام مانند
"سال از انتشار در دست  ،"...و در نتیجه شما را از اتمام جمله »با اعمال
.نامهربان
درک واقعیت و قدرت از خود ما صحبت کردن با خود یکی از نتایج واقعا درک که
هشدار می دهد" :گناه صحبت می کند به مرد شریر در دل . PS. 36: 1شیطان است
خود" )عبرانیان( .مسیر کین درگیر آشکار آنچه او )جود  (10،11درک نمی کنند .او
را درک کنند ،و یا اجازه نداد که خود را درک کنند ،اصول فداکاری ،و تا او ناسزا
برادرش و از دستورات خدا ،او یک کودک واقعی از جهنم -کتاب مقدس تبدیل شد
.چرا که او درک نمی کنند
ما صحبت کردن با خود را تعریف می کند که در آن در واقع ما در روابط ما بروید.
اگر ما یک صحبت کردن با خود ،نظر خاصی از کسی و در عین حال صحبت می
کنند و عمل به سادگی به آنها ،دیر یا زود ما قادر نخواهد بود به نگه دارید تا عمل
دیگر هیچ .من به یاد داشته باشید زیر خط دار خط یک عبارت از سورن کیرکگارد،
کامل درست است چگونه به شدت از آن مات و مبهوت میکنه ،و چه مقدار حقیقت
این است که او را به چند کلمات فشرده" :رابطه ناخودآگاه قوی تر از آگاهانه
است" .این می گوید .چه چیزی شما را به خودتان در مورد همسر خود را ،چگونه
شما را به خودتان تجزیه و تحلیل اقدامات کودک شما می گویند  ...این است که
قدرت واقعی ،فراتر از هر فرم از کلمات و رفتار ظاهری ما ممکن است نشان
می دهد .با این حال ،متاسفانه ،این جهان فکر می کند که چگونه می توانید بگویید
همه چیز است همه مهم؛ آن را به یک در حال اجرا به دور از اهمیت و ارزش
حیاتی از خود واقعی درون .و آن را هنوز دلیل دیگری که چرا صحبت کردن با خود
به درست ،زندگی واقعی و توسعه معنوی بسیار مهم است .و این همه خروج از
درک روشنی از این واقعیت است که شیطان واقعی دشمن از افکار درونی خود
ما ،و نه برخی از شیطان خارجی و یا برخی از مرد که سقوط کرد را از روی زمین
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(3) Claude Levi-Strauss, The Savage Mind (Chicago: University Of Chicago Press,
1961).
مفاهیم و خاستگاه باور به شیطان شخصی
نتیجه گیری که ما آن را در مطالعات ما درباره شیطان آمده ممکن است عجیب و
پشتیبانی نشده توسط بسیاری از کلیساها ظاهر می شود .اما باید آن را قدردانی
می شود که ما به دور از تنهایی در داشتن به این نتیجه گیری آمده است.
.نویسندگان شناخته شده از پس زمینه ارتدوکس باید فقط همان نتایج آمده است
استفان میچل ،در یک کتاب بسیار تحسین و عموم منتشر شده توسط هیچ یک
دیگر از هارپر کالینز ،مشاهده می کند که در سراسر شغلی" ،هیچ تلش برای
منحرف کردن مسئولیت نهایی با سرزنش شیطان و یا گناه اصلی وجود دارد" ).(1
و میچل می گوید این در زمینه اظهار نظر بر کار  ،9:24که در آن داشتن از این
مشکل از فاجعه سخن گفته ،شغل آمده است" :چه کسی آن را ندارد ،اگر نه او
]خدا[؟" .و البته در پایان کتاب ،خدا شغلی به عنوان داشتن واقعا در مورد او
صحبت تایید می کند .میچل مشاهده می کند که کار به پایان می رسد "با ارائه
دقیق از دو موجود ،وحش و مار  ...هر دو موجود ،در واقع ،چهره های اصلی در
آخرت شناسی باستانی در نزدیکی شرق ،تجسم شیطانی که جنگ خدای آسمان و
فاتح  ...این بخش پایانی این صدا از گردباد انتقاد از ،الهیات دوگانه معمولی است.
این پچ پچ احمقانه در مورد خوب و بد چیست ،صدا می گوید ،در مورد جنگ بین
یک قهرمان-خدا و برخی از حریف کیهانی؟ آیا نمی دانند که هیچ کس وجود دارد
دیگری در اینجا؟ این نمادها عظیمی از شر ،به طوری که به انسان وحشتناک  ...به
عنوان اسباب بازی خدا "ارائه شده است .و به این ترتیب میچل می آید به نتایج
بسیار همان است که ما عنوان شده اند ،اینجا -است در پایان تنها خدا وجود دارد،
و او در مبارزه با هر گونه »شیطان فوق العاده انسان در بهشت است .و این
طیف درس از کتاب ایوب است در واقع .حتی اگر چنین افسانه ای بودن است که
به فکر وجود داشته باشد ،به عنوان آن را در زمان کار بود ،نکته اساسی این است
که خدا بسیار بیشتر از چنین »شیطان ضعیف است که او می تواند بازی را با او
بازی کند .جان رابینسون ،یک زمان اسقف کلیسای آنگلیکان وولویچ ،به برخی از
نتایج مشابهی آمد ،البته به وضوح کمتر بیان شده است ،در کلسیک خود را در

پایان خدا ) .(2روان درمانگر مسیحی پل نیز به همین نظر در مورد شیطان که ما
را آمد مشخص جای دیگر .او بیان آنچه که ما کتابمقدس در اصطلحات مخصوص
یک صنف مدرن تر گفته ام" :ما باید[ چیزی را اشکار دشمن پنهان ،که کتاب
مقدس را یک شیطان ،و روانکاو خواستار ابرمن :کد اخلقی نادرست ،راز و
قدرتمند وتو که غنایم و خرابکاری همه این است که بهترین در زندگی یک فرد را،
).با وجود صادقانه خواسته های ذهن خودآگاه خود ")2الف
ایلین پگلیس
ایلین پگلیس ،استاد دین در دانشگاه پرینستون است ،شاید بالترین نویسنده
مشخصات و متفکر به بیان شرایط با موضع ما در مورد شیطان است .پرفروش
ترین کتاب او منشاء شیطان ارزش خوبی برای مطالعه اگر شما علقه مند در این
موضوع ) (3هستیم .او شروع که در آن ما تما شده -که مسیحیت و یهودیت
تدریس تنها یک خدا ،و این هیچ جایی برای یک شیطان  /شیطان در مفهوم
ارتدوکس است .ما گفته اند زمان و دوباره که یک دکترین واقعی منجر به دیگری،
و پگلیس محتضر که به وضوح .یک خدا به معنی هیچ شیطان است .به همین
سادگی .و بنابراین او نظرات" :تبدیل از بت پرستی به یهودیت و مسیحیت در ،من
متوجه شدم ،به معنای بالتر از همه ،تبدیل تصور فرد از جهان نامرئی" .و این بود
خارج از کار -اساسا عملی می کند اعتقاد به هر نظریه کتاب مقدس درست:
"تبدیل شدن به هر یک از یهودی یا مسیحی نمایش بت پرست از جهان قطبی ،و
متوجه شدم آن را" .جهان بینی الحادی اس ام اس احساس که هر چیزی که مثل
یک آتشفشان یا زلزله در نتیجه فعالیت های شیطانی بود .اما در عوض ،کتاب
مقدس به وضوح توصیف آتشفشان که سدوم به عنوان آینده از یک خدا ،به عنوان
قضاوت گناهان خود را از بین )ژنرال  .(4 :19مردم فقط قربانی نیروهای کیهانی
عظیم نیست .آنها مسئولیت اقدامات خود را داشته و عواقب ملقات کرد .ما به
راحتی می توانید مفاهیم رادیکال از راه اخلقی کتاب مقدس را شرح چنین
چیزهایی که در غیر این صورت به خدایان شیاطین  /بت پرست نسبت داده شد از
دست ندهید .یک قیمت های سیاسی بزرگ متصل به رد اعتقاد به "شیاطین وجود
دارد ، .بخشدار رم ،مسیحیان آزار و اذیت به دلیل آنها را رد کرد "به اطاعت از
خدایان و ارائه به حاکمان" .رومی ها در نظر گرفته است که رهبران آنها عوامل از
خدایان بود .و اگر خدایان وجود نداشت ،آن زمان از رهبری روم قدرت و اقتدار
.خود را از دست داده .به همین دلیل ،رومی ها ،ملحدان ،مسیحیان نامیده می شود
نقل قول زیر از پگلیس دقیقا منعکس کننده نتیجه گیری خود ما" :در کتاب مقدس
عبری  ...شیطان هرگز به نظر می رسد به عنوان غربی مسیحیت آمده است تا او
را می دانم ،به عنوان رهبر یک" امپراطوری شیطانی " ،ارتش از ارواح خصمانه را

که جنگ با خداوند  ...در کتاب مقدس عبری ،شیطان لزوما بد ،بسیار کمتر مخالف
خدا نیست .در مقابل ،او در این کتاب از اعداد و در کار به نظر می رسد به عنوان
یکی از خدمتگذار -خدا اطاعت رسول ،یا فرشته ،یک کلمه که واژه عبری برای
رسول )( به یونانی )آنجلوس( ترجمه  ...در منابع کتاب مقدس مدت عبری شیطان
نقش خصمانه توصیف می کند .از آن است که نام یک شخصیت خاص نیست ...
اس تی ان ریشه به معنی "کسی است که مخالف ،مانع ،و یا عمل به عنوان یک
دشمن"  ...اما این مسنجر لزوما بدخواهی نیست  ...جان رد دستگاه از شیطان به
عنوان یک شخصیت مستقل فوقالعاده  ...پل دارای ادراک است که شیطان را به
عنوان عامل خدا اما به آزمون آنها عمل می کند به افراد فاسد نیست «)ص ،111
183)".
اما ایلین پلیگس است که فقط در خارج وجود دارد در خود ندارد .نیل فورسیت
نظر به همین ترتیب است" :در  ...عهد عتیق ،کلمه ][ شیطان هرگز به عنوان نام
دشمن به نظر می رسد  ...نه ،زمانی که شیطان به نظر می رسد در عهد عتیق،
او یک عضو دادگاه آسمانی است ،البته با کارهای غیر معمول ") .(4برخی از
مفسران محترم اشاره کرده اند همان ،به ویژه هنگامی که اظهار نظر بر
"شیطان" در کتاب ها شغل این نتیجه رسید که مدت وجود دارد به سادگی از یک
فرشته الهی مطیع اقدام نقش دشمن صحبت می کند ،بدون اینکه روح شیطانی
).که توسط پذیرفته بسیاری از در مسیحیت )5
چگونه مسیحیت اتخاذ باورهای شرک؟
پگایس و دیگر نویسندگان مقابله با این سوال واضح :از کجا ،پس از آن ،این ایده
را در حال حاضر از یک شر تحت اللفظی به نام شیطان آمده است ،دیدن آن را در
کتاب مقدس نیست؟ آنها ردیابی ایده به منابع بت پرست که یهودیت قبل از زمان
مسیح وارد و سپس راه خود را به اندیشه های مسیحی در اوایل قرن پس از
مسیح کار می کرد ،به عنوان جریان اصلی مسیحیت منتقل به دور از باورهای
صرفا کتاب مقدس ) .(6اما فشار دادن درخواست یک مرحله بیشتر ،چرا و چگونه
یهودیت و بعد مسیحیت انتخاب کردید تا اسطوره بت پرست در مورد شیطان و
فرشتگان گناه و ترکیب آنها با سیستم اعتقادی خود؟ پگلیس نقل از منابع مانند
کتاب یهودی از ناظران به نشان می دهد چگونه یک باور روشن است که هر فرد
دارای یک فرشته نگهبان ،و زمانی که درگیری به وجود آمد ،مردم قضاوت به
عنوان شرور «یا» شر "آمد تا با نتیجه داشتن یک فرشته شرور« یا »شر" کنترل
آنها بود به اتهام وجود دارد .و آن را گام آسان به فرض که این "فرشتگان شریر
همه تحت کنترل شخصی ،برتر از انسان شیطان بود به طور گسترده ای در
اطراف آن توسط مشرکان معتقد بود .کتاب )به عنوان مثال  (15:31ساخته شده

است که ارتباط بین خدایان بت پرست و شیاطین .مرتد یهودی که در خدایان
مشرکان معتقد ،و یا که اعتقاد به آنها را متهم شدند ،پس از آن به عنوان نوعی در
لیگ با آنها مشاهده شد .و در نتیجه کسانی که "شیاطین" احساس می شد به
.موجودات واقعی ،چرا که مردم آنها ظاهرا کنترل مردم واقعی بود
بیایید حفظ خاطر سپردن است که عهد عتیق سکوت در مورد شکل "شیطان" به
طور گسترده ای در مسیحیت توسط معتقد است .رکورد پیدایش می گوید هیچ
چیز در همه در مورد فرشتگان گناه ،یک شیطان ،شیطان که از بهشت و غیره
بازیگران به نظر می رسد شواهد قابل توجهی را برای این باور است که این ایده
از یک شیطان شخصی برای اولین بار از طریق تماس خود را با ادیان فارسی در
حالی که در اسارت وارد یهودیت وجود دارد .نوشته خاخامها را ذکر نمی شیطان
شخصی تا زمانی که یهودیان در بابل بودند و مراجعه به مراجع بیشتر به عنوان
نفوذ فارسی در یهودیت تبدیل عمیق تر است .این که چرا معابر به یاد ماندنی در
اشعیا ]به عنوان مثال است است ،[7-5 :45 .خطاب به یهودیان اسیر ،اشاره خطا
از ایده فارسی است که یک خدا وجود دارد در تنش با یک خدای شیطانی .کلسیک،
شیطان است که درک می شود که با شاخ و چنگال .اگر ما تحقیق که چرا این باید
مورد باشد ،ما به زودی می یابند که کتاب مقدس خود کامل بدون هیچ گونه تصاویر
از شیطان یا شیطان .اما ما پیدا کردن این تصاویر در متولوژی -پان ،دیونیسوس و
دیگر بت پرست بت پرست را به عنوان داشتن خدایان شاخ ،دم بلند و غیره در
جزایر بریتانیا به تصویر کشیده شد ،چه رسد به رم و یونان باستان بود ،سنت های
خدایان شاخدار بودن منبع وجود دارد از جهنم -به عنوان مثال در میان سلت ها ،در
ولز ،و غیره در راه های بسیاری ،مرتد مسیحیت ایده بت پرست به تصویب رسید
و آنها را به الهیات آن به ارمغان آورد .این خدایان شاخدار ،با چنگال و دم بلند ،به
یک مسیحیت کاذب به عنوان "ابلیس" به تصویب رسید شد .اما کتاب مقدس خود
را کامل سکوت در مورد اینان -است است و هیچ نشانه ای که شیطان یا شیطان
.یک موجود شخصی با شاخ و غیره وجود دارد
مطالعات دیگر در تاریخ و پیشرفت دین نشان داده اند که سیستم های مذهبی
معمول بدون آمار و ارقام خاصی "شیطان" آغاز خواهد شد ،اما به عنوان مردم
مبارزه با بروز عظیمی از شر در جهان ،آنها در نهایت ایجاد چنین رقم در الهیات
شان .به نظر می رسد بسیاری از مردم یک نیاز عمیق روانی به سرزنش گناه خود
و گناه دیگران ،بر روی چیزی خارج از آنها؛ و به همین ترتیب این ایده از یک
شیطان شخصی محبوب تبدیل شده است .آن را در جایی به سادگی تخلیه تمام
مبارزات و نا امیدی ما و ترس از خود و از جهان است که در آن زندگی می کنیم.
مبارزه به درک ،باور و عشق خدا که خود را به تصویر می کشد در کلم او به

عنوان نیروی نهایی و تنها ،در یک جهان از سونامی ،زمین لرزه  -توده در واقع
دشوار است .این چیزی است که همه کودکان خود را برای مبارزه با ،به عنوان
مبارزه کودکان با تصمیمات و اقدامات نسبت به آنها پدر و مادر خود که به نظر
می رسد آنها را به طوری  ،غیر منطقی و بی معنی است .آن را قطعا یک پلیس را
به رها کردن ،و به سادگی تصمیم می گیرید که خدای ما است که در واقع نه تنها
زور و قدرت در اطراف ،اما در واقع یک خدای شیطانی در خارج وجود دارد وجود
دارد .اما این در واقع یک پلیس خارج ،و همچنین به عنوان منعکس کننده فقدان
خود ما را از ایمان و پذیرش خدا یکی درست به سادگی به خاطر ما نمی نهایت او
را درک است ،و از آنجا که او عمل می کنند که چه ما فکر می کنیم او باید عمل
.می کنند
شیطان در انجیل یوحنا
انجیل یوحنا به دنبال اصلح تفکر غلط یک درگیری بزرگ کیهانی است .جان اغلب
به ایده های نور در مقابل ظلمت ،عدالت در مقابل بد اشاره می کند .اما او به
درستی تاریکی و شر به عنوان کفر که در قلب انسان وجود دارد تعریف می کند.
باز هم ،از این فاصله ،ما ممکن است کلمات جان خواندن و رادیکال ،تفسیر
اصلحی که او واقعا ساخت بود در برابر ایده مشترک از یک شیطان شخصی
موجود در بهشت ،که در برخی از درگیری کیهانی وجود دارد درک نیست .به میدان
واقعی جنگ ،مبارزه ضروری است ،با توجه به جان است ،در قلب انسان ،و آن را
بین ایمان و کفر در عیسی مسیح به عنوان پسر خدا است ،با همه که مستلزم
.است
در همان راه به عنوان مفهوم »شیاطین" تا حدودی فروکش سراسر انجیل ،و
نقطه ساخته شده است که قدرت خدا آنقدر بزرگ است که به طور موثر آنها
خروج -پس از آن با »شیطان« است .یهودیت بیش اطراف مفهوم بت پرست از
یک "شیطان" شخصی گرفته شده بود .و خداوند عیسی و نویسندگان انجیل
استفاده از این مدت ،اما در راه آنها از آن استفاده کنید ،آنها آن را تغییر می دهد.
مثل خداوند عیسی اتصال "مرد قوی"  -جهنم -واقعا نشان می دهد که "شیطان"
به عنوان آنها آن را درک بود نه بیشتر ،و پادشاهی خود قرار حال حاضر بیش از که
مسیح گرفته شده است .انجیل گذشته ،جان ،آیا مدت در راه انجیل پیش از
استفاده نکنید .او آنچه را که نویسندگان که قبل به نام "شیطان" را به عنوان افراد
واقعی ،مانند یهودیان یا برادران عیسی مسیح ،در بیان خود از یک خصمانه
]'شیطانی'[ موقعیت به عیسی تعریف می کند .دیگران نیز به این نتیجه رسیدند:
"جان هرگز تصاویر شیطان  ..به عنوان یک جسم  ...جان رد دستگاه از شیطان به
عنوان یک شخصیت مستقل فراطبیعی" )" ... (7در جان ،این ایده از شیطان ]به

عنوان یک موجود مافوق طبیعی شخصی[ کامل غایب است ") .(8ریموند براون-
یکی از نمایش دهنده ایستاده کاتولیک روم شناخته شده ترین از  20قرن نتیجه
می گیرد که "شیطان" به یک شخصیت در حق خود ،خود را به مراجعه نیست ،بلکه
یک عنوان با اشاره به گروه های از مردم که نقش بازی از دشمنان و یا وسوسه
).گران )9
چگونه شیطان می آید به و کوشش و به چالش می کشد خداوند عیسی را به
قدرت دنیوی را سیاسی ،که "شیطان" صحبت می توانید او را ) 8،9 :کوه (4
است .اما جان این توصیف از نظر »مردم« از آمدن به او و تلش او را به پادشاه-
که وسوسه او خودداری کرد )یوحنا .(06:15 .به همین ترتیب آن شیطان در بیابان
که عیسی را وسوسه را به سنگ به نان بود .اما در یوحنا ،30،31 :6 .آن را به
مردم یهودی که او ارائه وسوسه همان است .در بیابان ،خداوند پاسخ داد که مردی
به نان که می آید از دهان خدا زندگی می کند .در یوحنا ،06:32 .او به همین ترتیب
با صحبت کردن در مورد "نان حقیقی را از آسمان" پاسخ می دهد .وسوسه از
'شیطان «را برای نمایش عمومی قدرت الهی او در مقابل اسرائیل در معبد
اورشلیم )کوه 5،6 :4؛ لوقا  (12-9 :4توسط جان از نظر برادران خداوند وسوسه
 ).او تکرار تا رفتن به معبد و آشکارا خود را اعتبار "به جهان" )یوحنا 5-1 :7
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یگانگی خداوند 2-6-2.
شکی نیست که یکی از اهداف اصلی مسیحیت ،این است که توسعه یک ذهن
است که بر خداوند عیسی ثابت وجود دارد .با این حال ،به دلیل ماهیت خدا مظهر،
این بدان معنی است که در برخی از روش ما باید در نظر هر دو خدا ،کسی که با
مسیح بود و یکی در روح ،و همچنین بدن مسیح است .برای ما نیز با مسیح هستند،
به عنوان او با خدا یکی است )یوحنا .(17:21 .بنابراین عمل شکستن نان نه تنها
بیانیه ای از رابطه ما با خداوند عیسی است )هرچند البته در آن است که(؛ آن را
در نظر رابطه ما با خدا به معنای بیش از حد .این است که دوباره تاکید عهد ما با
او است ،انجام انواع برخی از فداکاری موزاییک ،که از رابطه یک مرد و تعهد به
خدای پدر صحبت کرد .بنابراین در حالی که ما همیشه باید در تقدیر ما از وحدت
بین مسیح و پدر ،برتری تجلی خدا در او رشد می کنند ،ما نباید اجازه دهیم این
.درایو از آگاهی ما از هر دو پدر و برادران و خواهران ما ،بدن مسیح است
من می خواهم به در نظر گرفتن آموزش مرقس  .31-28 :12عیسی خواسته
شده بود که برای اولین بار )یعنی مهم ترین( فرمان بود .ما انتظار داریم که او
فقط به تلوت یکی از آنها ،و می گویند" :خب ،شما وجود دارد ،که پاسخ من است.
که یکی از اولین ،صورت عددی و یا از لحاظ اهمیت .اما در پاسخ به این
درخواست به نام تنها یکی از ده فرمان ،او در واقع به نقل از دو نفر از آنها.
«عیسی جواب ،اول از همه احکام است ،بشنو ای اسرائیل ،خداوند خدای ما یکی
است خداوند و نباید که خداوند خدای تو با تمام قلب تو ،و با تمام روح تو ،و با
تمام ذهن تو  ،و با تمام قدرت تو :این فرمان اول و دوم مانند است ،یعنی این،

ازان تو عشق همسایه تو خودت به عنوان )در حال حاضر متوجه این بیتی( است
که هیچ کدام فرمان دیگر بزرگتر از این وجود دارد " .هیچ دستور بیشتر )مفرد( از
این دو وجود دارد .پس عیسی آن دو فرمان به عنوان یکی ،بزرگترین ،مهم ترین
.اصل زندگی ما در برابر خدا را دیدم
در عین حال او با سخن گفتن از وحدت خدا در نام یادبود او ،خداوند ،خدای خود را
بیان آغاز می شود ،و می گوید که این چیزی است که به ما به دوست داشتنی ما
همسایه ما به عنوان خودمان منجر عشق به خدا با همه ما باید ،و همچنین .خداوند
می گوید که اگر ما واقعا درک این ایده از وحدت خدا ،که خداوند خدای ما است،
پس ما نتیجه خدا را دوست دارم ،و همچنین همسایه ما است .بنابراین به چه
معناست ،به عشق به همسایه ما را به عنوان خودمان؟ در زمینه احکام دهگانه
موسی ،همسایه از اسرائیلی اند همکار اسرائیل خود ،نه غیر یهودی که در کنار
درب به او زندگی می کردند .دستور به عشق به همسایه خود ما را به عنوان در
جای دیگر با توجه به معادل تحت عهد جدید :به عشق برادر یا خواهر ما در کلیسا
به عنوان خودمان .گال 05:14 .و جیمز  8 :2نقل قول این دستور در زمینه زندگی
.کلیسایی
تا به خدا را دوست دارم و مسیح است به عشق به همسایه ما را به عنوان
خودمان .دلیل این است که وحدت شدید از نام خداوند است .از آنجا که برادران و
خواهران ما به اشتراک بگذارید نام خدا ،به عنوان ما ،ما باید آنها را به عنوان
خودمان را دوست دارم ،که او نیز همان نام را تحمل کند .و اگر ما عشق پدر ،ما
باید پسر ،که خرس نام خود را ،با عشق مشابه دوست دارم .حروف جان دولت
این صراحت .اگر ما خدا را دوست دارم ،ما باید برادر خود را دوست دارم .و اگر
ما عشق پدر ،ما باید پسر دوست دارم .این است که چرا ما باید پسر افتخار به
عنوان ما افتخار پدر )یوحنا  .(05:23از جمله قدرت وحدت بخش نام خداوند
است .بنابراین پدر ،پسر و کلیسا به طور جدایی ناپذیری متصل می شود .غسل
تعمید به نام مسیح است بنابراین به نام پدر غسل تعمید ،و ما را مرتبط با "یک
).روح" )کوه 28:19؛ افسسیان 4 :4
در همان راه به عنوان ما نمی توانید انتخاب کنید به در انزوا از پدر و پسر زندگی
می کنند ،بنابراین ما می توانیم خودمان را از دیگران که تحمل همان نام جدا
نیست .کاتب به خوبی تمام این درک کرد" :یکی وجود دارد خدا و  ...به او را
دوست دارم  ...و به عشق به همسایه خود را به عنوان خود ،بیش از همه ارائه
سوختنی و قربانی است" )مرقس  .(32،33 :12کسانی که طیف ارائه به
نمایندگی از تمام بدن از اسرائیل )لو  .(15-7 :4کاتب که درک آن ارائه آموخته
است که تمامی اسرائیل با هم در حساب از تحمل خود را همان نام خداوند متحد

شدند .ما باید دیگران که داشته باشید که نام "به عنوان خودمان" را دوست دارم،
به قدری شدید وحدت بین ما است .در برخی از راه ،ما باید حس شخصیت انسانی
خود ما از دست دادن؛ ما به نحوی باید قادر به بهره معنوی همان را در دیگران
).برای این عشق واقعی است( به عنوان ما برای خودمان انجام می شود
بنابراین این حس از خود گذشتگی حقیقی است که ما از صمیم قلب دوست مورد
نظر با قدردانی از نظریه وحدت شدید از خدا و از نام او متصل ،و از اصل پرجلل
خدا تظاهر .با به اشتراک گذاشتن یک نام ،ما یکی با هم 1 .یوحنا 03:23 .همکاران
ایمان به نام با عشق به یکدیگر .و در یوحنا 17:11 .مسیح دعا می کند که خدا ما
را از طریق نام خود را حفظ خواهد کرد همه به عنوان یکی .اگر شما دریافت نگه
دارید از یکی از برنامه های تجزیه و تحلیل کتاب مقدس بر روی یک کامپیوتر ،شما
می توانید تمام مکان هایی که نام خدا را با وحدت همراه پیدا کنید .هستند بسیاری
از آنها وجود دارد .اغلب نام خدا با او در حال "یکی از مقدس" متصل )آیا 29:23؛
4 :47؛ 5 :54؛ 57:15؛ 9 :60؛ گفتگوی  .(7 :39خدا بودن یکی از مقدس بیانیه
بیشتر وحدت او ) (1است .البته ،ما در حال صحبت کردن از همه چیز ایده آل
است .اصول نادرست و عمل ،عدم اطمینان از دانستن اینکه دقیقا که حامل نام
خدا ،این و بسیاری از محدودیت های دیگر از انسانیت ما آن را سخت برای رسیدن
به وحدت که این نظریه صحبت می کند .اما وحدت ما انجام می دهیم رسیدن به
یک پیش بینی از پادشاهی است .مگر اینکه ما عاشق این ایده وحدت ،ما خودمان
را خارج از محل در انگلستان پیدا کنید" .در آن روز خداوند ،و نام او یک وجود
داشته باشد" )زکریا  .(9 :14این نیز ممکن است که افسسیان 6-4 :4 .اشاره به
این آیه؛ این قطعه به ما الهام بخش برای حفظ وحدت روح ،چرا که در اینجا و
اکنون "است در بدن و یک روح  ...خداوند  ...یکی غسل تعمید ،یک خدا وجود
دارد" .به عبارت دیگر ،پل است و گفت که وحدت پادشاهی ،به عنوان در زکریا
.سخن گفته است ،9 :14 .باید در کلیسا امروز پیدا شده است
آن را بسیار آسان به نوشتن این کلمات ،به عنوان خوانده شده از این چیزها .اما
آیا ما واقعا باور دارم که ما و برادران ما ،واقعا تحمل این شکوه و ترس نام؟ اگر
ما ،ما با آنها ملقات تا آنجا که ممکن است ،سفر به جلسات ،فکر آنها را در کار
روزانه ما ،نوشتن به آنها ،و عمیقا دعا برای آنها ،انجام همه ما می توانیم به ترمیم
نقض بین ما ،غلبه بر خودخواهی بی تفاوتی ،با محبت برادران ما که ما خودمان را
انجام دهد .حال در اینجا چیزی است که به افزایش یابد تا به ما تکان خارج از بحث
و جدل ،دانشگاهیان ،بی تفاوتی روحانی ،که می توانند به پر بسیاری از زندگی
معنوی ما است .تمام پری خدا در مسیح ساکن )سرهنگ 1:19؛ " .(9 :2و از پری
او همه ما را دریافت" )یوحنا .(1:16 .پری خدا ،به حد کامل از شخصیت او ،ساکن

در مسیح ،و از طریق نام او که به طور کامل از آن شخصیت صحبت می کند ،که
پری از مسیح به ما حساب است .و به همین ترتیب ،در خط با این همه ،افسسیان.
 03:19باعث می شود بیانیه شگفت انگیز است .و آن را شگفت انگیز است .ما
هم اکنون می توانید "با تمام پری از خدا پر" .بیایید تاکید است که ،واقعا آن را خط
دار خط ،در قلب ما .ما می تواند با تمام پری خدا پر شده است .پر شده با تمام
پری از شخصیت خدا .فقیر ،کوچک ،ذهن محدود ما را امتحان کنید به افزایش از
.کثافت معنوی خود را برای به دست آوردن یک دسته در این
است یک ارتباط روشن بین این ایده را از پری خدا ،و سابق وجود دارد ،6 :34 .که
در آن خدا نام او به »خداوند ،خدای پر از شفقت" ،فضل و ویژگی های دیگر او )ار
وی را ببینید( اعلم .بنابراین با شعاعی نام خدا ،ما باید پری او شمارش به ما .به
عنوان مسیح پری خدا خانه در او را در یک فرم بدن به حال )سرهنگ  ،(9 :2به
طوری که کلیسا ،به عنوان بدن مسیح" ،است بدن )مسیح( ،پری از او )خدا( که
همه در سیر همه ")افسسیان  .(22،23 :1بنابراین شما به شدت از وحدت ما را
ببینید .ما بدن بسیار مسیح ،او در و از طریق ما وجود دارد )هرچند البته او هنوز
دارای یک شخصیت جداگانه( .به همین ترتیب ،پری از خدا در مسیح و در نتیجه در
ایالت متحده است .ما تنها بخشی از علقه خدا نیست ،نجات ما تنها یکی از
بسیاری از سرگرمی های او ،به عنوان آن بود .او فقط یک پسر محبوب .او برای
نجات ما به این زمین فرستاده شد .پری خدا ،حتی اگر ما به ندرت شروع به آن را
درک ،به طور کامل در مسیح ساکن ،و به ما محسوب می شود .ما واقعا باید یک
حس شگفتی ،تعجب واقعی در عظمت تماس ما .،چگونه می توانیم به طوری که
آن بی تفاوت؟ چگونه می توانیم آماده شود را وارد کنید تا کمی به اعماق این
چیزها ،که کلم خدا پر از او خود وحی است ،که ما ممکن نام خود را .پی اس.
 91:14:نشان می دهد که عشق ما از خدا در به دنبال درک بیان نام او
:از آنجا که او از عشق خود را بر من مجموعه بنابراین او تحویل من"
 ".زیرا که نام من شناخته شده من او را در بال مجموعه
به می دانم که او این است که او را دوست دارم ،و می خواهید به مانند او باشد؛
چیزی اجباری و مغناطیسی در مورد او چه کسی است وجود دارد .معرفت به خدا
موجب کامل به طور طبیعی یک روح مهربان )اچ او اس  .(6:6برای "یادگیری
عدالت" نتیجه دیدن] ،پس از الگوی موسی[ عظمت از نام )است .(26:10 .و این
کار است 9-5 :46 .تجدید نظر برای اسرائیل به توبه تنها به دلیل خدا واقعا خدا
است .آنها به "به یاد داشته باشید این" که آنها در حال حاضر می دانستند ،و
"دوباره آن را به ذهن" که واقعا خدا ابدی است ،و نام خود را به عنوان آن است .و
آنها که مطمئن شوید نام خود را خواهد اعتماد خود را در او ،روز به روز ،به عنوان

ما سرفه و هک راه خود را از طریق این چند سال نسبت به پادشاهی ابدی او.
سپس خدا خواهد بود "همه در همه" ) 1قرنتیان  ،(15:28از طریق بیان کامل از
نام او .اما افسسیان 01:23 .می گوید که در حال حاضر ،تمامی پری خدا را پر
"همه در همه" در کلیسا؛ به عبارت دیگر ما در حال حاضر باید تجربه شود چیزی از
.آن وحدت کل که پس از آن را به صورت فیزیکی در تمام خلقت آشکار است
درجه شدید که نام خدا را واقعا بر ما نام است که در آورده شده است.4 :64 .
وجود دارد به ما گفته شده که هیچ مردی درک است "ای خدا ،در کنار تو" چه شده
برای پرستاران آماده شده است .این کلمات در  1قرنتیان به نقل از9،10 :2 .
مورد ما ،با بیانیه شگرف که خدا این چیزها را به ما از طریق روح خود در او نشان
داده است .نشده است 4 :64 .می گوید که تنها خدا این چیزها را می داند .اما
پولس میگوید که آنها نیز با ما از طریق روح خدا شناخته شده است .،بنابراین از
طریق ارتباط ما با یک روح ،یکی از نام خداوند ،آنچه از خود خدا است در یک
سطح شخصی واقعی ما می شود .چنین تعجب از روشی که در آن پری او ساکن
در ایالت متحده است .نام خدا را به تنهایی یهوه )ص (83:18 .است ،اما این نام
.در حال حاضر بر ما نامیده می شود
این وحدت خداوند با ما بود پس از آن که او شخصا گناهان ما انجام شده ،او بود
عمیقا با ما و گناه ما متصل است که او تا به حال ارائه برای نجات خود "است که
ممکن است برای ما باشد ".رابرت رابرتز ادامه دارد )در خون مسیح( را به نقطه
ای که در آن غیر ممکن است برای جدا کردن مسیح از کار او آمد به انجام .هیچ
تقسیم بندی موثر بین کاری که برای خود بود وجود دارد ،و آن است که او برای ما
انجام داد .همان روح در تشویق به شوهر مسیحی خود را در هر راه برای نجات
زن قربانی شده است .آن را با سامری خوب )سی پی عیسی مسیح است (.نشان
داده شده است به خطر ایمنی خود خود را برای نجات مرد زخمی بشریت؛ چوپان
تلو تلو خوردن در مورد در کوه تاریک به دنبال گوسفندان گمشده کلیسا؛ و همچنین
توسط موسی ،زمانی که او حاضر به خطر نجات خود برای دیگران بود )خروج
 .(33:32او واقعا روح اتحاد که ما در حال صحبت کردن در مورد درک شده است.
او می خواست به جلل خدا ،که آیا آن در وی ظاهر شد و یا دیگران به برخی از
درجه بی ربط بود .این یک چالش بزرگ برای ما است .نگرش ما به رد در قضاوت
باید این باشد که اگر ما شخصا می توانید نام خدا را جلل نیست ،پس ما برای رد
و تخریب با بیشترین سرعت ممکن امیدوارم .ما باید مایل به دیدن برادر ما تا آنجا
که ما برای نجات خود ما آرزو می کنم هر بیت را نجات داد .این دوست داشتن
.همسایه ما را به عنوان خودمان

ما از نظریه سخن گفته است .ما به این ارتفاعات از آرمان گرایی بود .پس از
خواندن این شما خواهد شد ،در چند ساعت ،در اکثر ،در دنیای واقعی از گناه و
شکست ،از ناتوانی ظاهری برای رسیدن به حتی کوچکترین آرمان باشد .اما
ارتفاع بسیار از این چیزها باید خود را مانند یک جرثقیل بزرگ ،به ما بلند از پستی
ما است .ما می توانیم برخی از این حس "همه در همه" حضور خدا در زندگی ما،
ما می توانیم با خود ما خودمداری دست و پنجه نرم ،حقیقت واقعا می تواند در
تفکر ما نفوذ تصرف اگر ما آن را اجازه ،اگر ما بخشی از ما را به اشباع ما فکر
کردن با کلم او ،با الگوهای و عادات که به ما اجازه زندگی کردن این وحدت است
.که ما صحبت شده است رفتار پر زندگی ما است
نوشته
(1) Perhaps Jesus was referring to this in Jn. 17:11: " Holy Father, keep through
thine own Name those whom thou hast given me, that they may be one " . In this
case, Jesus is implying: 'Help them to be one, so that they might all come together
with me as well in the Name of the Holy One of Israel'.
نامم خداوند یهوه است 2-7.
(Note: The exact pronunciation isn't vital. The meaning of the name rather than
its pronunciation is the essence. It is likely that the correct form would be
something like Ya-hoo-wah, including the essence of the three forms of the
Hebrew verb 'to be'- past, present and future (1).
ایده عبری از یک نام است با این ایده که یک فرد در اصل است متصل می شود.
در کتاب مقدس عبری ،یکی را بعد از نام اللفظی یک شخص با درخواست پرس و
جو "چه کسی )ام آی( شما هستند؟"  -نه ،به عنوان یعقوب خواسته شد" ،چه
)ماه( نام خود را؟" )ژنرال  .(32:28بنابراین این سوال را به یعقوب یک
درخواست برای او را به خود بپرسید که او واقعا بود .نام خدا به این معنا است
برای تبدیل شدن به بخشی از این رو پس از اعلم برایشان -خدا از نام خود را به
موسی ،بنی اسرائیل شروع به قرار دادن بخش هایی از نام از یاه  /جه به خود را
دارند .جالب توجه است ،به سختی هر نمونه از این که قبل از زمان موسی ،انجام
می شود با به استثنای احتمالی مادر خود یوکابد  /یهوبه ]'موسی از یاه سنگین
].است «وجود دارد .ای اکس06:20 .
شاید پدر و مادر او این را درک کرده بود ،و یا شاید او خودش را ،و در نتیجه تقریبا
موسی ژنتیکی تشکیل شده بود برای دریافت وحی از نام خداوند چرا که مادر خود

را بر مدیتیت بود .در ضمن ،استفاده از نام "یوکابد نشان می دهد که نام یهوه قبل
از زمان سابق شناخته شده بود" .3 :6 .نام من یهوه بود من به آنها شناخته شده
نیست؟" باید به عنوان یک سوال ،نه بیانیه ای که نام به هر کسی قبل زمان
.موسی ناشناخته بود به عنوان خوانده شده
به مردم سامی ،یک نام مخفف هویت ضروری از یک فرد؛ به دانستن نام خود
دسترسی به قدرت و اقتدار که آنها را می دهد .این است که چرا موسی فوری به
دانستن نام خدا است )سابق  .(13،14 :3تا آنجا که ما درک و جذب به خودمان
اصول که نام ،ما به همین ترتیب خواهد بود که توسط پدر قدرت .به نام خدا
اساسا یک که خدا است .خدا نام خود را اعلم کرد به موسی زمانی که او صفات
او را به او اعلم کرد .این به این معنی است که همه که خدا است ،ما باید باشد.
نگرش ما به خدا هستند و بنابراین مربوط به نگرش ما در مورد خدا .اگر ما نجس
است ،پس ما می گویند که به طور موثر خدا  -بنابراین خدا اسرائیل را سرزنش
برای داشتن وزن ناعادلنه هستند" :باید خالص با توازن ستمکاران خواهد بود؟"
)میک  6:11ار وی( .ما را خدا به طور موثر با نجس بودن ما ناخالص .به خصوص
نگرش ما به صحبت کردن با خدا در نماز توسط دیدگاه ما از که خدا است تحت
تاثیر قرار .اگر ما در نظر او را به انعطاف ناپذیر ،و اصرار دارد که او خواهد شد و
بالتر از اراده ما انجام می شود ،پس از آن وجود نخواهد داشت حس مبارزه در
نماز ،بدون درک از واقعیت ترسناک که نماز را تغییر همه چیز ،با تمام این به معنی
این را از ما در نظر تداوم و مبارزه در نماز .پی اس 20،21 :44 .دولت است که
به یاد داشته باشید به نام خدا می گیرد در مکان های مخفی از قلب است .به
خاطر داشته باشید نام به این معنا نیست به خاطر داشته باشید که آه ،بله ،نام او
است خداوند .ما به یاد داشته باشید نام در قلب -مخفی آن را چنین امری شخصی
است .خدا قلب مخفی جستجو کنید تا ببینید اگر ما نام را فراموش کرده اید و یا
اینکه آیا آن اصول هنوز راه رفتن ما تاثیر می گذارد .برای چیزهایی که از نام
زندگی ما تاثیر می گذارد و فکر به هسته بسیار .خداوند عیسی تغذیه عظمت از
نام خداوند )میک  - ( 5:4این بود که چگونه الهام بخش او چیزهایی که از نام یافت.
به ترس از نام خداوند بود "مشاهده به انجام تمام کلمات این شریعت" )تثنیه.
 .( 28:58تعمق و تأمل پایدار بر ویژگی های خدا را به عنوان مظهر و یادبود به نام
او را از خود منجر به یک ترکیب از شخصیت به همان نام .اگر ما اعلم کند که نام
به دیگران ،آنها بیش از حد این شانس را به توسط آی تی -نتیجه نظر موسی
تبدیل می شود" :از آنجا که من به نام خداوند ،نسبت به عظمت آنچه نزد خدای ما
انتشار" )تثنیه  .(3 :32به عنوان یک نکته تاکید بر حق ما بر نیاز به درستی نظریه
در مورد خدا را می شناسید ،اجازه دهید به یاد داشته باشید  1قرنتیان :2،3 :8
"اگر کسی فکر می کند او می داند ،او هنوز هر چیزی به عنوان او باید بدانند

شناخته شده نیست ،اما اگر یک خدا را دوست دارد ،یکی توسط او شناخته شده".
به عبارت دیگر ،ما هرگز خدا به کمال در این زندگی مطمئن شوید .اما آنچه که ما
می توانید مطمئن شوید که از و شادی در این است که او به ما می داند .پل تقریبا
نشان میدهد که ما به راحتی می توانید این واقعیت شگرف فراموش کرده ام ،به
.دلیل وسواس های ما با مایل به طور کامل در مورد او می دانم
به همین دلیل برای ستایش
ارتباط بین نام خداوند و ستایش است .هاله-لو-یاه است و گفت که به خاطر نام از
یاه ،بنابراین او را ستایش .دیوید نشستم و آلت موسیقی به دلیل نام طراحی شده
) 2تواریخ  .(6 :7مزامیر اغلب لینک را صریح و روشن ،به عنوان مثال ..." ،به نزد
تو به لطف نام مقدس ،و به پیروزی در ستایش تو« )مزمور  .(47 :106نام و
ستایش است ،یکسان است .اگر ما می دانیم که زیبایی و شگفتی از نام خدا،
بسیار وجود او ،این است که خود را یک امر ضروری به ستایش .او به تنهایی در
خور ستایش است چرا که نام خود به تنهایی متعال )مزمور " .(13 :148از آنجا که
).من به نام خداوند انتشار :نسبت شما ]بنابراین[ عظمت نزد خدا ما" )تثنیه 3 :32
به عنوان نام خود است ،بنابراین حمد او در سراسر جهان )مزمور  (48:10است.
فراتر از موانع از راه دور و زبان ،کسانی که می دانند نام در ستایش متحد .است.
 8 :42صحبت می کند اگر نام خدا را به خودی خود و حمد او است ،بنابراین قوی
و اجتناب ناپذیر ارتباط بین دانستن نام او و ستایش از آن است :که نام من است::
"من خداوند هستم و جلل من من به یکی دیگر از را نمی دهد ،نه ستایش من به
بتهای تراشیده "" .به نزد خداوند شکوه به دلیل نزد نام خود را" )مزمور (2 :29
نشان می دهد که نام خداوند خواستار ستایش از ما .به سادگی اعلم نام است از
خود به ستایش )عبرانیان  .(2:12این توضیح میدهد که چرا حداقل  15بار در
مزامیر و اغلب در جاهای دیگر ،ستایش به نام خدا )ص داده 7:17؛ 2 :9؛ 8 :44؛
6 :54؛ 8 :61؛ 69:30؛ 21 : 74؛ 3 :99؛ 1 :113؛ 1 :135؛ 2 :138؛ ،7 :142
2 :145؛ 5،13 :148؛  .(3 :149و آن را نیز توضیح میدهد که چرا عبادت قبول
شامل داشتن درک درست اعتقادی خدا )مرقس  .(7 :7لینک های مشابه بین
.شکوه و ستایش است
ما به عنوان خوانده شده اغلب که خداوند است که نام خود را اعلم او به هرچه و
در نتیجه او باید ستایش شود )به عنوان مثال ص  .(1 :92این است گفت :به
مراتب بیشتر از 'نام و نام او خداوند است ستایش این "یهوه" .این امر می تواند
نوعی از تکرار ،ستایش به خاطر ستایش .و نه ریشه ستایش است که در این
واقعیت که خداوند واقعا که نام خود را اعلم او به هرچه بر خلف بسیاری

اسرائیلیان ،که هرگز به چیزهای بزرگ نام خود را اعلم کرد از آنها زندگی می
کردند تا یافت می شود .یک تجانس بین که خدا می گوید او است ،و چگونه پیدا
کنیم و او را به وجود دارد .و این تناسب آنقدر بزرگ است که او باید به دلیل آن را
.ستود
که خدا است ،ماهیت از نام او خداوند از خود الهام بخش عبادت ما .این مهم
است؛ برای ما تبدیل شدن به آنچه که ما را پرستش )ارمیا  .(5 :2کسانی که بت
مانند آنها را تبدیل به عبادت؛ و کسانی که خدای حقیقی برای همه است که او را
پرستش ،و خواهد شد ،تبدیل شد مثل او .این است که چرا عبادت و قدردانی از او
را که آن زیربنای برای هر مؤمن واقعی بسیار مهم است .ما اغلب مشاهده می
شود که اصول اولیه همه در با یکدیگر ارتباط دارند .از آنجا که "من خداوند
هستم"" ،کلمه ای که من صحبت می کنند به تصویب خواهد آمد" )ای زی.
 .( 00:25از آنجا که او است ،و او خواهد بود ،پس کلمات "من خواهد بود" ،واقعا
خواهد بود .بنابراین زمانی که اسرائیل دیدند ]و ببینید[ کلم خدا را در تجربیات خود
را برآورده ،آنها را می دانم که او یاهوه -این است که این خدا که واقعا صحبت
خواهد شد .کسانی که حاضر به این باور است که کلم خدا را قضاوت در برابر
گناه واقعا می برآورده شود از به عنوان کسانی که صحبت »خداوند تکذیب کرده
اند ،و گفت ،آن است که او نمی" )ارمیا  .(5:12این اشاره به این واقعیت است
خداوند به معنی "من خواهد بود  /من .به شک کلمه خود را در عمل است به افترا
زدن به بسیار نام و بودن خود را .این است که چرا خدا به ما اطمینان از قطعیت
از هر دو نجات او و همچنین قضاوت او گناه با گفتن این که "به عنوان من زندگی
می کنند ،میگوید خداوند ) "...ای زی 20؛ 31،33؛ آیا  49:18و اعداد .(21 .:14
به عنوان قطعا به عنوان کسی که ،واقعا هست ،پس مطمئنا کلمات او از نوید و
قضاوت انجام خواهد شد .بنابراین نام خود را به واقعیت کلمات او تایید می کند.
دیوید نشان دهنده بر ارتباط بین نام خدا و کلم او در ص" :2 :138 .من به سمت
معبد مقدس تو را پرستش ،و ستایش نام تو و رحمت و برای راستی تو :برای تو
کلمه تو بال ]'توسط'[ همه نام تو بزرگ" .کلم خدا با نام بزرگ ،و معاون  -برای
دیوید را ستود نام در حساب از رحمت و راستی در کلمه نشان داد ،شاید ،به طور
خاص ،وعده به ابراهیم ]'رحمت  /رحمت و حقیقت «اغلب در مورد این استفاده [.
از آنجا که از این همه ،نام یهوه ،چالش اساسی به ایمان است" .من خواهد بود"
یک چالش به این باور است که آنچه دیده نشده است خواهد بر اساس چه بوده
است و چه چیزی است .ما باید اعتماد  /اعتقاد به نام خداوند )است.(50:10 .
"نام تو مقدس" صرفا یک انتساب ستایش -آن را در واقع یک درخواست برای خدا
به انجام تمام پیامدهای نام خود را در عمل اینطور نیست .هنگامی که ما آواز
خواندن ستایش به نام خدا ،ما از برای آن می شود  -و در اینجا است که در آن

ستایش است عملکرد صرف بدون درد از موسیقی است .هنگامی که ما را به نام
خدا به آن ،ما در واقع برای عمل در زندگی ما درخواست .عیسی دعا کرد که
بخشی از مدل او دعاها" -پدر ،نام خود را جلل" )یوحنا  - .(00:28و به زودی پس
از آن او می تواند اظهار نظر که در مرگ او" ،در حال حاضر پسر انسان جلل
است ،و در او خدا است جلل ")یوحنا .(13:31 .بنابراین در صورتی که خداوند ،یک
.درخواست به جلل نام خدا او را در نهایت به صلیب منجر شود
انگیزه برای کار
این واقعیت نام خدا است که توسط ما انجام می شود ،عدالت از آن نسبت به ما،
باید ما را به آگاهی بیشتر از فضل خود منجر شود .پل اشاره به اینکه چگونه او
انجام به نام خداوند وقتی می گوید که "به لطف خدا من چه هستم" ) 1قرنتیان
 .(15:10و پاسخ او در نتیجه به کار فراوان بود .تم ملکی است که اسرائیل قادر
به درک نام خدا خداوند و در نتیجه آنها بی علقگی در خدمات خود شد .آنها حداقل
به خدا ،آنها جزئی در سخاوت خود بود ،زیرا آنها نفرت نام او .پری و غنای نام ،که
خدا است ،خدا ،پر از فیض و راستی )سابق  6 :34ار وی( ،باید ما را به یک پری از
پاسخ منجر شود .به خاطر نام ،مؤمنان کار )کشیش  .(2:13برای دانستن نام
خداوند است یک امر ضروری به او خدمت می ) 1تواریخ  .(9 :28عظمت نام باید
به فداکاری کامل و پر هزینه منجر ) .از مال 11،14-8،9-6 :1؛  .(2 :2فکر بر نام
رهبری وفادار به پرداخت ده و مشارکت خود را با یکدیگر )مال  .(6،10 :3به نزد
خداوند شکوه به نام او از طریق دادن قربانی بیان )مزمور  .(8 :96اگر ما خدا را
می شناسید ،ما عمل می کنند و قاضی که او )ارمیا .(22:16 .به درک که خداوند
در واقع نتایج تا صالح در ما فروتن خودمان ) 2تواریخ  ،(6 :12فقط به عنوان
اعلمیه نام ساخته شده موسی در شکاف سنگ پنهان کردن ،و آن را به عنوان
مردان در روز گذشته را پرتاب دور از همه جای پا خود را از غرور انسان )دارد .(2
چند مراجع ان تی به نام خداوند ) (2وجود دارد .یکی از آنها در عبرانیان است:11 .
 : 6کسی که به خدا باید اول ]مهمتر[ می آید این باورند که او ]اشاره به کسی که
او چه کسی است ،و خواهد بود که او خواهد بود[ ،و بنابراین ،به عنوان بخشی
ذاتی از او چه کسی است ،او خود اجر مردم خود است .مطمئنا نکته این است که
آن را نه فقط با دانستن نام از لحاظ تئوری ،آن است که به اتی -باور است که او
کسی است که ،واقعا در زندگی ما است .که خدا است ،یعنی نام او است،
ضروری به مانند او باشد .اگر ما پسران و دختران او ،که او می شود کامل به طور
طبیعی قانون از وجود ما هستند .بنابراین ما باید دشمنان خود را دوست دارم،
چون خدا می سازد خورشید او ]سی پی .خوبی "ما"[ تا در هر دو دوستان و
دشمنان خود را افزایش یابد .همانطور که ما در قدرت عظیم است که در هر

لحظه کار می کند به حرکت خورشید و زمین به دور یکدیگر است ،بنابراین در هر
لحظه منعکس ما یک امر ضروری برای دوست داشتن .این است که چرا باور به
خدا نمی تواند صرفا یک عمل فکری در داخل سلول های خاصی از مغز اتفاق می
افتد .اعتقاد به معنی اقدام در برخی از راه .اعتقاد و عمل از غسل تعمید لزم
برای نجات هستند .اما برخی از معابر ان تی به عنوان اگر ایمان به تنهایی موجب
صرفه جویی در صحبت می کنند .این است که با درک این موضوع که ایمان ،ایمان
واقعی آشتی ،شامل آثار .جیمز دلیلی که هیچ تمایز بین ایمان و آثار واقعی وجود
دارد .آنها بخشی از رابطه هستند .بنابراین زمانی که ما در ان تی از باور در مسیح
را بخواند ،ساخت و ساز طبیعی با یک مورد حالت مفعولی کاهش یافته بود و به
جای یک حرف اضافه است با اعتقاد به فعل -در مسیح با استفاده از ایده این
است که ،با اشاره ضمنی به غسل تعمید را به او و یک زندگی فعال در او را به
عنوان یک نتیجه از باور ما .به برادران در مسیح این است که فقط باور نمی مسیح
یا خدا ،اما به این باور را به آنها در عمل است .ار تی .نظرات لولک" :نویسندگان
ان تی احساس اهمیت این اعتماد مطلق به خدا به شدت ،که آنها ساخت و ساز
جدید در زبان خود سرچشمه به تاکید بر مفهوم و زور آن را بر توجه خوانندگان
).خود را" )3
توبه
توبه است قدردانی از نام خدا خداوند را برانگیخته است .جوئل به دادگاه تجدید
نظر" :پاره قلب خود را  ...و به نوبه خود به خداوند خدای خود را :برای او بخشنده
و مهربان ،آهسته به خشم و پربار در رحمت است" )جوئل  - (2:13اشاره به
وضوح به اعلم نام در سابق .34 .از آنجا که از خدا چگونه است ،همانطور که در
نام او خداوند را نشان داد ،زیرا رحمت و بخشش اهمیت در بافت بسیار شخصیت
او هستند  ...بنابراین ،توبه .بنابراین آساف دعا کرد" :به ما کمک کنید  ...پاکسازی
گناهان ما ،به خاطر نام خود« )مزمور  .(9 :79بازتاب در نام الهام ایمان خود را
در بخشش و در نتیجه کمک توبه او را 7،21 :.) .ارمیا  (14آن را برای دیوید )ص
 (25:11و برای ارمیا دیده اند" .چه کیفر خداوند ،خدای از تو ،اما به ترس از
خداوند ،خدای تو ،به راه رفتن در تمام راه خود را ،و به او را دوست دارم ،و برای
خدمت به او را" )تثنیه (10:12 .اساس میکروفن است " :8 :6 .چه پروردگار از
تو ،اما برای انجام عدالت ،و به عشق رحمت ،و به راه رفتن فرمانی
پروردگارت" " .به عشق ]خدا[" با "به عشق رحمت" ،یکسان است .اگر ما خدا را
دوست دارم ،ما مهربان خواهد بود به عنوان او است .به او می دانم در حقیقت
این است که به طور فعال مثل او باشد .به عنوان خدا به همه مردان میبخشد غنی
است ،بنابراین ما باید غنی از آثار خوب و به اشتراک گذاری به دیگران )17،18 :.

 1تیم  ( 6باشد .ترس یا عبادت خداوند با موازات "به ترک از شر« )ایوب .(28:28
نمی توان مطمئن شوید  /نگرانی او و در راه گناه باقی می ماند" .آماده سازی
برای دیدار خدای تو ای اسرائیل برای  ...خداوند ،پروردگار میزبان ،نام خود را
است) ".الف ام 4:12و  .(13که خدا است ،همانطور که در نام او بیان می شود،
یک ضرورت است به خودمان را آماده برای دیدار با او در قضاوت .اعتراف به نام
با توبه در  2تواریخ ،یکسان است .06:24 .در آنجا می خوانیم که اگر گناه و توبه
اسرائیل و نام تو اعتراف آنها بخشیده خواهد شد .اما به جای '' اعتراف نام تو '' ''
ما انتظار اعتراف به گناهان خود :نقطه بودن که به اعتراف به نام به طور موثر به
اعتراف به گناهان .نام ویژگی های خداوند است .بیشتر ما بر آنها تفکر ،بیشتر ما
به طور طبیعی به اعتراف گناهان ما منجر شود ،عمیق تر ما را به فاصله بین آن
اصول و شخصیت خود ما را احساس کند .به همین ترتیب در  2تواریخ6 :12 .
بیانیه ای که '' خداوند عادل است '' است به طور موثر اعتراف به گناه .و به این
ترتیب ما به تحمل نمی کند و یا گرفتن نام خداوند خواست ما در غسل تعمید در -
.دارایی غیر منقول از مفاهیم نام به بر ما از دست داد
به سرقت این است که به نام خداوند نام بر ما بیهوده ،و در نتیجه ما می خواهیم
که به تنها نان روزانه ما و نه بیشتر )ان ای وی ( داده می شود) .امثال  (.9 30نه
آنقدر که اگر ما متوجه شده ،نام خواهد بود به بی احترامی به ارمغان آورد ،بلکه
این است که ما شخصا اند ضرورت خداوند کفر است که سنگین بر ما ]و توجه
داشته باشید که چگونه این کلمات از به ما در کوه اعمال  .06:11به همین ترتیب
چون "خدا درست است" ،بنابراین آن را باید اصل بدیهی است که کلمات ما
درست باشد ،به عنوان کسانی که به نام خودش )تا پل استدلل می کند در 2
قرنتیان 1:18؛  .(11:10زن از خواست دیوید برای نشان دادن رحمت ،و بنابراین
او می گوید" :اجازه دهید پادشاه به یاد داشته باشید خداوند تو ،که تو انتقامجویی
از خون رنج می برند نیست برای از بین بردن هر" ) 2سام  .(14:11به که یهوه
است ،از ویژگی های مشخص شده در سابق آگاه است 7-5 :34 .که شامل نام او
 ...این قطعا باید بر رفتار ما ،دیدن که نام تحمل ما .این درک درستی از نام است
که الهام بخش ایمان ما به بخشش است" .هر چند گناهان ما شهادت علیه ما ،آیا
آن تو به خاطر نام خود :برای ارتدادهای ما بسیاری از" )ارمیا  .(7،9،21 :14این
نام بر ما در غسل تعمید به نام )ارمیا  = 9 :14افسسیان  ،(3:15و این است که
.چرا ما می خواهیم مردان به نام تعمید به دور گناهان خود
توبه منسی و بخشش با دانستن خداوند او همراه بود .او به خداوند دعا کرد ،اما
تنها در تجربه بخشش او آمده به او ) 2تواریخ (33:13 .می دانند .به واقعا می
دانیم که نام موجب بخشش ،و تجربه است که بخشش منجر به دانستن نام در

عین حال بیشتر .کار از طریق همان رفت .وقتی که او واقعا دیدم  /درک خدا ،توبه
.).و منفور کلمات خود را )ایوب  6 :42ار وی ام جی

کتاب مقدس بنیادگرایی :برخی از هشدارهای 2-8-2.
احساس می کنم که یک نکته در مورد نیاز به روشی که در آن ما معتقدیم که کتاب
مقدس به کلمه معصوم خدا صدا می شود .این باور بسیاری از گروه را به یک فرم
از بنیادگرایی کتاب مقدس کورکورانه جزمی ،است که نه تنها گمراه از روح خداوند
ما اما که منجر ،برعکس ،به شکستهای بزرگ به درک حقیقت کلم خدا را به
عنوان او در نظر گرفته شده باعث شده است .باور ما در کتاب مقدس نباید در
یک فرم می شود که این کتاب می شود صرفا برای ما  ،تا اگر به صرفا اضافه
کتاب مقدس به نقل اظهارات ما گویا برخی هاله ای از تقدس و عصمت موثر به
آنها .این باعث می شود یک ورزش خوب به نگاه کردن به برخی از نقل قول هایی
که در براکت در برخی از نوشتن ما قرار داده شده .نه به ندرت است واضح است
که آیه به نقل از سادگی به نظر نمی رسد مربوط به گزاره آن قرار است برای
.حمایت
یک منتقد از "بنیادگرائی" می نویسد شرح زیر است" :کتاب مقدس در بنیادگرایی
قابل مقایسه با مریم مقدس در کلیسای کاتولیک رم :این نماد قابل مشاهده
انسان در نجات است :به عنوان او را از طریق مفهوم معصوم آزاد از سرایت از
نقص انسان است ،پس از آن تا نوع کمال و تعالی است که باعث برای ما به
تجزیه و تحلیل و نقد پارچه بدون درز آن ") .(1من کامل با این موافق است ،و نه
با پایان نامه به طور کلی از نویسنده در بقیه کار خود را .اما یک هشدار خاص برای
ما وجود دارد اینجا -اگر چه من فکر نمی کنم جامعه ما به افراط از -تنها کتاب
مقدس تسلیم .در عین حال ما باید از خود بپرسیم که چگونه با استفاده از مفهوم
الهام گرفته از کتاب مقدس ما .آیا ما استفاده از 'الهام گرفته از کتاب مقدس
معصوم برای توجیه سنت ما ،که برخی از ایمان پدران ما درست است صرفا به
دلیل ما اضافه نقل قول از کتاب معصوم به آن پرانتز؟ بلکه ما باید با استفاده از
این کتاب شگفت انگیز به سوال ،تجزیه و تحلیل و دوباره چک کنید اعتقادات ما

است .برخلف رویکرد جیمز بار است ،من معتقدم که کتاب مقدس است که در
".واقع "بدون درز
با این حال ،من احساس میکنم که چون ما کتاب مقدس را به عنوان نهایت "بدون
درز" ،یعنی آن را بدون تناقض از نظر خدا است ،ما می توانیم تمایل بنابراین به
مشتاقانه به دنبال خود به تفسیر صحیح به هر آیه ،به طوری که ما می توانیم
احساس هیچ تناقض وجود دارد در کتاب مقدس است .برای من ،وجود دارد
تناقضات آشکار ،شکاف های بسیاری در فهم من ،اما این مشکل من هستند ،و آنها
را تحت تاثیر قرار نمی های مذهبی من آنها باور و ادعای من که در نهایت کتاب
مقدس متناقض نیست و در واقع "بدون درز تاثیر نمی گذارد " .با این حال ،من
احساس میکنم که برای برخی از برادران من ،یک ،نیاز فوری به صورت جدی به
توضیحات برای هر تناقضات آشکار ،از متن و یا آموزش وجود دارد ،به وضوح دور
در یادداشت دقت نوشته شده است توضیح داده شده در کتاب مقدس خود  -تا
مبادا باور خود را در یک بدون درز ،معصوم کتاب مقدس می شود ساخته شده به
نگاه شکسته .به باور من ،اعتقاد به این که کتاب مقدس است که در واقع به
خداوند متعال الهام گرفته و نه خواستار آن است که قبول کنیم که در نتیجه و در
نتیجه ،وجود خواهد و باید تناقضات را به ذهن و فهم محدود ما ،دیدن ما در حال
خواندن کلمات الهی و نه انسان .بنیادگرایی کتاب مقدس به عنوان آن است که
.اغلب درک به نظر نمی رسد برای این اجازه می دهد
یک روانشناسی خاص در ارتباط با تمام تجربه دینی وجود دارد ،یا نه تجربه معتبر
است یا نه .به این معنا که یک کاتولیک ممکن است بعضی از احساسات همان
تجربه زمانی که آنها را عشای ربانی به عنوان یک مسیحی واقعی می کند در
شکستن نان ،و یا به عنوان یک هندو می کند زمانی که آنها در مراسم شرکت کنند.
ما باید اطمینان حاصل شود که باور ما در کتاب مقدس به عنوان کلم الهام خدا
است صرفا بخشی از یک تجربه معنوی است که تنها بخشی از دین صرف نیست.
کتاب مقدس کتاب مقدس ما می شود فقط به عنوان قرآن برای یک مسلمان ،و
موجب همان واکنش روانی عمومی از ما .برای حقیقت در کتاب مقدس الهام
گرفته که بسیار بیشتر هر کتاب دیگری وجود دارد .قرار دادن آن صراحت ،کتاب
مقدس تنها کتاب در سراسر خداوند الهام گرفته است ،و همه کتاب های دیگر که
ادعا می کنند این تقلب می باشد .که گفت ،در اینجا برخی از نقاط به برحذر بودن
:از عبارتند از
بسیاری از مردم امروز می خواهم به این باور است که در جایی است که برخی -
از کتاب این است که حقیقت مطلق وجود دارد .ما هم باید آن غرایز اولیه است.

مردم تقریبا می خواهید در بنیادگرایی کتاب مقدس اعتقاد دارند .ممکن است آن
را نمی شود که ما می بینیم کتاب مقدس به عنوان تنها منبع رضایت اشتها زود
باور ما ،فقط به عنوان مردم در زمان و یا فرهنگ های دیگر بر چنین کتاب مقدس
".یکی دیگر از ثابت شده است
این واقعیت ما می توانیم آیات کتاب مقدس در داخل پرانتز بعد از اظهارات از -
تفاسیر ما قرار داده است به این معنا نیست که دیدگاه ما الهام به عنوان متون
مقدس هستند .اعتقاد به کتاب مقدس با الهام می توانید ما را به فکر می کنم که
دیدگاه های ما هستند و بنابراین الهام گرفته؛ این منجر به عدم ناسالم انتقاد از
.خود و خوشنودی
این واقعیت که کتاب مقدس الهام گرفته شده است بند پایه و اساس اظهارات -
بسیاری از ایمان است .اما کتاب مقدس الهام گرفته است ،و نه باور ما در این
پیشنهاد ،نه در خود ما را نجات دهد .رستگاری است که در خون از اراده خداوند
.عیسی
به خصوص جامعه ما است ،در بعضی از نقاط ،آمده است به فکر می کنم که -
مسائل مربوط به نبوت روز دوم در واقع انجیل هستند ،از آنجا که آنها در کتاب
مقدس ،و کتاب مقدس کلم خدا است .این بنیادگرایی کتاب مقدس در بدترین
حالت آن است .با این حال بسیاری از این پیش بینی نبوی ،جذاب ارائه به عنوان
آنها و اغلب در مورد مطالب در روزنامهنگاری در نشاط نوشته شده است ،چیزی
بیشتر از داستان های علمی تخیلی فانتزی .آنها از درک ،آنها هیچ چیز به معنویت
واقعی کمک می کنند .و این واقعیت که آنها ممکن است از تفسیر کلم الهام باعث
.نمی شود آنها را از خود الهام گرفته است ،چه رسد به بخشی از انجیل است
ما باید از ذهنیت است که می رود چیزی شبیه به این مراقب باشید" :من به نقل -
از کلم خدا ،که الهام گرفته و معصوم هستم ،من چه می گویم کامل بر روی هر
موضوع کتاب مقدس درست است ،بنابراین شما به طور جدی اشتباه است اگر
شما با آن مخالف هستند تفسیر من ،در واقع ،اگر شما با نظر من موافق نیست،
پس ،شما باور نمی کتاب مقدس الهام گرفته شده است .به عبارت دیگر ،ما باید
اجازه نمی دهد تفسیر ما از کلم الهام برای تبدیل شدن به همان کلمه الهام گرفته
.است
ما معتقدیم که "امضا اصلی" الهام گرفته شد .مردان مقدس قدیمی صحبت کرد -
و یا به عنوان آنها نوشت توسط روح القدس منتقل شدند .بیشتر ما این را درک،
بیشتر ما متوجه خواهد شد که هر ترجمه از این واژه ها اصلی است که در خود

الهام گرفته است .اصل تنهایی الهام گرفته شد .با این حال ،عظمت و آشنایی با
ترجمه ما به عنوان خوانده راحتی می توانید ما را به فکر می کنم که هر کلمه ما
در ترجمه خواندن در واقع الهام گرفته است .با این حال ،آن را ترجمه از یک منبع
اصلی الهام گرفته است .همچنین ممکن است به ارزش در نظر گرفتن که هیچ یک
از اسناد اصلی وجود داشته باشد .ما ،صرفا صحبت کردن ،به این باور بود که پیام
اصلی که الهام گرفته شده بود ،که به ما از طریق قرن کپی و ترجمه وجود دارد.
من فکر می کنم همه قبول کنیم که مواردی بوده است از فساد اداری متنی 1
یوحنا وجود دارد 7 :5 .است که کلسیک -و بسیاری از کلمات عبری می توان
اشاره کرد ]یعنی اند از حروف صدادار قرار داده[ به خواندن در راه بسیار متفاوت
است .و پس از آن به سوالت که نسخه های خطی اصلی ما باید از ترجمه ،و غیره
وجود دارد .از آنجا که کتاب مقدس کتاب فقط الهام گرفته از است که وجود دارد،
این می تواند ما را به دیدن کتاب به عنوان نوعی از آیکون منجر شود؛ این تنها
»چیز« ما در تجربه ما است که به طور مستقیم از خدا است .درک ،با این حال،
که امضا تنهایی اصلی الهام گرفته شد می تواند کمک به ما مراجعه کنید کتاب
مقدس ما برای آنچه در آن است -زندگی ،البته ترجمه شده را بخوانید و سرانجام
به پایین ،کلمه خود خدا .خدا "توسط دهان همه پیامبران خود" )اعمال رسولن
 ( 3:18صحبت کرد .این گفتار خود را که الهام گرفته شد بود .اما هیچ تضمینی
خاص است که به شکل و انتقال آنها نوشته شده است به همین ترتیب الهام گرفته
شده بود وجود دارد .دهان خود را ،و نه قلم از هر کاتب که کلمات را نوشت،
توسط خداوند کلمات نوشته شده خود را از کار ،مشیت ،و روح خدا بود در برخی
.از راه هم در کار است
این دیدگاه که هر کلمه در ترجمه های ما از کتاب مقدس به عنوان خوانده شده -
است »درست« می تواند ما را به مشکلت آشکار در بسیاری از بنیادگرایان کتاب
مقدس منجر شود .سخنان الیفاز برابر شغلی )کار  .(5:13آنها در اشتباه بودند
کلمات )ایوب  .(7 :42با این حال ،آنها در  1قرنتیان به نقل از .03:19 .اظهارات
اشتباه هنوز هم می تواند تحت الهام ثبت شود و حتی به نقل از .نگاهی به تمسخر
.سناخریب است .آن را تحت الهام ضبط شده ،کفر آمیز عنوان آن بود
از آنجا که کتاب مقدس الهام گرفته شده است ،ما می توانیم آمده برای تعریف -
ایمان مسیحی به عنوان یک صعود به مجموعه ای از کتاب مقدس  -معصوم به
جای یک رابطه شخصی با واقعی ،زندگی و در نهایت درست است .مثل خداوند از
خانه های ساخته شده بر روی سنگ و شن و ماسه باعث می شود نقطه ای که
عمل بسیار از "شنوایی" کلم خدا می تواند ما را به این توهم که ما در واقع با خدا
توسط که بسیار عمل به تنهایی قابل قبول است .وجود دارد توهم روانی است که

این واقعیت ما "شنیده" کلم خدا ،و یا هر کلمه ،یعنی ما باید "انجام شد" آن
است .و مثل خداوند خطاب که سر در .ما انتظار داریم که "شنوایی" کلم خدا پایه
و اساس است ،و "انجام" کلم خدا ساختمان است .اما در واقع خداوند به عمد
معکوس تفسیر انتظار ما است" .انجام" کلم خدا در مثل به عنوان پایه و اساس
.ارائه شده است .کلمه به تنهایی ما را نجات دهد ،نه انسان به تنهایی کار می کند
تفاوت بین الهام و وحی که بنیادگرایی کتاب مقدس به رسمیت نمی شناسد وجود -
دارد .وحی خدا در کتاب مقدس است که در اطراف روابط شخصی و حوادث
است .با این حال ،ممکن است به استفاده از کتاب مقدس الهام گرفته برای
کاهش ایمان و روابط ما با او به یک سیستم صرف استدلل عقلنی .ایمان و
حقیقت در افراد افراد از پدر و پسر هستند .،در حالی که کسانی که سوء استفاده
از مفهوم یک کتاب مقدس الهام گرفته اند ایمان و حقیقت به مسائل صرفا آموزه
ها و تجزیه و تحلیل منطقی کاهش می یابد .در کتاب مقدس ،حوادث ،برخورد،
تصمیم گیری های شخصی و غیره راه هایی که خدا با او تعریف می کند و مردم،
به جای موافقت به گزاره هستند .این دیدگاه دوم تنها می تواند به تقسیم شود ،به
عنوان ارتدکسی مؤمن و وفاداری را تنها می توان در شرایط چگونه آنها را به
برخی پرسش ها پاسخ اندازه گیری شد .جامعه ساخته شده بر روی چنین دیدگاهی
گزاره حقیقت ترس از هر گونه تخلف از مواضع خود در هر چیزی در هر منطقه از
تفسیر کتاب مقدس تبدیل خواهد شد .کلیسا دیگر یک محل که در آن متضاد و
افراط و می تواند تحمل است .دیگر می توانید آن را با هم توسط ایمان و اعتماد
برگزار شد ،بلکه با تفسیر یکنواخت از اظهارات .سوء ظن و تدافعی از طریق
مسنجر برای تبدیل شدن به منظور از روز .تبادل آزاد اندیشه ها ،خودانگیختگی و
آزادی را نمی توان تحمل' .مطالعه کتاب مقدس «تکرار مراسم می شود ،هم
آگاهانه یا ناخودآگاه ،از مواضع کلیسا محلی اتخاذ کرده است .به جای یک تجربه
هیجان انگیز ،مقابله با و به چالش کشیدن از شنیدن خدا صحبت به هر یک به طور
مستقیم ،و شاید ،بنابراین ،به هر یک تا حدودی متفاوت ]سی پی" .همه نمی توانند
 ..."].این دریافت نمی
این واقعیت که کتاب مقدس الهام گرفته است باید استفاده شود به منظور -
کاهش این کتاب به منزله مجموعه ای از گزاره درست است ،بنیادگرایی کتاب
مقدس تمایل در این راه .این می تواند به تفکر ما که خدا برخی از اطلعات مورد
خود را در کلم او نشان می دهد منجر شود؛ که در واقع او آشکار خود را به عنوان
یک فرد ،این اطلعات را فقط .این گرایش به کاهش خدا را به خدا که عمل کرده
است اما در حال حاضر عمل است .به خدا که عمل کرده است اما اکنون صحبت
نمی کنم.الهام گرفته از کتاب مقدس باید به ما این معنی است که خداوند ،خود در

برقراری ارتباط با ما شخصا؛ و نه فقط به ما حقایق که حق آشکار .کسانی که
دیدگاه »گزاره از حقیقت کتاب مقدس را نگه دارید پیدا کردن آن بسیار ناراحت
برای پیدا کردن که خدا نازل در الهام گرفته از کتاب مقدس می تواند ذهن خود،
اقدامات تاسف تغییر دهید ،و می تواند با استدلل .او خیلی فعال و شخصی است.
اگر ما درک که خدا آشکار خود را به عنوان یک فرد در کتاب مقدس است و نه به
ما گزاره واقعی از اطلعات در مورد خود ،پس از آن این چیزها دیگر نگران کننده
.برای ما
نتیجه نهایی این نوع تفکر است که ما تبدیل کامل در نظر ما از حقیقت عینی؛ -
حقیقت این است که نمی شود در یک فرد ،تنها در اظهارات سرد بر داشت .و در
عین حال کل پیام مسیحیت حول محور ایمان به و ارتباط با واقعی ،فرد زندگی
.می کنند
از آنجا که کتاب مقدس کتاب فقط الهام گرفته از است که وجود دارد ،این می -
تواند ما را به دیدن کتاب به عنوان نوعی از آیکون منجر شود؛ این تنها »چیز« ما
.در تجربه ما است که به طور مستقیم از خدا است
در نهایت .کلم خدا ارتباط خود را به ما است ،و هدف از آن است که در مورد
شکوه و عظمت او را ،نشان می دهد و انتقال عشق او به ما .مطالعه کتاب
مقدس می تواند جذب را در خود می شود ،و خاخام به درستی هشدار داد" :یکی
نباید از تورات را بیل که با آن به حفاری ،یک ابزار برای استفاده شخصی یا یک تاج
به بزرگ خود" ) .( 2کلم خدا وجود ندارد به ما را توجیه کند ،به ما مهمات را در یک
جنگ خود بزرگنمایی .در بسیاری از موارد آن را در این راه سوء استفاده .پل
چیزی را در ذهن مشابه حال زمانی که او تیموتی خواست تا "رسیدگی بدرستی"
کلم خدا ،به عنوان یک سازنده با استفاده از یک ابزار عاقلنه به منظور ساخت )2
تیم .( 02:15 .او به وضوح در نظر داشت این احتمال را که کلم خدا را می توان
به عنوان یک ابزار ساختمان در راه مخرب  ،و نه به منظور ساخت .و به این ترتیب
اغلب کتاب مقدس است در واقع استفاده شده است ،متون اثبات به گزاره
ظالمانه و توهین آمیز ،که هنگامی که تجزیه و تحلیل به سادگی را اضافه کنید تا در
همه اضافه شده است .و در عین حال به بهانه است و سپس ساخته شده است
که "کتاب مقدس به ما می گوید تا"  -که در واقع در پشت این آشکار چیزی جز
.تفکر و خواسته های جسمی است
Notes
(1) James Barr, Fundamentalism (London: SCM, 1977) p. 37.

(2) Midrash Tehillim, ed. S. Buber (Vilnius, Lithuania: 1891) p. 240.

پادشاهی خدا خواهد آمد .ما باید زندگی می کنند که اگر آن قریب الوقوع 2-9.
است .آن را برای همیشه به طول انجامد .به لطف خدا ،ما واقعا وجود خواهد
.داشت
مقاومت در برابر ماتریالیسم 2-9-1.
بنابراین ما خواهد شد از پیش اشغال نیست با ایجاد یک حرفه یا کسب و کار را
برای خودمان در این زندگی .ما ماتریالیسم و تلش همراه است که به آن نیازمند
است اجتناب .اگر ما خودخواهانه ساخت تا اموال خود ما را از طریق نادیده گرفتن
نیازهای دیگران ،ما را تکذیب کرد های مذهبی حتی اگر ما به درک روشنی از
آموزه نگه دارید ) 1تیم  .(8 :5پول دوست داشتنی است از گمراه های مذهبی
دوباره ،حتی اگر ما ممکن است درک نظری ما ) 1تیم (6:10 .نگه دارید . .شاید
عمدی است که سه بار در همان بخش در  1تیم ،پل صحبت می کند از کسانی که
ایمان ترک است .یک بار او را از این صحبت می در زمینه خطای اعتقادی ) 1تیم
 .(6:21دو مراجع دیگر )8 :5؛  (6:10نگرانی از خروج از ایمان از طریق مادی
بودن ،در حالی که برگزاری به آموزه درست است .نکته این است ،یکی از بد به
عنوان دیگر است .این واقعیت پادشاهی بر روی زمین نه در آسمان است فقط
اتفاقی نیست .این بدان معنی است که ما در حال حاضر ،به عنوان ما در این
سیاره خواهد شد که در اختیار داشتن ابدی ما زندگی می کنند ،نمی خواهد برای
در اختیار داشتن در حال حاضر از آن تلش ،نه خواهد شد توسط گروه های فشار
و گروه های سیاسی که تنها در دولت از جهان به عنوان آن نگاه تحت تأثیر در حال
حاضر است" .این ستمکار است ،و دوباره ]چرا که او می میرد قبل از او می
توانید وام مسکن خود را بازپرداخت؟[ :اما صالح لطف و عطا برای مانند از او
برکت ایشان وارث زمین خواهند") .مزمور  22 ،37:21آر وی( .دقیقا چون ما این
سیاره به ارث می برند به ما می دهد مقاومت در برابر ماتریالیسم؛ به این معنی
که ما سخاوتمند هستیم؛ ما زندگی ما بر به طور موقت خرید یک نقطه از زمین که
.در هر صورت ما تا ابد به ارث می برند تمرکز نیست
هر کس که به این امید بنابراین خودش را در پیش بینی از تحقق آن پاک ،و در
قدردانی از جدایی فعلی خود را از همه چیز از سفارش در حال حاضر ) 1یوحنا :3
 .( 3با داشتن این امید ،ما پیدا کردن قدرت در برابر ماتریالیسم و "قرب به خدا"
)عبرانیان  .(7:19و خوانندگان عبری می توانست این عنوان به معنی "رسم

نزدیک در خدمت روحانی را درک )سی پی سابق .(19:22 .امید ما ما را به خدمت
خدا .و امید همان الهام بخش ما را به توبه ،همچنین .زیرا اگر او به زودی به
بازگشت ،چه شیوه ای از افراد ما نباید باشد؟ و به این ترتیب کوه  7 :10و ام
.کی 06:12 .موازی موعظه به زودی از پادشاهی با موعظه توبه
یهودیان از قرن اول پادشاهی خدا به عنوان مورد آمده است درک :و فکر می
کردند ،این امر می تواند زمان آزادی سیاسی از روم و رفاه مادی برای آنها را
شخصا .خداوند عیسی متصل به این درک ،اما او نظر خود را از پادشاهی به عنوان
یک زمان شخصی ،سود فیزیکی تعریف .او از آن به عنوان یک زمان صلح ،زمانی
که اصول خدا پیروز صحبت می کرد ،و در این مفهوم او یک کلمه برای آن استفاده
می شود که به معنی بیشتر حکومت از یک قلمرو؛ پیروزی از اصول خدا بر گوشت
توانید در حال حاضر در راه آرام آغاز خواهد شد ،در قلب کسانی که در آینده
.انگلستان است
به امید آینده پادشاهی بدان معنی است که ما نمی خواهد در حال حاضر مادی
باشد .آن را به ما مقاومت در برابر ماتریالیسم است .و نماز مدل توسط عیسی
در زمینه نظر خود را در مورد چگونگی بعضی همیشه تمایل به درخواست از خدا
برای چیزهای مادی شود داده شد .خداوند می آموزد که چیزی که مهم ما باید
درخواست آمدن پادشاهی بخشش ما است ،و به طوری که ما ممکن است در آن
شرکت کنند .این درخواست باید بسازید -است برای "پدر شما داند شما چه چیز
شما را از  ...پس از این روش نیاز به دعا شما ) "...کوه  .(9،10 :6بعد از آن در
کوه  6خداوند همان کلمات تکرار میکند» :پدر آسمانی شما می داند که آنچه را از
تمام این چیزها نیاز  ...اولین بار به دنبال شما پادشاهی خود" )کوه  34-32 :6آر
وی( .ساختار دعای ربانی نشان دهنده این -برای درخواست اولین و تنها در آن به
دنبال آمدن پادشاهی او است .پس از هشدار داد ماتریالیسم ،خداوند مناقصه
مردان خود را به "نه به دنبال شما پادشاهی خدا  ...آن لذت خوب پدر خود را به
شما پادشاهی را به من بدهید" )لوقا  (31،32 :9در محل به دنبال مواد همه چیز.
بیشتر ما درک که آن را واقعا اراده خدا است که ما وجود خواهد داشت است،
قدرت بیشتری به ما باید به مقاومت در برابر به دنبال چیزهای مادی در این
زندگی .توسط مطمئن باشید که ما وجود خواهد داشت که ،انگلستان گنج ما ،که
.در آن قلب ما است ،به جای هر گنج مواد در این زندگی )لوقا (09:34 .می شود
از آر وی از عبرانیان 34،35 :10 .به ارمغان می آورد به خوبی همین مضمون" :یه
شادی در زمان خراب از اموال خود را ،دانستن اینکه شما دارند خودشان خود را
برای در اختیار داشتن بهتر" )ام جی آر وی ( .که ما خودمان را می توان به تبدیل

اختیار ما بهتر است" ،در اختیار داشتن بهتر و یک مطیع" )آر وی( است .و این برای
جبران از دست دادن اموال مواد در این زندگی .بنابراین نویسنده آنها را تشویق
می کند تا خود مران! اعتماد به نفس خود را در دریافت این پاداش در بازگشت
خداوند ).(35 :فروتنی بیشتر اعتماد به نفس ما در دریافت انگلستان ،کمتر از
دست دادن اموال اکنون به ما معنی می باشد .عبرانیان نیز مرتبط به این امید از
پادشاهی با مشخصه از صبر و شکیبایی در چیزهای کوچک از این زندگی است .از
این رو شغلی ،زمانی که او از دست رفته امید خود ،می تواند تعجب فریاد زدن:
" ).چه پایان من است ،که من باید صبور باشید) ".ایوب  06:11آر وی
جدایی از جهان 2-9-2.
این اشاره شده است که "تو پادشاهی آمده است!" خشونت در تضاد با نمای
رومی که زندگی مردم موضوع مانند اسرائیل متعلق به پادشاهی سزار بود.
"ملکوت تو بیاید! بنابراین یک کلمه از سرپیچی؛ به دعا آن را به یک فعالیت
خرابکارانه است این هم که چگونه مقامات وزارت عیسی درک :این خرابکاری
است و نه قابل تحمل است ") .(1و به این ترتیب با ما ،طلب در آینده پادشاهی
انکار رادیکال از روح عصر ما ،که به دنبال آن در حال حاضر انگلستان است .آن را
خواستار جدایی از جهان اطراف ما .توضیحات خوبی شناخته شده است از
پادشاهی در است 4-1 :2 .در زمینه توسل به اسرائیل به تغییر روش خود است.
از آنجا که آنها پس از آن که در راه خداوند راه رفتن ،در نتیجه "ای قوم اسرائیل.
]بنابراین[ بیا شما ]در حال حاضر[ و راه رفتن در راه خداوند است« ) .(5 :2امید
اسرائیل باید برای ایجاد انگیزه اسرائیل زندگی می کنند زندگی پادشاهی اینجا و
اکنون .اگر ما تا ابد در راه خدا خواهد راه رفتن پس از آن ،ما به حال بیش از حد
نداشت" .ما کار و تلش از آنجا که ما مجموعه ای امید ما به خدای زنده ،که نجات
 ).دهنده همه مردان است« ) 1تیم 04:10 .آر وی
در حالی که وعده عمر جاودانه است به دور از همه که امید از پادشاهی است
مورد ،آن است که با این حال زیبا و درست است که ما وعده داده ابدی ،زندگی
فنا ناپذیر .جهانی که در آن زندگی می کنیم هیچ چنین امیدی ،و نه حتی مفهوم یک
انسان که در حال حاضر زندگی یک روز لذت بردن از زندگی ابدی در یک فرم بدن
است .بنابراین آنها آمده اند جوانان را به ارزش بالتر از همه چیز .ورزش و تناسب
اندام تبدیل شده اند وسواس ملی است .مجله چهره حال حاضر بدون چین و
چروک و بدن زرق و برق دار را پوشش می دهد .سن بی ارزش است .افراد مسن
بی احترامی کردن به مردمی خانه های قدیمی جدا شده از توده مردم منتهی شد.
کرم های پوست ،جراحی زیبایی ،درمان طاسی و غیره همه منظور از روز است.
رژیم غذایی و بدن سازی تبدیل شده اند معادل مراسم بت پرست .و به این ترتیب

خارجی به جای ویژگی های داخلی از شخصیت تبدیل شده اند تاکید کرد .شفقت،
از خود گذشتگی ،تواضع و غیره همه از حساب کم هستند .برای مسیحی ،جدایی از
جهان از جمله سطحی الزامی است .از آنجا که هیچ مفهوم داوری آینده وجود
دارد ،هیچ حس ابدیت ما ممکن است از دست ندهید ،هیچ محدودیتی اخلقی وجود
دارد .با بهره گیری از خودمان را در اینجا و در حال حاضر مذهب غالب می شود .و
پس از آن غم انگیز به دیدن خواهر در مورد افزایش وزن خود را ،صرف ساعت ها
برادران هر روز بر روی بدن سازی  ...در روح از سن گرفتار بیمار نگران ،در تلش
.برای به تصویر این جهان عبور درآیند است
امید به زندگی ابدی در انگلستان بدان معنی است که رفتار این جهان را به زندگی
باید مال ما نیست .ممکن است ما صلح آمیز می میرند ،کمی بیش از حد وزن
!پدربزرگ و مادربزرگ ،شادی پیش بینی ابدیت آمده است
ساختن حس جهان در حال حاضر
یک حس در همه ما که جهان طبیعی در اطراف ما به نوعی چیزی ابدی ،چیزی از
خدا نشان دهنده وجود دارد؛ و در عین حال ما با طبیعت خود را به حقیقت نهایی از
خدا ،و انجیل منجر نشده است .این است که چرا ما باید کتاب مقدس است .تنها
درک درستی از پادشاهی خدا آینده بر روی زمین می تواند ما را قادر به قرار دادن
تمام این نکات و منجر به نوعی از چارچوب و زمینه ،به عنوان از موضع ما از
جدایی از جهان ما آن را مشاهده اطراف ما .لوئیس مشاهده" :همه زیبایی و
شادی ما بر روی زمین را ملقات فقط نشان دهنده عطر و بوی گل ما یافت نشد،
پژواک لحن ما شنیده نمی شود ،اخبار از کشور ما هنوز بازدید هرگز" ) .(2در عین
حال که خبر خوب ،این کشور تا کنون ،برای ما پادشاهی خدا در زمین است .ما
درک که کل خلقت است ناله ،نه برای هیچ چیز ،اما نسبت به آمدن روز از
.پادشاهی است
ارمیا از جهان زندگی می کردند زندگی پادشاهی کن ،جداگانه ،که در آستانه نابودی
یهودا ،یک مزرعه خرید و با دقت آن را به حال  -چون ارمیا می دانستند که "مانند
من همه این شیطان بزرگ بر این مردم به ارمغان آورده اند ،بنابراین من بر آنها را
به همه خوب است که من آنها را وعده داده اند .و زمینه های باید در این زمین
های خریداری شده ،از چه چیز شما می گویند ،این متروک است ،بدون انسان یا
جانور؛ آن را به دست کلدانیان داده شده است .مردان باید زمینه را برای پول
خرید و مشترک اعمال و مهر و موم آنها و شهود پاسخ ،در سرزمین بنیامین
")ارمیا  .(44-42 :32و بنابراین به عنوان او را دیدم جهان خود را سقوط از هم

جدا ،او می تواند حس همه چیز به خاطر او به دنبال در روز خود را چگونه ،یک
.روز ،در پادشاهی ترمیم ،او می دانست که او زنده است
به تماشای بازگشت
اگر ما معتقدیم که ما واقعا وجود خواهد داشت ،پس ما صادقانه تر برای روز آمده
است نگاه خواهد کرد .ما هرگز نمی تواند واقعا مشتاق بازگشت خداوند است اگر
ما مطمئن نیستید در مورد پذیرش نهایی ما در دست او است .از آنجا که ما
مطمئن هستیم که "وقتی مسیح  ...باید آشکار شود ،آنگاه شما هم با او باشد در
جلل آشکار بنابراین اعضای خود را که بر زمین رنجاندن؛ زنای  "....و غیره
)سرهنگ  .( 4،5 :3ما خودمان را کنترل نمی کند چرا که ما فکر می کنیم این ما به
اندازه کافی خوب پذیرفته می شود خواهد شد ،بلکه به این خاطر ما معتقدیم که
ما در حال حاضر پذیرفته شده است .با فیض به تنهایی .که رستگاری توسط فضل
ما را قادر به نگاه به جلو با اشتیاق به جای عدم اطمینان به آمدن دوم ،و در نتیجه
زندگی ما تغییر کرده است" .به لطف خدا  ...ما می آموزد که ،انکار بیدینی و
شهوات دنیوی  ...به دنبال که امید مبارک و با شکوه ظاهر می شود از خداوند
بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح" )دختر یا زن  .(13-11 :2در دیگر جدایی
.مقصود مترتب از جهان است
تواضع
و در نهایت ،دانش پادشاهی باید ما را فروتن .اخبار فوق العاده خوب از پادشاهی
آمدن به بلشصر )دن (05:22 .توضیح داده شد ،اما او تا به حال به گفته شود که
"تو  ...هست دل خود را فروتن نیست ،هر چند تو )همواره( این همه" .دانستن این
همه ما انجام می دهیم  ...ما کی هستیم که وجود داشته باشد ،به یک بخشی از
.آن ،حتی در مورد آن گفته شده است ...؟ این باید برای ما فروتن
و آن را به ما فروتن در راه دیگری است .همه ما به برخی مبارزه میزان با خدا.
بسیار ما به سادگی نمی فهمم وجود دارد .اما اگر ما بصورتی پایدار و محکم در
آینده نهایی از پادشاهی باور ،ما باید یک چشم انداز از همه سرطان ،مرگ و میر،
روابط شکسته  ...همه جمع آوری شده از سیاره وحشی ما مطمئنا دور در آینده از
پادشاهی گرفته شود  .بدون این دیدگاه نهایی ،بی عدالتی آشکار از زندگی کنونی
و حتی معاملت خدا با ما ترک ما از دست داده ،عصبانی و با هیچ پایه و اساس
.واقعی برای یک رابطه مداوم با پدر
Notes

(1) Philip Yancey, The Jesus I Never Knew (Harper Collins, 1998).
(2) C.S. Lewis, The Weight Of Glory (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), p.5.
از کرسی قضاوت خواهد آمد .همه مسئول قبل از آن آمده است .رد خواهد 2-10.
دندان های خود را در برابر خشم خود را بهم سائیدن
انگیزه به موعظه
پیامبران تلفظ قضاوت به نمایندگی از خداوند آمده است ،اما پس از آن نبوت را
اغلب ضمایر برای چند آیه تغییر عنوان آنها با اسرائیل اعتراف ،و حتی ملل غیر
یهودی )در مورد اشعیا و ارمیا( به توبه ،به طوری که این قضاوت خواهد جلوگیری
کرد .دانش خود را از قضاوت آمده است ،اعتقاد خود را که کلمه آنها می دانستند
و موعظه واقعا برآورده شود ،آنها را به یک حس واقعی از نگرانی برای کسانی که
از آن رنج می برند منجر شد ،و آنها التماس آنها را به نتیجه توبه .این انگیزه به
موعظه به آنها داد .صفنیا تلفظ قضاوت ،و پس از آن منحرف شخصا به مردم خود
)زکریا  (3-1 :2تجدید نظر شود .و یا میکا .فصل  2کامل متن و پیام قضاوت در
برابر اسرائیل است .و سپس میکا پنجه نرم می کند" :و من گفتم ،شنیدن ،من به
شما دعا ،سر یعقوب  ...است ،نه برای شما به دانستن ]آمدن[ قضاوت" ).(1 :3
به همین ترتیب است" :برای این که من ناله و فریاد زدن ،من ساده و برهنه :من
خواهد یک ندبه مانند شغال  ...در بیت-لو-ابراه دارند من خودم را در گرد و غبار
نورد" )میک  8،10 :1آر وی(  .نورد برهنه در گرد و غبار  ...این میزان اشتیاق میکا
برای توبه از مخاطبان خود بود .او به نقطه ای که او نا چار را قربانی برای
اسرائیل می آید ،حتی به نقطه ای از ارائه پسر نخستزاده خود را ،به شدت او را
بر خود را گناهان قوم خود .اما او اسرائیل می گوید که حتی این خواهد بود که
خوب؛ آنها باید خود را توبه" :ان باید من قبل از پروردگار آمده  ...باید من قبل از
او با عنوان قربانی سوختنی آمده  ....باید به من بدهد نخستزاده من برای تجاوز
و  ...آن چه پروردگار از تو می ،اما به؟ درستکاری  ...و به خودت فروتن ]توبه[ «)
 .(8-6 :6در این همه ،میکا نزدیک به روح پدر و پسر است .برای پدر می
نخستزاده خود را برای گناه خود را به من بدهید .مانند پدر و پسر ،او به دنبال آمد
و میوه بر روی مو اسرائیل" :روح من نظر میوه به" )میک  .(1 :7در این فصل در
ادامه به توصیف خدا هشدار میکا چگونه اسرائیل او را به خیانت و به دنبال کشتن
او ،با وجود عشق خود را برای آنها ،در زبان آشکارا نبوی از فداکاری خداوند ).(1
بنابراین در عشق میکا برای اسرائیل ،در عمق قدردانی خود را از واقعیت داوری
آینده که به او چنین انگیزه به موعظه ،او آمد به دانستن روح مسیح مصلوب در
عمق تعصب و غیرت او به درخواست تجدید نظر به آنها .و ما هم با بعضی از دقت

می دانم که قضاوت بر اسرائیل و مرد همکار ما آمده است .ما نمی توانیم این را
.می دانند و آگاهانه اوه اوه به یکدیگر در مورد آن ،و هیچ چیز شیرین در مورد آن
اگر ما آن را می دانیم ،ما به مردان با ایمان تجدید نظر شود ،دریافت انگیزه
مشابه به موعظه ،به عنوان قلب اشعیا برای موآب گریه مانند یک گاو جوان در
مورد ذبح شوند ،احساس برای آنها در چه بر آنها آمده ،و به شدت برای جذاب خود
توبه .از آنجا که موآبیان گریه و صدای خود را می شنیده می شود" ،دل من برای
موآب فریاد" ) .(4،5،8 :15به عنوان خداوند عیسی نجات دهنده نماینده است،
باید ما هم قضاوت است که بر دیگران می آیند احساس ،و در آن احساس گریه
کردن برای آنها به عنوان آنها را گریه کردن" .بنابراین باید فریاد زدن موآب برای
موآب" ) - ( 7 :16اما اشعیا ،احساس برای آنها به شدت ،هم برای آنها زوزه؛
"روده من باید مثل یک چنگ برای موآب صدا" ) .(16:11این سطح از عشق الهام
گرفته ارمیا به اتخاذ همان نگرش) .:ارمیا  (.34-20،31 48او بیش از حد برای
کسانی که زوزه در محکومیت او نبوت )ارمیا 48:31 .اس ذبلیو( فریاد .به عنوان
موآب گریه مانند سه سال تلیسه های قدیمی )جر  ،(48:34بنابراین برای آنها
انجام اشعیا ) .(5 :15توسط اشعیا و ارمیا همه این انجام شد ،دانستن است که
موآب متنفر اسرائیل )است (25:10 .و در آشکارا شایسته لعنت خدا بود .اما همه
همان آنها در روح نوح شاهد به جهان اطراف او را مسخره را دوست داشت.،
دانش ما از آینده این جهان به این معنی است که ما به عنوان راه رفتن در خیابان
و مخلوط با مردان و زنان ،قلب ما باید برای آنها گریه کردن ،بدون توجه به آنها به
سمت ما رفتار می کنند ،وجود دارد و باید یک میل عمیق نشسته حداقل برای
برخی از آنها باشد به توبه گرایند و در نتیجه جلوگیری از قضاوت آمده است .به
خصوص این درست باشد ،قطعا ،از مردم و سرزمین اسرائیل است .آن را باید
برای ما غیر ممکن به راه رفتن در خیابان های آن و یا دیدار با مردم آن بدون
حداقل تمایل به آنها یک دستگاه را یا می گویند حداقل چیزی به تلش برای کمک
.به آنها را ببینید که چه در پیش روست
این تنها یک ایده عهد عتیق است .پل خود را به عنوان چیز تسویه از همه چیزها ،با
استفاده از زبان بسیار محکوم اسرائیل )لم (3:45 .است .او تا می خواستم برای
دیدن رستگاری خود را که او با آنها تا این حد شناخته شده است .با انجام این کار
او در اصل منعکس شد راه خداوند عیسی به طوری که خود را با ما گناهکاران را
شناسایی ،به عنوان نماینده ما" ،گناه" ]هر چه دقیقا این بدان معنی است[ به
خاطر نجات ما از آن گناه ) 2قرنتیان  .( 5:21کامل به سادگی ،به دلیل واقعیت
قضاوت آمده است ،و محکومیت وحشتناک گناه که وجود دارد وجود خواهد داشت،

ما انگیزه برای موعظه و به دنبال "متقاعد کردن مردان" دریافت ) 2قرنتیان :5
12-10).
بذون خشم
از آنجا که داوری خدا خواهد آمد ،ما باید راه را برای تمایل ما به قضاوت دیگران
نمی دهد .مزمور  37مزامیر در مورد خشم و رنجش در برابر دیگران در جامعه
خدا که مؤمنان آزار و اذیت قرار گرفتند .دیوید بدخیم بود و آزار و اذیت توسط
برادران خود را بیش از ترین ،و بسیاری از خود مزامیر منعکس بازتاب الهام گرفته
است .او می گوید ما باید از خشم را متوقف و رها خشم به این دلیل که
ستمکاران خاموش خواهد شد در قضاوت آینده را کاهش دهد ،و کسانی که صبر
داوری خدا توجیه ابدی )مزمور  .(9،10 :37ما نباید "اخم" به دلیل دیگران در
جامعه ،به دلیل وجود خواهد قضاوت آینده و ما به فیض وارث زمین ) .(1این
.موضوع را تکرار کرد مزمور است
هیچ محکومیتی از دیگران
و استدلل پل در مورد رفتن به قانون در برابر کسانی که از نظر ما در اشتباه
است مشابه است .آن را بر استدلل خود را که وجود خواهد داشت یک قضاوت
آینده ،و دزد ،افراد طمع است ،آنهایی که بسیار ما ممکن است وسوسه را به
قانون -پادشاهی خواهد ارث نمی برند و غیره .اگر ما این نوع قانون ،دلیل پل ،آن
را به عنوان اگر ما اولین بار از این  -اساسی است که آنها نمی خواهند در
پادشاهی می شود مطمئن شوید که ) 1قرنتیان  .(10-1 :6و این است که قطعا
قضاوت به اندازه کافی .آنها قضاوت ما در حال حاضر نیاز ندارد .نه ما باید انگیزه
.برای موعظه به دیگران از فکر داوری آینده دریافت خواهید کرد
یا دیگران چگونه قاضی ما نباش
برای پل ،این واقعیت است که او تنها یک قاضی معنا بود که او واقعا احساس می
کنم که این اهمیت بسیار کمی به او چگونه دیگران او را ) 1قرنتیان  (6-4 :4در
نظر گرفته .ایده نگرانی تنها در مورد داوری خدا از ما به جای دروغ مرد پشت
ارتقاء بخشد" :29:26 .بسیاری به دنبال قضاوت مطلوب حاکم ،اما قضاوت یک
مرد ]یعنی حکم نهایی ،تنها ارزش داشتن[ از جانب پروردگار" .اما این طول می
کشد کامل ایمان به  -در این عصر ارتباطات ثابت بین مردم در مورد افراد دیگر،
همه ما تمایل به دریافت توسط قضاوت ها و نظرات از ما دیگران نگران است.
اما در نهایت تنها یک قضاوت خدا وجود دارد ،و نه بچه ها در محل کار ،خواهر بچه
خود را ،برادر بزرگتر خود را ،زن در آپارتمان  .35ایده دادگاه بهشت راحتی بزرگ

به ما در درد بودن قضاوت نادرست است توسط مردان .این یک مورد از دیدن
آنچه که برای چشم انسان قابل مشاهده نیست .به عنوان قاضی انسان  -احتمال
توسط ایستاده تا او را به عنوان محکوم معمول در دادگاه قانون اتفاق افتاد را
محکوم کرد )اعمال رسولن  7:56سی پی است  - (..3:13عیسی مسیح خداوند
می ایستد تا در دادگاه آسمان به عنوان شفاعت برای استفان .و این اتفاق می
افتد زمان و دوباره در زندگی ما ،عنوان و هنگامی که و اگر ما سوء استفاده از
.محکومیت بشر و قضاوت نادرست رنج می برند
بدون ماتریالیسم
دشمنان اسرائیل به عنوان با مرگ در نظر گرفته ،و نیاز به غیر روحانی کردن در
گورهای خود را با سلح های خود را" ،شرمنده از توان خود" )ای زی(32:30 .
توصیف شده است .آن را مانند که چگونه ثروتمند در غارها پنهان خواهد شد و قبل
از حضور بسیار جذاب از شکوه و عظمت خداوند پرتاب طل و نقره خود را به
حیوانات ،با مولکول های هشدار دهنده و خفاش ها در تمام ثروت دور انداخته از
انسان است )است .(02:20 .به صورت پویا ترجمه این به نظر ما ،من فکر می
کنم ما می توانیم از مردان شرمنده از توازن بانک ،اوراق بهادار سهام ،اتومبیل و
مبلمان گران قیمت ،خانه های تابستانی بودن صحبت می کنند  ...هنگامی که در
نهایت )و همه بیش از حد برای بسیاری از اواخر( پنی قطره ،که همه این شرم
آور ،تمام غرور ،ثروت و سلح انسان است  /دفاع از انسان همه چیز را به
وحشتناکی در مورد قبل از خدا بی دست و پا می باشد .اما برای ما ،جوهر از روز
قیامت است در حال حاضر ،به عنوان چهره ما تا جلل خدا در برابر خداوند ما
.عیسی
زندگی روزانه در دانش داوری آینده اعمال ما
بالتر از همه ،چگونه عمل می کنند ما در حال حاضر در واقع زندگی کردن نتیجه از
مسند است .ما استادان سرنوشت خود ما ،انتخاب برای قبول یا رد نجات پرفیض
خدا .اقدامات ما در حال حاضر هستند و بنابراین قضاوت ما؛ تنها کسانی به در آن
روز رد می شود کسانی که انتخاب کرده اند تا خود را رد می کند .برای خداوند
.بیشتر آمد نسبت به محکوم به را نجات دهد
فعالیت در این زندگی
اسرائیل خود را از خدا روبرو ]سی پی پنهان کردند .آدم[ را توسط گناهان خود،
).آنها به او پشت داده و صورت )جر 32:33؛ 2 :59
)پسر بزرگ نمی 'بروید در به جشن )لوقا =) (15:28 .پادشاهی
)برخی از ایمان ترک ) 1تیم 1 :4؛ عبرانیان  .(3:12بهترین های ترک ) 2تیم 4:10

)دختران نادان به )ایپس دبلیو "ترک"( قبل از خرید نفت )کوه 9 :25
کشورهای خود را با هم جمع آوری در برابر خداوند
آنها شروع به ساختن بهانه ای )و گفت(  ...من تو را دعا من معاف" )لوقا"
 – .(14:18اس ذبلیو رد
سوزاندن در شهوت ) 1قرنتیان 9 :7؛ رومیان  .(1:27ثروت )یعقوب  (3 :5زبان
به عنوان یک آتش سوزی )یعقوب  (6 :3که در حال حاضر می سوزد
اگر ما به نفرت برادر ما ما در تاریکی است .اگر ما بیرون رفتن از برادران ،ما
).اعلم ما از آنها ) 1یوحنا 2:19
)ما می توانیم را نیش می زنند و بلعیدن یکدیگر )گال 05:15
من دور باید بروم و پدرم را دفن  ...مرد جوان دور در غم و اندوه رفت  ...مردم
را به دور به مزرعه خود ،تجارت )کوه 08:21؛ 19:22؛ 5 :22؛ یوحنا  ،(6:66یهودا
)دور رفت تا خود را قطع )کوه 5 :27
یهودیان دندان های خود را در برابر استیون خود )اعمال رسولن 7:54
داوری نهایی
سپس آنها را از چهره خدا رانده شدند ،او چهره اش را از آنها مخفی )ارمیا :33
)5
رد به 'بروید در به پادشاهی مجاز نیست )کوه 05:20؛ 07:21؛ 3،9 :18؛ :19
)17،23،24؛ 25:21
از من  ...به آتش ابدی" )کوه " .(25:41او باید بگویم ،من شما را نمی دانم ،از"
)من" )لوقا13:27 .
)از من" )کوه "25:41
)او آنها را جمع آوری با هم برای خرمن کوبی )میک 11،12 :4
.آنها خواهد شد در داوری نهایی را رد کرد ،اگر چه آنها خود را رد کرد
)سوزاندن نهایی تا از ستمکاران )کوه 13:40
تاریکی = محکومیت .ما را از هم جدا  / /قاضی  /خودمان را محکوم جدایی ما از
).برادران خود )جود 22
همانطور که یهودیان در در روز خود را از محکومیت حمله بابلی بود )است :9
 19،20..).ای ایکس ایکس؛ ارمیا 13:14
)رد دور به مجازات ابدی )کوه 25:46
)به عنوان آنها را در روز داوری )کوه 08:12؛ 42،50 :13؛ 22:13؛ 24:51
Notes

See Harry Whittaker, Bible Studies (Wigan: Biblia, 1988) for full
documentation of this. It's a fine piece of Biblical scholarship
عیسی مسیح خواهد امد و پادشاهی کند بر روی زمین 2-11.
جدایی از جهان
بنابراین ما جدا از این جهان خواهد بود .ما انتظار نور در چه اموال مواد ما
مجبور حفظ خواهد کرد .جیمز به سادگی می گوید" :یه گذاشته تا گنج خود
را در آخرین روز" )یعقوب  3 :5آر وی(  -دوره است .عنوان اگر می گویند:
»تخمگذار تا گنج را در روز گذشته است که فقط تا نامتجانس؛ در مورد آن
فکر می کنم! ' 2 .انها 1،2 :2 .نشان می دهد که اگر ما واقعا ایمان استوار
در و تمرکز بر روی آمدن دوم ،ما نمی خواهد به دور توسط معلمان
نادرست منجر شده است .این واقعیت که روز قیامت قطعا خواهد آمد
است به خودی خود یک دستور به همه مردان به توبه )اعمال - (30،31 :17
.و در نتیجه آن یک دستور به موعظه توبه است
در این نامه به تیتوس باعث می شود از همان اتصال" :در این نامه به
تیتوس بود به او کمک کند در وزارت خود را به کسانی که جزیره نشینان
خوشحال برو خوش شانس کرت ،که آب و هوای دلپذیر ،ملوان آباد اسکله و
باغ های انگور فراوان آن را یک جای اخلق آسان ساخته شده است ،مستی،
و بطالت حساب این پس زمینه برای مشکل خاصی که به ایجاد یک وظیفه
برای تیتوس به تدریس کلیسا "که انکار شهوات بیدینی و دنیوی ،ما باید به
صراحت پرسید در این دنیا حال زندگی می کنند ،اعمال صالح و الهی،
تحریک شده توسط امید ظهور خداوند و قدردانی از کار نجاتبخش خداوند،
برای پاک کردن یک مردم عجیب و غریب متعصب از آثار خوب ")-12 :2
14).
آشکارا یک مشکل با بی اخلقی در کلیسا تسالونیکی ) 1اینها  (6-3 :4وجود
دارد .و در عین حال کلیسا بنابراین برای آمدن دوم که برخی از پرتاب در
شغل خود را ،به طوری که برخی از آنها مشتاق بود که قریب الوقوع بود.
واضح است که مفاهیم اخلقی به زودی آمدن خداوند بود احساس نشده
است .و این است که چرا در هر فصل از آن رساله ،پل پوند در دور مورد
خداوند بازگشت -یک واقعیت است که آنها می دانستند و شاداب در مورد،
فقط ما می توانیم ،و در عین حال نمی خواهد به مفاهیم واقعی آن رو به
بال .اگر مسیح است که به زودی ،ما باید از چیزهایی که گرفتار  -بی
.اخلقی ،تنبلی ،بی مسئولیتی و غیره

خود ازمایی
دانش از آمدن از قضاوت منجر به از خود سؤال» :خداوند ،آنها آنچه به
دنبال ،به طور ناگهانی خواهد آمد  ...اما کسی که ممکن است روز آمدن او
را پایبند؟" )مال  2 :3سیپی کشیش  .(6:17باور به آمدن دوم باید به این
سوال تحریک" :چه شیوه ای از افراد باید )ما( به  ،"...که ما نسبت به روز
قیامت شتاب واداشته است؟ "چرا ،دیدن چنین چیزهایی که نگاه شما،
سخت کوش ،که شما ممکن است از او پیدا شده است  ...بدون نقطه ،و
منزه از گناه" ) 2پت  .(11،14 :3زمانی که اسرائیل می دانست خداوند بود
به نظر می رسد ،آنها خود را در برابر آن روز قربانی و کفاره آماده بود )لو
 .( 4 :9یونس به سادگی اعلم کرد که قضاوت را بر نینوا آمده .تا آنجا که ما
می دانیم ،او توبه درخواست تجدید نظر ندارند .اما دانش بسیار از داوری
آینده را در خود یک امر ضروری ،دستور ،به بود به توبه ) 4،5 :یونس .(3
"اجازه دهید تخت طاهر شود :برای زناکاران را خدا داوری خواهد" )عبرانیان
 4 :13آر وی ( .فساد جنسی غیر ممکن است اگر ما واقعا باور و نه صرفا
.می دانم  ...که روز قیامت در حال آمدن است
نگران نباشید در مورد چگونه مرد قضات شما
قرنتیان  5-3 :4تجدید نظر به واقعیت قضاوت خدا در آینده به عنوان 1
مبنایی برای توجه بیش از حد به مرد چگونه قضات ایالت متحده پرداخت
نیست .اگر داوری خدا این بدان معناست که همه چیز به ما ،چه مردان می
گویند یا فکر می کنم در مورد ما ،یا آنچه که ما درک آنها انجام شده است،
نمی خواهد با ما وزن به شدت .واقعیت نهایی از زندگی ما حس قضاوت
خدا در آینده ،نه آگاهی از قضاوت حاضر انسان است .اگر ما واقعا درک این
واقعیت ساده که فقط خدا قاضی است ،این است که تنها وجود دارد کسی
که می تواند ما را قضاوت ،که مسیح خواهد آمد ،پس ما را با پل از قلب ما
می گویند" :او این است که روحانی  ...خود از هیچ مردی در نظر گرفته ")1
قرنتیان  .(2:15البته ،مردان ما داوری کند ،و آن لطمه می زند .اما ما به
عمل و با توجه به این واقعیت است که در نهایت ،آنها می توانند ما را
قضاوت کرد احساس می کنم .برای تنها یک قاضی ،به چه کسی همه ما باید
.به زودی حساب وجود دارد
دانستن ترور خداوند در روز داوری ،دانستن است که مسیح خواهد آمد ،پل
به دنبال استفاده از این برای متقاعد کردن مردان ،از جمله مؤمنان در
قرنتس به ترک نگرش درهم و برهم خود را به حقیقت خدا .درستی درک
واقعیت داوری آینده باعث می شود ما چشم ببر را ببینید ،درک مسائل
واقعی زندگی معنوی و روحانی ،ذات واقعی از صلیب حمل مسیحیت را

ببینید .ما بر این باوریم که هر چه ما افشانده ،که ما درو خواهد کرد.:
).غلطیان  (.7،8 6و بنابراین ما بر این اساس زندگی می کنند
کلمات ما
در لحظات کم خود ،شغل داد تا ایمان به یک  -و این به عنوان بهانه ای برای
"دهان من خودداری نمی کند« )ایوب  .(10،11 :7اگر ما هیچ امیدی به
آینده ،کافر که مسیح خواهد آمد ،هیچ کنترل کلمات ما )ایوب  (13:13وجود
دارد .و در عین حال ما به عنوان مردان و زنانی که می دانم که کلمات ما ما
خواهد شد و یا توجیه را محکوم کرد ،که خداوند ما را برمی گرداند زندگی
.می کنند
بدون گناهان پنهانی
کار اخراج به عنوان مسخره این پیشنهاد که او زنا با پرتاب تماس سوال
متعهد شده بود" :؟ برای چه بخشی از خدا وجود دارد از بال و چه میراث
متعال از در بال است تخریب به ستمکاران نمی کند؟" )ایوب .(2،3 :31
برای کار ،واقعیت داوری آینده آنقدر بزرگ است که آن را به طور خودکار
.هر رفتار غلط انجام شده در راز مانع بود
ما به درک که عیسی زود کامل جدا از تفسیر ما از نبوت ،ما باید زندگی 2.12
ما به عنوان مردانی که در انتظار بازگشت از پروردگار خود در هر لحظه
.زندگی می کنند
دوست داشتنی برادران ما
خداوند یهودیان که آنها نشانه هایی از بار خود را تشخیص نه به عنوان آنها
باید امروزه به عنوان مثال آنها پرداخت توجه به قریب الوقوع از روز خداوند
بود که در الف دی  70آمده هشدار داد ،و نه شد آنها درک که پادشاه
اسرائیل در واقع در میان آنها بود .او مستقیما در ادامه به آنها مثل در مورد
نیاز به با برادر ما به توافق برسند ،چرا آنها را در راه خود را به قضاوت بود.
او در پیوند این دو موضوع ،از خود نشانه هایی از زمان و مخالفت خود را با
برادر خود را تشخیص نیست ،با سوال" :و به همین دلیل حتی از خودتان
قضاوت شما که چه درست است؟" )لوقا  .(59-56 :12او به نظر می رسد
و گفت که بصیرت خود را از علئم از زمان بود که با بصیرت خود را از نیاز
به عشق و بخشش از برادر خود متصل شود .لینک های اساسی همان است
که در عبرانیان پیدا شده است ،10:25 .که در آن ما را تشویق به ملقات با
هم و یکی دیگر را تشویق "و خیلی بیشتر ،به عنوان نویسنده روز نزدیک
ببینید" .به این معنا که روز است رسم نزدیک باید بیان در عشق و مراقبت

ما را به سمت برادران ما نشان می دهد .خداوند و تشویق به با دشمن ما
موافق به سرعت ،در حالی که ما در راه به قضاوت هستند و او می گوید
این در زمینه هشدار ما با برادر ما )کوه  (23،25 :5آشتی داد .در پرتو
نزدیک قضاوت است فوریت نیاز ما برای آشتی هر دو با برادر ما و در نتیجه
.با خدا )است او "دشمن" در مثل چیست؟( وجود دارد
اسرائیل باید فقط و سوء استفاده از برادران خود بوده است ،دقیقا به این
خاطر "نجات من نزدیک است به آمده" ) .(1 :56ما به انجام عدالت ،چون
عدالت خدا در مورد به آشکار شود است ) 1 :56آر وی ( .ما به دنبال
زندگی می کنند زندگی پادشاهی کن ،دیدن ما تا به زودی ،با فیض ،زندگی
.آن به هر حال
اگر ما با آگاهی که خداوند تواند در هر لحظه بازگشت زندگی می کنند ،پس
از آن ما را در راه است که شامل انجام و تفکر و گفت :همه چیز ،که ما
نمی شرمنده شد خداوند به بازگشت در حالی که ما در حال انجام آنها
زندگی می کنند .کار منعکس شده است" :اگر من از حقوق بنده من
تمسخر  ...چه می توانم انجام دهم اگر خدا ظاهر شد؟ اگر او از من پرسید:
چه چیزی می تواند جواب من «)ایوب  :31ترجمه  13،14استفان میچل(.
زندگی در دانش بازگشت خداوند در هر لحظه اساسا راه ما را از بودن و
.زندگی تاثیر می گذارد
از طریق غسل تعمید ،وعده به ابراهیم و دیوید به ما اعمال می شود2.13 .
ما واقعا باید به این امید نجات در انگلستان؛ ما روحانی اسرائیل ،در رابطه
با خدا پیمان بسته ،و در نتیجه مردم از خدا و جدا از این جهان است.
ابراهیم پدر معنوی ما می شود .عهد جدید بدان معنی است که قدیمی انجام
.شده است به دور است
وعده به ابراهیم وعده داده "برکت" ،و این است که در عهد جدید به عنوان
برکت آمرزش گناهان و نجات تفسیر شده است .عنوان الهی "ال " ،خداوند
متعال ،اغلب با برکات وعده داده شده به ابراهیم و نسل او همراه )پیدایش
1 :17؛ 3 :28؛ 35:11؛ 3 :48؛  .(49:25اما یک مورد را می توان ساخته
شده است که "شادای" به شادی فعل سامی مصر و سایر مربوط ،به
صرفه جویی ،و یا به عنوان یک اسم ،سایه دار ،نجات دهنده ) .(1مشاهده
شده است که مردم مصر و دیگر سامی نام شخصی خود را به خدا خود را
با این ایده از شاد] -به نام خدا[ -شاد] -نام شخصی[ ،یعنی متصل است،
"خدا چنین و چنان من موجب صرفه جویی ) .( 2ال شادای ،خدا نجات

دهنده ،به عنوان چنین از طریق وعده های برکت روحانی ،یعنی نجات ،که به
.پدران ساخته شده بودند نشان داد
این شده است به خوبی نشان داد که پادشاهان در زمان دیوید به دنبال
خدایان خود را لطفا با ساخت آنها یک معبد ،یک خانه دائمی ،در زمان عروج
کنند .این قرار بود نشان دهد که چگونه از خانه و یا سلسله از پادشاه جدید،
دائمی باشند توسط خدای ) (3ساخته شده است .اما خداوند هیچ یک از که.
رفتار وفادار پسر داود و یا دانه بود آنچه را که سلسله دیوید ،نه ساختمان
یک معبد را تضمین کند .پاسخ خدا این فهم در سر خود را تبدیل دیوید که او
نمی تواند خود را انجام هر کاری برای اطمینان از جاودانگی خانواده اش
بگیره .او تا به حال به آنها آموزش در راه خدا؛ و اجازه می دهد فیض خدا به
او ساخت یک خانه ،به جای فکر که او می تواند یک کار فیزیکی و بتن برای
خدا که فیض خدا اطمینان را انجام دهد .خدا می خواستم به یک پیمان با
دیوید ،با فیض خود ،به جای هدیه تقاضا و اطاعت به خاطر اطاعت .با این
حال ،فضل خود را بدان معنی است که ما نمی تواند منفعل به آن است.
میثاق با ابراهیم و اسحاق از توسط دیوید به عنوان یک قانون سخن گفته
اند ،به این معنا که آنها مورد نیاز کارهای معینی از آن در آن عهد ) 1تواریخ
 .(19-15 :16و کسانی که عهد همان الزام آور بر همه تعمید مسیح )گال
 ،(29-27 :3و به امید پادشاهی که آنها نیز به یک "شریعت" بر رفتار ما
حاکم شود .ای زی 20:37 .صحبت می کند از "باند میثاق"  -و "پیوند" به
معنای واقعی کلمه به زنجیری ،یک کراوات که متصل می شود ،که محدود
می کند .در ارتباط میثاق شود بنابراین معنی است که ما آزاد برای انجام که
ما دوست داریم نیست؛ یک عنصر از مقررات در زندگی ما وجود دارد ،اما
البته آن را به یک هدف :به ما به ملکوت خدا را به ارمغان آورده و در حوزه
رابطه با او است .اما عهد یک چیز دو طرفه است .این کراوات متصل می
شود که امر به خدا بیش از حد ،از این رو فوق العاده ،ایده تکراری ،از او ،
وفاداری خود را به ما میثاق مردم او .او به همین ترتیب حمل یک نوع از
مسئولیت به ما" .این روز شما خداوند قسم خورده اند به خدا خود را  ...و
در این روز خداوند به شما اعتراف به مردم بسیار خود را ،او به عنوان به
).شما وعده داده" )تثنیه 17،18 :26
Notes
(1) Donald Redford, The Biblical Story of Joseph (Leiden: E.J. Brill, 1970) p.
129.

)(2) Jaroslav Černý, Ancient Egyptian Religion (London: Hutchinson's, 1952
p. 72.
)(3) Baruch Halpern, David’s Secret Demons (Cambridge: Eerdmans, 2001
pp. 337,338.

تعریف درست از روح القدس تفکر و قدرت خدا است .آن را از طریق کلم 2-20.
خدا کار می کند .کتاب مقدس با الهام از روح القدس نوشته شده بود و بنابراین
.کلم خدا
خواندن کتاب مقدس و اجازه دهید آن را راهنمای درخواست نماز خود
مرتب کردن بر اساس چیزهایی که ما به نماز خواهد شد توسط این تحت تاثیر
قرار بپرسید .و ما کلم خدا با احترام واقعی و شور خواندن ،دانستن این است که
واقعا صدای خدا صحبت کردن به ما ،و این واقعا منبع روح مقدس خدا که می
تواند در شخصیت ما کار که در مورد آن دگرگونی که ما همواره می دید به ارمغان
بیاورد .تعجب از کتاب مقدس ،به عنوان بسیار خود خود وحی خدا ،با ما باقی می
ماند .پاسخ درست به اعتقاد الهام از کلمه است که ما واقعا باور می )یوحنا.
 ،(19:35و ما را به اسرار قلب ما فاش ) 1قرنتیان  (14:25را ببینید .به همین
ترتیب ،اگر ما درک واقعیت صلیب ،افکار و اندیشه های قلب ما خواهد شد نشان
داد )لوقا .(02:35 .قدرت از اصول اولیه منجر به دانش خود واقعی و معاینه خود.
اگر کلمات او را در ایالت متحده پایبند باشند ،ما از شما خواهد خواست آنچه مورد
نظر ما و دریافت آن ،چرا که ما می خواهیم با توجه به اراده خدا در کتاب مقدس-
نشان داد و باید ساخته شده اراده او ،اراده ما .و در نتیجه ما به سمت بال مارپیچ
.مثبت در زندگی دعای ما با پدر را وارد کنید
آزادی از گناه
تعریف نادرست از روح القدس به عنوان یک نیروی که بدون کنترل ،میآورد ،یک
فرد و آنها را بر عهده می گیرد به نظر من به عنوان یک راه از اجتناب از گرفتن
مسئولیت برای احساسات و رفتار خود ما است .چنین تعریف نادرست از روح
القدس تصمیم گیری تا به حال موضوع زندگی برای ما می توانید به روش های غیر
واقعی و ساده به زندگی منجر شود ،دادن اجازه برای جلوگیری از پیچیدگی های
زندگی و مشکلتی .این یک شکل از انکار معنوی فراهم می کند که راه حل های
پت به مبارزات ضروری است .هنگامی که آن را آشکار می شود که آن را کار

نکرده ،فرد بهانه آن را با گفتن روح آنها را به سمت چپ یا آنها را به گناه کاهش
.یافته است
اعتقاد به روح القدس ،شیاطین ،و شیطان مسئولیت برای رفتار از فرد و مکان"
های مسئولیت در قلمرو ارواح حذف می کند .یک باور بسیار سالم است که شما
مسئول رفتار خود می باشد .اعتقاد به قدرت های خارجی که حمله و کنترل مخرب
"شخص انسان است .به همین ترتیب اعتقاد به معجزات روح القدس به عنوان راه
حلی برای همه چیز ،حداقل در راه بسیاری از پنطیکاستی آن را بیان ،نشان می
دهد که قدرت و مسئولیت به عمل وجود داشته باشد در جایی خارج از فرد است.
این نتایج در مرزهای نفس فازی ،سردرگمی در مورد آنچه است خود و آنچه جدا از
خود است ،که ما که هستیم .باور به روح یا در اختیار داشتن شیطان ما را احساس
خارج از کنترل .اما در نظر گرفتن اینکه چگونه به خوبی عیسی خود می دانستند.
در بیابان او می تواند به "شیطان وسوسه خود او صحبت می کنند .او را دیدم که
چگونه به روشنی تقسیم گوشت و روح و روان در درون او بود .این شاید به همین
دلیل است که مردم می تواند تبدیل به نزدیک به مسیح -برای او نزدیک به خود بود،
در تماس با که او واقعا بود .و این ،به من ،نتیجه بزرگ عملی درک ما را از شیطان
به عنوان یک شخصیت برای گناه به سمت داخل و تمایل ما به گناه است .ما
خودمان می دانیم ،ما را از هم جدا کردن آنچه ما است و چه چیزی نیست ،به
نقطه که پل می تواند نوشتن آنچه که او در رومیان  7مورد جدایی دو نفر در درون
او است .او به وضوح که او بدون شناسایی "است نه بیشتر من است که آن را
".انجام دهید ،اما گناه که در من ساکن است
عمل کردن تفکر ما
یک نکته در مورد نیاز به تعریف روح القدس صرفا به عنوان قدرت خدا قدرت به
عنوان برهنه صدا می شود .تمدن های باستانی درک خدایان به سادگی »قدرت«.
این ایده منجر افلطون را به این نتیجه که به خاطر آنها قدرت بودند ،آنها بدون
شور و شوق بودند ،به عنوان قدرت انتزاعی است .اعتقاد به این که خدایان نمی
تواند از نظر احساسی تحت تاثیر قرار هر چیزی خارج آنها  -ارسطو این ایده
توسط نوشتن "بی حسی الهی" در زمان بیشتر .،و هنگامی که مسیحیت مرتد آمد
به نوشتن عقیده آنها ،آنها همان اشتباه ساخته شده است .شورای کلسدان )الف
دی  (451کسانی که احساس کردند که خدا "ممکن است" ،یعنی قادر به در
احساسات او رنج می برند را محکوم کرد .و در سال  1646وستمینستر اعتراف
به ایمان اعلم کرد که خدا است "بدون  ...احساسات ،تغییر ناپذیر" .این بدجور
اشتباه است .خدا احساسات است .قدرت او  /اقدامات نشان می دهد شور و
شوق از افکار و احساسات او .اسرائیل اغلب به خدا به عنوان تنها "خدا قدرت که

آنها را پیروزی به ارمغان بیاورد مربوط می شود .آنها همان اشتباه ساخته شده
است؛ آنها او را به عنوان یک واقعی ،زندگی می کنند ،خدای شخصی درک نیست.
اما روح خدا صرفا قدرت او نیست .کتاب مقدس" ،روح" به هر دو افکار و قدرت
اشاره دارد .روح خدا به او فکر می کند که چگونه آنچه اشاره و احساس می کند
.در واقع در اعمال خود نشان داد
به همین دلیل است که از افکار خدا و آثار خدا اغلب به عنوان مثال:5 :92 .
"چگونه بزرگ اعمال تو! و افکار تو بسیار عمیق است " .آنچه خدا فکر می کند ،او
می کند .او است مانند بسیاری از ما ،پر از بیهوده ،خالی ،افکار ناتوان ،که به هیچ
چیز در عمل آمده است .و این است که چرا روح خود را به طرز تفکر و قدرت که
به انجام اقدامات که از این نشئت میگیرد .و هنگامی که ما این واقعیت است که
روح خود در او است که به روح ما ،که ما به داشتن روح خود در او درک  ...سپس
لینک بین فکر و عمل تبدیل به یک گاز گرفتن ضروری برای ما بیش از حد .ما در
جهان از تفکر خالی زندگی می کنند ،از کلمات خوب و احساسات واقعا احساس
ما در نظر ایدههای بزرگ .اما به نظر نمی رسد به صدور در بسیار در همه .یکی از
ویژگی های برجسته از صحبت های ما به نظر می رسد بحث مشتاق ،در مورد
پروژه های ممکن ،ایده ها" ،چه واقعا مورد نیاز است  ...چیزهای  ...اما من شک
دارم که نسل ما بیشتر از سایر نتواند به اجرا در عمل حتی کسری از آنچه که ما
صحبت در مورد .مکالمات بین مؤمنان بنابراین اغلب شبیه به این .با این حال ،روح
خدا است و نه فقط فکر ،انتزاعی صرف نیست .آن را به یک قدرت عمل مطابق
با تفکر او است .و به این معنی است که اگر چه خدا می تواند هر چیزی او دوست
دارد انجام دهد ،او نمی کند .به عنوان لئوناردو بوف آن را" ،خدا  ...در قدرت
".ضعیف اما قوی در عشق است
خداوند عیسی وسوسه ما به اشتراک گذاشته .او انسان را از طبیعت ما بود2-21. ،
.عیسی پیش وجود ندارد
یوحنا 11 .صحبت می کند چگونه آموزش که عیسی بود نه واقعا انسان با "کار 2
شر" همراه است .مطمئنا مفهوم این است که ،اعمال خوب توسط یک درک
درست از انسانیت خداوند ،و آثار شیطانی امتناع الهام گرفته از این آموزش را
بپذیرد .آزمون اصالت که جان حدود دو چیز ساده محور فرمان :آیا کسانی که به
شما آمده است درک درست از ماهیت عیسی مسیح را نگه دارید .و آنها دوست
دارند .دو چیز با هم .و آنها یک آزمون عادلنه حتی امروز .برای که در آن هیچ
عشق وجود دارد ،آموزه های واقعی از عیسی واقعا بر این باور نیست ،مهم نیست
.چقدر به سادگی آن را در کلمات و نوشتن بیان شده است

نماز پررنگ و شاهد
بنابراین در دور از زندگی روزمره ،او خواهد شد یک واقعیت زنده ،مانند دیوید ما را
به خداوند عیسی قبل از صورت ما تمام روز ببین .ما واقعا بر این باورند که ممکن
است از طریق بخشش کار چنین یک نماینده است .و واقعیت به عنوان مثال او به
معنی بیشتر به ما ،به عنوان الهام بخش زندگی به بال طبیعت کمتر ما افزایش
یابد .قدردانی از آموزه کفاره ما را قادر به قبول دعا؛ "ما باید جسارت و دسترسی
با اعتماد به نفس توسط ایمان"  -و نه فقط توسط ایمان « ،اما به عنوان یک
نتیجه از ایمان )افسسیان  .(3:12عبرانیان به طوری که اغلب با استفاده از کلمه
"نتیجه" .به دلیل حقایق از کفاره ،نتیجه ما می توانیم با قاطعیت آمده قبل از تاج و
تخت خدا در نماز ،با یک قلب واقعی و وجدان روشن )عبرانیان  .(4:16این
"جسارت" که کفاره را فعال کرده خواهد شد در وجود ما 'پررنگ' در شاهد ما
منعکس شده ) 2قرنتیان 3:12؛ (4 :7؛ تجربه ما از عادل به حساب خواهد ما را به
یک اعتماد به نفس طریق که تمام ما .این قطعا چرا جسارت ،چنین ویژگی بود و
شعار کلیسای اولیه )اعمال رسولن 13،29،31 :4؛ افسسیان 3:12؛ فیل 01:20؛
 1تیم 3:13؛ عبرانیان 19 .:.10؛ یوحنا  .(4:17 1استفان واقعا بر این باور بودند
که عیسی خداوند به عنوان نماینده خود و مدافع خود را قبل از به تخت فیض
ایستاده بود .اگر چه توسط یک دادگاه زمینی را محکوم کرد ،او با اطمینان باعث
می شود درخواست تجدید نظر خود را در دادگاه بهشت )اعمال رسولن .(7:56
بدون شک او بیشتر توسط حقیقت اساسی که هر کس اعتراف خداوند عیسی قبل
از مردان ،به او قبل از فرشتگان در دادگاه بهشت اعتراف الهام گرفته شده بود ).
).لوقا 8 :12
ارتباط بین کفاره و ایمان در دعا نیز در  2قرنتیان به ارمغان آورد 01:20 .ار اس
وی " :برای تمام وعده های خدا در او می آره همین دلیل است که ما را از طریق
او مطلق آمین .«.وعده های خدا از طریق موت خداوند را مورد تایید قرار گرفت،
و این واقعیت است که او به عنوان نسل ابراهیم درگذشت ،پس از بر ذریت او
جمع ابراهیم در نمایندگی گرفته )رومیان  .(8،9 :15به این دلیل" ،ما ]در حساب
از بودن در[ او مطلق آمین از طریق" .ما صمیمانه می تواند می گویند" :آمین،
پس از آن می شود ،به دعاهای ما در حساب از ایمان و درک درستی از کار کفاره
.او ما است
عشق
این واقعیت خداوند عیسی نمی قبل از وجود به عنوان یک فرد نیاز دارد برخی از
مراقبه است .نوع افکار که به عنوان ما به تنهایی در شب ،زل زده به آسمان برای
ما آمده است .به نظر می رسد آشکار است که وجود دارد باید به نوعی از ایجاد

قبلی )بازدید کنندگان( ،به عنوان مثال شده برای ایجاد فرشتگان .خدا از بی نهایت
وجود داشته است ،و در عین حال تنها  2،000سال پیش آیا او تنها او و پسر مولود
او .و پسر یک انسان به منظور صرفه جویی انسانها -تنها چند میلیون نفر از ما )در
صورتی که( ،که در مدت زمان  6،000سال زندگی می کردند .در شبح از زمان و
فضای نامحدود ،این شگفت انگیز است .که تنها پسر خدا باید برای یک بسیار کمی
از ما اینجا بمیرم ،ما که در سطح این سیاره کوچک برای یک لحظه زودگذر زمان
خزید .درگذشت او را که خدا می تواند کار کردن نجات ما .و عشق به خدا برای ما
به یک مرد جوان ازدواج باکره تشبیه ) .(5 :62خداوند متعال ،که از ازل وجود
داشته است ،به یک تایمر اولین شبیه نمود ،با تمام شدت و انتظار شاد و عدم
سرخوردگی .و بیش از این .عیسی که نمی از پیش وجود دارد ،اما مثل من بود،
برای من فوت کرد ،در راه شرم آور است که او انجام داد .قلب و ذهن ما ،با تمام
قدرت خود ،در چشم انداز بی حد و حصر از دست داد .عشق خالص او برای ما،
مدارا خود ،باید معنی است که ما نیز باید برای رسیدن به زندگی از همه مردان،
هرگز فکر آنها در زیر ما هستند یا بیش از حد ناچیز و یا دور از ما .جای تعجب
نیست که  1یوحنا 15،16 :4 .توصیف و اعتقاد داشتند که عیسی پسر خدا را به
.عنوان باور عشق است که خدا به ما است
مسیحیت صادق است که روابط شخصی مهم تر از هر چیز در این دنیا ،و این راه
واقعا انسان به زندگی است -در آخرین تحلیل به عشق ،به طور مداوم ،با صراحت
کامل خودمان دور را به خدا و به دیگران است .و در عین حال این در نهایت در
این واقعیت است که ما به دنبال بالتر از همه چیز پس از به عنوان مثال عیسی به
دنبال ریشه دارد .این مثال به دلیل انسانیت مجموع عیسی تنها حقیقی و واقعی
است .همانطور که او این چیزها آموخته ،تا او آنها زندگی می کردند .کلمه عشق
گوشت او ساخته شده است .در عمیق ترین سطح از انسان ،او از یک زندگی
کامل انسانی است که این جهان دیده است بود .و دقیقا به دلیل بشریت به خود،
دقیقا چون او بود که "بسیار خدا" اما "مرد عیسی مسیح" ،چرا که عیسی وجود
داشته باشد پیش نیست ،ما باید الگوی برای زندگی ما و بودن .به ادعای عیسی
بود "خدا" است که به او بی شخصیت .آن را از بین می برد تعجب از شخصیت او
.و همه او واقعا بود و است و همیشه خواهد بود
واقعیت قضاوت
ما خواهد شد در مرد قضاوت مسیح عیسی )اعمال رسولن  17:31ار وی میلی
گرم .(.این به این معنی است که این واقعیت بسیار عیسی پیش وجود ندارد و
انسان را می سازد او قضاوت سازگار و اصرار ما از تمام رفتارهای انسانی ما

است .و دقیقا به این دلیل ،پل استدلل می کند ،ما باید در حال حاضر توبه .او
.قضاوت دقیقا زیرا پسر انسان است
نتیجه
جان را به چنان سر و صدا و اعتقاد داشتند که عیسی در جسم آمد زیرا او می
خواهد برادران خود را به روح همان است که در عیسی مسیح بود خانه در گوشت
خود ) 1یوحنا  .(2،4 .:4او آنها را می خواهد به دید که انسان ،بودن در گوشت،
هیچ مانع برای خدا به ساکن در .همانطور که عیسی مسیح در جهان بود ،به طوری
که ما به در جهان است ) 1یوحنا 04:17 .جی کی .(.این است که چرا از آن بسیار
.مهم است درک کنند که خداوند عیسی واقعا انسان بود گوشت او گوشت ما بود
عیسی مسیح پسر خدا است22-2.و
زندگی در عشق
یوحنا .به شدت پیوند اعتقاد به عیسی مسیح به عنوان پسر خدا با زندگی عشق 1
واقعی .آنها از "آغاز" از تماس خود را با انجیل که مسیح پسر خدا بود شنیده بود.
و در عین حال نیز "از آغاز" آنها نیاز به عشق به یکدیگر آموزش داده شده است.
"پیام" که آنها از ابتدا شنیده بود که مسیح پسر خدا بود ) 1یوحنا  .(02:24و در
عین حال آن را نیز این بود که ما باید از یکدیگر ) 1یوحنا  (3:11دوست دارم .این
است که چرا در زمینه آموزش نیاز به عشق ،جان هشدار آموزش نادرست در
مورد ماهیت مسیح به عنوان پسر خدا ) 1یوحنا 22،23 :2؛ 4-1 :4؛  2یوحنا
" . .(7/11کلمه  ...از آغاز" به "آرم" از مسیح بود:؛ )یوحنا  (.3-1 1و در عین حال
در نامه جان ،کلمه از آغاز بود که ما باید یکدیگر را دوست ) 1یوحنا 7 :2؛ .(3:11
این جوهر اعتقاد به مسیح است :برای هر یک از دیگر دوست دارم .این جایی
.است که به تعلیم مسیح به عنوان پسر خدا منجر می شود
دفاع از ایمان
و به همین دلیل ،پل را به دنبال یک نفرت ،بر هر دو یکی دیگر از کسانی که انجیل
اعتقادی" ،یکی دیگر از عیسی" آموزش) .:غلطیان  (.8،9 1و همچنین کسانی که
خداوند عیسی شخصا ) 1قرنتیان  (16:22نوشته .یوحنا هستند با دو موضوع پر
دوست ندارد :دفاع از ایمان ذکتران ،به خصوص در مورد ماهیت و شخص عیسی؛
و  ...عشق به یکدیگر" .این فرمان او است ،که ما باید بر روی نام پسر او عیسی
مسیح ایمان آورده ،و عشق به یکدیگر" )" .(3:23هر کس ایمان که عیسی مسیح
است از خدا تولد :و هر که او را دوست دارد یکی که او را دوست میدارد و
همچنین آورد که مولود از او است" ]یعنی برادرت[" .اگر ما یکدیگر را دوست
بداریم ،خدا ساکن در ایالت متحده  ...هر کس باید اقرار کند که عیسی پسر

خداست ،خدا ساکن در او" ) .(12،15 :4اما چرا این ارتباط میان عشق و باور به
عیسی ناصری بودن پسر مولود خدا وجود دارد؟ به لحاظ اعتقادی ،می توان گفت
که اگر ما عیسی مسیح را به عنوان پسر خدا ،پس ما باید به همین ترتیب قبول
پسر دیگر همه خدا ،مولود به عنوان آنها به روح خود می باشد .اما در عمل ،ما در
حال تدریس به دیدن تعجب خالص از روشی که در آن خداوند متعال فرزندی بود و
به آن پسر ،آزادانه و بسیار دردناک ،برای ما ...؟ تعجب خالص خدا داشتن فرزند
پسر از طبیعت ما ،یک کودک و پس از آن یک مرد که ذات خداوند در جسم انسان
و وسوسه نمایش داده به ما نشان داد .و سپس به او را به ما  ...اگر ما این را
ببینید ،ما به طور طبیعی را نشان می دهد عشق به برادران ما .بنابراین این تنها
یک مورد از فکر بله ،ما معتقدیم مسیح پسر خدا ،نه خدا پسر -و دوره بود .شماره
بی نهایت بیشتر به آن از این وجود ندارد .این ایمان و درک می توانید پاره کردن
هر مانع بین مردان ،و ارائه الهام بخش برای یک زندگی واقعی ،قربانی عشق به
خود .تعجب واقعی از آن همه به سادگی باید بر مدیتیت .که پسر بسیار خود خدا
باید آنقدر کوچک شروع شود ،به عنوان یک تخمک" ،یک تخم مرغ تک بارور به
سختی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است ،یک تخم مرغ که تقسیم و تا زمانی
".که جنین شکل گرفت ،بزرگ سلول با سلول در داخل یک نوجوان عصبی
اعتماد به نفس
از آنجا که عیسی تنها پسر خدا بود ،بنابراین او پر از فیض پدر و حقیقت است.
یوحنا 01:14 .باعث می شود این ارتباط بین احساس پری و تنها فرزندی .از آنجا
که از تعجب از این ،ما به همین دلیل باید او را بشنوند ،احترام و در نتیجه اطاعت
از کلم او تنها به دلیل قدردانی ما از او چه کسی است و بود -پسر خدا )لوقا.
 .( 09:35کامل به سادگی ،به واقعا به عیسی ایمان به عنوان پسر خدا بدان معنی
است که ما یک امید از عبور از دروازه های فراتر از قبر به پادشاهی )کوه 16:16
.سی پی  (18داشته باشد
در عین حال ما می توانید با این اساسی ترین از همه حقایق روحانی آشنا شوند
بیش از :که عیسی پسر خدا است .ما آن را می دانم ،و در عین حال ما نمی توانیم
آن را در عمل مطمئن شوید .یوسف و مریم معتقد بودند عیسی مسیح پسر خدا
بود .مریم همه بشریت کسی است که این به شدت می دانستند .و در عین حال
زمانی که آنها عیسی به معبد در سن  12سالگی انجام گرفت ،آنها آنقدر با تمام
حواس او را پرت بشر که پیامدهای آشکار بودن او پسر -خدا نیست عیسی بن
یوسف را فراموش غرق شدن بودند .او حتی او را سرزنش می کند که "پدرش"،
جوزف ،در مورد او نگران بود" .چگونه است که شما به من درخواست شده بود؟
شمال شما نیست که من باید در خانه پدر من خواهد بود؟" تا اگر به می گویند:
"بیا ،اگر ما به اورشلیم برود ،آن را به شما آشکار من به خانه پدر من در حالی که

وجود دارد) :لوقا  02:49ار وی( نظر او این بود؟ که در آن شما می تواند به من
 ....پیدا کنید
عیسی هرگز گناه 2-23.
دادن به فقرا
که تا چه حد این مرد از ناصره ،که عطسه و خواب آلود و تشنه به عنوان ما ،واقعا
آشکار خدا در جسم بود ،که عیسی انسان هرگز گناه  ...این نیاز مراقبه شخصی
پایدار است .که از حنجره از یک یهودی فلسطینی واقعا آمد جلو کلمات خداوند
متعال ،در دایره زنگی و لهجه روستایی هم میهن یهودی؛ به حدی که آن را به حال
گفت که هرگز مرد آشکارا سخن گفت مثل این مرد .و او خود را می تواند ما را
اطمینان می دهم که آسمان و زمین می گذرند ،اما نه به قول او )توجه داشته
باشید لینک با پی اس 27-25 :102؛ عبرانیان  ... (.12-10 :1که عدالت خدا
خودش عالی آشکار شد در خون و بافت و پوست عیسی  ...که این مرد برای ما
مرد  ...دوباره افزایش یافت ،صعود  ...و در حال حاضر کار می کند کار صرفه
جویی در خود را برای ما ،ساعت به ساعت .علمت گذاری به عنوان سوابق چگونه
یک مرد یک بار در یک راه بدون مقدمه خداوند عیسی را به عنوان "استاد خوب"
خطاب .پاسخ خداوند بود برای گفتن که اگر آن مرد واقعا او را به عنوان "خوب"
او باید برای به اشتراک گذاشتن صلیب خود را ،و فروش آنچه که او بود و دادن به
فقرا پذیرفته شده است .وسعت واقعی از خوبی عیسی و این واقعیت ساده که
عیسی هرگز گناه ما را به پاسخ عمیق شخصی حرکت می کند ،اگر ما واقعا آن را
.درک
الهام به گناه
واقعیت این است که خداوند عیسی انسان بود و در عین حال کامل بود یک چالش
بزرگ به تلش معنوی ما است .دیگر نمی تواند صرفا سرزنش طبیعت ما برای
نقص ما است .تد منطق این نقطه در نوشته های مختلف خود را ) (1توسعه یافته
است .رودولف آن خلصه" :آدم گناه و فوت کرد ،اما  ...آن را اجتناب ناپذیر نبود
).که پسر یا فرزندان بعد از او نیز شکست خواهد خورد2) ".
(1) See, e.g., E.M. Spongberg, From Faith To Faith (Peakhurst, NSW, Australia:
2001).
(2) Rudolf Rijkeboer, Jesus' Last Message (Voorburg, Holland: De Broeders In
Christus, 1998) p. 38.
.عیسی مسیح است 24-2
موعظه او

اگر ما مسیح را انکار ،ما انکار کند که عیسی مسیح ) 1یوحنا  (02:22است .و در
عین حال ما را انکار عیسی مسیح است اگر ما او را موعظه نیست )کوه .(10:33
که آن را زیر اگر ما واقعا بر این باورند که عیسی نه تنها عیسی ناصری اما مسیح
خدا است ،بنابراین ما او را انکار کند اما او را موعظه می کنند .به همین دلیل
است ارتباط بین اعتراف عیسی به عنوان مسیح و موعظه او وجود دارد ) .یوحنا
09:22؛ اعمال 5 :18؛ فیل  .(02:11مرجع در فیل 10،11 :2 .به هر رکوع زانو و
هر زبانی اقرار خداوندی عیسی است که شاید یک مرجع برگشت به کمیسیون
بزرگ او را به همه مردم است .آن روز که هر زانو به خداوند عیسی تعظیم خواهد
بود در نتیجه از نتیجه تجلیل او .درک از که خداوند عیسی واقعا است و ارتفاع
تجلیل حال حاضر خود را به طور طبیعی در یک اعتراف او را به جهان ،و همچنین
به عنوان یک اطاعت شخصی عمیق به کلم او منجر خواهد شد و خواهد شد
)عبرانیان " .( 1 :2اما و اگر شما باید به خاطر عدالت ترس خود رنج می برند ...
ترس نیست ،نه می شود مشکل است؛ اما در دل خود تقدیس مسیح به عنوان
خداوند :آماده بودن همیشه به پاسخ به هر مرد" ) 1پت  .(03:14دانستن و داشتن
عیسی مسیح به عنوان خداوند از قلب ما عمل ما را قادر به غلبه بر سختی و رنج،
و به یک شاهد مناسب فروتن در پاسخ منجر شود 4 :.) .ار اس وی  2قرنتیان (4
انجیل "انجیل جلل مسیح" است 2 .قرنتیان  17-14 :2دعوت ما پس از افتخار -او
که تنها می تواند به پیروزی مرگ او بر متقابل منجر رژه پیروزی ،که در آن ما
سربازان پیروز می گذارند ،حمل با ما سوزاندن بخور دادن برای دیدن عیسی
خداوند .این نشان دهنده موعظه ما از انجیل ،به عنوان بخشی از شرکت ما در
شکوه شاد از پیروزی خداوند بر روی صلیب .و در عین حال که بخور دادن به
عنوان یک سمبل دو هر دو از ما واعظان ،که هنوز هم عطر ،و در عین حال ما نیز
عطر خود هستند استفاده می شود .ما اما انگیزه برای آن همه بخشی از ما را در
صفوف پیروزی از خداوند است ،رفتن به آن را به عنوان در طول اعصار ،به عنوان
.او به خانه می آید از صلیب به عنوان آن بود
سخاوت
به منظور انعکاس باور او را که عیسی واقعا مسیح ،مسح بود :مریم سر خداوند )
 6تن  (26مسح کرده است .او پس انداز زندگی خود را برای این باور است .می
توان آن را ظاهرا بدون درد برای معتقدند که عیسی ،مسیح ،و در عین حال
.پیامدهای پذیرش این حقیقت ساده می تواند یک زندگی را متحول کند
خداوند عیسی مرد و برخاست ،و ساخته شده بود خداوند و مسیح )اعمال 2-25.
.رسولن  ،(2:36در حال حاضر برای ما واسطه در بهشت
ان تی  .نشان می دهد که به قبول عیسی خداوند جوهر از انجیل است .در این

معنا ،هر کس عیسی اعتراف به عنوان خداوند ذخیره خواهد شد )رومیان ،9 :10
 - ( 13اما به عیسی اعتراف به عنوان خداوند به معنای تسلیم شدن رادیکال از هر
بخشی از زندگی ما است .آن نه تنها اشاره به آن گویی کلمات "عیسی خداوند
است" .پل پیدا شده است که در هر ساعت از زندگی خود ،او را به تحمل شده
توسط قیام مسیح ) 1قرنتیان  (.15:30با انگیزه بود .این بود که چگونه عمیق
آگاهی عملی خود را از قدرت که واقعیت اساسی بود .خداوند عیسی خود را به
عنوان "تسلی" ،در پاراکتوس ارائه به ما .اما پاراکتوس معنی نه تنها تسلی ،کسی
که به قلب صحبت می کند؛ بلکه این واژه ایده شفاعت .پاراکتوس کلمه مرتبط
است ،از عجز «) 2 4،17 :قرنتیان  (8ترجمه شده است .پس چه نتیجه گیری
نیست .شفاعت خداوند برای ما باید با ما به عنوان یک راحتی گرم شدن قلب قابل
درک باشد .که خداوند واسطه ما راحت است اگر ما را بر آن منعکس اندازه
.کافی
امید
رستاخیز خداوند پایه و اساس آن ما است .با وجود احساسات و سختی مرگ خود
را ،باور ما در معاد در دین ما که خداوند ما درگذشت و افزایش ریشه دارد.
هنگامی که آرامش کسانی که عزیزانشان را در خداوند دست داده بود ،پولس به
سادگی آنها را از نظریه رستاخیز در خداوند آینده یادآوری نیست .تمرکز خود را به
جای آن بر این واقعیت است که "اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و برخاست ،به
طوری آنها نیز که خواب در عیسی خدا با او را" ) 1اینان (4:14 .است .واقعیت
رستاخیز باید چیزی به ما در برابر مرگ است که ما در زندگی با آن روبرو بود.
عیسی و نویسندگان عهد جدید به نظر می رسد من به یک بی اعتنایی تکان دهنده
از مرگ است .پولس می گوید که عیسی دارای "مرگ ملغی" ) 2تیم (1:10 .در
که مرگ به عنوان جهان را به صورت آن ،مرگ نهایی و در کل ،به ما در مسیح
اتفاق نمی افتد .این است که چرا کسانی که واقعا دنبال خداوند هرگز از مرگ
طعم )یوحنا (51،52 :8؛ هر کسی که زندگی می کند و به او ایمان آورد هرگز
)یوحنا  ( 11:26می میرند .این واقعا اما خواب .من می دانم که واقعیت سخت از
دست دادن هنوز هم لطمه می زند ،هنوز هم ثبت می کند .اما در پایان ،چرا که او
مرگ در خود را لغو کرد ،بنابراین او برای تمام کسانی که در او انجام می شود در
.حال حاضر
زندگی برای دیگران
این واقعیت عیسی است پروردگار واردات عملی حیاتی برای ما .در روم-7 :14 .
 ،9پل از نیاز به نزد خودمان زندگی می کنند نیست ،اما به جای در راه است که
حساس به وجدان و نیازهای دیگران زندگی می کنند صحبت می کند .واسه چی؟

"برای رسیدن به این هدف هر دو مسیح درگذشت ،و رز ،و زنده کرد ،که او
]عیسی[ ممکن است خداوند هر دو از زنده و مرده" .از آنجا که او پروردگار ما
است بنابراین ما برای خودمان زندگی می کنند نیست ،اما برای مسیح خداوند ما و
تمام کسانی که در او .عیسی شکل اقتدار برای ما می شود ،چرا که او در واقع
خداوند و مسیح .این صدا ممکن است واضح است ،اما نعمت و پیامدهای آن را
تبدیل به بیشتر آشکار هنگامی که ما منعکس چگونه اتفاقی در زندگی کسانی که
هیچ اقتدار شخصی مانند در تجربه خود هستند .آنها خیلی بی هدف ،به طوری که
به راحتی پریشان ،به طوری که خود محور هستند ،چرا که آنها هیچ احساس تعهد
برای مول و سرور ما به عنوان احساس دوست و دوست نداشتن تنها اقتدار آنها به
رسمیت شناختن ،و در نتیجه لذت خود است بنابراین اتفاقی در طبیعت آن است.
با این حال ،برای کسانی که واقعا عیسی خداوند شخصی را قبول ،ساختار و هدف
و نظم در زندگی انسان که اساسا در سنین ابدی پادشاهی ادامه خواهد یافت
.وجود دارد
اگر ما "بر این باورند که نام  ...عیسی مسیح" ،پس ما یکدیگر را دوست ) 1یوحنا.
ار وی ام وی  .(03:23به این باور نام و یکدیگر را دوست می "فرمان او" -
منحصر به فرد .آنها یکی و همان چیزی است .این است که چگونه مستقیم ارتباط
بین مؤمن در نام عیسی مسیح ،و عشق به یکدیگر است .کسی نمی تواند واقعا به
او اعتقاد دارند ،در تمام که او بود ،که او ایستاده و برای درگذشت ،و تمام است
.که او است  ...و این در بعضی از فرم از عشق برای اخوان انعکاس دهند
ترک زندگی از گوشت
هنگامی که پل عموم که مسیح شاه شاهان و رب الرباب است ،در خانه نور است
که هیچ مردی می تواند نزد نزدیک ،این است تنها برخی شکوفا ادبی نیست .این
است که در یک زمینه از گفتن مؤمنان به ترک ماتریالیسم ،در واقع از دام آن فرار
تعبیه شده است 1 .تیم 14-6 :6 .نگرانی این؛ و پس از آن است که در مورد عبور
تجلیل مسیح وجود دارد ) ،(15،16 :و سپس یک درخواست ادامه برای به اشتراک
گذاشتن ثروت به جای ساخت آنها را ) .(19-17 :از آنجا که او پروردگار همه
است ،ما باید ماتریالیسم و حس مالکیت بر خود ما را ترک کنید .برای ما خود را ،و
همه ما باید است برای خدمت به او بیش از حد .و اصل خود را در حال خداوند هر
جنبه ای از معنویت ما تاثیر می گذارد .دنیس ژیلت واقعا مشاهده" :تسلط است
مهمترین دستاورد استاد به عنوان خداوند و پادشاه به دست آورد« ) .(1و پیتر نیز
می گوید که کسانی که خداوندی عیسی ) 2پت (2:10 .رد در فساد جنسی افراط.
ارتفاع سیادت خود را باید به معنای کنترل خود را در زندگی ما؛ چرا که او ،به جای
احساسات خود ما ،مول و سرور روح ما است .تجلیل شگفت انگیز یوسف در مصر
پس از قیام او نمونه از که خداوند به وضوح .به عنوان یک نتیجه از تجلیل یوسف،

هیچ مردی می تواند بلند حتی دست یا پای خود را بدون به جز در حوزه قدرت
یوسف .و تجلیل خداوند دارای همان اثر و ضروری بر ما .جود  4تشابه رد عیسی
مسیح به عنوان استاد و خداوند با رد خواسته اخلقی او .اگر او واقعا خدا و استاد
.است ،ما به سادگی به زندگی غیر اخلقی که جود انتقاد زندگی نمی کنند
این باعث می شود یک مطالعه جالب به تجزیه و تحلیل زمینه های نوشتن پل که
در آن او می سازد استفاده شدید ترین از عنوان "خداوند" برای عیسی مسیح .یک
قطعه مانند در  1قرنتیان است ،07:40 -12 :6 .که در آن پل به مسائل جنسی
مربوط به کنترل خود است .در اینجا چگالی استفاده از عنوان "خداوند" بالتر از
هر جای دیگری در نوشته های او است .و او تنها با مقصود مترتب ایده به وضوح
این است که خداوندی عیسی است که اثر عملی آوردن بر زندگی ما بازی نمی
.کند
تواضع
چون عیسی خدا و استاد است ،و چون او نماینده ما در هر راه است ،بنابراین همه
که او می کرد و شد ،می شود ضروری برای ما به دنبال .بنابراین" :اگر من پس از
آن ،مول و سرور خود را ،پای خود را شسته اند؛ شما نیز باید به شستن پاهای
یکدیگر را" )یوحنا  .(13،14 :13آنها او را به نام "خدا و استاد" ،اما پاهای یکدیگر
را شستشو نیست .مثل ما که اغلب ،آنها دانش اعتقادی حق است ،اما آن را به
معنای چیزی برای آنها در عمل است .برای دانستن او به عنوان خداوند است به
شستن پاهای هر یک از دیگران ،برهنه اما برای یک لنگ ،با تمام پیش بینی های
ظریف از صلیب که در این حادثه وجود دارد" .چرا ]به دلیل تجلیل از عیسی[
]مطیع و[ کار نجات خود را با ترس و لرز ]یعنی در تواضع[" )فیل .(2:12 .و پس
از آن با قدردانی از عظمت خدا است؛ عمیق تر تحقق ما از آن ،بالتر پاسخ ما.
بنابراین سلیمان "بزرگ" خانه ساخته شده برای خداوند "برای بزرگ خدای ما از
همه خدایان است" ) 2تواریخ  .(5 :2اسرائیل به خدا دعا اما بدون معنی" ،هر چند
آنها را به بال ترین ،هیچ نام و در همه او را تمجید" )هوس  .(7 :11آنها به لحاظ
نظری او را به عنوان "بال ترین" می دانستند اما در دل آنها او را موفق به تمجید.
.و به همین ترتیب نماز خود را به عنوان کلمات خالی باقی مانده است
یعقوب  .) 1 :2جی کی ( می دهد خداوند عیسی عنوان "شکوه" )به عنوان
همچنین در لوقا 02:32؛ افسسیان  .(.1:17و جیمز این نکته را که ما نمی توانیم
باور که عیسی خداوند است ،به خداوند عیسی مسیح به عنوان خداوند جلل و
احترام از افراد است .این ممکن است یک اتصال عجیب و غریب در نگاه اول به
نظر می رسد .اما شاید به این معنا است که اگر ما ارتفاع و بیش از حد از شکوه
و عظمت خود را ببینید ،دیگران را به بی اهمیت رنگ پریده ،و در نتیجه ما خواهد

شد یا علیه هیچ کس و هیچ چیز مغرضانه به دلیل راه همه آنها به عنوان هیچ چیز
قبل از روشنایی هستند جلل خداوند ما را دنبال کنید .ار و یام جی  .این نکته را
واضح تر" :آیا شما ،در افراد پذیرش ،ایمان از خداوند جلل را نگه دارید؟"  .این
توضیح میدهد که چرا هنگامی که پل نشستم به نوشتن به کلیسا مشکل با حب
دنیا ،بی اخلقی و اصول نادرست ،او به عنوان موضوع باز مکرر او طول می کشد
.عظمت و تجلیل از خداوند عیسی
این یک چیز بیشتر به خصوص قابل توجه است که ارتفاع مطلق از تجلیل خداوند
به ما منجر به وجود دارد" .چرا خدا نیز خداوند بسیار او را در نام عیسی هر زانویی
خم شود  ...و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح ،خداوند است متعال  ...که ...
چرا  ...کار نجات خود را با ترس و لرزش ")فیلیپیان  .(12-9 .:2این کلمات را به
اشاره به است ..." :23،24 :45 .نزد من هر زانو باید تعظیم ،هر زبان باید قسم
می خورم مطمئنا ،باید یک می گویند ،در خداوند به من عدالت و قدرت است.".
همه ما پیدا فروتنی دشوار است .اما قبل از ارتفاع تجلیل او ،ارتفاع که آمد نتیجه
اسا از عمق تخریب متقابل ،ما باید زانو در فروتنی حقیقی و تحقق گناه ما ،و به
رسمیت شناختن خدا را شکر از این واقعیت است که از طریق او را تعظیم ما
شمارش صالح .ما خواهد شد در روز قیامت او را سجده قبل از ،و در عین حال
خواهد شد تا ایستاده است .بنابراین ما باید به قضاوت برادر ما که آنها نیز ساخته
شده است در آن روزه به استاد خود او می ایستد و یا می افتد ،که به ما ایستاده
.است
وحدت
کسانی که بخش انجام "پروردگار مسیح ما" خدمت نیست؛ )رومیان  17،18 16ار
وی  (.اگر آنها ربوبیت مسیح را دیدم ،آنها نمی تواند تفرقه ،اما به عشق همکاری
با برادران خود را فروتن 1 .قرنتیان شامل هشدارهای بسیاری در برابر شدن
"اغراق تا" ) 1قرنتیان 6،8،19 :4؛ 2،6 :5؛  .(4 :13این هشدارها را اغلب در
زمینه قربانی عیسی ،بره فصح آمده است .این واقعیت مرگ او به او داد معنی
است که ما باید زندگی می کنند فصح بدون خمیر مایه غرور و افتخار زندگی می
کند و از اینکه در مورد اغراق برادران منجر و غیره درک عظمت خود این معنی
است که ما نمی خواهد به دنبال به دنبال مردان است .فیل 11-1 :2 .سرود
ستایش به عیسی است بالبرنده در وضعیت بال در حال حاضر او .اما آن را تا
زمینه .متن درخواست تجدید نظر به وحدت و خود چشم پوشی در خدمت به
دیگران است .این چیزی است که درک از تجلیل او باید به منجر شود .این قطعه
نباید فقط یک راه دشوار برای توضیح به دیگران است .اجازه دهید ما واردات
.واقعی آن را ببینید برای ما

جدایی از جهان
همانطور که با بسیاری از جنبه های نظریه ،آن است که اغلب دشوار است برای
ما به درک چگونه اساسا انقلبی آنها در اولین قرن زمینه بود .و در اصل آنها باید
هیچ یک از رادیکالیسم خود را با ما از دست بدهند .دیوید بوش مشاهده ):(2
»مسیحیان عیسی مسیح به عنوان خداوند اعتراف از همه پادشاه  -تظاهرات
سیاسی انقلبی ترین تصور در امپراتوری روم" .فیلیپ به همین ترتیب )" :(3به
عنوان کلیسا در سراسر امپراتوری روم گسترش ،پیروان آن زمان تا شعار"
مسیح ،خداوند است " ،توهینی آشکار به مقامات رومی که همه شهروندان مورد
نیاز برای ادای سوگند ،سزار ]دولت[ است خداوند'"  .این صدمه ،هزینه آن ،به او
را تشخیص به عنوان خداوند .و پس از آن با ایالت متحده باید .مردان و زنان برای
این درگذشت .و ما به همین ترتیب زندگی ما در پاسخ به آن دانش همان است.
تمایل ،که خداوند خود را به توجه ما ،از تماس او را پروردگار اما انجام آنچه او می
گوید وجود دارد .برای دانستن او به عنوان خداوند در حقیقت این است به اطاعت
از او )لوقا .(06:46 .واقعیت خداوندی عیسی در مکاشفه ) (16 ،19:12مورد
استفاده برای تشویق برادران به ادامه بی باک در شاهد خود را با وجود آزار و
اذیت .عیسی خداوند از پادشاهان زمین است .وی کنترل در سراسر جهان؛
بنابراین ،هیچ نیروی انسانی می تواند ما را بدون اجازه و هدف او آسیب برساند.
نصیحت از پی اس  110 .قدرتمند است :چون عیسی در حال حاضر در دست
راست پدر نشسته ،مردم او خود را به عنوان صدقات در این ،روز قدرت خود را.
آنها در "لباس مقدس" آراسته ،چرا که پس از سفارش از  -آنها در کار است که
تجلیل او را قادر ساخته است به اشتراک گذاری ساخته شده است کشیش )مزمور
 1،3،4 :110 ).ار ام جی
سرهنگ  8،9 :2دلیلی است که چرا که در مسیح ساکن تمامی پری خدا ،تا کنون
او را بلند ،که ما به همین دلیل باید مردان پیروی نمی کنند .مرد یا زنی که واقعا با
ارتفاع تجلیل خداوند شگفت زده به سادگی نمی خواهد اجازه می دهد خود به بلند
شدن در کیش شخصیت در اطراف افراد گرفتار ،حتی اگر آنها در گروه اخوان می
.باشد
ایمان
ایمان است همچنین با قدردانی از ارتفاع تجلیل او القا می شود .او در حال حاضر
تمام قدرت در آسمان و بر زمین ،و این به خودی خود باید ما را با ایمان در دعا
الهام بخش و در نجات آینده او امیدوارند .بر اساس معابر مانند سابق7 :4 .؛
ترتیب15-10 :12 .؛  2پادشاهان  ،7،8 :5سکته مغزی "تنها به توسط دست الهی
برداشته شود که در آن اعمال کرده بود" "جذام به عنوان یک در نظر گرفته شد" )

 .(4مبتل به جذام از ام کی  01:40 .با این درک زندگی می کردند ،و در عین حال
او در عیسی چیزی کمتر از خدا آشکار بود .با الهام از ارتفاع موقعیت است که او
عیسی در قلب او ،او می تواند او را در ایمان برای درمان بپرسد" :اگر پژمردگی
]".تو ،توانی مرا پاک ]به عنوان تنها خدا قادر به درک بود
عشق برای عیسی
ما اعتقاد داریم که عیسی و صعود .ما اعتقاد داریم که عیسی خداوند است .پس از
او دیده نمی شود ،ما او را دوست دارم .از آنجا که او در حال حاضر از لحاظ
جسمی نمی با ما ،ارتباط ما با او از طریق حواس فیزیکی ما نیست .بنابراین ،از
طریق نرم افزار درونی ما از مواد کتاب مقدس به ذهن و قلب ما است .ما به
عنوان خوانده سوابق انجیل و رساله ،ما به مطالعه قانون ،به دنبال بازسازی که او
واقعا بود و است ،با ذوق است که توسط واقعیت ساده از این واقعیت است که
تولید او از لحاظ بدنی با ما نیست .و همانطور که ما این کار را انجام طول سال
ها ،ما را به معنای واقعی بودن مواجه اند ،ادعا ،آموزش داده شده ،دوباره ،را تایید
کرد و توانمند توسط عیسی انجیل .به عنوان لوئیس مشاهده" :این به این معنا که
در اناجیل ]ما[ یک شخصیت را ملقات کرده اید و  ...آنقدر قوی عطر و طعم از
که شخصیت که ،حتی زمانی که او می گوید که ]بر لب هر انسان دیگر[ می شود
بد است متکبر ،در عین حال ما او را در ارزیابی خود را زمانی که او را قبول می
).گوید "من با حوصله و پست از قلب هستم5)" ".
موعظه او
زیرا مسیح خداوند همه است ،ما باید او را به تمام موعظه ،حتی اگر مانند پیتر ما
ترجیح می دهند به آنها موعظه نیست .این قدرت انگیزشی و واقعیت ربوبیت
جهانی مسیح برای پیتر بود )اعمال رسولن  .(10:36همان ارتباط بین ربوبیت
مسیح و شاهد در فیل پیدا شده است 02:10 .و  1پت) 03:15 .که اشاره است
 - 13 :8خداوند از میزبان ،بسیاری از آنهایی که ،آشکار می شود در حال حاضر در
خداوند عیسی( .صعود مسیح بسیار متعال بود و با توجه به نام بالتر از هر نام ،به
طوری که برای کسانی که به این اعتقاد ،آنها در خدمات در نام عیسی تعظیم.
6،16؛ 10،12،17،18،30 ::4؛  :31،38 3 :5پیتر و در مورد نام موسی -این است
که تاکید )اعمال رسولن  2موعظه 28،40،41؛  .( 10:43برتری از شناخت او و
شخصیت او و تعجب از نام متعال داده شده در عروج او )فیلیپیان 9 :2؛ کشیش
 (3:12سرب پیتر تا شاهد .از آنجا که از تجلیل او ،ما عیسی مسیح به عنوان
خداوند اعتراف به مردان ،به عنوان ما بعد از خدا در قضاوت را به )فیلیپیان .(9 :2
با توجه به عنوان ما او را قبل از مردان اعتراف ،به طوری که قضاوت ما این را
منعکس کند .بلند کردن اجسام تا عیسی خداوند است که به اساس دادن یک شاهد

عینی به هر مرد از امید نهفته است که در درون ما ) 1پت  3:15ار سی وی (.
دانش و تجربه از تجلیل او تنها می تواند به شاهد؛ نمی توان آن را آرام نگه داشته
شود 3 .یوحنا 7 .اشاره دارد که چگونه این کمیسیون موعظه بزرگ اطاعت شد:
"برای به خاطر نام خود ایشان بیرون رفته ،به دست گرفتن چیزی )به کمک مواد(
از امت" )ایمانداران غیریهودی( .برای تعالی دانستن نام او آنها مندرج در شاهد
رفت ،و علوه بر این سخاوتمندانه روحیه بودند ،مواد کمک گرفتن نیست برای
فعال کردن این .آگاهی از نام خود را باید به خدمت الهام بخش :به خاطر نام
).خداوند افسسیان زحمت کشیده )کشیش 3 :2
از آنجا که "تمام قدرت است نزد من داده  ...شما پس بروید و همه ملت ها
آموزش" )کوه  .(18،19 :28کمیسیون موعظه بزرگ فرمان به عنوان یک نتیجه
اجتناب ناپذیر از تجلیل خداوند است بنابراین بسیار است .ما نمی خواهد قادر به
نشستن منفعلنه در دانش از میزان جهانی او اقتدار  /قدرت .ما باید به گسترش
دانش آن را به همه .ممکن است برخی از شباهت با روشی که در آن تجلیل از
مردم اسرائیل  /خدا به طوری که همه مرد به شاهد وجود دارد )تثنیه  .(6 :4ییهو
از میان برادران خود را بلند بود به عنوان مسیح بود ) 2پادشاهان  = 2 :9دی تی
و تا به اتاق گرفته شده در یک محفظه )الف وی ( ،سی پی 18:18، PS 45: 7) .
بهشت است ، .وجود دارد ییهو مسح شده بود ساخته شده خداوند و مسیح ،و
سپس مردم لباسهای خود را در زیر او )وی  (13در جهان به عنوان پادشاه
اسرائیل قرار داده و او را اعلم کرد .این حادثه نمادین می آموزد روشن از درس
تجلیل از عیسی باید ما را به شاهدان برای او .شگفتی و شادی از آن به تنهایی ،که
.یکی از ما ،یکی از پسران ما ،یک مرد مثل ما  ...باید تا برافراشته خواهد شد
عظمت مسیح ،این واقعیت ساده عیسی خداوند است ،به وضوح شاهد مارک را
تحت تاثیر قرار .او سحنرانی خود را از انجیل )که انجیل خود است ،اما یک متن(
به نقل از کلمات اشعیا در مورد چگونه یک بزرگراه بود به "برای خدا ما را" آماده
می شود و آنها را به خداوند عیسی ،که او به عنوان آشکار خدا در گوشت دیدم
شروع  .قدردانی از ارتفاع که عیسی که بود و است ،به وضوح انگیزه موعظه او.
و آن را باید ما بیش از حد .این است که چرا پل در برابر هر دلسرد می تواند
موعظه که "پادشاه دیگری وجود دارد ،یکی عیسی" )اعمال رسولن  .(7 :17این
هسته از پیام او بود .نه تنها که وجود خواهد داشت پادشاه آینده در اورشلیم است،
اما که در حال حاضر یک شاه در دست راست خدا ،که خواستار وفاداری مجموع
ما وجود دارد .همکاران رکورد اعمال ارتفاع عیسی با یک تماس به توبه است .این
پیام است - 9-6 :55 .از آنجا که افکار خدا هستند تا کنون بالتر از ما ،در نتیجه بر
اساس خداوند پاسخ در حالی که او نزدیک است ،و شریران را ترک راه خود را .از

آنجا که پدر و پسر که تا بال ما از نظر اخلقی و جسمی مایل به مقابله با ما
.هستند ،بنابراین ما باید برای به دست گرفتن بر فضل خود و توبه
اطاعت
اگر ما واقعا می دانم که عیسی خداوند است ،در واقع و نه صرفا در کلمات ،پس
ما در واقع انجام اراده پدر )کوه  .(21،22 :7برای پاسخ ،خداوند عیسی و هیچ چیز
واقعی و بتن در پاسخ بدان معنی است که کلمات ما خالی هستند .آن را به عنوان
.ساده است
نمی مادی
اگر عیسی خداوند است ،او صاحب تمام .چیزی که ما خود ما است .عهد عتیق
تاکید کرد که مالکیت خدا از همه مانع ماتریالیسم خرده خود ما ،تمایل جنون ما به
»خودش« .ابراهیم حاضر به "از یک موضوع حتی به یک " از آنچه که او موجه می
تواند برای خودش .چون یهوه ) 22،23 :ژنرال " (14خدا بال ترین صاحب آسمان
و زمین ]است[" .اما در حال حاضر ،همه که قدرت شده است توسط پدر بر پسر
عطا .وفاداری ما به خداوند عیسی خواستار استعفای همان کسب دنیوی به عنوان
.ابراهیم را نشان داد
کنترل کلمات ما
کسانی که ربوبیت خدا ]و یا عیسی[ را قبول نمی خواهد هیچ دلیلی برای کنترل
کلمات خود را داشته باشد" :چه کسی گفت ،با زبان ما خواهد غالب ما؛ لب های
ما خود ما هستند :پروردگار ما باشد؟" )مزمور  .(4 :12اما این قضیه صادق
است.متوجه تمامیت ربوبیت مسیح بر ما منجر به یک کنترل از کلمات ما ،دانستن
.این است که از زبان و لب ما خود ما ،اما او نمی کند
هزینه های فناوری
با توجه به همه این چیزها ،آن را عمیقا هزینه های ما به عیسی مسیح به عنوان
خداوند را بپذیرید .هنوز برای بسیاری از لحظات هر روز ،ما او را انکار سیادت خود
را در عمل است .در قرن اول ،پذیرش عیسی مسیح به عنوان خداوند مسئله مرگ
و زندگی بود .پلینی به تراجان نوشت :چگونه متهم به مسیحیان به حال هر دو می
گویند" :امپراتور خداوند است" و مسیح نیز لعنت کند .پولیکارپ توسط یک مقام
روم خواست به تسلیم شد" :چه آسیبی است در گفت وجود دارد" سزار خداوند
است "" ،و در عین حال به علت امتناع ،پولیکارپ )شهادت پولیکارپ  (8.2کشته
شد .به نظر می رسد که برخی از مسیحیان که به درون و حتی آن را توجیه وجود
دارد 1 .قرنتیان  3 :12هشدار می دهد که "هیچ کس صحبت کردن با روح خدا
همیشه می گوید ":عیسی نفرین شده است " ،و هیچ کس نمی تواند بگویید"

عیسی خداوند است "به جز توسط روح القدس" .پیشنهاد من این است که این
اشاره به کوه است ،10:17 .که آرامش مؤمنان که هنگامی که ما تحویل داده می
شوند تا "آنچه شما به شما خواهد شد در آن ساعت داده شده است .برای آن
است که شما که صحبت می کنند نیست ،اما روح پدر خود را از طریق شما
صحبت" .به نظر می رسد که برخی از مسیحیان که در داد ادعا می کردند که با
توجه به این آیه ،آن روح خدا که آنها می گویند ساخته شده بود "عیسی نفرین
شده است!" و انکار کند که "عیسی خداوند است" .پولس اشاره به این که این به
سادگی اتفاق نمی افتد .در رابطه با بحث ما ،نقطه به سادگی این است که به
طور مداوم تأیید "عیسی خداوند است" خواسته خیلی افتضاح از ما ،و به عنوان در
قرن اول ،به طوری که در بیست و یکم  ...ما خواهد بود بشدت وسوسه به فکر
می کنم که تنها با چند لحظات انکار زمانی که در یک وضعیت دشوار است که
کامل باشه  .اما در این است که آزمون واقعی که آیا واقعا ما را تحت سیادت خود
هستند یا نه وجود دارد .ما هیچ دادگاه به صورت ،هیچ شیر به ترس .در عوض ،ما
دادگاه افکار انسان ،شیر مسخره اجتماعی ،از دست دادن مالی ،منفی انسان
.است که از که خواسته های ربوبیت مسیح از ما زندگی می خواهی بوجود می آیند
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.خواهد شد به زندگی زنده است
موعظه
اگر ما در قیام عیسی باور ،ما آن را در سراسر جهان موعظه .او مرد و به عنوان
نماینده همه مردان افزایش یافت؛ و در نتیجه این خبر خوب باید به همه نوع و همه
نژادها از مردم موعظه .مردان از همه ملت ها در چشم انداز پاشیده با خون او
بود ) .( 52:15و بنابراین ما باید دانش از این به همه مردان گسترش ،هر دو در

به سادگی نظر که شاگردان شاهدان به . LK. 24:48شاهد جمعی و شخصی ما است
معاد و این واقعیت است که بخشش و نجات بنابراین به طور بالقوه به همه مردان
در دسترس بود .سوابق موازی در کوه و ام کی  .می گویند که به آنها گفته شد به
بیرون بروید و شاهد قیام در سراسر جهان .قرار دادن آنها را با هم آشکار است
که اگر ما واقعا شاهدان رستاخیز در ایمان خود ما ،پس از آن بخشی از این است
.که این شاهد را به جهان کمی خود ما است
قیام مسیح یک ضرورت به موعظه است .هنگامی که پیتر پرسید که چرا او ادامه
می دهد است موعظه وقتی که ممنوع است ،او گفت که او اطاعت فرمان خدا،
در که مسیح ) 32-29اعمال  (5مطرح شده بود پاسخ می دهد .هیچ دستور خاص
از خدا شاهد )هر چند بود از مسیح وجود دارد( وجود دارد .از ساختار استدلل پیتر
او قطعا گفت که این واقعیت خدا مطرح مسیح است عمل یک فرمان از خدا شاهد
به آن که باید اطاعت شود .قیام عیسی خود دستور به موعظه است .با این حال
خواندن با دقت ،پیتر می گوید که او شاهد نه تنها از رستاخیز است ،اما این
واقعیت است که عیسی مسیح در حال حاضر در دست راست خدا و از آن موضع
قدرت بخشش را فعال کنید .چگونه پیتر می تواند یک شاهد که؟ برای او به آسمان
است که برای بررسی .کامل به سادگی ،او می دانست که تا چه حد از بخشش
خود را دارد .و بنابراین او نتیجه می دانستند که واقعا ،عیسی بود و در یک موقعیت
نفوذ بر خداوند متعال بود ،برای فعال کردن بخشش .وجدان پاک خود اثبات این که
باور خود را در عروج خداوند اعتقاد به چیزی درست بود .و در عین حال ما بپرسید:
آیا باور ما که مسیح صعود واقعا باید این اثر بر ما؟
از آنجا که رستاخیز خداوند فعال آمرزش گناهان ) 1قرنتیان  ،(15:17پطرس بر
این اساس می سازد درخواست تجدید نظر برای توبه و تصاحب کار خداوند برای
مردان از طریق غسل تعمید به مرگ و قیام او )اعمال 38-31 :2؛ "در نتیجه"(
 . 3 :15،19و پل نیز" :او ،که خدا دوباره  ...از طریق ]در حساب از[ این مرد ]و
قیام او[ به سراغ شما موعظه آمرزش گناهان مطرح" )اعمال رسولن :13
 .(37،38از آنجا که از نام خداوند داده شده است ،رستگاری )اعمال رسولن
 4:12سی پی فیلیپیان  (9 :2فعال شده است" .خدا ،پس از مطرح کردن پسر او
را عیسی مسیح ،او را فرستاد تا به شما برکت دهد ،در چرخش به دور هر یک از
شما از گناهان وی" )اعمال رسولن " .(3:26خدای پدران ما مطرح کردن
عیسی  ...متعال با دست راست خود به یک شاهزاده و یک نجات دهنده ،برای به
)به عنوان مثال الهام بخش( توبه به اسرائیل ،و بخشش" )اعمال  .(30،31 :5این
واقعیت قیامت خداوند آمرزش گناهان برای همه کسانی که خود را با آن از طریق
غسل تعمید را به او اطمینان داده است شناسایی؛ و این است که چرا از آن است
در نتیجه یک ضرورت به آن موعظه ،اگر ما در آن اعتقاد دارند .شاگردان به گفته

شد و موعظه از رستاخیز مسیح ،و در نتیجه از پاسخ مورد نیاز این مستلزم :توبه،
پذیرش بخشش و غسل تعمید )لوقا  .(24:46موعظه های قیام او ) 1قرنتیان
 (15:14انگیزه .غسل تعمید موجب صرفه جویی در ما "توسط قیام عیسی
).مسیح" ) 1پطرس  3:21سی پی رام  ...04:25سرهنگ 2:13
اعتراف به گناه
ما که مرده در گناهان شد "با هم با مسیح زنده" شد )افسسیان  .(5 :2اگر ما به
رستاخیز مسیح عیسی باور ،بنابراین ما توبه کنند ،اعتراف به گناهان ما و می دانم
که او طلب بخشش .بنابراین اعتقاد به بال بردن او و اعتراف به گناه هم در رام
پرانتز ،9،10 :10 .به عنوان در به دست آوردن نجات هر دو ضروری است .از آنجا
که او افزایش یافت ،بنابراین ما گناه ) 1قرنتیان  (6:14متوقف شود .ما عمدا نمی
توانید گناه اگر ما در بخشش قیام او را قادر ساخته است اعتقاد دارند .مردان باید
توبه نه تنها به خاطر روز قیامت در حال آمدن است ،اما به دلیل خداوند توبه به ما
تقدیر کرده است ،او در بخشش او توسط رستاخیز مسیح ارائه کرده است  /ایمان
الهام )اعمال رسولن  30،31 :17میلی گرم الف واو( .قبر خالی و تجلیل خداوند
به معنی برای ما به همین دلیل باید الهام بخش توبه شخصی؛ و همچنین از خود به
عنوان یک ضرورت برای رفتن و به اشتراک گذاری این خبر خوب را با یک دنیا
گناه ،جذاب برای آنها را به توبه کنند و تعمید به طوری که آنها بیش از حد ممکن
است در بخشش برای آنها را با رستاخیز فعال به اشتراک بگذارید .از آنجا که
خداوند نماینده ما بود ،در قیام او ما خود ما را ببینید .بنابراین ما دوباره متولد نزد
امید زندگی و فراوان ،با شناسایی خود را با قیام عیسی مسیح ) 1پینر .(3 :1
خواجه اتیوپی نجات دهنده نماینده خود را به عنوان خوانده شده بودن بدون فرزند،
و به عنوان او ،در میان بیابان و تحقق این امر ،او مورد نظر را به او تعمید شود.
بتواند ماهیت بازنمودی موت خداوند را الهام بخش پاسخ در غسل تعمید ،و در عین
.حال قدرت انگیزشی از این واقعیت پس از آن همچنان ادامه دارد
پیتر دانست عیسی ،افزایش یافته بود و او را ملقات کرده بود و هنگامی که او
خداوند را دیدم "خوشحالم" بوده است ،و در بعضی از فرم شادی اعلم این خبر
به دیگران بود .اما "زمانی که شمعون پطرس شنیده ام که آن را خداوند بود ،او
کت فیشر خود را نزد او )برای او برهنه بود( و خودش را به دریا ریخته" )یوحنا :21
 ،( 7و سپس در دیدار خداوند و آن را به عنوان آنها حل و فصل نمره مربوط به
انکار او .دوباره توسط یک آتش سوزی ،سه برابر "دوست می داری تو به من؟"
جستوجو انکار پیتر ،و کمیسیون سه گانه به "تغذیه گوسفندان من" مجموع مجدد
خود به فضل تایید شده است .طیف عطر و طعم از این رکورد که آن را به نظر
می رسد که این اولین بار پیتر خداوند افزایش یافته است ملقات کرده بود .اما آن
را به وضوح نمی شد .مطمئنا نکته این است که مثل ما ،ما می توانیم از لحاظ

نظری می دانیم که مسیح افزایش یافت .ما می توانیم مطمئن از آن است .اما
مفهوم شخصی در شرایط اعتراف به گناه و خدمات به که خداوند افزایش یافته را
می توان در ما از دست داده ،به نقطه ای که ما واقعا نمی پذیرند که مسیح
.افزایش یافته است ،حتی اگر در تئوری ما نمی دانیم و اعتراف آن
کار برای او
زیرا مسیح افزایش یافت ،ما بر این باور نیست و موعظه "بیهوده" ) 1قرنتیان
 .(15:14از آنجا که او افزایش یافت ،بنابراین "بیدار به عدالت و گناه نیست" )
 - ( 15:34برای او نماینده ما است .ما کار را برای او را به دلیل ایمان ما به قیام
او است "بیهوده" .ایمان ما به قیام او است بیهوده نیست ) ،(2،14 :و کار ما
است نه در بیهوده ) (58 :به دلیل آن است که توسط افزایش خود را دوباره
انگیزه .فیض که قادر به در قیام عیسی باور بدان معنی است که پل "زحمت
کشیده فراوان" ) .(10و او می تواند در نتیجه پیشنهاد ما مثال خود از کارگر به
وفور توسط این باور همان انگیزه که خداوند افزایش یافت به دنبال ) .(58 :پل
ترغیب که نماز "برای همه مردان" انجام می شود ،فقط به خاطر "عیسی مسیح
باج برای همه داد خود را" ،و به این وسیله یک و تنها واسطه بین خدا و انسان )1
تیم  ( 6-1 :2است .دلیل آنچه که او برای همه فعال کنید ،ما باید برای همه دعا می
کنم ،که به نحوی شرایط ممکن است اجازه قادر می سازد که نجات همه مردان
.در واقع عیسی به به همه مردان گسترش یافته است
دیگران آمرزنده
کفاره به معنای »پوشش .از آنجا که خدا گناهان ما را پوشش می دهد ،ما باید
برای پوشش دیگران .در این بیانیه ساده "پوشاند عشق تمام گناهان" )امثال.
 ( 10:12می آید در چارچوب جذاب برای مردم خدا را به مورد شکست هر یک از
دیگران شایعات بی اساس است .و گذشت باشد ،مطمئنا به ما در ان تی اعمال )
 1پت  ،8 :4یعقوب 5:20؛  1قرنتیان  7 :13ار و یام جی "پوشاند دوست دارم
همه چیز"(" .او میرود در مورد به عنوان یک اسرار را فاش سخن چین ،اما او این
است که از یک روح وفادار یک" )امثال  .(11:13لذت طبیعی ما در گفتن و یا
پرورش در شکست اخلقی دیگران ،به عنوان اگر زندگی یک اپرا صابون طولنی
است ،خواهد شد غلبه بر اگر ما شخصا احساس کفاره؛ پوشش گناهان ما" .او که
]خود[ گناهان او را بپوشاند ،نه رستگار :اما هر کس اعتراف و را ترک نماید
رحمت" )امثال  .(28:13مخالفان است بین داشتن تا گناهان ما ،و تلش آنها را
پوشش برای خودمان .اگر ما در کار پوشش خدا در مسیح ایمان ،پس ما به گناهان
.خود ما خواهد شد تا به راحتی هر چه بیشتر ،اعتماد به نفس در او کفاره
استفاده از بدن ما به درستی

فصل کلسیک در مورد رستاخیز بدن 1 ،قرنتیان  15است ،همچنین در مورد
رستاخیز عیسی مسیح است .و آن را فقط یک رساله اعتقادی که پل می اندازد در
نامه خود به به قرنتیان نیست .باید آن را در چارچوب کل نامه مشاهده شده
است .او شده است در مورد استفاده درست از آن سوء استفاده نمی بدنی  ،-بی
حرمتی آن ،در هر راه صحبت کردن .و او به طور خاص در مورد مسائل جنسی
صحبت کرده است .و پس از آن به طور خلصه ،در پایان نامه خود ،او در چنین
طول در مورد رستاخیز از بدن صحبت می کند .دیدن که خدا قصد دارد احیای بدن
ما ،بدن ما به معنای بسیار به او که مسیح مرد و برخاست را قادر می سازد معاد
جسمانی ما ،در نتیجه آن مسائل زیادی چیزی است که ما در حال حاضر با بدن ما
!انجام می دهند
سخاوت
مثل مرد ثروتمند و فقیر فقرا لزاروس مطمئنا انجام این پیام است که ما باید
سخاوتمندانه به فقرا؛ و است که نیاز به انجام این کار از نظر داوری آینده و حس
آینده ما ممکن است به دلیل خودخواهی ما در این زندگی دست وجود دارد .مرد
ثروتمند را محکوم می خواستم برای هشدار دیگران از نیاز به سخاوتمندانه به فقرا
به طوری که آنها را محکوم نخواهد شد .نظر خداوند بود که قیام او از مردگان که
در نظر گرفته شد به "متقاعد کردن" مردم این )لوقا (16:31 .بود .پذیرش
واردات قیام او به همین دلیل باید در وجود ما "متقاعد" به سوی یک زندگی از
سخاوت به حاشیه فقط ،البته نتیجه ،به عنوان موت خداوند را و رستاخیز فیض
.خدا به ما ،گدا حاشیه ای در نظر روحانی بود
بنابراین رستاخیز مسیح "بازجویی وجدان ما" در تمامی این زمینه از زندگی )1
پت .ار و یام جی  .(03:21ما نمی توانیم منفعل به آن؛ آن را بدون درد برای باور
.نمی کند
خون خداوند برای رستگاری ما ریخته شد .مسیح را به عنوان نماینده ما برای 2-27.
.ما مرد
این واقعیت که خداوند عیسی بود و نماینده ما شده است پیامدهای عظیم برای
معنای زندگی انسانی ما است .تعداد کمی از مردم واقعا چگونه به زندگی می
کنند ،چه چیزی را برای زندگی می کنند ،چه با هدف تعیین می کنند ،چه اهداف
برای رفتن .آنها فرض کنیم که انباشت ثروت ،شهرت و لذت انسان چیزهایی
آشکار پس به دنبال خواهد شد ،چرا که این چیزی است که هر کس دیگری می
رود برای .اما به وضوح به اندازه کافی ،این آرمان ها بی مورد است .زمانی که ما
درک که عیسی خداوند نماینده ما است ،ما باید هدف .او مرد تا ما را از مرگ
نجات دهد ،اما به ما نشان دهد چگونه می میرند ،برای چه به مرگ ،و چگونه به

طوری نقص زندگی زندگی می کنند دوباره به جلل خدا .تنها با دانستن که مسیح
است می توانید ما می دانیم که ما که هستیم .مبارزه مردم ،در بیشتر قسمت ها،
برای پیدا کردن هویت واقعی خود را" .چه کسی واقعا من هستم ،که باید
باشم ...؟" آیا غم انگیز سوالت پاسخ داده نشده را برای بسیاری از .مردم در
محل کار مدرن و جامعه به طور کلی تبدیل شده است؛ شکایت رایج "من هیچ
زمان!" به نظر من به طوری که اغلب بازتابی از واقعیت است که مردم هیچ
زمانی برای خودشان واقعی خود را .ارزش و معنای شخص انسان بی ارزش در
نسل اینترنت بیش از پیش شده است .این جایی است که آن را تبدیل به بسیار
مهم است به جایی محکم به خداوند عیسی را به عنوان نماینده ما ،ایستاده به
عنوان او می کند ،قوی بالتر از مردان ،به عنوان انسانیت ایده آل که به ما نشان
دهنده ،آنچه ما می توانیم و باید یک روز تبدیل ،و که وجود به عنوان ما نماینده ما
را فرا می خواند به آرزوی بسیار بیشتر از رویاهای خرده زندگی انسان متوسط.
مسیح را به عنوان نماینده ما بدان معنی است که او نماینده از کلیسا به عنوان یک
کل ،تمام بدن از افرادی که "در مسیح" است ،ما هر برخی از سهم منحصر به فرد
به بدن خود را به زمین .این است که چرا او رنج می برد تا زیاد  -به طوری که او
متوجه یک شخص احساس واقعی با هر ذهن وسوسه است که در او .در جامعه و
محل کار ،هیچ کس غیر قابل تعویض است ،هیچ چرخ دنده می توانید به نحوی نمی
شود البته در یک فرم کمی متفاوت تکرار شود .اما بخش ما باید به بازی او
منحصر به فرد و به یک معنا غیر قابل تعویض توسط هر کس دیگری است .او
شده است به شدت متعال و با توجه به نام هر نام ،که هر یک از ما باید زانو ما
).قبل از او تعظیم )فیلیپیان 9 :2
اینجا است که معمول ترجمه "بال" ،اما شاید این ایده است و نه از طریق درد و
رنج نماینده که او ،خداوند در حال حاضر یک نام برای هر یک از ما نام  /شخصیت /
تاریخ  /شخصیت .او مرگ برای هر انسان طعم )عبرانیان  ،(9 :2و ما رو به برای
او و تمام که به او می باشد .طیف درد و رنج او برای ما بود به عنوان مثال به ما
ترک ،که ما باید در مراحل خود را به صلیب ) 1پت (2:21 .دنبال کنید .از انجایی
که او برای ما رنج می برد ،ما به خودمان مسلح نیز با همان است که ذهن ) 1پت
 -1 :4این تکرار آموزش و استدلل فیل  ،2که ما باید همان ذهن در ما که در
عیسی مسیح بود .در زمان مرگ او( .به عنوان او گذاشته عمر خود را برای ما،
بنابراین ما باید وضع زندگی ما برای برادران ما ) 1یوحنا  - .(03:16در تمام بی
شمار از فداکاری بزرگ و کوچک این نیاز ،از تماس های تلفنی از طریق نظرات
اندیشمندانه و سخاوت پول نقد به هاپر مرگ تحت اللفظی دیگران اگر این چیزی
است که مورد نیاز است .طیف روحانی ،کار آشتی جویانه او این است که ما
خواهد بود .نه این که ما خدمتگزار از جهان هستیم ،اما ما به انجام این کار او را

.هوپر و هوپر این جهان است
ما در حوادث مربوط به مرگ لزاروس یک مقاله نفیس در طبیعت نماینده از
خداوند عیسی را ببینید .در پاسخ "عیسی گریه" )یوحنا (11:35 .به عیسی چگونه
دوستان مورد علقه خود دیده بود گریه )یوحنا .(11:33 .او )یوحنا .(11:33
"مشکل" بود ،همان کلمه که درباره مشکل از روح خود در نماز به پدر در
جتسیمانی استفاده می شود )یوحنا 00:27؛  (13:21و همچنین بر روی صلیب در
دعا برای ما وجود دارد )عبرانیان  .(5 :5با این حال این کلمه مورد استفاده در ار
اا ام است 08:26 .در مورد شفاعت خود را برای ما در حال حاضر .او فقط به
عنوان جذب درد مردم خود را به عنوان او در خارج از آرامگاه لزاروس ایستاده
بود ،گریه با آنها و در نتیجه ناله در نماز داخلی به پدر برای آنها -پس از آن امروز
است .نمایندگی از ما صرفا مکانیکی نیست ،یک قطعه کاغذ در الهیات .این شامل
.جذب در بخشی خود را از شرایط ما ،درد ما ،و یک نماینده از این در برابر خدا
یک الگوی برای مرگ ما
همه این است که درست از خداوند عیسی می شود در بعضی جهات ،در برخی از
زمان ،واقعی هر یک از ما که به او می باشد .این درست است که در هیچ جای
کتاب مقدس عیسی خداوند در واقع به نام "نماینده" ما است ،اما این ایده است
که به وضوح وجود دارد .من پیشنهاد می کنم آن را به ویژه در تمام قسمتهای
کتاب مقدس که از او صحبت می کنند اقدام هوپر آمریکا و چه به نام "حرف
اضافه بازنمایی« روشن ) .(1آرنت و گینگریچ در خود یونانی انگلیسی واژه نامه
تعریف هوپر در حالت ملکی به معنای "برای"" ،از طرف ' '،به خاطر 'کسی.
هنگامی که به مفهوم بازنمایی استفاده می شود ،هوپر با افعال مانند 'درخواست،
دعا ،مراقبت ،کار ،احساس ،رنج می برند ،می میرند ،پشتیبانی "همراه ).(2
بنابراین در همان راه به عنوان پروردگار و به صورت فراگیر دعا می کند،
درگذشت ،مراقبت ،رنج می برد ،با این نسخهها کار "برای" ما ،ما را به انجام
همین ترتیب ،اگر او در واقع نماینده ما و ما او است .دعاهای ما برای دیگری،
مراقبت ما را برای آنها ،دیگر یک با عجله از وجدان ما از طریق برخی از عمل
خوب است .به جای  2قرنتیان  05:15انگیزه ما می شود" :او برای )هوپر( مرد،
تمام ]از ما[ ،که آنها که زندگی نمی کنند باید از این پس نزد خود زندگی می کنند،
اما نزد او که برای )هوپر( آنها مرد" .ما ،به نوبه خود ما ،برای رفتن به جلو و
"سفیران )هوپر( مسیح  ...ما شما را در جا مسیح )هوپر مسیح( دعا ،به خدا
آشتی" ) 2قرنتیان  .(5:20بتواند او را به عنوان نماینده ما معنی است که ما
خواهد بود نمایندگان او در این دنیا ،و ترک نیست که به دیگران و یا فکر می کنم
که روابط ما در او را به طوری داخلی ما نیاز به نفس کشیدن نیست و نه نشان
یک کلمه از آن به دیگران است .به عنوان او رنج می برد "فقط برای )هوپر(

ناعادلنه" ) 1پت ،(3:18 .زندگی ما ،مراقبت ،دعا برای دیگران است و دیگر انجام
می شود "برای" کسانی که از نظر ما به اندازه کافی خوب ،ارزش به اندازه
کافی ،به اشتراک گذاری مذهبی ما اعتقادات و کلم .برای در حالی که ما هنوز
گناهکار بودیم ،مسیح مرد هوپر ما )رام  .(6 :5و این مرگ نماینده است برای پیدا
کردن یک موضوع در دعا دیگران هوپر ما )اعمال 5 :12؛ رومیان 1 :10؛ 15:30؛
 2).قرنتیان  ،(1:11فقط او را می سازد شفاعت ما )هوپر رومیان 26،34 .:8
ما به صرف و صرف هوپر دیگران ،بعد از الگوی خداوند در عریانی نهایی خود را از
مرگ بر روی صلیب ) 2قرنتیان  .(12:15این ها همه باید به مراتب بیشتر از ایده
های خوب برای ما باشد .این اصول که ما برای زندگی در ساعت توسط زندگی
ساعت می باشد .و از آنها تقاضا مقدار زیادی ،حتی صلیب است .نزد ما داده شده
است )فیل" (1:29 .در طرف مسیح ]هوپر مسیح[ ،نه تنها به ]بی سر و صدا،
بدون دردسر ،به لحاظ نظری[ به او ایمان ،بلکه برای )هوپر( به خاطر او رنج می
برند" .در این همه ،پس از آن ،ما می بینیم که در حال نماینده ما خداوند نه تنها در
زمان مرگ او بود .این واقعیت که او همچنان به عنوان نماینده ما باعث می شود
.او چالش های جاری است
خطا از تعویض
روش جانشینی ما را به عنوان کسی بی فایده است ،قادر به انجام یک کار ،ناتوان،
برای آنها یک جایگزین الهی تا به حال به توان به نام به جای .اما ما تعویض ،آلت
تعویض در بازی شطرنج خدا نیست .ما دعوت کرد تا او برای این جهان ،برای
کسانی که ما با آنها را قطع میکنند .به اندازه کافی عجیب ،ذهن دیتریش بونهوفر
بسیار از اختلف تعویض و نمایندگی اعمال بود که او به درد و رنج خود را در دست
نازی ها در جنگ جهانی دوم را تحمل ،و به خصوص که او آمد به صورت تا به
اعدام اجتناب ناپذیر خود را در دست خود را  .بسیاری از او را چگونه پذیرش نقش
نماینده ما ،پس از کار نماینده مسیح الگو بودن برای ما ،به ارمغان می آورد یک
مسئولیت بزرگ بر ما نوشت .و به این ترتیب او" :هیچ مردی در دسترس نباشد
می توانید مسئولیت فرار کنند ،و این بدان معنی است که هیچ مردی می تواند
نمایندگی اجتناب کنند .حتی انفرادی زندگی به عنوان یک نماینده ]در یک سلول
زندان نازی ها ،ما ممکن است بطور معترضه گفتن  ...برای زندگی خود است
نماینده برای انسان به عنوان انسان زندگی می کردند ،برای انسان به عنوان یک
کل ") .(3یک مرد فکر می کند به وضوح به هنگام مواجهه با مرگ به اصول که بر
اساس آن او زندگی خود زندگی می کردند .و من آن را تشویق که ذهن بونهوفر را
در این زمان به راحتی از قدرت این ذکترا -عمومی و جو در زمان که مسیح
نماینده ما است .همانطور که توسط پاسخ ما می شود هر دو نماینده خود و

نماینده مرد همکار ما ،ما که بدهی ،از مسئولیت ،به تمام جهان برای شناسایی با
آنها و هدایت آنها به خدا از طریق مسیح است .در این معنا ،چرا که ما به صورت
جداگانه منحصر به فرد هستند ،ما غیر قابل تعویض در تظاهرات ما  /نمایندگی از
مسیح است .ما جایگزین شد و یا جایگزین ،ما نشان داده و در نتیجه و در نتیجه ما
.باید او را در این دنیا باشد
شاهد ما به دیگران است که در اطراف شناسایی ما با آنها استوار است .آموزش
این روز است معلم محور است .آن را غیر شخصی ،اغلب به منابع آنلین تکیه می
کند .قانون آموزش در حال حاضر بدون نیاز به معلم برای شناسایی با دانش
آموزان انجام شده است .به قول  -و او در اعماق این موضوع نمایندگی از هر جای
دیگری من دانش پلمپ بیشتر "به عنوان یک معلم می کند به سادگی به معنای
آموزش این یا آن موضوع ،به این معنی شناسایی خود به" ) .(4آموزش ما از
انجیل باید بر کتاب های چاپ شده رسانه تکیه بیش از حد به شدت ،وب سایت و
غیره این در مورد ما و آنها ،شما به من آموزش چشم به چشم ،به من توضیح به
شما چهره به چهره .همه واعظان واقعا موفق از انجیل که من شناخته ام توسط
این رویکرد مستقیم شناخته شده است .برای شهادت ما را به دیگران بخشی از
بازی ما بخشی از ما را در کار نماینده خداوند و فداکاری ،زندگی از مرگ او و
افزایش دوباره در زندگی جدید برای این جهان است .او خود دادن ،تسلیم او به
خود و بدون باقی مانده ،الگوی برای شهادت ما است .و کلمات سرد بر روی کاغذ
سفید یا یک صفحه نمایش در همه همان چیزی نیست .خداوند عیسی به زمین از
لحاظ نمادین «آمد از جانب خدا؛ او که ثروتمند بود ضعیف بخاطر ما شد ،کل
هستی خود را برای ،هوپر ،دیگران بود ،به جلل خدا .و بنابراین باید مال ما خواهد
.بود ،اگر ما واقعا او را به عنوان نماینده ما را بپذیرید
به دنبال بازگشت مسیح
اگر ما درک چیزی از 'مکانیک از کفاره ،و چیزی از این واقعیت است که آنها در یک
مرد واقعی تاریخی کار خارجی شد درک ،خواهیم دید که تحقق نهایی رستگاری
دست آمده در مقطع خواهد بود که مسیح می آید  .پس از تشریح متقابل خداوند
برای چندین فصل ،پل آمده است" :بنابراین مسیح یک بار ارائه شده بود به تحمل
گناهان بسیاری از؛ و به آنان که برای او نگاه باید بار دوم او به نظر می رسد بدون
بجهت نجات گناه" )عبرانیان  . (09:28اینجا ما می بینیم دو اصل اساسی برای
اولین بار در ارتباط :اگر ما چیزی از کفاره درک کنیم ،ما صادقانه برای دوم آینده،
نگاه کنید زمانی که رستگاری دست بر روی صلیب خواهد شد نزد ما )سی پی 1
پت  (..01:13به ارمغان آورد .شور و شوق برای آمدن دوم ،موجب شده توسط
تحقق است که آوردن نجات پس از آن یک کار خارجی صلیب است ،مفهوم از این

واقعیت ساده مسیح برای ما مرد ،به یک نگه شل بر روی چیزهایی از این زندگی
.منجر شود
موعظه
پل بدهی به موعظه به همه مردان )رومیان  (1:14بود .اما بدهی دللت او چیزی
داده شده بود ،و آن را از "همه مردان" ،بلکه از مسیح است .از آنجا که خداوند به
ما ثروت او از خود گذشتگی ،زیرا مسیح در راه ما مرد ،ما در نتیجه به او مدیون
هستند .و در عین حال این بدهی شده است به یک بدهی بدل به موعظه به تمام
بشریت است .تعهد ما به خداوند برای مرگ خود را برای ما مسائل در تعهد به
.موعظه که پیام را به دیگران است
پیامدهای  2قرنتیان در نظر بگیرید" :05:20 .از طرف مسیح ،به عنوان اینکه خدا
توسط ما جالب شد :ما به شما التماس به نمایندگی از مسیح :شما می شود با
خدا آشتی ]چون[ او را که گناه او ساخته شده به گناه ]قربانی گناه می دانستند؟ [
از طرف ما .که ما ممکن است عدالت خدا در او " .از آنجا که از صلیب ،چرا که
مسیح در راه ما مرد ،به دلیل کفاره که خدا در ارائه مسیح شکل دراورده شده ،ما
مردان به خدا آشتی التماس .قدردانی صلیب و ماهیت کفاره باید بر اساس
درخواست تجدید نظر خود را به مردان است .و در واقع ،چنین درخواست تجدید
نظر است خدا توسل به مردان و زنان ،در آن وجود دارد بر روی صلیب "خدا در
مسیح بود ،تطبیق جهان نزد خود" .بدن خون و اب دهان تحت پوشش از خداوند
برداشته تا بود و درخواست فرجام ،التماس از خدا خود را به مردان است .و این
پیامی است که ما مفتخر به موعظه از طرف او است .ما درخواست تجدید نظر از
.خدا از طریق صلیب موعظه
واقعیت مصلوب خداوند اساس درخواست تجدید نظر پیتر برای مردان به توبه بود:
"توبه بنابراین ]و او سخن گفت ،نه تنها به کسانی که خداوند را مصلوب کردند[ ،و
تبدیل شود ،که گناهان شما محو شود" )اعمال رسولن  .(19-17 :3و از طریق
استدلل ،از مجموع  1قرنتیان فکر می کنم" :01:13 .آیا مسیح مصلوب شد
تقسیم پل برای شما و یا شما به نام پل تعمید یافتیم؟؟"  .این واقعیت عیسی مرد
و برای ما مصلوب شد معنی است که ما باید به آن نام غسل تعمید ،و همچنین
.تقسیم نشده است
یک ارتباط روشنی بین موعظه متقابل وجود دارد ،و مردان و زنان در  NT،در طول
حال تبدیل شده است .یک قدرت تبدیل در تصویر و پیام مسیح مصلوب را به
عنوان نماینده ما وجود دارد .انسان نمی تواند قبل از این منفعل باقی می ماند.
غسل تعمید تخصیص مرگ و قیام او به خودمان است .به همین دلیل است که
قرن غسل تعمید بود .و پاسخ متوقف نمی وجود stپاسخ به موعظه متقابل در 1

دارد .آن را ادامه می دهد ،در زندگی از زندگی عیسی افزایش یافته است در
زندگی ما بعد از غسل تعمید" :برای مرگ که او مرده است ،او گناه درگذشت ...
زندگی است که او زنده است ،او زنده است به سوی خدا با این حال شما حساب
نیز خود به .گناه مرده است ،اما نزد خدا زنده ]چون شما[ در مسیح ]توسط غسل
مرگ مسیح برای ما مرد ،زندگی او  RV).تعمید را به او[ ")رومیان 10،11 :6
زندگی می کند ،همه الزامات به ما در حال حاضر .برخی از شکنجه شدند
"رستگاری پذیرش نیست" )عبرانیان  .(11به طور ضمنی آنها رستگاری واقعی از
خون مسیح به جای شبه رستگاری ارائه شده توسط این جهان پذیرفته شده است.
باز هم ،کار جبران مسیح است آنچه را تقویت مردان در برابر پادشاهی جعلی و
.رستگاری از ضد مسیح ضد پادشاهی این جهان است
حقیقت انجیل صلیب تنها راه برای رسیدن به رستگاری است .همه ادیان دیگر به
غیر از مسیحیت درست نیست و نه نجات رابطه با خدا است .متوجه این ،دیوید
پنجه نرم می کند با مردم خود به کشوری مبلغ" :به لطف نزد خداوند پاسخ بر نام
خود را ،را اعمال خود شناخته شده در میان مردم  ...برای بزرگ خداوند است ،و
تا حد زیادی به ستایش :او نیز به شود از همه خدایان می ترسید زیرا همه خدایان
از مردم بتها هستند؛ اما خداوند آسمان ها را آفرید 1)« .تواریخ .(8،25،26 :15
بیشتر ما متوجه مغالطه احساساتی از دین انسان ،در واقع تمام و غرور مطلق از
زندگی در زیر این خورشید ،بیشتر ما خواهد حقیقت خداوند به غم انگیز سرگردان،
.بی هدف جهان موعظه
دوست داشتنی شریک ما
بنابراین" ،شوهر عشق همسران خود را ،حتی به عنوان مسیح نیز کلیسا را دوست
داشت و خود را برای آن داد  ...بنابراین باید مردان به همسران خود عشق"
)افسسیان .(5:25 .یونانی برای "داد خود را" است که عمدتا از خداوند عیسی
استفاده دادن روح به پدر .در جای دیگری نشان داده است که مرگ او به عنوان
یک عمل اراده بود ،او زندگی خود را به جای آن که گرفته شده دور از او .این قله
بی همتا از خود کنترل و خود را برای ما به نحوی باید در یک نواختی روابط روزانه
داخلی تکرار شود .او گناهان ما "است که ما ،مرده بودن به گناه ،باید صالح
زیست :توسط که خطوط ) .جی کی به  -پیتر آنها را دیدم( شما شفا بودند" انجام
) 1پت . (02:24این شوهر باید همسر خود را دوست دارم" ،حتی به عنوان مسیح
نیز کلیسا؛ چرا که ما اعضای بدن او می شود" ) .افسسیان  5:30ار وی ( .عیسی
به ما را دوست داشت همان قدر که او خودش را دوست دارد .او )ار ار ( "می
تواند از این کار که او آمد به انجام هم جدا نمی شود" .او خود را نجات داد،
بنابراین به عنوان به ما را نجات دهد .و این فقط کفاره  -این است که باید در
زندگی زناشویی زندگی می کردند .به عنوان مسیح برای ما مرد و آخرین نفس

خود را داد تا برای ما ،بنابراین به عنوان یک قانون عالی از اراده ،شوهر باید برای
زن خود را تا زندگی خود را .و او فقط می تواند اما این پاسخ می دهند .این آرمان
.ها بال هستند .اما ارتفاع بسیار از آنها می تواند زندگی انسان در عمل تبدیل کند
خدمت به خدا
رومیان  6غسل تعمید مقایسه به یک تغییر از کارشناسی ارشد .نقطه ساخته شده
است که این اشاره به ازادی ،به موجب آن یک نجات دهنده «شدند "،باج "به خدا،
که بدان معنی است که یک برده از استاد خود آزاد شد و یک مرد آزاد شد است،
اگر چه او به عنوان یک برده شمارش شد به خدا که نجات دهنده باج پرداخت
کرده است .در واقع ،مدل ،یکی از کلمات ترجمه "باج" با توجه به خون مسیح ،تا
به این معنای خاص .نظرات" :هنگامی که کسی شنیده مدل کلمه یونانی "،باج "،
در قرن اول ،طبیعی بود او را به پول خرید فکر می کنم برای بردگان" ) .(5این به
این معنی که هنگامی که ما به این درک کفاره ،ما میدانیم که قیمت پرداخت شده
است به ما به صورت رایگان از برده داری را به خدمت خدا .ما در موقعیت یک
برده که به طور ناگهانی کشف نیکوکار مهربان ساخته شده است اشتیاق برای
پرداخت باج می باشد .و به این ترتیب او می رود رایگان است ،اما میل و علقه و
مشتاقانه در بردگی به خدا که نجات دهنده خود به قیمت پرداخت شده بود .در
مورد ما این هیچ یک دیگر از یکی ،خداوند متعال اسرائیل است .و باج خون گرانبها
از مسیح ،که در نتیجه برده داری حاضر ما به استاد جدید است .مراجع دیگر را به
ازادی در گال وجود دارد 1،13 :5 .ار وی " :برای آزادی مسیح ما را آزاد
مجموعه  ...شما نزد آزادی به نام" و در ارجاع به ما با یک قیمت خریداری شده،
یعنی خون عیسی مسیح ) 1قرنتیان 6:20؛  .(23 :7و این وحشت از  2حیوان
خانگی است" -1 :2 .انکار حتی استاد است که آنها را ]خارج[ خریداری" .به نوبه
خود نجات دهنده بخشنده عمل بیمار نهایی برای یک برده آزاد شده از طریق
ازادی بود .و این وحشت از چرخش به دور از خداوند است .مرگ مسیح برای ما
.است در نتیجه یک هشدار به ما از پایان گناه و در نتیجه نیاز به تغییر
مرگ قربانی عهد به عنوان یک هشدار برای آنچه که به کسانی که عهد شکست
اتفاق می افتد عمل بود .بدین ترتیب »مردانی که عهد من تجاوز  ...من می
خواهم گوساله که آنها در دو برش را" )ارمیا  34:18ار سی وی ( .در حساب
پیمان بابلی نوشته شده بود" :این سر است که فقط سر بز نیست  ...آن رئیس
است  ...اگر می شکند سوگند ،پس از آن به عنوان رئیس این بز قطع شده است
 ...بنابراین باید رئیس قطع شود .(6)« .بنابراین حیوان مرده به عنوان یک نماینده
از کسی که وارد میثاق دیده می شد .مرگ خداوند ما ،در نتیجه ،به عنوان یک
یادآوری به ما از پایان برای گناه عمل می کند .ما هم گناه را به مرگ ،و یا ما باید

به مرگ برای آن قرار داده است .گال .03:15 .عبرانیان 09:16 .و سایر
قسمتهای تشبیه خون مسیح به عهد؛ و در عین حال از کلمه یونانی به معنای قطعا
آخرین وصیت نامه یک مرد مرده است .خون او است بنابراین ضروری است به ما
به انجام کاری .آن اراده خود را به ما ،که ما باید اجرا است .بنابراین مرگ او ،خون
او ،که آن هم نمادی از زندگی او ،تبدیل به امری ضروری ما برای زندگی ما و
زندگی در این جهان است .توجه داشته باشید که خون به عنوان نمادی از زندگی و
همچنین مرگ است )پیدایش  37:26و اعداد 19،33 :35؛ لو  .(9 :20هر دو مرگ
خود و زندگی خود به شکل یک پیمان  /عهد  /برای ما به  -در هر دو غسل تعمید و
پس از آن در زندگی از مرگ و زندگی در تجربه روزانه ما است .ما نمی توانیم
.منفعل به آن است
دوست داشتنی برادران ما
شده است با خون خداوند  ecclesiaدقیقا چون مسیح برای ما مرد ،به دلیل
خریداری شده ،ما به دنبال به تغذیه آن و مردان قرعه کشی نیست به دور بعد از
خودمان )اعمال رسولن  .(28،29 :20این به این معنی است که این واقعیت
باید ما را به ارزش و مراقبت از کسانی  ecclesiaعیسی مرد به استفاده از طیف
.که او را بازخرید است منجر شود
خود آزمون
ما فقط گناهان ما را از طریق خون عیسی مسیح را ببخشند .در عین حال در
حوادث زندگی واقعی از گناه ،تمایل به اجازه می دهد این واقعیت که ما در مورد
گناه فراموش برای رسیدن به یک نوع از شبه کفاره؛ ما خودمان را به آن را به
همه واقعا خوب ،ما در مورد گناه فراموش کرده ام .اما این است که در واقع ما
در تماس خون خداوند نوبه خود ،و به فرض که ما هستیم که ساخته شده اند
کفاره است .متن عبری از امثال 30:20 .فراهم می کند بینش جای  -زن گناه
دارای یک دهان که با نابودی بیرون ]الف "پاک"  -اما کلمه عبری است که همیشه
در مورد 'بلت از گناه استفاده[ و می گوید" :من انجام داده اند هیچ شرارت".
دهان ما ،ما صحبت کردن با خود ،ما خود اقناع ،نمی تواند گناه به دوش بگیرد .باور
عمیق که تنها خون مسیح که برای ما مرد می تواند برای گناه کفاره ما را به
.اعتراف آماده تر از گناه ما منجر شود
مرگ با عیسی روز به روز
در غسل تعمید ما با مسیح درگذشت .ما به اشتراک بگذارید مرگ او .مرگ او
نماینده ما بود ،و ما به دنبال به نمایندگان وفادار او به نوبه خود ما را در این جهان
است .اما چه چیزی این عبارات چیست؟ مگر اینکه ما عیسی مسیح به عنوان یک
فرد می دانم ،تا زمانی که ما در واقع سعی کردم به بازسازی چگونه او ،که او

است ،و آنچه از لحاظ جسمی و مشخص در مرگ او اتفاق افتاد ،آن عبارات خواهد
الهیات انتزاعی صرف باقی می ماند .آن مشاهده شده است ،و شما و من می
دانم که درست باشد ،که هر یک از ما می میرد کمی در مرگ کسانی که ما دوست
دارم .شما را از آن تشییع جنازه هرگز کامل به همان خانه راند ،و او یا او زندگی
می کند و با شما و یا من می میرد و بیش از بیش از سال است .غنی تر روابط
ما ،تلش بیشتر ما به آنها قرار داده ام ،عمیق تر و غنی تر این معنا خواهد بود.
برای آن است که ،در پایان ،یک تجربه غنی سازی .باز هم من آن را می گویند ،که
هر یک از ما می میرد کمی در مرگ کسانی که ما دوست دارم .این ،گمان می
کنم ،تنها راه که در آن ما که هنوز نمرده اند که برخی از تجربه شخصی از مرگ و
می توانید در آن به اشتراک بگذارید .و آن را تنها راه ذهن بی قرار من می توانید با
آنچه در آن به معنی من ،با مرگ دست و پنجه نرم عیسی است .اگر ما عیسی
مسیح به عنوان یک فرد ،خاطره و تلش های بازسازی در ذهن ما از مرگ -و مرگ
خود را برای ما می دانیم که به هر حال  -همان اثر را داشته باشد .در مرگ او ،ما
می میرند .این آموزش رومیان  6است ،فصل به عنوان خوانده غسل تعمید ما
احتمال ،و کمی پس از آن توسط ما درک .ما نه تنها در موت او تعمید ،ما که روز
مرگ به روز زندگی می کنند ،به عنوان ما به همین ترتیب در مرگ کسانی که ما
آنها دانستند و دوست داشتنی ،و آنها ما هنوز هم می دانند و عشق تا آنجا که مانند
.عیسی مسیح ،آنها در قلب ما زندگی می کنند و آگاهی درونی
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سخاوت
آن را ملیم ،تجربه ما از مرگ خود را برای ما باید ما را به سخاوتمندانه روحیه در
تمام راه .در توسل برای سخاوت مالی به برادران فقیر ،پل به دنبال الهام
بخشیدن به قرنتیان با تصویر مسیح مصلوب" :زیرا میدانید لطف ]هدیه  /دادن[
خداوند ما عیسی مسیح ،که ،هر چند او غنی و در عین حال بخاطر شما او فقیر
شد ]جی کی به یک گدا ،[.که شما از راه فقر او ممکن است غنی ") 2قرنتیان :8
 .( 9در پرتو این ،ما باید نه فقط سخاوتمندانه از فراوانی از آنچه که ما باید باشد.
ما باید به عنوان گدا در دادن ما است .با این من معنا نیست که باید به موقعیت که
در آن هیچ افراد ثروتمند وجود دارد در میان ما -این است که به وضوح در صحنه
کلیسایی تصور در معابر مانند  1تیم نیست .6 .اما تصویری از گدا یکی است که بر
ما را تحت تاثیر قرار است .دادن خداوند بود مالی نیست؛ آن عاطفی و معنوی
بود .و بنابراین ،پولس می گوید :هر دو مادی و در این راه ،ما باید به همین ترتیب
به برادران ما پاسخ می دهند ،فقیرتر مادی یا معنوی از ما هستند" .بهار بسیار از
اقدامات ما محبت مسیح است" ) 2قرنتیان  5:14فیلیپس؛ آن را "از ما خواست
 ).در" ،ان اار اس وی
زندگی مانند عیسی
به لطف خدا ،خداوند طعم مرگ برای )جی کی هوپر (.هر مرد ،به عنوان نماینده
ما) :ان بی ا( "در مزه مرگ او باید برای همه ایستاده" .در مرگ او جوهر از
زندگی مبارزه و مرگ هر انسان تجربه کرد .این واقعیت که خداوند این برای ما
انجام داد بدان معنی است که ما برای او پاسخ می دهند" .برای شما آن است که
در طرف )جی کی  .هوپر ( مسیح داده شده ،نه تنها به این باور در او ]در تئوری،
اما به خاطر او )جی کی  .هوپر ( رنج می برند" )فیل .(1:29 .او برای ما به عنوان
نماینده ما رنج می برد ،و ما برای او در پاسخ رنج می برند .این شده است و دو
طرفه ضروری از این واقعیت است که خداوند نماینده ما بود .او برای همه است
که ما باید به خود می میرند و برای او زندگی درگذشت ) 2قرنتیان .(14،15 :5
"نفس خود را گناهان ما را ]به عنوان نماینده ما[ در بدن خود را ]توجه داشته
باشید که لینک" گناهان ما "و" بدن خود را "[ که ما مرده بودن به گناه ،باید صالح
زیست" ) 1پت .(25 ، 02:24 .ما با او در صلیب خود را فوت کرد ،وجود دارد .و
به همین ترتیب زندگی رستاخیز او در حال حاضر ما است .او در حال حاضر کامل
برای ما فعال است؛ زندگی او در حال حاضر برای ما ،و به عنوان ما زندگی می
کنند زندگی خود را ،ما باید  ٪100برای او در زندگی ما باشد .او زندگی خود را
برای ما داد و ما باید زندگی ما را برای او ) 1یوحنا (3:16 .زمین بگذارند .در حدود
 130مرجع بودن "در مسیح" در ان تی وجود دارد .اما اگر کسی واقعا در مسیح،
او یک موجود جدید است ،و چیزهای قدیمی را تصویب دور .این به همان اندازه باید

درست که »مسیح ]است[ در شما" باشد .اگر ما به او هستند ،او باید در ما باشد،
در آن زندگی می کنیم زندگی پیرامون اصل "عیسی چه می کرد؟"  .روح خود را
به ما تعلق خواهد .از آنجا که از ماهیت و میزان درد و رنج و تجربه او ،خداوند قادر
به معنی به تجربه انسانی از همه ما وارد است .با این حال ،ما احساس می کنیم
به طوری که اغلب درمانده به عنوان ما درد و رنج دیگران به عنوان دیده بان ما را
تماشا ویژگی های صورت خود کج ،به عنوان ما به شکایات آنها گوش دهید .ما
عمیقا از خلیج بزرگ بین ما و آنها آگاه است .ما می توانیم  -خود نفوذ کند و یا
بنابراین ما فکر می .با این حال ،خداوند عیسی ،بر اساس میزان عشق او و عمق
از تجربه خود ،می توانید این نفوذ است .و آن را غیر ممکن نیست که ما خودمان
می تواند به مراتب بهتر در دستیابی به همبستگی عمیق با دیگران در رنج خود را
.از ما فکر است
موعظه
قرنتیان  21-14 :5از ما خواست به موعظه نجات در مسیح به همه مردان ،چرا 2
که او برای ما مرد ،به عنوان نماینده ما .او برای ]به خاطر[ همه فوت ):5
 ،(14،15او گناه به خاطر ما ) (05:21ساخته شده بود .و بنابراین ما سفیران ]ای
یو [ خاطر او ) (05:20می باشد .از آنجا که او نماینده ما بود ،بنابراین ما باید
نمایندگان خود را در شاهد او را به جهان باشد .این است که چرا موعظه اعمال به
طور مداوم توسط موت خداوند را و قیام برای سخنرانی فیل با انگیزه بود2 .
تساوی موازی بین به نام عیسی ،که در آن همه نام از کسانی که در او پیدا کردن
یک بخش ،و نیاز به اعتراف این در موعظه .توسط غسل تعمید به نام عیسی،
مردان اقرار کند که عیسی مسیح ،خداوند است و برای جلل خدای پدر .بود و در
آنجا هیچ نام دیگری داده زیر آسمان که در آن مردان را می توان ذخیره است.
"هر نام" زیر آسمان باید در نام عیسی تعمید در است .به همین دلیل است اعمال
مرتبط تجلیل او )اعمال رسولن 2:33؛  (05:31و نام جدید خود را )اعمال :2
21،38؛ 6،16 :3؛ 10،12،18،30 :4؛  (05:40با درخواست تجدید نظر برای
مردان و زنان به آن نام تعمید .درک معنی از نام عیسی و ارتفاع تجلیل او معنا بود
که آنها متوجه شدم که چگونه "همه مردان" می تواند نقش خود را در یک قربانی
که به نمایندگی از "همه مردان" است .و در نتیجه آنها به موعظه به "همه مردان"
با انگیزه بودند .و در نتیجه وزارت موعظه طیف پل تحمل از نام عیسی قبل از
.امتها )اعمال رسولن  (9:15بود
طبیعت بشر  /گوشت را نمی توان برای کفاره ،و یا یک قربانی ارائه شده 2-29.
.برای آن .باید آن را قطع .ما باید زندگی ما را متحول کند

تبدیل زندگی ما
بنابراین ما نمی توانیم زندگی تفکر جسمانی زندگی که به نحوی ما خواهد شد
کفاره .ما باید حداقل به دنبال برای قرار دادن به مرگ جسم؛ نه فقط برای
بخشش همان گناهان و حمل در انجام آنها .حتی اگر این در عمل تجربه ما ،تمایل
غالب برای قطع گوشت و شمارش خودمان را به عنوان به گناه مرده وجود داشته
باشد .ما این کار را به دلیل مسیح گناهان ما را با مته سوراخ و توسط صلیب شفا
ضعف معنوی ما در چشم انداز؛ ما به مرگ گناه که او با قطع گوشت ما ) 1پت.
 (02:24.به دست آورد پاسخ دهند
در پرتو ده فصل از نمایشگاه دقیق از معنای خون مسیح ،بنابراین ما اجازه  ،...پل
پیروزمندانه درایوهای صفحه اصلی )عبرانیان  .(25-19 :10و او چگونه ما باید
:زندگی ما تبدیل صحبت می کند
اجازه دهید ما وارد شجاعانه "را در مقدس ترین های خون عیسی مسیح" .این از -
طریق یک دانش عمیق از گناه بخشیده امکان پذیر است .زندگی نماز ما باید یک
تجربه مثبت و شود" :اجازه بدهید ما قرعه کشی نزدیک با یک قلب واقعی ،در
اطمینان کامل ایمان ،داشتن قلب ما پاشیده از وجدان بد" .بازتاب در کفاره ،باور
.آن همه ،در ایمان مثبت و نامرد می شود
اجازه بدهید ما نگه  ...سریع و بدون تزلزل" .اگر این باور صلیب بر ذهن ما حک" -
شده ،پس از نه برای چند دقیقه زودگذر در روزهای یکشنبه منعکس اما اغلب در
طول هر روز ،ما نمی خواهد سرگردانند .گرایش طبیعی به ضربه سرد و گرم در
تلش روحانی ما خواهد شد در زیر تعجب بدون وقفه در چه حاصل شد مغلوب .آن
است که تنها بازتاب بر روی صلیب که می تواند ،در یک راه تقریبا عرفانی ،انتقال
.حرارت بدون وقفه از الهام پایدار
اجازه دهید یکی دیگر نظر به نزد عشق و خوب ،اعمال تحریک :کندن از مونتاژ" -
خودمان هم نیست  ...اما تشویق یکی دیگر :و خیلی بیشتر ،به عنوان نویسنده روز
نزدیک ببینید" .دوباره نظریه کفاره و از آینده دوم هم مربوط هستند .همانطور که
ما متوجه بیشتر و واضح تر که خیلی زود نهایی صلیب خواهد شد در اعطای
فیزیکی واقعی رستگاری به ما به دست آورد ،بنابراین ما خواهد شد به بیشتر و
بیشتر به دنبال صادقانه رفاه برادران ما الهام گرفته است .اگر ما در کفاره باور،
ما به طور طبیعی به دنبال شکستن نان است .این که آیا آن معنی احضار شجاعت
به دیدار با کسانی که ما به طور طبیعی ترجیح می دهند که با برآورده نمی کنند،
آوردن شراب به جلسه ،ما را با انگیزه به پا می خیزند و خدمت در این راه با
.حقیقت ابدی و شخصی از صلیب
به عنوان خون قوچ تا به حال به گوش ،انگشت شست و پا قرار داده می شود ،به

طوری که خون کفاره مسیح باید تبدیل و هر جنبه ای از زندگی ما را تحت تاثیر
 ...قرار )لو  .(08:23شنوایی ما ]به عنوان مثال درک ما[ ،انجام و راه رفتن ما
اساس نجات ما این است که ما در حال توجیه ،شمارش صالح ،با ایمان و 2-29.
غسل تعمید ما را به قربانی نماینده از خداوند عیسی .عدالت او است در نتیجه به
.ما محسوب می شود .عدالت محسوب کلید نجات است
در طول رومی ها ،نقطه ساخته شده است که خداوند شمارش کسانی که به
عنوان صالح که باور؛ عدالت با ایمان ما به ما ظالمان نسبت ) 4 .رام :02:26
3،4،5،6،8،9،10،11،22،23،24).؛ 08:36؛ 8 :9
میزان بخشش الهی و عدالت محسوب سخت است برای ما به سرب ،چرا که ما
به ناچار تمایل به مقایسه او طلب بخشش با تجربه ما از آن در دست مردان بود.
خدا اسرائیل را ببخشند به عنوان "رسیدن به بی گناهی 'توصیف )دارای .(5 :8
چگونه می توان یک فرد محکوم به گناه تا به حال تلفظ شد واقعا 'بی گناه'؟
بخشش انسان هرگز نمی تواند رسیدن به آن .تنها با در عدالت مسیح لباس می
.تواند مانند یک موقعیت به دست آمده است
درجه ای که عدالت را به ما نسبت داده سخت به احساس است .دی تی 32:12 .
گوید که خدای دیگری با اسرائیل ،اما انجمن گفتگوی وجود دارد 20 .می گوید :آنها
به بتهای مصر با خود بردند .خدا متمرد اسرائیل به عنوان عادل شمرده؛ در آن
زمان ،به عنوان بلعام گفت :خدا گناه در اسرائیل را نمی بینم ،و نه ناگهان انحراف
که در یعقوب بود .پولس از میوه ها از عدالت ،واژه یونانی همان ترجمه »توجیه«
)فیل .(1:11 .توجیه شده توسط ایمان می آورد میوه عدالت است .وقتی
شاگردان در مورد که باید بزرگترین توان استدلل کرد ،خداوند پاسخ داد که "آن
است که در میان شما :هر کس را بزرگ خواهد بود در میان شما باید وزیر خود را"
)مرقس  43 :10.ار وی ( .او انتظار می رود آنها را به زندگی می کنند تا عدالت
.است که او به آنها نسبت داده
بی توجهی به قضاوت دیگران از ما
اگر خدا عادل شمارد ما است ،و عادل به حساب یک واقعیت به ما است ،جایی که
او این است که ما را محکوم میکند ،و یا می گذارد هیچ گناهی به اتهام ما )رومیان
 .(33،34 :8و در عین حال در زندگی خانوادگی ،در محل کار ،در روابط
کلیسایی  ...ما خیلی خیلی سریع به احساس و صدمه دیده از در ممکن است از
دیگران علیه ما .ما به دنبال به خودمان را توجیه کند ،به اصلح شایعات بی اساس
و نادرست ،به "تا" یک موضوع برای پاک کردن نام ما است .همه ما تمایل به
مراتب بیش از حد در مورد آنچه دیگران ممکن است دللت درباره ما حساس

است .همه این نشان دهنده عدم غم انگیز از قدردانی از تعجب از این واقعیت
است که ما با خدا توجیه ،و در چشمها  -او که است که قطعا در نهایت مهم  -ما
بدون خطا قبل از به تخت فیض ،پوشش داده شده در منتسب و بی همتا عدالت از
لورد پائول  ،تحریف و افترا بیش از بسیاری از برادران ،به نتیجه گیری" :اما با من
آن چیزی که بسیار کوچک است که من باید از شما در نظر گرفته است ،و یا از
قضاوت انسان :آره ،من قضاوت خود خود من نیست برای من می دانم چیزی
شده توسط خودم؛ با این حال من به این وسیله را توجیه نمی کند ،اما کسی که
من داور ]در حال حاضر[ خداوند است «) 1قرنتیان  .(4-3 :4قاضی عادل شمارد
با توجه به این استدلل این است .پل توسط خود و یا توسط مردان دیگر توجیه
نیست ،چرا که آنها قاضی او نیست .واقعیت این است که خدا قاضی از طریق
مسیح ]اصل برای اولین بار دیگر[ است که هیچ کس در نهایت معنی می تواند ما
را توجیه و یا با ما محکوم می کنیم" .بسیاری از به دنبال نفع حاکم ]'قاضی'[؛ اما
فرا رسد قضاوت هر انسان از خداوند است« )امثال  .(29:26ادعاهای نادرست
دیگران می تواند کاری انجام در نهایت آسیب ایالت متحده ،و تلش های خود ما را
در خود توجیهی در اثر هستند انکار این واقعیت است که خداوند قاضی ،نه ما ،و در
نتیجه او به تنهایی می تواند و توجیه خواهد شد .در توسل به قرنتیان به هر یک از
دیگر به دادگاه ،دلیل پل" :شما می دانید که ظالمان پادشاهی را به ارث نمی نه؟"
) 1قرنتیان  .( 9 :6او با استفاده از "آیا نمی دانید؟" چندین بار موضوع در نوشته
های خود )به عنوان مثال  06:19در این زمینه( به نقطه تبدیل جدید به مفاهیم از
آموزه های اساسی آنها به تازگی به گرویده بود .اگر ما معتقدیم که وجود خواهد
داشت یک قضاوت درست ،و کسانی که مسئول که گناه کرده اند به تجربه افتضاح
رد رنج می برند  ...پس چرا به دنبال آنها را خودتان قضاوت ،در این زندگی؟ چرا
در مورد رفاه از ستمکاران در کلیسا نگران باشید اگر شما واقعا باور دارم که
ستمکاران نمی خواهد در انگلستان می شود؟ که چنین چیز افتضاح که نیاز به
حدود تلش برای قضاوت آنها را خودمان در این زندگی نگران نباشید .را به راحتی
در این واقعیت است که قضاوت در حال آمدن است  ...این پیام پل ،ساخته شده
.است که آن را در مفاهیم آموزه های اساسی است
در مثل بیوه مداوم ،خداوند عیسی از التماس او برای "عدالت" صحبت می کند ،و
این که "عدالت" است که در بازگشت خداوند داده شود )لوقا  3،7 :18ار وی ام
جی ( .مکاشفه شامل همین مضمون ،از آمدن به معنی "عدالت" برای کسانی که
بی عدالتی در حال حاضر رنج می برند .اما لوقا  18همچنان موضوع عدالت با ثبت
مثلی دیگر ،که در آن انسان با خدا قابل قبول به خانه اش "توجیه" )لوقا(18:14 .
می رود .نقطه مطمئنا است که تعجب شدن از سوی خدا توجیه در حال حاضر باید
همه درد بی عدالتی انسان است که از پنجره تا کامل  -حتی اگر عدالت در نهایت

در آخرین روز را تحت الشعاع قرار داده خواهد شد ،ما می توانیم آن را در شرایط
.معنوی در حال حاضر تجربه می کنند
مردان خوش
این افکار با اصل اول دیگر در یوحنا جا افتاده اند ،05:44 .که در آن ار وی ام جی
 .تا خداوند گفتن یهودیان که آنها به دنبال شکوه و عظمت "یکی از یکی دیگر از"
چرا که آنها شکوه است که از یک خدا می آید به دنبال ندارد .از آنجا که تنها یک
خدا وجود دارد ،تنها یک شکوه و عظمت ،یکی از نام خداوند یک استاندارد از
معنویت ،یک قاضی ،یک توجیه .در حالی که مردان به دنبال شکوه و موافقت و
پذیرش و توجیه از مردان دیگر ،آنها را انکار می اصل از یک خدا .اگر تنها یک خدا
وجود دارد ،ما باید افتخار و توجیه او به دنبال ،به استثنای کل از مردان نیست.
هوشع این حقیقت پیش از آشکار کرده بود" :من خداوند ،خدای من  ...و نباید می
دانم که هیچ خدایی جز من :برای هیچ ناجی در کنار من وجود دارد  ...نه خواهد ما
می گویند هر بیشتر به کار از دست ما ،یه خدایان ما :برای تو ]یعنی تو تنهایی[
یتیمان تمام شدن ها رحمت ")هوس 4 :13؛  .(3 :14از آنجا که خدا به تنهایی
می تواند نجات و رحمت را ،بنابراین هیچ فضایی برای پرستش و یا به دنبال برای
طرفداری از هر چیزی یا هر کس دیگری وجود دارد .برای دریافت رحمت و نجات
تنها چیزهایی نهایی ارزش به دنبال هستند .تنها یک خدا وجود دارد که می توانید آنها
را ،که می تواند عادل به حساب می دهد ،و بنابراین ما باید برای پذیرش خود را به
.تنهایی به دنبال
مثبت خود تصویر
اما کلمه یونانی همان است که در رومیان از ما درک از خود ،استفاده می شود .ما
باید بر اساس شناخت ایمان هر یک از دیگران به جای آثار به حساب  /نسبت دادن
خودمان را به عنوان مردان و زنان صالح ،و تعداد یکدیگر به عنوان صالح" :پس
نتیجه می گیریم ]ما تعداد  /نسبت دادن  /نظر[ که یک مرد با ایمان به توجیه و
بدون اعمال قانون  ...به همین ترتیب روی چیزی حساب ]نسبت دادن[ شما نیز
خود را به گناه مرده انگارید ،اما نزد خدا از طریق عیسی مسیح خداوند ما "زنده
است) .رومیان 3:28؛  .(06:11ما باید احساس پاک و صالح ،و مطابق آن عمل،
هر دو در رفتار خود ما و در احساسات ما نسبت به یکدیگر .ذهن از عشق هیچ
بدی به دیگران ،به عنوان خدا به ما ) 1قرنتیان 5 :13؛ الف وی "پندارد هیچ شر"،
ای وی به تعداد  /نسبت دادن در رومیان( ::5 .و دوباره کلمه در  2قرنتیان  3رخ
می دهد "نه این که ما به اندازه کافی از خودمان به فکر می کنم ]ایس وی نسبت
دادن[ هر چیزی که به عنوان از خودمان ،اما کافی است خدا" .ما قادر به شمارش
 /احساس به خودمان را به عنوان صالح؛ برای خدا شمارش به ما صالح .و اگر ما

می توانیم این باور ،ما که سختی که است که در هر یک از ما واقعا شمارش برادر
ما را به عنوان صالح ،داشتن عشق است که واقعا بر این باور و تنها بهترین در
دیگران می بیند وجود دارد غلبه خواهد کرد 2 .پت 1 :1 .ار وی از ما سخن می
گوید که داشتن ایمان در عدالت محسوب خدای ما و نجات دهنده عیسی است .ما
نمی توانیم در عادل به حساب باور مگر اینکه ما باید بصورتی پایدار و محکم ایمان
ما به این واقعیت و قدردانی از این واقعیت است که پدر و پسر وجود دارد تعیین
می کنند ،و آنها صالح هستند .این صدا ممکن است آشکار است .اما اگر ما واقعا
آن را باور ،ما نمی توانیم در این دانش مسیح آماده به کار؛ آن را در جلب خواهد
 ).یک پاسخ ) 8ار وی
مثبت در مورد دیگران
ما درک می کنند که دیگران بیش از حد به عنوان عادل شمرده چرا که آنها در
مسیح هستند ،و ما به همین ترتیب به دنبال آنها را به حساب به عنوان داشتن
عدالت محسوب حتی به عنوان ما احساس می کنیم و می دانم که خدا پس ما
محسوب می شود .در یک آیه ضعیف ترجمه ،پل به دنبال متقاعد کردن فیلمون به
بسیار بیشتر از برادر مرتد خود اونیسیموس فکر می کنم" :که ارتباط ]ار وی
کمک هزینه تحصیلی[ ایمانت ممکن است مؤثر ]طریق[ علم به وحدانیت از هر
چیز خوبی است که در شما در مسیح ")فیلمون  .(6قدرت برای به اشتراک
گذاشتن ایمان ما در تحقق است که ما از طریق بودن ما در مسیح عادل شمرده
شده است ریشه دارد .به عنوان خدا ما همساز صالح ،بنابراین ما باید یکدیگر را
)رام 03:28؛  3،5،24 :.4ار وی ( به حساب آورند .این چالش بزرگی است ،اما به
طور مستقیم از نظریه عادل به حساب می آید .ما موجه بودن  /به لطف خدا
عادل شمرده است که اساس و ماهیت نجات ما .و در عین حال ،مثل همیشه ،ما
نمی تواند منفعل به این تعجب .ما هم به دنبال به دیگران را به عنوان صالح ،دیدن
آنها را برای کسی که آنها به عنوان »در مسیح هستند .هر بار که ما در برابر گناه،
یا درک ضعف و ناقص معنوی در برادر یا خواهر که در مسیح است ما  ...ما یک
فرصت فوق العاده برای شمارش آنها را به عنوان صالح ،در همان راه به عنوان ما
صالح از طریق در مسیح شمارش  .کلمه عبری ،به تعداد صالح ،برای توجیه است،
در مورد توجیه ما از دیگران در دن استفاده می شود -3 :12 .کسانی که شمارش
بسیاری به عنوان صالح به عنوان ستاره برای همیشه درخشش ]الف وی "به نوبه
خود بسیاری از به عدالت" به جای غلط می دهد ایده تبدیل به دیگران موعظه ،اما
.این ایده از زبان عبری نیست
گریبانگیر توسط گریس
تعجب از توجیه به فیض باید ما را گرفتن .اگر ما واقعا آن را درک ،ما دیگر نمی

می باشند .تضاد بین زندگی مسیحی و زندگی احترام بورژوا به پایان رسیده است.
دیگر نمی تواند ما را به وجود سکولر راحت ما چسبیده و به سادگی به کلیسا و
نگاه به در کتاب مقدس است .ما خواهد شد به فیض گریبانگیر به نشان می دهد
.جلو سخاوت مشابه به دیگران است
تواضع
هاب 4 :2 .گذشت کلسیک او تی در مورد عدالت محسوب است ،نقل قول چند
بار توسط پل در این زمینه ،ولی این تضاد بین کسانی که افتخار هستند ،و توجیه
توسط ایمان که فروتن هستند .این امکان وجود دارد که در متن آن برای اولین بار،
این بیانیه سرزنش به توجیه حبقوق توسط آثار ذهنیت بود .هاب 5 :2 .صحبت می
کند از دشمنان اسرائیل را به عنوان افتخار ،تا اگر به نشان می دهد که گناه خود و
اسرائیل اساسا یکنواخت  -غرور که از امتناع از قبول عادل به حساب و تقاضای
.خود را برای تواضع و فروتنی از کسانی که آن را دریافت می آید بودند
شادی
در حال نتیجه به ایمان عادل شمرده ،اجازه دهید ما صلح  ...بیائید شادی  ...اجازه"
دهید ما نیز در رنج ما شاد" )رومیان  3-1 :5ار وی ( .اگر ما واقعا احساس موجه
به عدالت که به ما نسبت داده ،پس از این با ما چشم انداز شاد در تمام درد و رنج
است .برای این واقعیت است که ما عادل شمرده معنی خواهد بود که همه سختی
و رنج "در زیر آفتاب" است تا در نهایت معنی دار نیست .و به این ترتیب ما همه
.شادی و صلح از طریق باور پیدا کنید
شرکت در نمایندگی
این است که دقیقا به این دلیل که خداوند عیسی بود و نماینده ما است ،که ما می
توانیم عدالت او نسبت به ما .با این حال یک نکته باید به صدا درآید ،من احساس
می کنم ،در مورد راست بیان کرد که عیسی هم نماینده ما و یا جایگزین ما است.
در حالی که من بصورتی پایدار و محکم برای 'نماینده به عنوان به "جایگزین"
مخالف ،این واقعیت خداوند است نماینده ما به این معنا نیست که ما به سادگی در
او با شگفتی نگاه کردن در شگفتی و تحسین ،به عنوان یک کاتولیک روم ممکن
است در یک آیکون عیسی زل زل نگاه .این واقعیت که او است نماینده ما به ما
اشاره به مشارکت فعال در زندگی خود و از خود گذشتگی؛ حتی به موت صلیب ،با
این حال که ممکن است در زندگی ما بیان شده است .نماینده بودن مسیح ،به
عنوان او مال ما بود ،خواستار تحول .آن مشاهده شده است ،زیرکانه" :این است
که در مورد جایگزینی ،جایگزینی چیزی قدیمی با چیزی جدید نیست ،اما در مورد
).تحول ،عطف در حال حاضر موجود به حساب جدید" )1

اطاعت
توجه داشته باشید که منطق لو 8 :20 .و در واقع کل روح قانون داده شده در
سینا :از آنجا که آن را تقدیس خداوند که است  /شمارش صالح قوم خود است،
بنابراین ،در پاسخ خدا را شکر" ،شما باید قوانین من را نگه دارید و آنها را انجام
دهد" .به عنوان آنها ایستاده بود و به حضور خداوند و موسی نشسته ،او آنها را
تقدیس ،و یا در شرایط حزقیال ،برداشت یک کودک ناتوان و او در چشم او به یک
زن زیبا تبدیل شده است .و پاسخ آنها به که به عدالت محسوب گردید برای حفظ
.قوانین آنها داده شد
Notes
(1) Andrew Walls, The Missionary Movement In Christian History (New York:
Orbis, 1998) p. 28.
2.31 Despite being saddled with our nature, the Lord Jesus Christ died and rose
again for me, for my justification and salvation, and won freedom from sin. His
life and death were a surrender of all to the cause of my redemption, to God's
glory.
آزادی از گناه
و به این ترتیب من هم باید همه تسلیم ،من با کمال میل حاضر در تلش برای
انجام این کار ،برای تعجب شکوه از دانستن این مرد که فوت برای من امکان
چنین رستگاری بزرگ .او مرد و افزایش یافت به طوری که او ممکن است خداوند
از قوم خود )رومیان  .(9 :14اگر ما در قیام او و سیادت پس از آن باور ،او را
خداوند از زندگی ما ،پروردگار هر حرکت قلب ما باشد .ما هنوز در گناهان ما ،اگر
مسیح زنده نشده ) 1قرنتیان  .(15:17اما او افزایش یافته است ،و بنابراین ما
دیگر از ضعف اخلقی ما تحت سلطه است .از آنجا غسل تعمید ما را با قیام او
متحد ،ما دیگر در گناهان ما )سرهنگ  (2:13است .بنابراین مؤمن تعمید نمی
خواهد "در گناه" اگر او واقعا درک و معتقد است که این )رومیان  1 :6و زمینه(.
ما زندگی آزاد با او است و او بود و نماینده ما ]توجه داشته باشید که او به ما
نشان دهنده در حال حاضر ،آزادی خود را و زندگی ابدی ،فقط به اندازه او در
.مرگ او[ است
ما درگذشت و افزایش یافت با مسیح ،اگر ما واقعا در نمایندگی او از ما و ارتباط
ما با او ایمان آورده ،و سپس آزادی خود را از گناه و احساس فتح خواهد شد به
خودمان؛ به عنوان مرد مرتکب خون بود که در مرگ کاهن اعظم یک نماینده از
مرگ لزم خود را ببینید ،و پس از آن را از محدودیت های از شهرستان از پناه

)اعداد  (32،33 :35آزاد شد .از آنجا که مسیح واقعا دوباره افزایش داد ،و ما باید
در آن ،ما بنابراین باید از گناه پرهیز ،ترک بد و کار با افزایش یافته است ،فعال
پروردگار ) 1قرنتیان  .(34،58 :15در طبیعت نماینده از خداوند مرگ معنی است
که ما متعهد به زندگی کردن خود او مصلوب شدن تا آنجا که ما می توانیم .دوباره
زندگی روند مصلوب شدن در تخیل ما ،به آمده است که نقطه ای که ما می دانیم
که ما را از طریق آن نمی رفته ،و به درک با تعجب واقعی و قدردانی نجات
صلیب" .به عنوان یکی برای همه درگذشت ،پس از آن همه مرده اند ،و او برای
همه به منظور زنده دیگر زندگی می کنند برای خود بلکه برای او که فوت کرد و
برای آنها افزایش یافت درگذشت" ) 2قرنتیان  14،15 :5موفات ( .از آن شده
است قدرت اظهار داشت" :برای دانستن خود به در مرگ قربانی مسیح درگیر
شده است ،در حساب از ویژگی بازنمایی آن ،این است که ببینیم خود را به یک
).زندگی قربانی متعهد ،به بازآفرینی در خود صلیب" ) 1
چنین قدرت واقعی ،زندگی می کردند ،از غسل تعمید و ایمان است که ما آزادی از
گناه اند .اگر ما واقعا مرد و قیام با خداوند ،ما نزد امور این جهان مرده خواهد بود
)سرهنگ 2:20؛  .(1 :3این است که چرا پل می توان گفت که بزرگترین اثبات این
که مسیح از مردگان برخاسته بود تغییر در شخصیت است که در درون او رخ داده
این "قدرت قیام او" بود .و آن را در درون ما کار  FF).بود )اعمال رسولن 8 :26
می کند بیش از حد .مرگ و قیام عیسی مسیح ناصری فقط حقایق ما مطمئن
شوید که؛ اگر آنها واقعا بر این باور است ،در درون آنها از قدرت تحول نهایی وجود
.دارد
ایمان واقعی
تقریبا همه در قرن اول در خدا ایده معتقد بودند .تعداد بسیار کمی ملحدان وجود
دارد .از این رو ماهیت رادیکال گفته هایی از قبیل  1پت :01:21 .ما "از طریق او
]عیسی[ مؤمنان به خدا هستند" ،چرا که خدا عیسی را از مردگان برخیزانید.
رستاخیز خداوند الهام بخش ایمان به پدر به حدی است که هر کسی که ایمان به
»خدا« است که در عیسی افزایش یافته است نه بر اساس نمی کند در واقع به
.عنوان یک مؤمن به خدا حساب نمی آید
موعظه
پل در  1قرنتیان  15لیست ده نتایج جدی عدم به این باور است که مسیح افزایش
یافت .یکی از این این است که هیچ دلیلی برای او را به زندگی خود به طور مداوم
در معرض خطر به موعظه انجیل اگر مسیح زنده نشده بود .این دلیل می ایستد
که این واقعیت عیسی افزایش یافته است الهام بخش در معرض خطر و زندگی
ما ،به زمان و دوباره است ،در تلش همه را به گسترش است که خبر خوب از

.آزادی از گناه به دیگران است
خدمت فداکارانه
تعجب از رستاخیز کامل نگرش ما تاثیر می گذارد به درخواست برای همه چیز،
خداوند در یوحنا تدریس می شود" .23،26 :16 .در آن روز ]از حیرت در خداوند
زنده[ ،شما باید به من چیزی بپرسید  ...اگر شما باید هر چیزی را از پدر بخواهید،
او آن را به شما ]ار وی [  ...در آن روز شما باید به نام من بخواهید را  ."...چه
هستند که ما از این همه صحبت از پرسیدن ها و پرسیدن نیست ،در "روز" از زنده
خداوند عیسی را؟ سنتز من از آن همه این است که :با توجه به تعجب مطلق از
رستاخیز خداوند ،ما نیاز به برای هر چیزی برای از خود بپرسیم احساس نمی کنند.
هدیه ای از آزادی از گناه به اندازه کافی است .از آنجا که اگر خدا به ما پسر او و
او را از مردگان برخیزانید ،ما برای هیچ چیز خدمت می کنند ،برای هیچ قدرت
پردازش 'اضافی در این زندگی .و در عین حال ،جای تعجب از شگفتی ،اگر ما باید
بپرسید ،به نام او ،ما را دریافت خواهد کرد .اما ما باید پرسید که آیا مفاهیم و
تعجب از این واقعیت قیامت خداوند چنین اثر بر ما داشته اند ...؟
Note
(1) W.F. Barling, The Letters To Corinth.
پیوست :هیجان با خدا
من یک بار تشویق شد یک زن افسرده به دعا .آیا شما دعا می کنم؟ " ،من
پرسید ":بله " ،او پاسخ داد ".اما آن را به عنوان اگر یک بخش از مغز من دعا می
کند به بخش دیگری از مغز من ،یک جعبه سیاه که من خدا یا مسیح "تماس بگیرید.
و من فقط می دانستم آنچه او به معنای مانند فریسی که با ]در[ خودش را دعا
کرد .واقعی ،خدا و فعال خداوند عیسی زندگی می تواند بسیار از ما دور است.
حقایق فقط گزاره که ما آن را به دست و می دانم و تکرار کنید .ما به طور کامل
راه خود را درک نمی  -به خصوص از نظر فجایع اخیر در میان ما -و ما می توانیم
خودمان را به این تا حد استعفا اینکه خدا بسیار دور به نظر می رسد فقط یک ایده
است که ما در باور این حال ،خدا احساسات است که او واقعی ،وجود دارد ،زنده
است ،کشیدن در !.در انتهای دیگر طناب و شور و شوق از پدر و پسر ،حساسیت
و ادراک شدید خود را ،چیزی است که ساختارهای لحظه ما را با زندگی لحظه ای
.قبل از آنها آن این است که من می خواهم به بحث در مورد است
خدا را به عنوان یک مرد در عشق 1-2.
اسرائیل است که اغلب به عنوان عروس خدا مجموعه )5 :54؛ 61:10؛ 624،5؛
جر 2 :2؛ 3:14؛ هوشع  .(19،20 :2این است که چرا هر خیانت به خدا است به

؛ لو 7 :17؛ 5،6 :20؛ تثنیه 31:16؛  02:17جود؛  (MAL 02:11:8عنوان زنا صحبت
27،33؛ هوشع  .(1 :9زبان بسیار اسرائیل «فروش خود را به انجام گناه 'با
استفاده از تصویر فحشا .این است که چگونه خدا را احساس می کند اعمال و
افکار خیانت حتی به طور موقت و زودگذر است .این است که چرا خدا حسادت
برای ما است )سابق 20:15؛ 34:14؛ تثنیه 04:24؛ 9 :5؛  - (06:15چرا که
عشق میخواهد خود را برای ما است به طوری منحصر به فرد .او از ما انتظار دارد
کامل او .فقط به عنوان اسرائیل بودند به مانند مصریان آنها را ترک می کردند ،و
نه مانند کنعانیان به که زمین آنها قرار بود باشد )لو 5-1 :18؛  .(23،24 :20ما به
مردم به سوی او جدا شده است .هنگامی که خدا را به عنوان یک مرد در عشق
گفت که "من با قلب خود شکسته شده است" )ای زی  9 :6ار وی ( ،او آن را به
معنای .انسان گناهکار قلب خداوند متعال را شکست .لحن سخنرانی خدا در ارمیا
شدید متفاوت است ،در حال حرکت به طور ناگهانی از گریه خشم درد برای گرم
از عشق ،و پس از آن به درخواست از جان گذشته برای یک شروع جدید .او مانند
یک عاشق  ،که توسط جلب ایشان را در بیابان اسرائیل به دست آورد پاسخ .او
احساس درد رد اسرائیل ،و از طریق واکنش های بسیار انسان مانند این رفت.
.کتاب هوشع نبی نشان می دهد همه این زندگی در یک زندگی واقعی انسان است
هوشع نماینده خدا بود ،و در عین حال او ازدواج لس زدن ]و بدتر از آن[ نام گومر،
و در زندگی خود را با هم آنها گرافیکی به تصویر کشیده درد رابطه خدا با قوم
خود .تصویر خدا به عنوان یک انسان در عشق ،به عنوان عاشق زخمی که ما در
هوشع و ارمیا دیدار باید عمیقا تحت تاثیر قرار دادن ما .خدا می تواند خود را در
نمایی مطلق به عنوان پایین فشرده زیر اسرائیل "را به عنوان سبد خرید است که
پر از خوشه" )الف ام 02:13 .ار وی ( توصیف می کنند .در این که ما فروتنی خدا
را ببینیم ،که تا چه حد او احساسات خود را برای کسانی که او ایجاد  ...و آزار او
در نتیجه دریافت به خطر انداختند .خدایی که همه از وجود خود ایجاد افراد به چنین
تحقیر از خلقت خود را .یکی تقریبا با واقعیت از یک خدا که پاسخ ما اجازه می دهد
تا خالی از سکنه به او حساب که بسیار .آن را الهام بخش ما به التماس اسرائیل و
همه مردان ،دست و پا ما ،به عشق به خدا رد نمی کند ،به عنوان یک مرد در
عشق است که در انجیل .و آن را بی وقفه ما را به چالش به خودمان را به که
عشق پاسخ که ما باید ،ساعت به ساعت در زندگی روزمره .به احترام احساسات
خود را .ما این ریسک را که مطالعه ما در مورد خدا ،تعریف لزم ما از او در گزاره
اعتقادی ،تقریبا یک رام کردن خدا به کلمات و مفاهیم است  ...به نقطه ای که ما
می توانیم موفق به او را به عنوان یک فرد واقعی ،و تا از دست دادن نیروی از
.رابطه پر حرارت با او که خدا به دنبال از ما بالتر از همه چیز

ارمیا شامل نمونه های بسیاری از شور و شوق از خدا به عنوان یک مرد در عشق
برای مردم خود .او ارمیا می گوید که او این است که به برای مردم دعا می کنم،
چرا که او را او را نمی شنوند .با این حال ،در نهایت مردم به ارمیا آمده و از او
بخواهید برای آنها دعا؛ و او این کار .و خدا او را می شنود ،چرا که "من من توبه از
شر است که من نزد شما انجام داده اند" )ارمیا  .(7،10 :42در اینجا خدا که نمی
توانند توبه ،توبه بود .مانند یک پدر دوست داشتنی مجازات کودک او شایسته ،او
نیمی از راه را از طریق متوقف می شود و احساس می کند که او در حال خیلی
سخت است .او اسرائیل را مجازات کمتر از گناهان خود را سزاوار .و در عین حال
به نظر می رسد به احساس در معابر مثل این که او به آنها بیش از حد مجازات
شوند" .اسرائیل ترک نکرده است ،و نه یهودا ،خداوند او را  ...هر چند زمین های
خود را پر از گناه در برابر یکی از مقدس اسرائیل است" )ارمیا  .(5 :51خدا وعده
داده بود به آنها رها اگر آنها گناه .آنها گناه .با این حال ،او می تواند خود را به طور
کامل آنها را رها .شرم از آن همه بود که حتی با خدا مثل این ،مردم سرسختانه
.حاضر به قبول او را ،حتی پس از او از شر انجام شده به آنها توبه کرده بود
این سخت است که واقعا این باورند که خدا احساس مثبت نسبت به ما .که
هنگامی که شما احضار شجاعت به موعظه حقیقت به آن مرد که در دفتر ،زمانی
که شما زبان خود را در یک اختلف داخلی محدود  ...شما را لمس قلب خداوند
متعال ،با شادی .این فکر به تنهایی کافی برای تبدیل زندگی و رفتار انسان است،
اگر آن طول می کشد اظهارنامه عمیق درون ما است .همه ما با کمبود مبارزه
است .من فکر می کنم من یک دوز بسیار بالتر از آن بود ،و بهتر است در پنهان
کردن آن ،از هر کس دیگری من می دانستم بود .اما به عنوان یکی می شود به
مردم بهتر می دانید ،آن آشکار می شود که بی کفایتی و عدم پذیرش کامل خود
یک صفت عمده انسان است .ما احساس ناکافی به عنوان کارکنان ،دانش آموزان،
والدین ،شرکای  ...ترس ما را به کلس نیست .و ما تمایل قبل از خدای ما به
همان شیوه به احساس بیش از حد .اما در مسیح ،با لباس عدالت او ،ما نیاز به
مثل این احساس نمی کنند .در واقع ،ما باید نیست .ما تمایل به غلط نقل تعدادی
از آیات کتاب مقدس برای توجیه احساس ما این است که ما هرگز نمی توانیم به
عنوان مثال خداوند -لطفا است" 6 :64 .همه عدالت ما ژنده پوش به عنوان
کثیف" .با این حال زمینه است که به وضوح صحبت از ستمکاران در اسرائیل ،در
حالی که مردم واقعی خدا انجام عدالت است که او را خشنود .ما می توانیم و خدا
مشاهده. J :را خشنود! تعجب از این هرگز نباید متوقف به ما تحت تاثیر قرار دادن
" ...هدف اصلی زندگی ،برای هر یک از ما ،با توجه به ظرفیت و توانایی ما دانش
ما از خدا را با تمام معنی ما را مجبور به افزایش ،و به توسط آن توان منتقل شده
به ستایش و به لطف نیست .همانطور که ما در گلوریا در می گویند ... :ما به شما

ستایش ،ما با شما تماس مقدس ،ما به شما عبادت ،ما شکوه و عظمت خود را
 ".اعلم ،ما از شما سپاسگزارم برای عظمت شکوه و جلل خود را
خدا که واقعا
یکی از بزرگترین آموزه نادرست از همه زمان  -که ادعا می کند که سه "افراد" در
یک الوهیت وجود دارد .متکلمان تثلیثی یک شخصیت تعریف -در لتین ،در یونان -که
برای ماسک که بازیگران بر روی صحنه به تن مورد استفاده قرار گرفت اقتباس
شده است .اما برای ما ،خدا در افراد وجود ندارد .او وجود دارد ،به عنوان خدای
پدر .واقعی ،خدای حقیقی ،که در حال اقدام نمی کنند ،طرح خود را از طریق یک
ماسک ،نقش به چشم ما؛ خدایی است که بنابراین بسیار مهم است واقعی و زنده،
وجود دارد در انتهای دیگر از نماز ما ،کشیدن در انتهای دیگر طناب  ...چیزی که ما
از او می دانم در کلم او چه و که او واقعا است .ممکن است که همه او است ،اما
با این وجود حقیقت از خدا و زندگی می کنند .و این دانش را باید چیزی دستگیری
ترین در کل از وجود ما است .بنابراین اغلب پیامبران استفاده از ایده "شناخت
خدا" را به عنوان یک اصطلح برای یک زندگی کامل توسط که دانش قرار دارند.
عهد جدید که ما وارد است همه چیز در مورد "دانستن" یهوه .و جر31:34 .
نظرات" :آنها باید تمام من می دانم  ...برای من گناه خود آمرزش" .معرفت به
خدا موجب توبه ،واقعی در-خود-زانو توبه؛ و نشان می دهد که بخشش به همان
اندازه واقعی است .روز به روز .شب بعد از شب .ممکن است برای کسانی که در
مسیح در عمل خدا در همه .بنابراین پل ترغیب کلیسا قرنتس" :بیدار به عدالت و
 ).گناه نیست :برای برخی از هیچ آگاهی از خدا" ) 1قرنتیان  15:34ار وی
به همه این دلیل من فقط می تواند بپذیرد که هنگامی که ما از خدا به عنوان یک
انسان در عشق ،احساس و عمل احساسی به عنوان خوانده شده ،که باعث به
خشم ،که در دل خود محزون ،به شدت اعتقاد داشتند که "قطعا آنها را احترام
پسرم" ،خوب ،این خدا واقعی است .نه فقط اصطلحات و ارقام بیان و خدا ارائه
خود را در زبان انسان؛ اما خدا واقعی ،که قلب واقعا و حقیقتا خونریزی .هر یک از
پیامبران که خدا فرستاده او در اوایل به ارسال بوجود آمده بود )ارمیا  .(4 :25قبل
از روز از ساعت زنگ دار ،برای به دست آوردن در اوایل صبح یک عمل اراده بود.
خدا تلش ساخته شده و عزم و اراده خاص به هر کلمه که پیامبران او صحبت قرار
داده است ،و ما باید این کلمات با این در ذهن به عنوان خوانده شده .من می دانم
که مردان یک کلمه فانتزی ،انسان انگاری "ایجاد کرده اند ،به سعی در توجیه اینکه
چرا و چگونه خدا است که در چنین شرایط انسانی به عنوان او هستم .به عبارت
دیگر ،خدا را واقعا نمی یک دست فقط به خاطر ما از دست خود به عنوان خوانده
شده ،و نه واقعا یک قلب  /ذهن چرا که ما از قلب خود را به عنوان خوانده شده،

و نه واقعا احساس تعجب و درد به دلیل ما از او به عنوان خوانده شده تجربه این.
این همه ،به ما گفته -'' ،خدا بودن به عنوان داشتن ویژگی های انسان اگر چه در
واقع سخن گفته اند ،او نمی کند .خدا را به عنوان یک مرد در عشق تنها یک چهره
مبهم در این خواندن است .شاید من بیش از حد بدوی ،ساده هستم ،به نحوی مثل
یک بچه مزرعه در آینده به با متکلمان بزرگ شهرستان صحبت کنید .اما ،برای من،
این همه تصاویر خدا که ما در نقطه کتاب به یک واقعیت قوی در پشت آنها را
تامین کند .قطعا باید یک تجانس بین آنها ،و که خدا واقعا باشد .در غیر این صورت،
فرد خود خدا یک راز باقی مانده است در مجموع ،و کلم او است وحی خود واقعی
او نیست .من می توانم این را قبول نمی کند .ما در تصویر خدا ساخته شده؛ ما
می دانیم که احساسات یک پدر و مادر عصبانی و یا عاشق رد ،و هنگامی که خدا
از این تصاویر در مورد خود ،اعتقاد من این است که چگونه واقعا احساس می کند.
.او نه فقط بازی با کلمات .این است که چگونه او واقعا است
برادران ما اغلب و به همین ترتیب به درستی اشاره کرد به ما که ما فقط به همان
اندازه در معرض خطر از بت پرستی به عنوان اسرائیل بودند .جهان ما ،زندگی و
قلب ما ،پر از بت بالقوه هستند .و چه ،در ذات اساسی ترین ،با بت پرستی است؟
به نظر می رسد به من که بت پرستی را کم اهمیت جلوه این خدا فوق العاده از
که ما آنها را سخن گفته است .این باعث می شود متعال خداوند اسرائیل را به یک
قطعه ای از چوب یا سنگ یا به یک حرفه ای های هوشمند و یا خانه جدید .و
بنابراین هر چیزی که باعث کاهش عظمت ،تعجب ،شور ،نشاط در رابطه ما با خدا
بت است .زمان و دوباره در زندگی ما ،خدا است که توسط خرده لبه  -یک ماشین
که نیاز به تعمیر ،قطره قطره شدن نشت ،یک پنجره شکسته شده است .تقریبا
می تواند برای فرکانس و روشی که در آن رخ می دهد این گریه ،بنابراین اغلب
.غم انگیز
در هوشع  ،11خداوند خود تشبیه به پدر اسرائیل ،آموزش کودکان کوچک خود را
برای برای اولین بار راه رفتن .همانطور که کودک آن را می سازد در دستان پدر
برای اولین بار ،باید یک هیجان فوق العاده ای برای پدر باشد .چند نامشخص است،
گام های لرزش و او هیجان زده و گفتن تمام جهان در مورد آن با شادی است.
مهم نیست که چقدر باهوش و یا قدرتمند است که انسان در جهان است .و این
است که چگونه خدا با مردم خود بود ،آن را چگونه آن را با ما نیز به عنوان ما
اولین گام مطمئن نیستید ما بعد از غسل تعمید .او دارای ظرفیت برای هیجان و
هیجان ،فقط به عنوان ما ،که در تصویر او ساخته شده است .به خاطر سپردن
چگونه او نسبت به کودک خود اسرائیل در روزهای گذشته ،احساس کرده بود ،خدا
گریه می کند را با ضربه چاقو از درد" :چگونه می توانم شما را ،افرایم چگونه می
توانم شما دست ،اسرائیل؟"  .خاطره از دوران کودکی اسرائیل فقط بیش از حد

بود .از آن ساخته شده خداوند نظر خود را با توجه به رد پسر متمرد کامل او را
تغییر دهید .او به آنها گفت بود که آنها یک زخم غیر قابل درمان بود ،اما او سپس
).تصمیم به درمان زخم که )ارمیا 12،17 :30
مبارزه خدا
مبارزات درونی خدا اغلب در سوابق تاریخی کتاب مقدس ثبت نشده است.
خواندن خروج ،ما هرگز به نوع مبارزه داخلی اشاره شده در انجمن گفتگوی تصور
کنید 8،9 :20 .که در آن ما از خدا به عنوان خوانده شده تصمیم به ریختن خشم
خود را بر اسرائیل در مصر به خاطر آنها به بخشی با بت های خود را رد کرد .و در
عین حال "من برای خاطر نام من حصار برای  ...برای چه من ناشی از آنها را به
بیرون از زمین مصر" .و چگونه اغلب آیا او بر ما مبارزه ،و ما در کوچکی و عدم
حساسیت ما فقط به بعد در زندگی نیم متعهد ما سرگردان ...؟
خدا در حال تغییر ذهن خود
و خدا را تغییر ذهن خود .به یاد داشته باشید که چگونه او به موسی گفت که او
قرار بود برای از بین بردن اسرائیل و موسی یک ملت بزرگ .و موسی با خدا
التماس کرد .و خداوند نظر خود را تغییر داد .درست مثل او "توبه" ،تغییر ذهن او،
که او مرد در زمان سیل ساخته شده بود .موسی به طور خاص گفته شد به دور از
جماعت ،و در عین حال او نسبت به آنها به منظور ایجاد کفاره آنها فرار )اعداد
 .(45،47 :16موسی تا به خدا نزدیک بود که او می تواند ظاهرا "تمرد" او را به
دلیل موسی می دانست این بود که امکان تغییر نیت خدا وجود دارد .او خیلی
نزدیک به خداوند -بود و در این مورد ،خدا در واقع نیات او را تغییر دهید21،22 :.) .
تعداد  ( 16او تنها فقط آنها را بیش از موضوع دیگری در توبه پذیر از بین بردن
تمامی اسرائیل به دلیل  -قارون به دلیل موسی برای مردم دعا تغییر یافتهاست .و
:بسیاری از نمونه های دیگر وجود دارد
خدا اسرائیل را مستقیم در جود گفت" :10:13 .شما مرا رها کردی ،و خدایان -
دیگر را عبادت :چرا من شما را بیشتر ارائه" .اما آنها به او التماس ،و او انجام داد.
و به همین ترتیب در هوشع ،او گفت که آنها را به طور کامل ،اما فقط می تواند
خود را به آن را انجام دهد .خدا در حال تغییر ذهن او یک موضوع است که اجرا می
.شود از طریق هوشع است
او قول داده بود را به اسرائیل در به سرزمین موعود .اما او را نابود کردند" - .و -
شما باید نقض من وعده می دانم" ،یا "تغییر از هدف من" )ترتیب .(14:34 .هدف
خدا می توانید تغییر دهید .از آنجا که خدا می تواند ذهن خود را تغییر دهید .او تا
.خود را می گوید

آموس موعظه پیام از آمدن داوری بر اسرائیل و سپس با توجه به نماز خود را- ،
آن جلوگیری کرد .روز  /ماه بعد شاید ،او به رکورد نبوت خود را اضافه کرد:
»خداوند برای نتیجه توبه :آن نباید ،خداوند میگوید" )الف ام  1 :7سی یپی 3؛ :7
 4سی پی .(6پیشگویی ارسال از آتش و ملخ بر اسرائیل ،ثبت شد اما پس از آن با
.دعا آموس جلوگیری کرد
ارمیا تصمیم گرفت تا با کسانی که به او گفته شده بود "انجیر بد" که نمی خواهد -
به این امید توبه بود که آنها )ارمیا  (.6 :40زندگی می کنند ،فقط به عنوان اشعیا و
حزقیال هنوز هم به نظر می رسد برگزار کرده اند که امید اسرائیل با وجود داشتن
شده است در آغاز وزارت خود که آنها را به گوش نمی شود گفت توبه .این
امیدوار در برابر امید است که خدا پیش بینی اعلم شده خود را در مورد عدم بشر
پاسخ تغییر خواهد کرد قطعا نمی سرپیچی از خدا ،بلکه به رسمیت شناختن
حساسیت بزرگ خود را به توبه بشر است و خدا در حال تغییر ذهن او یک پدیده
.شایع کتاب مقدس است
برخی از پیشگویی های وابسته به دعا و نماز برای تحقق آنها هستند .را است- .
" :1 :62به خاطر صهیون خواهد من صلح من را نگه ندارد ،و به خاطر اورشلیم
من نمی خواهد استراحت ،تا زمانی که عدالت آن رفتن به جلو روشنایی" .اما این
بستگی به نماز است" :من مراقبان بر دیوار تو ،ای اورشلیم  ...شما که اشاره ای
به خداوند تعیین کرده اند ،حفظ سکوت نیست ،و او را بدون استراحت تا او را به
اورشلیم ستایش در زمین را" ) .(7 ،6 :نبوت که "من نمی خواهد استراحت"
وابسته برای تحقق بر امنای ادامه به دعا و در نتیجه نمی دادن او را به استراحت
بود .البته ،آنها از اختیار خود دعا؛ این است که امکان آنها نمی خواهند دعا وجود
دارد ،و در نتیجه ،قطعا ،این امکان بیانیه "من نمی خواهد استراحت" وجود دارد
صرفا مشروط به دعاهای ما ...؟
هنگامی که حزقیا کلمات میکا مورد مطالعه" ،آیا او خداوند ترس نیست ،و تقاضا -
کردند خداوند ،و خداوند او را از شر است که او در برابر او را گفته توبه" )ارمیا
 .( 26:19این واژه نبوت حال تحقق خود را لغو یا به تعویق افتاد به لطف دعای
حزقیا و توبه .به همین ترتیب نبوت یونس که در  40روز نینوا نابود خواهد شد،
.بدون قید و شرط ،با توبه خود را لغو گردید
خدا نمی کند "توبه" را به عنوان مردان ،اما او هنوز می تواند ذهن خود را تغییر
دهید .ساموئل بنابراین به خدا برای سائول گریه به تغییر ذهن خود ،و در نتیجه
برای خدا به خرد بر روی هدف اعلم شده خود را در مورد او ) 1سام.(15:11 .
اما با وجود گفتن سائول که "قدرت اسرائیل نمی خواهد دروغ و نه توبه :برای او
یک انسان نیست ،که او باید توبه" ،ساموئل به نظر می رسد ادامه داده اند دعا

برای تغییر ذهن از خدا و شائول ) 1سام (29 :15؛ ما می توانیم این را از راه خدا
به حال به حفظ گفتن ساموئل برای متوقف کردن نتیجه ) 1سام 15:25؛ .(1 :16
این است که بسیار شبیه به نحوه خدا حزقیال گفت که او نمی خواهد یدکی و نه
 (Ezتوبه از نگرش او به اسرائیل ،و آنها را با توجه به راه خود قضاوت خواهد کرد
هنوز با توجه به فضل خود ،آن است که چند بار ثبت شده است که او و آنها 24:14).
.را دریغ نخواهیم کرد ،و آنها را با توجه به شایستگی از گناهان خود قضاوت کرد
اصل خدا در حال تغییر ذهن او است تا در ارمیا  .18خلصه شده است واقعا در -
مورد این فصل گفت" :هر زمان که یک قطعه از سفال معلوم ناقص کوزه گر از
خاک رس می و آن را به چیز دیگری خدا می گوید که این .اصل در پشت اقدامات
او است .اگر او می گوید او در حال رفتن برای ایجاد یک ملت اما ملت او اطاعت
نبوت را نمی خواهد برآورده می شود .همان اندازه ،اگر او می گوید او در حال
رفتن برای از بین بردن یک ملت و ملت توبه ،او نمی خواهد انجام قصد او " .این
است که چرا خداوند خود را نشان می دهد که او گفت" :قطعا  ،"...اما تغییر ذهن
..).خود 7 :3؛ ارمیا 31:20
در صورتی که برای آزادی اراده واقعی وجود دارد ،به اندازه کافی آشکار است که
اهداف خدا باید تا حدی مشروط است .اگر خداوند در بیابان وسوسه شکست
خورده بود" ،بود این امکان است که هدف از خدا می خواهم که دور شده است
وجود دارد" )فرانک توس( .همه این توضیح میدهد که چرا تحقق نبوت را تنها می
توان در زمان  -غیر ممکن است بدانید که در پیش چگونه آن را عملی خواهد شد
درک شده است .آن است که یک خط زمان از حوادث آینده که ما به تشخیص
نیست .همچنین باید در نظر داشته باشید که "تعلیم عیسی ]است[ که هدف از
نبوت است که ما باید قادر به تشخیص علئم زمانی که آنها ظاهر می شود ،نیست
) :که ما باید قادر به پیش بینی آینده باشد" متولد می شود )سیریل تنانت
یوحنا" (14:29 .من به شما گفته قبل از آن آمده به تصویب ،که ،زمانی که آن( •
".را فرا رسد ،شما ممکن است باور
شاگردان انتظار نداشتند عیسی به اورشلیم وارد "نشسته بر روی کره اسب یک •
الغ" در تحقق زکریا .9 :9 .اما زمانی که او ،پس از آن به زودی پس از آن ،همه
.روشن به آنها -که او این نبوت )یوحنا (00:16 .انجام داده شد
به همین ترتیب با نبوت مانند در پی اس "غیرت عبادتگاه تو مرا خورده"• ،9 :69 .
و حتی نبوت خود خداوند از قیام او .وقتی آن اتفاق افتاد" ،شاگردان خود یاد
آوردند که این فرموده بود؛ و آنها کتاب ایمان آورده )مزمور  ،(9 :69و کلمی که
).عیسی گفته بود" )یوحنا 22-17 :2

و خداوند عیسی ،که صحبت کرد و از کلم خدا عمل ،به وضوح مایل به تغییر
موضع خود را بیش از حد ،بسته به واکنش انسانی بود .به یاد داشته باشید که
چگونه او در ابتدا کاهش یافته است به درمان دختر از زن کنعانی ،زیرا چنان که به
روشنی بیان کرد ،او تنها نزد "گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل" فرستاده شده
بود .و آن را مناسب نیست ،او گفت ،به غذا از آن کودکان و تغذیه آن را به سگ
غیر یهودی )کوه  .(24،26 :14او به خوبی ممکن است در ذهن اصل الهی مروارید
قبل از خوکی ]جی کی به پرتاب نیست" .سگ های وحشی '[ .اما  ...او تغییر
کرده است .او دختر زن را شفا داد .او عمیقا با ادراک و ایمان او را که او بهره
.برداری از اصول خود را تغییر تحت تاثیر قرار گرفت
تغییر خدا از ذهن هرگز نباید انجام شود تا این معنی است که او به نوعی بی ثبات
است .به این دلیل است نام او  /ویژگی های "ابد" ،تغییر ناپذیر ،که در نتیجه او
توبه خود ،ذهن خود را تغییر ،در قضاوت از بندگان خود )مزمور .(13،14 :135
خود را بخشنده 'تغییر از ذهن است بنابراین به عنوان بخشی از فضل سازگار و
.دوست داشتنی خود رحمت نسبت به مردم خود دیده می شود
قدرت دعا
در تمام نمونه های فوق ،نماز و توبه می توانید هدف اعلم شده خدا را تغییر دهید.
نماز به ارمغان می آورد این پدیده از خدا در حال تغییر ذهن خود را .نماز همه چیز
تغییر می کند .واقعا .چه در غیر این صورت اتفاق افتاده است را می توان با نماز
تغییر کرده است .ما ،انسان کوچک و کوچک ،می تواند ذهن خداوند متعال را تغییر
دهید .این میزان حساسیت خود را به ما است .منعکس چگونه ابراهیم با خدا بیش
از نابودی سدوم استدلل 40 .صالح وجود دارد کشف شده است  ....آن را نمی
خواهد نابود شده اند ،به لطف نماز ابراهیم .و او با خدا دلیل ،به  10عادل است.
حال من بپرسید  ...اگر ابراهیم خواسته بود" :اگر  ...یکی مرد عادل توان در آن
یافت  . "....آیا خدا گفت" :نه"؟ ما نمی دانیم که ،اما تصور من این است که او
موافقت کرده اند .نجات از سدوم بر وسعت ابراهیم از چشم انداز بستگی دارد.
رحمت خدا است بر ما ،و بر دیگران ،با توجه به عنوان ما به او امیدواریم .همه
موارد فوق ممکن است فلسفی صدا .اما خط پایین این است :نماز تغییر است .و
دیدن که آن را ،و سپس بر روی زانو خود را دعا ،و عمیقا! در رختخواب نوازش
درباره به خواب رفتن .یعقوب نمادی از همه ما است .او اسرائیل ،او که با خدا
شد .و این یکی از ویژگی های کلیدی از همه کسانی که شامل اسرائیل است.
هنگامی که خدا به موسی گفت ولش به آنها را نابود ،و رفتن به پایین به مردم
بلفاصله )تثنیه ،( 09:12 .موسی ماند به اعتراف با خدا به آنها را نابود نمی کند .و
خدا گوش )سابق  .(14-7 :32او از شر او به انجام فکر کرده بود توبه .او تغییر
ذهن خود ،به دلیل موسی باقی ماند .یک عنصر از تلش با خدا در نماز وجود دارد،

دانستن است که ذهن او باز است به تغییر )رومیان  .(15:30این چیزی است که
من به آنچه که شدت در نماز من می توانید جمع اوری تحریک می کند .که خدا به
شنیدن و حتی تغییر ذهن مقدس او در مورد چیزی است .چنین حساسیت خود را
به ما است .چنین است عشق او ،که خدا در حال تغییر ذهن او می شود واقعا
امکان پذیر است به عنوان یک مفهوم .و از جمله مفهوم ترسناک از مجموع آزادنه
که پدر به ما فراهم است .این است که چرا خدا می تواند با موسی دلیل به عنوان
یک مرد به دوست خود و بالعکس صحبت می کند .این پویا ،دو طرفه در فکر و دعا
و بودن بود .این است که چرا عیسی تشبیه چیز درخواست از خدا به یک مرد
درخواست به نفع دوست خود در نیمه شب )لوقا  .(5،9 :11ما خدا برای دیدن به
عنوان دوست ما به آنها مانند ابراهیم ،ما با احترام و نه ناشیانه خودمان را .و او به
ما به عنوان دوستان خود را می بیند .یک متقابل فوق العاده بین یک مرد و خدا او
.وجود دارد
محدود کردن علم لیتناهی خدا 2-3.
همه این کارها را سخت به واقعا باور اگر ما فکر می کنم که خدا همه چیز را از
ابتدا می داند و نتیجه از هر نماز و توبه می داند .عشق و شور و احساسات به
خارج از آن گرفته شده است .این به اندازه کافی روشن است که خدا در زمان
قدرت او محدود می کند .او می تواند همه را نجات دهد ،در واقع او مایل به انجام
این کار ،با این حال او اجازه می دهد تا اراده آزاد انسان به واقعی و معنی دار ،به
حدی که همه ذخیره خواهد شد .اسرائیل در بیابان "محدود قدوس اسرائیل" .او با
اسرائیل به عنوان یک انسان توانا ناتوان را به صرفه جویی در سمت چپ بود
)ارمیا  .(9 :14کلمه یونانی  16بار ترجمه "توانا" نیز  13بار ترجمه "ممکن است".
قدرت خدا امکان او است .اما اختیار ما می تواند که ممکن است محدود می کند.
همه چیز ممکن است به خدا ،و در نتیجه همه چیز ممکن است به اعتقاد -اما اگر
مؤمن بدون ایمان ،پس از آن ،کسانی که فرصت از خدا نیست رخ می دهد )لوقا
01:49؛ مرقس 9:23؛  .( 10:27و بنابراین من هیچ مشکلی با خدا که علم مطلق
او محدود است .در اینجا برخی از نمونه های دیگری از خدا محدود کردن دانش او
:عبارتند از
به یاد بیاورید چگونه او "رفت" به سدوم برای دیدن اگر آنها واقعا گناه به همان -
.اندازه که به نظر می رسید بود .این قطعا علم مطلق خدا در عمل که مهار شد
او گناهان ما را فراموش؛ و در عین حال خدا هر چیزی که اتفاق می افتد و فکر -
امروز ،و همچنین روز گذشته می داند .و در عین حال ،او که دانش کل فراموش
گناهان ما را محدود میکند .در عاموس  7 :8خدا سوگند او هرگز گناه اسرائیل
فراموش کرده ام .با این حال همان کلمه در است استفاده می شود65:16 .

چگونه خدا گناه خود را از چشمان او پنهان کردند .خدا علم مطلق او را مهار .او
.پاک حافظه دائم خود را به عنوان
هنگامی که خدا می خواست به درمان اسرائیل ،پس از آن او گناه خود را کشف -
؛ گفتگوی  .(..16:57چرا مثل این صحبت می کنند اگر خدا از قبل می(HOS 7: 1
دانستند گناه خود را از ابتدا؟
کتاب بارها و بارها صحبت می کند که اگر خدا همه چیز را متوجه شده و سپس از -
آنچه او )یونس  03:10بیند صدمه دیده؛ ژنرال 29:31؛ سابق 4 :3؛ تثنیه 32:19؛
 2پادشاهان 14:26؛  2تواریخ7 :12 .؛ گفتگوی 23:13؛ آیا  59:15سی پی لوقا
 .( 07:13اگر او در پیشبرد آنچه که قرار بود برای انجام دانستند ،این زبان برای
من سخت است به درک .اما خدا است بنابراین صدمه دیده و شگفت زده 'در گناه
او اسرائیل را به عنوان اولین انگور رسیده دیدم ،اما آنها پرستش بعل شد حتی
پس از )هوس  .( 9 :9بنابراین خدا می تواند اجازه می دهد خود به احساس یک
عنصر از شگفت انگیز  -و این یک شوک به ارمیا ،که تردید بود" :چرا شما را
).دوست یک مرد است که غافلگیر می ...؟" )ارمیا 9 :14
اشتیاق از خدا که در عشق با زن خود اسرائیل بود کامل چیزی است" .مطمئنا -
آنها مردم من هستند ،کودکان است که نه دروغ!" ) ،(8 :63او پیروز شد .اما این
به خاطر رحمت او بود و دوست دارم به آنها )وی  .(7.که عشق آن را به عنوان
چشم خود را به گناه خود بیاطلع بودند .و این است که اساس وجود ما شمارش
صالح اگر ما در پسر محبوبش هستند .اما با اسرائیل" ،و سپس من تو را دیدم که
او آلوده شد  ...پس از آن ذهن من بیگانه بود" )ای زی  .(13،18 :23چگونه این
مربع با علم مطلق خدا؟ او را متوقف مهار علم مطلق او .او آنها را برای آنها که
بودند ،بی وفا را دیدم ،و واکنش نشان دادند .او همه چیز را او می تواند برای
تاکستان او انجام داد ،و پس از آن تا به تلخی نا امید بود که آن را بیرون آورده
).انگور وحشی )4 :5
خدا پسر خود را به اسرائیل فرستاده می شود ،فکر "آنها را احترام او را هنگامی -
که آنها او را" )لوقا  .(20:13اما پیشگویی اشعیا  53بود که زمانی که اسرائیل او
را دیدم ،آنها هیچ زیبایی در او را ببیند و مصلوبش .اما خدا محدود است که دانش،
در عشق او و امید مثبت برای مردم خود .به همین ترتیب عیسی مسیح ،به نظر
می رسد به من اطلع قبلی او یهودا محدود شده است .او از همان ابتدا که به او
خیانت می دانستند .یکی از  12یک خائن بود .با این حال ،یهودا دوست آشنا خود
که در آنها او اعتماد بود .فقط به عنوان پدر فکر می کردم که مردم او را
"مطمئنا" را پسر خود را احترام ،به طوری که او خاص که اگر مردم او را به بابل
در اسارت رفت" ،مطمئنا پس از آن خواهی بود شرمنده  ...برای همه شرارت

خود" )ارمیا بود  .(22 :22اما واقعیت این بود که آنها رشد کرد و به مانند زندگی
نرم بابل و به اطاعت از فرمان به بازگشت به سرزمین خدا را رد کرد .چنین بود و
.امیدواری خداوند است
توبه ،تغییر ذهن ،می توان از نظر خدا ) .هوشع  (13:14پنهان می کردند .او در -
گفتگوی گوید 05:11 .که او چشم خود را برداشت ،که آن را نمی خواهد  -زمانی
که او از درد و رنج از اسرائیل در چنگ مهاجمان او فرستاده دیدم )ار ام جی .(.
این ایده که چیزهایی که از نظر خدا پنهان راه شاعرانه از گفت او علم مطلق او
را محدود می سازد قطعا .به همین ترتیب خدا یدکی چشم خود را در تنبیه مردم
خود اجازه نمی دهد ) .انجمن گفتگوی 5:11؛  ،(5 :9پس از الگوی گفتن او موسی
به "اجازه بدهید من به تنهایی ،که او ممکن است آنها را از بین ببرد .این که اگر
خدا می داند که او احساسی است و قادر به توسط آن دسته از احساسات را تحت
تاثیر قرار است .و در عین حال ،خدا است ،بنابراین پاره شده است .او می
خواست به آنها را نابود .اما او می خواست آنها را ذخیره کنید .آنها فرزندان او
.بودند ، .و بدتر از همه ،او »اغلب« از طریق این احساس ) 45 :.ص  (106رفت
خدا در است صحبت می کند 65:16 .از توانایی های خود برای مخفی کردن همه -
.چیز از چشمها -خود و زمینه صحبت می کند از "مشکلت سابق" گناهان یهودا
من فرمان نیست و یا ذکر ،و نه آن را وارد کنید ذهن من" )جر 07:31؛ - "(5 :19
نظر خدا بر قربانی نوزاد بود .یک نفر می تواند فکر می کنم که تمام امکانات اند
به عالم مطلق ،خدای ابدی رخ داده است .اما ،نه ،نه در همه .و او صدمه دیده و
شوکه زمانی که مردم او تدبیر انحرافات که او خودش را هیچ گاه حتی از خواب.
.در این تنهایی ما یک محدودیت از علم مطلق خدا ) (1را ببینید
این توضیح میدهد که چرا خشم خدا می آید تا در چهره اش ،چرا او در آتش غیرت
همچنین به ما میدهد یک  (Ez 36: 5).او صحبت می کند وقتی »زن« او فاسق است
پنجره را به خدا چگونه می توان گفت که روده هایش ،قلب درونی او ،مشکل برای
مردم خود را وقتی که می بیند آنها رنج می برند )ارمیا .(31:20 .آیا این فوق
العاده است ،کلمه ی شگفت انگیز ترین قدرت خود را از دست اگر خدا در کمال
آرامش تمام پیش بینی آینده ،و مردان فقط اقدام شد از قسمت او می دانست که
آنها بازی کند .در این شور و نشاط و پویایی رابطه ما با خدا است .ما در تصویر
خدا ساخته شده ،و بنابراین ما بیش از حد احساس تعجب ،شوک ،صدمه دیده،
خشم ،انتقام داشته باشد .خدا کند بیش از حد .همانطور که ما دعا می کنم ،به
عنوان مبارزه ما به درک ،که ما در فضل خود ،احساسات ما امید و او در یک
.رابطه فوق العاده با هم آمده است
بسیاری از ما از خدا به عنوان خوانده شده بودن باعث به یاد داشته باشید کسی،

شکر خدا که خدا ممکن است به یاد داشته"  LXXاغلب برای خوب )لو 7 :24
؛ زکریا 6:14؛  1پادشاهان .(17:18 .این LXX؛  LXX1 :37باشید" ،پی اس 1 :69
زبان از محدودیت قطعا نشان می دهد که خدا دانای مطلق که می تواند در طول
زمان ،نیاز نیست به هر چیزی به ارمغان آورد به حافظه خود ،خود را اجازه می
دهد تا فراموش طوری که گناه یا عدالت دوباره به یاد او به ارمغان می آورد همه
چیز .بنابراین سخاوت و نماز یک بنای یادبود در برابر خدا به این معنا که آن را به
ارمغان می آورد یک فرد به حافظه و یا توجه خود را )اعمال رسولن  ،(4 :10و او
مناسب در زندگی خود پاسخ می دهد .هنگامی که گناه می شود به یک نقطه
خاص ،باعث دیگر گناهان به خدا یاد می شود ،و در نتیجه قضاوت می آید )کشیش
 .(5 :18از آن شده است توسط یواخیم ارمیا پیشنهاد ) (2که فرمان خداوند برای
شکستن نان به یاد او می تواند به معنای "که خدا ممکن است به یاد داشته باشید
من .در شب عید فصح نماز استاندارد از خداوند خواست به یاد داشته باشید که
مسیح" :ممکن است وجود دارد بوجود می آیند  ...یاد مسیح ،پسر بنده ات داود ،و
به یاد اورشلیم  ...ممکن است یاد خود را قبل از تو خواهد آمد ،برای نجات 3) "...
( .بنابراین می توان از طریق شکستن ما که نان ،ما به خصوص باعث متعال به از
نیاز به انجام فصح در ارسال عیسی به زمین آگاه است .ما همیشه در حضور او ،او
در همه جا حاضر است ،و در عین حال قطعا یک درجه وجود دارد که ما به خصوص
بیشتر در حضور او در برخی از زمان و نه از دیگران است .شکستن نان یکی از
.این نمونه است
Notes
(1) But what, then, of " foreknowledge" ? I have suggested that God limits His
foreknowledge, to the extent that He feels genuine hurt, surprise, joy etc. in
response to human behaviour. But it is possible to understand foreknowledge
another way. The same word can have two meanings, depending upon whose
perspective one has- God's, or man's. It has been observed: " A word like
'foreknowledge' makes sense only when considered from our earth-bound
viewpoint. It presumes that time proceeds sequentially, frame by frame. From
God's viewpoint…the word has a considerably different meaning. Strictly
speaking, God does not 'foresee' us doing things. He simply sees us doing them, in
an eternal present" . The idea of God operating in an " eternal present" means
that God doesn't practice 'foreknowledge' as we imagine it; He could do, but He
doesn't. It's an inappropriate concept for a being Who is outside of time.

(2) Joachim Jeremias, The Eucharistic Words Of Jesus (London: S.C.M., 1973 ed.),
pp. 250-255.
(3) The Passover Haggadah (New York: Schocken Books, 1953), p. 63.
شور و شوق از عیسی 2-4.
پسر خدا نیز دارای احساسات .این آلفرد نوریس که برای اولین بار به توجه من
آنچه که او "درد و رنج خداوند افزایش یافته است" ،شور و شوق در حال انجام
عیسی آورده بود .که او ،در بهشت ،می توان از نو توسط ارتداد از برادران خود را
بر روی زمین را مصلوب کردند .او از طریق آن همه می رود دوباره ،در احساسات
خود را .در بسیاری از مواقع عهد جدید کارگر نقطه که عیسی است که در دست
زمانی که  standing-راست خدا نشسته است .و در عین حال استفان می بیند او را
او دعا می کند .خداوند عیسی عاشقانه در واسطه گری که نماز مشغول بود .ما
نیاز داریم ،هر یک از ما ،به صرف زمان به دنبال ساخت در ذهن خود ما تخیل فرد
عیسی مسیح .چگونه او را صحبت ،زبان بدن او .برای ما به پیروان خود را به
میزان بودن در برخی از فرقه شخصیتی در این مرد گرفتار ،این بیش از مرد
است .ما نیاز به خواندن مثلها خود را دوباره و به دنبال شنیدن یک بار دیگر زنگ
اصلی خود را ،و تجربه نو کیفیت حیاتی از زور ،جنگ ،عشق و شور و اقتدار بود که
در حوادث تاریخی وجود دارد .برای این مرد ،این پسر خدا ،باید در زندگی ما
زندگی می کنند .ما باید همیشه به احساسات او برای ما ،دخالت او حساس باشید.
او فقط می توانید یک جعبه سیاه در ذهن ما ،یک مکانیسم برای نماز به خدا باشد.
کسی که ،در حال حاضر در بهشت ،او که از  2000سال پیش بود ،بره بی گناه از
خدا که در اطراف جلیل رفت ،که بیش از صهیون گریه ،که کودکان را دوست
داشت ،که تا برای پدر و مادر از آنهایی که بیمار ،که تماشا احساس خود مرد جوان
صالح "او را دوست داشتم" ،احساس که بال آمدن غیر ارادی علقه و لذت را در
یک فرد است .و این عیسی این است که او تا ابد در بازگشت او خواهد بود .این
همان ،زندگی ،گریه ،خنده ،پرشور عیسی که خطوط جلیل رفت یکی از ما در
قضاوت دیدار خواهد کرد ،و یکی از ما تا ابد با در رابطه زندگی می کنند که هرگز
است ،و هرگز نمی تواند ،تبدیل فقط همان قدیمی صحنه است .و در این معنا ،ما
در حال حاضر شروع به زندگی ابدی با او .برای شور و شوق از عیسی مسیح
است که به عنوان آن بوده و خواهد بود .در پی اس  8 :4 .دیوید چگونه خدا "تنها
من در امنیت ساکن" صحبت می کرد ،و یا ،باعث می شود من در امنیت ساکن
تنهایی .همان کلمات عبری در دی تی رخ می دهد - 33:28 .اسرائیل "ساکن در
ایمنی به تنهایی" در پادشاهی .دیوید احساس کردند که حتی در میان مشکلت ،این
زمان از پادشاهی برکت و رحمت برای او در داخل ،در صلح از ذهن خود آمده بود.

به همین ترتیب در زندگی ما از جوهر از پادشاهی می توانید آمده است .ما در حال
.حاضر زندگی می کنند زندگی ابدی است
آینده پر حرارت
طبیعت پرشور خدا است که انتظار می رود ،دیدن که ما در تصویر او ساخته شده
است .و پس از آن به وضوح در شور و شوق از عیسی منعکس شده است .ما می
تواند استدلل تماس به اندازه کمی  ...از ما چگونه هستند ،بنابراین چگونه به او
داشته باشد .برای ،ما در تصویر و مثل او هستند .این ،جیمز می گوید ،چرا ما باید
مرد همکار ما را لعنت کند نیست ،ما باید به او و یا به او احترام  ...چرا که آنها در
تصویر خود خدا ساخته شده است .ما نه تنها باید بدن خود را اما احساسات و
احساسات خود را ،که همچنین به طور گسترده در آن دسته از خود خدا مدل
احترام بگذارند .امید مبارک ما شامل در حال با توجه به ماهیت خدا است .ما نمی
خواهد ،بنابراین ،تبدیل ربات  ،کار کردن جریان بی پایان از اقدامات اداری در
ملکوت خدا .برای طبیعت او است چیزی نیست که .را فراموش کرده ام ،برای یک
لحظه ،که آن مرد ثروتمند و ایلعازر 'الف' عبور دشوار است .تمرکز بر روی
چگونگی لزاروس "در" ابراهیم "آغوش" و یا قفسه سینه )لوقا .(16:23 .این در
داخل آن معنا نیست به معنای واقعی کلمه .او در آغوش ابراهیم ،بر روی سینه
اش بود .و این است که ما در وی 25.به عنوان به این معنی که لزاروس شد
دریافت "آسایش" در همان زمان به عنوان مرد ثروتمند بود عذاب تجربه توضیح
داد .میکروفن 5 :7 .استفاده از همان شکل بودن "در" آغوش یک مرد به توضیح
یک همسر است توسط شوهرش برگزار می شود .و لم 02:12 .آن را با استفاده
دوباره به معنای دریافت راحتی .این چیزی است که پادشاهی را مانند به ویژه
بلفاصله پس از پاداش ما باشد .برای این چیزی است که مثل درباره -مرد ثروتمند
خواهد شد تا ابد عذاب نیست ،عذاب خود را بر روی شناخت واقعیت این واقعیت
است که او می ایستد وجود دارد را رد می شود .اما در حالی که او به طور موقت
عذاب ،برخی از برادر گدا فقیر شدن توسط ابراهیم آرامش .هر دو آنها را با
طبیعت الهی .ابراهیم برگزاری برادر دیگر به قفسه سینه خود و آرامش او را .و،
در عبور از این کلمات را برای ما جان در جان 1.تفسیر" :18 :این  ...پسر ،که در
آغوش پدر است" )پس از صعود او( .پس از مصیبت خود ،عیسی بود آن را به
عنوان آسایش را از پدر خود دریافت می کردند .بود و وجود یک پیوند عاطفی بین
.آنها است .و غیره وجود خواهد بین همه ما در انگلستان است
ما سلح ما در سراسر یکدیگر داشته باشند .آرامش و تبریک .خنده و گریه .در
خیابان ]یا ،آوار[ اورشلیم .چه کسی می داند چگونه آن را در واقع می خواهد ،اما
چیزی مانند تکان دادن سر ما در همه زمان ها ،تصاویری از زندگی قدیمی فلش به

عقب ،در حال حاضر در یک زمینه کامل متفاوت درک  ...پوزخند ،گریه ،به خاطر
سپردن زمان های قدیم ،هی که اشعیای نبی وجود دارد  ...و  ...خوب  ...ناتاشا
وجود دارد  ...من آخرین خود را در مدرسه کتاب مقدس را دیدم  ...و من به یاد
داشته باشید  ...ما کلمات سخت با یکدیگر  ...مرد اسفبار بود که من  ...خوب ،ما
نمی دانیم که دقیقا چگونه از آن خواهد شد بود .تصور کنید که چگونه شما می
خواهم .نقطه ساده من این است که وجود خواهد داشت احساسات از شادی ،غم
و اندوه ،تعجب ،غم ،خشم ،رضایت ،سرخوشی  ...برای این همه بخش های
.طبیعت خدا که ما پس از اراده شریک هستند
در ادامه می گویند که کسانی که می خواهند به عبور بیش از از رد به  LK. 16مثل
پذیرش و همچنین -وجود داشته باشد و توجه داشته باشید این -وجود خواهد داشت
برخی که می خواهند به راه دیگر برای نجات افرادی که در گروه از رد شدن-
گریه ،فریاد ،فشار دندان های خود را به عنوان آنها خواهد بود ) .(1اما آن را نمی
خواهد برای آنها می شود امکان پذیر است .حتی در طبیعت الهی ،بعضی از ما را
به تمایل به انجام غیر ممکن برای نجات کسانی که رد کرده اند .از آن خواهد شد و
نه مانند فرشتگان در زمان اخاب نشان می دهد برنامه های خود را از اقدام به
خدا ،اما همه آنها به جز یکی روشن شد .به طبیعت الهی ،به عنوان فرشتگان ،مانع
از این نمیشود داشتن افکار عاطفی .نه به این معنا آن را ما  ٪100درک راه خدا
.مخابره به ما داشته باشند
بنابراین قبل از پروردگار برداشت ،پس از "پنی" نجات و طبیعت الهی را دریافت
کرد ،کسانی که فکر می کردند که کار کرده بود سخت ترین شکایت کرده است
که کسانی که فکر می کمتر انجام داده بود ،هنوز هم گرفتن یک پنی .آنها ،سرزنش
شد اما آنها هنوز هم پنی خود را )نجات سی پی .کوه  (20:11بود .نظر پس از آن
که اول باید آخرین شوند ممکن است حاکی است که آنها را در انگلستان است ،اما
در حداقل است .رابرت رابرتز نوشت که او خاص که تنها پاسخ از قدیسین یک بار
آنها داده می شود طبیعت الهی خواهد بود به شکستن در اشک بود .و من با او
موافقم .و شور و شوق عیسی ممکن است به معنی او می کند به همین ترتیب.
ذات خداوند به این معنا نیست که شما را در هر راه موجودات الهی گریه گریه-
است .همین دلیل است که در برخی از راه ،اشک در بهشت وجود دارد که ما از
طریق دره ما از اشک اینجا منتقل می کند .برخی در پادشاهی که سوال بزرگ در
مورد عدالت خدا حتی پس از داشته باشد )کوه " 12،13 :20دوست"(؛ برخی در
انگلستان در "شرم" نشسته چرا که آنها فکر می کردند که بیشتر از برادران دیگر
بودند از - :یعنی شرم خود خواسته و خجالت؛ )لوقا  -9 14سی پی برادر بزرگتر(..
برخی تعرض که برادر بسیار پاداش در حال حاضر دارای  ،£ 10و قطعا هیچ تجلیل
تر )لوقا (19:25 .نیاز ندارد .این نشان می دهد که حتی پس از پذیرش ما در

قضاوت ،ما ممکن است که بیشتر انسان )یا هر چه کلمه ای که باید استفاده کنید(
از ما در حال حاضر ممکن است تصور کنید .بیشتر عاطفی ،بیشتر به دنبال به
سمت درک ،با یک پتانسیل بیشتری برای رشد ابدی ،از شاید ما فکر .طبیعت الهی
به این معنا نیست است .هر کدام از سرود نویسنده به نام پادشاهی "شهرت "
فقط ،به صراحت بگویم ،رو اشتباه ]یا در تلش بود خیلی سخت به قافیه کلمات
.خود را .از آنجا که خدا پرشور است .و ما طبیعت او به اشتراک بگذارید
زندگی بیشتر فراوان
اشک خواهد شد که از چشم ما پاک می کسانی که با "همه چیزهای گذشته" از این
زندگی ،و همچنین احساسات مرتبط با پذیرش ما در ارتباط است .اما نمی توان
آن را که به این معنی که ما هرگز احساسات از غم و اندوه خواهد هرگز دوباره.
برای خدا ساخته شده است غم ،غصه دار را در دل خود ،حتی در حال حاضر .و ما
برای به اشتراک گذاشتن طبیعت او .در نظر بگیرید برای یک لحظه احساسات
است که ما احساس خواهد شد پس از اعطا طبیعت الهی .ملکی می گوید ما
خواهد بود حیوانات متوقف مانند ،که تغذیه ،پرواری ،نگهداری در قلم کوچک تیره
کشته شود  ...که سپس به طور ناگهانی شکستن در نور روز ،و رفتن به دور از
طریق موعظه ها در مراتع .این خواهد بود که جهش ما از شادی و طعم آزادی
واقعی است .با این حال ،پدر باید به راحتی مؤمنان در پس از قضاوت ،پاک کردن
دور اشک که پس از آن )متن را ببینید( در چشم ما خواهد بود و ما به کمک های
ویژه به درک که گذشته گناه آلود ما در حال حاضر در نهایت غلبه بر شده را
)برگرد " .(4 :21را وارد کنید به شادی از پروردگار تو" برای تلفن های موبایل
مانند خداوند ممکن است به ما را تشویق به بیش از این مرحله از گریه ،دریافت و
ورود به لذت بردن است که او ،که ما در نهایت آن را ساخته شده است" .بیا !...
شما از پدر من برکت! ملکوت  "!...برای تلفن های موبایل مانند چیزی مشابه آن.
در حال حاضر همه این چیزها بسیار عاطفی .با این حال ما خواهد طبیعت خدا
داشته باشد .بنابراین او تنها از قابلیت های همان ما خواهد شد .و او آنها را در حال
.حاضر اعمال می کند
زندگی واقعی با چنین خدایی فوق العاده ،هر دو در این زندگی و در آن آمده است،
خواهد بود هیچ چیز به جز خسته کننده است .آن است و خواهد بود که فوق العاده
ترین ،عالی ،پویا ،تجربه نهایی در تمام وجود .همه بست تر ساخته شده است که
ما در نه و هرگز به طور کامل این خدا فوق العاده از ما را درک کنید .این چیزی
است که باعث می شود روابط ما با او تا اجباری است .ما احساسات و شور و
شوق خود را ببینید .ما به آن پاسخ می دهند .ما او را به پایان درک نمی کنند .او ما
را به فکر می کنم ما را انجام دهید ،و سپس پیدا کردن که ما چگونه کمی بخش ما

از او شنیده می شود .مانند کار ،ما احساس او با ما مثل یک شیر له ،و سپس
نشان می دهد خود را نزد ما موجود شگفت انگیزی است در فضل .ما باید
حساسیت به احساسات خود باشد .این احساسات که ما تیره از طریق یک لیوان
را ببینید .و او شور و اشتیاق و احساسات ما را می بیند و حساس و پاسخگو به
آنها است .او ما را می داند کامل ،اما ما او را به همان اندازه را نمی دانند .او ما را
به او و شخصیت و وجود او منجر ،عمیق تر است .و ما متوجه عمیقتر وسعت
دانش و طراحی از ما او و زندگی کوچک ما .کلمات و عبارات اجرا در تلش برای
بیان در کلمات تعجب مطلق از روابط ما با او .به خصوص این است که با پنجره
تمام این را می دهد به شور و شوق از جتسیمانی ،شدت رابطه بین پدر و پسر
وجود دارد و در جلجتا .به تراژدی خدا در آن زمان .از آن چیزهایی از چه چیز ما
نمی توانیم صحبت می کنند ،آن ما باید سکوت کرد .زندگی ما با خدا در مسیح
است ،خیلی بیشتر از فقط دانستن مجموعه ای از گزاره اعتقادی ،و یا رسوندند تا
کلیسای 'چند بار در هفته .دراز کشیدن بر روی تخت در حال مرگ از سرطان ،در
شهر کوچک ایالت متحده آمریکا به طبقه بال از یک بلوک آپارتمان مسکو ،به یک
روستای آفریقایی یا هندی  ...احساس به دام افتاده در کارهای روزمره از مادر
اوایل ،و یا در خواسته های اشتغال فشار بال  ...برای همه از ما است ،بیش از
شور و هیجان با دانستن و خرید و فروش و در زمان مبارزه با این خدا فوق العاده
از ما وجود دارد .او را ستایش ،ستایش او ،که برای همه او است ،و بود و تا به
حال خواهد به ما ،که برای همه ما را دیده اند و شناخته شده از او ،و تمام است
که توسط فضل او هنوز از خود آشکار خواهد شد .ستایش او ،برای او چه کسی
است! برای تمایل خود را برای نجات ما تا ابد! و به دنبال ،با شور و شوق و تعهد،
!به او که قلبش خونریزی برای ما لطفا
Notes
We assume too quickly that the Lord's reference to the Angels carrying
Lazarus to the bosom of Abraham means 'straight after his death'. But not
necessarily so. He died, was buried, and then at the Lord's return, the
Angels will carry the faithful to judgment / the Kingdom- they will go forth
and gather the elect. The rich man would only be thrown into Gehenna at
the last day, as Jesus so often taught elsewhere. The only element of
accommodation to, or parody of, existing Jewish beliefs was in the rich man
asking that Lazarus be returned from the dead to warn his brethren. And
this element is doubtless inserted into the story by the Lord as a prophecy

of how even His resurrection would not convert those who did not truly
listen to the Old Testament.
ضمیمه  :3جدائی دین از خدا
مسیحیت واقعی است صرفا فکری ،ایمان داخلی است .این فقط می تواند در
یک جامعه زندگی می کردند .از کلیسای مسیحیان باید به یاد داشته باشید این.
زندگی هایی که ما زندگی می کنند باید توسط باور عمیق ما اداره می شود ،نه
تنها دانش ما ،از اصول اولین بار از ایمان ما است .کسانی که "اصول اولیه
توسط اعضای یک کلیسا برای بسیاری از ما آموزش داده شد .و در عین حال
می توان آن را که ناامیدی ما با کلیسا می توانید برخی از رد انجیل که کلیسا
می آموزد منجر شود .من باور نمی کنم این است که هر مؤمن هر تجربه است
که با این در برخی از زمان تلش وجود ندارد .این امر ناشی از یک شکست
برای جدا کردن انجیل از واعظ از آن؛ برای دیدن که خدا و کلیسا یکسان نیست،
حتی اگر کلیسا ایده آل باید به آشکار خدا.
کیفیت است که تا می توانید با ما در جامعه خود عدالت ،دورویی ،محلی ،نگرش
تنگ نظرانه ما را برهم  ...چیزهایی که بسیار سوابق انجیل را در چنین درد
هستند به ما نشان دهد خداوند عیسی علیه در کلیسا از روز خود را در تلش
بودند .بنابراین ما به تنهایی در تمایل ما به خارج از مسیحیان کلیسا نیست .به
یک معنا ممکن است به می گویند که مبارزه خود را با این مسائل چیزی بود که
منجر به مرگ او .اگر ما توسط  -ما رنجور آن را در واقع به اشتراک گذاری در
رنج خداوند است .تا زمانی که ما با آنها مبارزه به عنوان او تلش کردند ،با
محبت جامعه اما نفرت از ویژگی های انسان است که در آن هستند به ناچار
هنوز هم .و او با کلیسا از روز خود را به سمت راست نهایی را به صلیب با مته
سوراخ .و حتی وجود دارد ،او آنها را به پایان را دوست داشتم.
ما نیاز به درک که خدا با ما به عنوان افراد می پردازد .مهم نیست که چقدر
کاربردی و مقدس ،یا ناکارآمد و شر ،کلیسا ما است ،ما هنوز هم توسط پدر را
به عنوان فردی کودکان خود را درمان می شود .بنابراین بسیاری از با این تلش،
رسیدگی به خود را نه به عنوان به ناچار بخشی از یک جامعه ،دندان چهره در
یک ماشین .و این است که در واقع بسیار جذاب به انسانی -از این رو محبوبیت
کلیسای کاتولیک .بازتاب در حالی که در چگونه خدا جدعون گفت" :من با تو
خواهم بود" ]شما منحصر به فرد ،و در عین حال گیدئون پاسخ» :پروردگارا ،اگر
خداوند با ما باشد ) "...جود  .(12،13 :6گیدئون یاد می آوری که خدا او را به
عنوان یک جداگانه ،فرد منحصر به فرد را دیدم ،و با او مقابله به طور خودکار
صرفا به عنوان بخشی از یک جامعه به عنوان یک کل .اما این یک فرایند آهسته
بود .وقتی گیدئون دیدم در خواب یک مرد کرد و گفت که خدا مدیان به ]مفرد[
دست خود را تحویل داده شده بود ،گیدئون پس از آن اسرائیل می گوید که خدا
مدیان را به دست خود )جود (14،15 :.7 ،تحویل داده بود .او هنوز هم آن را
سخت به این باور است که خدا او را به عنوان او را به مهم درمان می شود.
تنش فوق العاده ای در زندگی خصوصی ما عمیقا میان آرمان مسیحی ما و

واقعیت شکست روزانه ما وجود دارد .ما همه مطمئنا می خواهم که به اعتراف
این .و در عین حال که تنش به ناچار در جامعه ما چگونه است منعکس شده
است .برای شوکه یا در عدم تجانس که در درون جامعه ما را شگفت زده کرد،
صرفا فقدان درون نگری نفوذ را به خود متناقض ،زندگی متناقض است .ما نباید
در 'نفاق شگفت زده شوند .آن را در هر یک از ما است .آن را نمی باید ،در پرتو
پری از پیروزی که در مسیح وعده داده شده ،که در حال "بیش از فاتحان" از
طریق او که ما را در موت صلیب را دوست داشتم .مردان مانند گاندی به
پذیرش مسیحیت زیرا آنها می توانند تفاوت بین آنها مسیح و مسیحیان دیدم
آشتی نیست خودداری کرد .با این حال ،پاسخ من به این می شود که یک تفاوت
در هر انسان بین تئوری و عمل وجود دارد .و به هیچ دین و گروه همیشه در واقع
می تواند ادعا می کنند به چنین تفاوت .سیاستمداران غربی می گویند که
حروف شریر ترین و تند و تیز را دریافت خواهید کرد از مسیحیان هستند .و من
می توانم آن را باور .و از  40یا نامه و ایمیل من دریافت روزانه ،تلخ ترین و تند
و تیز از کاتولیک ها ،مسلمانان و یا  -اما از برادران خود من نیست.
خداوند عیسی تنظیم نشده است تا یک دین نهادینه شده است .اما او همچنین
یک شبکه مبهم از خارج از مسیحیت کلیسا موعظه نیست .او حاضر به تعریف
مجموعه ای از قوانین خارجی .او خود را در زندگی خود از قانون اخلقی است
که اتصال بر پیروان خود بود " .عیسی چی کار می کرد؟" قانون ساده و طلیی
است .سیستم های مذهبی ناچار تمایل به ترویج قوانین تشریفات و خارجی ،و
این تا حدی با جامعه عزیز ما اتفاق افتاده است .اما واقعیت این این اتفاق
افتاده است را برای ما به تنهایی پنهان نمی کند چشم انداز شگرف واقعی،
شخصی که خداوند عیسی را پیشنهاد ما را دنبال او ،و او.
تمرکز شخصی پس از مرد عیسی مسیح باید برای کاهش درجه ای که ایمان ما
بر کلیسا متمرکز شده است ،بدون اینکه ما را از مسیحیان کلیسا .ما نیاز به
تشدید ،برای تحقق بخشیدن کامل تر خود نظم و انضباط و از خود گذشتگی که
زیر مرد عیسی از ما .پولس رسول در زندگی معنوی و روحانی خود را "اعمال"
)اعمال رسولن  ،(24:16از کلمه یونانی که منبع کلمه زاهدانه انگلیسی .آن را
نمی باید که مسیحیت ما به ما می دهد  lاز حقایق حیاتی ،اما یک زندگی قادر به
دفع کردن گناه است .ما باید آموزه های ما را به عمل تبدیل یک زندگی را
ترجمه کنید .در ،ما ،زانو نماز ،روزه ،فداکاری واقعی از زمان ،پول و فرصت
انسان  ...این چیزی است که زندگی مسیح است در مورد .این ،بیش از حد ،چه
معدن شخصیت واقعی .پیتر از یک "مرد پنهان" است که در درون ما در مسیح
توسعه صحبت می کند .ما در جهان و شاید در یک برادری که در آن به نظر می
رسد کمی از این زندگی پنهان وجود دارد زندگی می کنند .مکالمه تنزل شایعات
صرف .کسانی که ما را برآورده می توانید تنها از آنچه آنها را از شخص دیگری
شنیده صحبت کنید .تنها تفاوت بین افراد به نظر می رسد که یکی شنیده برخی
از اخبار و از سوی دیگر است .پوچی درون از زندگی است که قطعا در نیاز به
همیشه در رادیو یا تلویزیون و یا سی دی-بازیکن به نوبه خود به منظور مطمئن
شوید چیزی است که در اطراف ما اتفاق می افتد منعکس شده است .اگر ما

خودمان اجازه می دهد به این راه بودن مکیده می شود ،پس از آن ما به راحتی
به آنچه در دیگر منفی است ،و زندگی مسیحی ما در جامعه و نه در مرد برای
چه کسی و در آنهایی که جامعه باید گرفتار تبدیل به تمرکز بودن آن است.
مشکل حقیقت
پیگیری »حقیقت« ما را به بسیاری از مشکلت منجر شد ،و تا حدی مسئول
برای توسعه پدیده های خارج از مسیحیان کلیسا .بله ،درک صحیح از کلمه و
اراده خدا تا آنجا ضروری است به عنوان تاثیر آن بر زندگی عملی ما .با این حال
ما به نظر می رسد به طوری که اغلب فراموش میشود که این است که چرا
حقیقت در مورد مهم است ،زیرا در یک زندگی واقعی در برابر خدا مسائل .ما
آمده اند به استدلل می کنند بیش از تفسیر آیه دیگر تقریبا در هر در کتاب
مقدس ،به عنوان اگر زندگی ابدی بستگی به گرفتن تفسیر حق را در حاشیه
کتاب مقدس ما نوشته شده است .داستایفسکی نوشت رمان ،صاحب ،که در
آن او توضیح می دهد چگونه یک گروه از انقلبیون متعهد در جستجوی خود را
برای حقیقت تنظیم شده است .آنها معتقد بودند وحدت درک اساسی برای
موفقیت بود ،اما آنها هرگز نمی تواند محدودیت بر آنچه اهمیت همه آنها به حال
به این باور یکنواخت در مورد قرعه کشی .یک چیزی که همه آنها در مورد توافق
قرار گرفت این بود که آنها باید تمام کنید .مشکل رو به چنین نکته ای که همه
موافقت کردند که بسیار مهم است و بال اهداف خود بودند ،که آنها به سادگی
به حال برای کشتن یکی از اعضای که نمی خواهد با نظر خود را از یک موضوع
خاص است .و پس از آن می توانید با ما باشد .کسانی که دیدگاه های متفاوتی
در غیر ضروری شده اند به راحتی در عمل از جامعه ما خارج ،شاید در صداقت،
اما نتیجه نهایی است قتل و معنوی برخی از اعضای حیاتی ترین ما بوده است.
ما وحدت و یکنواختی هم اشتباه گرفتهاند .تنوع فوق العاده از افراد بشر و فکر
که است که در خلقت خداوند از نوع بشر وجود دارد به طوری که اغلب توسط
ما پذیرفته نیست .مثل تلش برای توصیف یک غروب و یا رنگین کمان با
استفاده از کلمه فنی درست برای هر رنگ ما را ببینید .ما باید به جای طیف به
درک زیبایی خدا قصد دارد ببینید .بله ،ما می توانید تعریف و تجزیه و تحلیل بیش
از حد .و در عین حال هیچ یک از این طول می کشد دور از واقعیت ساده ترین
انجیل :این است که یک خدا وجود دارد ،عیسی وجود دارد ،و آنها را داده اند در
تمام که ما ممکن است به ابدیت از عشق و لطف آمده است .و ما برای شروع
زندگی جوهر وجود ابدی در حال حاضر ،در انعکاس بیمار ،عشق بی پایان خدا به
نداشتنی( .و در انجام این کار ،کلیسا و خدا به این معنا آمده با هم دوباره در
ذهن خود ما ،به هر نا امیدی.
اگر ما می توانیم درک و به درستی جدایی دین و خدا را توضیح دهد ،ما باید
چیزی بسیار واقعی و مربوط به ارائه جهان اطراف ما .دیتریش بونهوفر اغلب
از تمایل خود برای آنچه که او به نام مسیحیت شاخه ها صحبت کرد .و این
چیزی است که ما بیش از حد باید به تحقق و موعظه -مسیح بدون اعتقادات،
بدون مظاهر دین صرف  ...منجر به خارج از مسیحیان کلیسا به مشارکت با بدن
مسیح از طریق کامل همدردی با جایی که آنها می آیند از.

