Працях Paul
Глава 1
Paul є одним з найбільш цитований всі апостолів Ісуса, поки його сенс стільки неправильно
таким чином, щоб зробити його невпізнанним від Бога насправді означає.
Paul є Ісуса пророк язичників. Як всі пророки Бога, Ісусом б доручити Paul Paul б потім запишіть
і опублікувати те, що Ісус сказав йому, для майбутніх поколінь, щоб вчитися. Мова оригіналу, що
Писання Paul писали в була давня Грецька і з тих пір була переведена на більшість сучасних мовах
світу. На жаль, у процесі перекладу, сатана мав вплив, викликаючи значна частина сучасної переклади
бути змінений з оригінальним змістом. З цієї причини я пропоную це пояснення писаннях Paul, дали
мені Бог та використання грецькому оригіналі, щоб визначити правильний сучасний слово краще дати
істинний сенс Paul пише.

Перетворення Саула
Paul починається як Саул, гаряче і ревним студент старших храму в Єрусалимі. Таким чином
високо освіту для людини з його вік першого століття н. е., поки ми тримаємо раз сьогодні.
Саул, поки видих threatenings і проти учні Господню, забій подався первосвященика, і бажанні його листи
до Дамаска до синагог, що якщо він знайшов будь-який з таким чином, (послідовників Христа), чи були вони
чоловіків або жінок, він може принести їх прив'язуються до Єрусалиму. Діяння 9:1-2

Саул молодий священик храму, і як частину своїх обов'язків і навчання він має можливість бути
присутнім під час засідання вищої Ради, який є найвищим керівним органом тлумачення Біблії народ
Ізраїля. Під час на одному такому засіданні Саул був свідком суд над молода людина Христос названий
Stephen, (Діяння 7:54-59), які через його свідчення Ісуса як Месію і Христа, на відміну від диктує Вища
рада була під кайфом смерть, з якої Саул також був свідком.
Як частину своїх обов'язків, ще видих threatenings і забою проти учні Господа, Саул б шукати,
хто проповідував свідчення про Ісуса і тим самим викликали що вони повинні бути переслідував,
катували і вбили, а також. З часом повний його запал знищити послідовників Ісуса, Саул запитав
первосвященика, і просили його листи до Дамаска до синагог, таким чином, щоб притягнути винних за
межами Єрусалиму до рук правосуддя для їх говорить до вищої ради.

Влади сатани над євреями
Щоб дати перспектива до Саула ретельністю, я хотів би показати вам наступні.
І Дракон з жінка його і пішов, щоб провадити війну зо реліктові її насіння, які утримують Божих
заповідей, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17

Я дав пояснення цьому вірші раніше, але я хотів би пояснити, знову по відношенню до того, що
Саул займається.
Дракон сатани, і він стоїть, (що мають екстремальних гнів і ненависть), з вірою, встановленому
Ісуса і бажання знищити, перш ніж він має шанс вирощування.
Жінка несе церкви Христа людям громадам, що дати поклоніння Богові за віру як учив Ісуса. Це
цієї церкви і тих, хто молиться народу (насіння жінки), що сатана через душа прагне знищити.
Саме через храм старших, що сатана перші спроби цього знищення, і Саул та інших подібних
йому інструмент корита, кого сатана має вплинути і управління для виконання його знищення. Храм
старійшин вважають, що вони роблять в святу роботі Бога в їх спробі знищити послідовників Ісуса, але
через їх сліпоти від істини, що говорив Ісус, це сатана, кого вони обслуговують.
Звичаї і традиції євреїв, створена протягом багатьох поколінь, стали більш важливим, щоб
відстоювати храм старші, ніж це закон і слово Боже. Все, що Ісус навчав підтримується Писання як це
було за часів Ісуса, або, як написано в Старому Завіті там бути не Новий Заповіт ще.
Таким чином, маючи запропонованих літер старців храму, Саул поїздок в Сирії Дамаску, таким
чином, щоб виконувати його знищення послідовників Ісуса в цьому місті, як і раніше думав він робить
роботу Бога.

Paul на шляху до Дамаску
Почув голос
І проходив вийшов поблизу Дамаску: та раптом там блищало круглі про нього світло з неба: і впав на
землю, він почув голос, що казав йому, Saul, Saul, чому ти мене переслідує? Діяння 9:3-4

Під час його шляху до Дамаску Саул чує голос не говорив з будь-якого з його товаришів.

І він (Саул) сказав: "хто ти, Господи?" І Господь сказав: "я впевнений, що Ісус, кого ти persecutest: це
важко для тебе до удару проти на уколів." Діяння 9:5

А це бачення приділяється Саул з Ісусом. Використовувані вашим тут слово "Уколами" означає,
зробити когось відчувати раптове сильний занепок
оєння; наприклад, через провину або сором, яке показує мені,
що Саул бореться проти його совістю.

Пам'ятайте: Саул був свідком суд над Stephen і чув, що Stephen сказав. Це використання
слова "уколів" запропонувати мені, що проходив по відношенню до Дамаску, Саул дали багато думав,
Stephen свідчення, а може бути, це дало Саул причини на питання праведність гонінь на його
послідовників Ісуса. Бог можна побачити в людських серцях, тому я пропоную те, що Бог Ісус проводи
Саул психічного конфлікт вибрав проявити себе раніше ® Saul, тим самим досягнення навернення
Савла до переконання вчення Ісуса Христа.
І він (Саул) трепетом і здивував сказав: "Господи, що хочеш ти є мені робити?" І промовив до нього
Господь "Встань і увійти в місто і вона повинна бути сказав тобі, що ти повинен зробити." Діяння 9:6

Поставте себе на місце Саул; ви вважаєте, що ви робите діла Божі і є виправданими в
переслідування і виконання тих, хто проповідувати і поклоняються на відміну від традицій,
напрацьованих храм старійшин протягом багатьох поколінь. Тоді як ви подорожуєте продовжувати цю
роботу, ви почуєте голос з нізвідки, питати "чому ви переслідувати мене?" Я не знаю про вас, але було
б отримати мою увагу і лякає мене великий час. Навіть більше того, цей голос говорить вам, що це Ісус,
дуже людині чий вчення викладені знищити.

В інших свідків
І чоловіки, який вирушив з ним стояв мовчав, почувши голос, але бачачи людини. Діяння 9:7

Ті, хто супроводжують Саул почути голос, але не бачу, той, хто це, що говорить, що є кажуть, що
Саул свідків цієї події так, що інші, якими вони стикаються в Дамаску, можна вважати Саула
перетворення, через цих свідків. Я часто рази замислювалися, що ці, хто вирушив з Саулом, де вони
також перетворюються, але немає ніяких додаткових обговорення в Біблії, що стосуються їх.

Саул засліплені
І Саул виник з землі; і коли його очі відкрилися, він не побачили: але вони привели його за руку і привів його
в Дамаску. Діяння 9:8

Доказ того, що Саул не після короткого часу повірите він уявляли собі, що він бачили й чули, Бог
Ісус видаляє Саула погляд від нього. Було б важко думати, що ви тільки собі уявляв щось, коли ви
більше не міг бачити, як нагадування, що вона не була мрією.
Йому було три дні без уваги і жоден їсти і не пити. Діяння 9:9

Я не знайшов ніде в цей обліковий запис навернення Савла, що Ісус необхідні, що Саул швидко,
після того, як він повинен був це бачення Ісус говорив з ним, але як ви можете бачити, Саул робить це
протягом трьох днів. В тепло на Близькому Сході піти без води, на три дні, є небезпечним та може
призвести до смерті, але по крайней мере, вона буде залишити ваше тіло слабкою.

Ананія
Існував певний учень в Дамаску, названий Ананія; і до нього сказав: Господь у баченні, "Ананія." І він
сказав: "Ось я тут, Господа". І промовив до нього Господь "виникають, йти на вулицю, яка називається прямий і
запитати в будинку Іуда за один називається Саул, Тарський: Бо ось, він prayeth і хто має бачив в баченні
чоловік на ім'я Ананія найближчі і поклавши руку на нього, що він може отримати його погляд. Діяння 9:10-12

Як бачите, не тільки Саул і тих, хто з ним є свідками цього бачення від Ісуса, але цей Ананія
Дамаск, який описаний тут як учнів Ісуса. Цей додатковий свідком бачення від Ісуса, ще інший доказ
того, що Саул має показати іншим учням, що він був перетворений. Без цього додаткового бачення я не
впевнений, що Саул б було прийнято або даного довіру Дамаску Згромадження Христа.

Чому Саул?
А потім Ананія відповів, "Господи, я чув багато казали, скільки зло вчинив Він для твого святих в
Єрусалимі: і тут його повноваження від первосвящеників зв'язати, всім, хто на ім'я твоє. Діяння 9:13-14

Ананія голоси занепокоєння щодо Саул та визнає його розуміння з яких і які зло послуги Саул
брала участь. Подумайте про те, що відбувається. Ананія має бачення, і в цьому видінні йому
повідомляють Ісус шукати цей Саул, тобто Ананія курсі як Саул переслідує ті, які слідують вчення Ісуса
і тим не менш, Ананія питання як мудрий, він може бути для нього, щоб підхід Саул.

Саул помазав Ісуса
Але Господь сказав йому: "Йди: бо він за обрана посудина, нести своє ім'я до поган і королів а Ізраїлеві
сини: бо я покаже йому як великих речей, він повинен страждати за Ймення Моє. Діяння 9:15-16

Ісус, то з співчуття до Ананія побоювання пояснює, що Саул була обрана Богом, і буде його
(Саул) завдання проповідувати віру встановленому Ісуса до поган, а також королів та Ізраїлевих синів.
Тому що похитнуло дано Ананія від Бога-Ісус, в бачення, що Ананія робить, як він bidden.

Пам'ятайте: Ананія не був одним з тих, з Саулом коли він мав бачення. Бачення, яке Ананія
отримує від Ісуса є окремою. Я хотів би запропонувати, що Ананія не знає, що Саул отримує видіння від
Бога, але вчить його в перший раз з сам Ісус а не від кого-небудь ще.

Юда Дамаск
І Ананія пішов його шляху і до дому; і покладаючи руки на його сказав: "брат Саул, Господи,
навіть Ісуса, що явився тобі само, як ти привішу, послав мене, щоб ти провадив отримувати очах Твоїх
і наповниться Духом Святим." Виступає в 9:17
Ананія, вірним слугою Ісуса, що він є, йде в будинок чоловіка з ім'ям Юда, який живе на вулиці,
під назвою прямий і закладає руку на Саул, як саме йому доручили зробити від Ісуса бачення.
Я хотів би вказують на те, що цей Юда не є учнем Ісуса, що він повинен бути лояльним єврей,
який дав номер членом храм еліти є Саул. Для Ананія ввести цей будинок євреїв і говорити до Саула, як
він це робить показує, щоб цей Ананія єврей, Юда, вірно дотримуючись. Ці небезпечні часи для
послідовників Христа, і Ананія розкриває свою мужність у виконанні те, що він дав робити Ісуса.
Ананія ризиків його власного життя, виконуючи вказівки дав йому Бог Ісус. Це мені показує тебе і мене,
наскільки сильним його віра і його готовність ризикувати його власного життя з метою виконання волі
Бога.
І відразу ж там впав з очі його (Саул) як і ваг: і він отримав видовище небавом виникло і був
хрещений. І коли він отримав м'яса, він був укріплений. Потім було Саул певні дні з учнями, які були в
Дамаску. І зараз він проповідував Христа по синагогах, що він є Син Божий. Діяння 9:18-20
Я хотів би знати, якщо людина Юда, сказані тут також був перетворений. Врешті-решт він
безумовно чув всі свідчення свідків до цього бачення Саул, як вони самі були з були свідками слів
говорив, як ніби з повітря а потім з цієї Ананія підходить до свого будинку і якщо говорити про своє

бачення Ісуса. Можна подумати, що може Юда також перетворені з такі докази Ісуса. Я був би
жорсткого натиснута не вірити, якщо б я був Іуда, але там, як видається, бути не згадати в Писанні, що
дає відповідь на це питання.
Коли я читав Біблію, я просто не читали слова, я хотів би дозволити Богу в живого слова, щоб
enwrap мене, розміщення себе у випадку говорять, дозволяючи собі випробувати події, як якщо б я був
там, як це відбувалося. Вище є приклад того, як я досягти цього, ставлячи питання щодо того, з розуму
встановити, ті говорив з.

На першому сумнівів
Але все, (послідовників Христа), який почув його дивуються а говорить; "Хіба не це він, які знищили їх,
який закликав це ім'я в Єрусалимі і прийшли сюди для ідея, що він може принести їх зв'язаний головного
священика? Виступає в 9:21

Як ви вже могли здогадатися, не всі, хто чув Саул говорити переконані, він щирий у своїх
перетворення, і тих, хто приймає його дивуються в історію її і влади, Ісуса, Сина Божого, доказ життя.
Всі Слава до Бога та його сина Ісуса Христа.

Paul, Міністерство
Але Саул збільшився ще в силі і застидаєтеся євреїв, що сидів в Дамаску, довівши, що це дуже Христа.
Діє 9:22

Я можу думати про два можливих смислів до слів: "Але Саул збільшилася тим більше в силі".
Це може означати, що після того, не їдять на три дні, Саула тіло було тиждень, що таким чином Саула
збільшенням сили тіла, що Саул користувався. Альтернативні сенс, що Саул була збільшена в знання
про вчення Христа, і з цим знанням, свої сили в проповідь вчення Ісуса було збільшено.
Слово "Confounded", яка використовується в вище віршах означає: 1. Puzzled або зби
ті з пантелику щось. 2. виразу невдоволення або роз
дратування.
На основі контексту, в якому посадив цей вірш, я пропоную, друге значення є правильним.
У більшості в Новому Завіті, коли Бог, або один з його апостолів говорить або пишеєвреїв"це у
зв'язку з тим, Ізраїлю, які роблять не прийняли Ісуса як М

есію, але як і раніше в поклонінні Богу, він став традиція робити, а не як слово Бог команд. Саме в
це визначення, де це контраст між що і хто єврей в порівнянні з чим і ким послугами ізраїльтянин.

Пам'ятайте: послугами ізраїльтянин ім'я, за допомогою яких можна назвати всі святі Бога,
але єврей що який громадянин Ізраїлю нації чи послідовник проповідь до храму в Єрусалимі називають.
Тому, що євреї не прийняли Ісуса як Месію, вони далеко не святі Бога, навіть якщо вони тримають всі
десять Заповідей Божих.

Paul, життя в небезпеці
І після того, що багато днів були виконані, євреї взяв адвокат вбити його: але їх курей await був відомий
Савла. І вони дивилися ворота вдень і вночі, щоб убити його. Діє 9:23

З Саула перетворення і його відверті проповіді Ісуса як Месію і, отже, Син Божий євреї Дамаску
образилися і змову з метою убити його. Очевидно, Саул отримав попередження про своїх спробах, тому
ця змова відомий йому.

Сатана робить війни
Цей несподіваний поворот з однієї із честь храму священики що полювали богохульником,
показує, наскільки небезпечно, це було після того, як Ісус був розп'ятий і як сатана його контроль і
вплив на старших храм, намагалися знищити вчення Ісуса, перш ніж вони ледь отримав наступні. Це те
показує актуальність і виконання цього пророцтва з книги Об'явлення.
І Дракон з жінка його і пішов, щоб провадити війну зо реліктові її насіння, які утримують Божих
заповідей, і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17

Paul йде до Єрусалиму
Тоді учні узяв за ніч і нехай по стіні в кошику. І прийшовши Саул був до Єрусалиму, він аналізували
приєднатися до себе до учнів: але вони боялися все йому і не повірили, що він був учнем. Діяння 9:24-26

Для того, щоб уникнути євреїв Дамаск, Саул опускається вниз через стіну, що оточує місто
Дамаск і біжить до Єрусалиму. Більше не безпечно повернутися до свого колишнього життя, він прагне
приєднатися до учнів в Єрусалимі, які вдів, не вважаючи, що він був перетворений.

Варнава стоїть на Саул
Але Варнава взяли його і привів його до апостолів і оголосив їм як він (Саул) бачив Господа в дорозі, і що
він (Ісуса) говорив з ним, і як він (Саул) проповідував сміливо в Дамаску в ім'я Ісуса. Діє 9:27

Я можу тільки припустити Варнава було ознайомлення Савла зі свого колишнього життя або був
хтось, що Саул підозрював як бути послідовником Ісуса, і тому він розшукав йому. Очевидно, Варнава
вважав Саула історія щодо його конвертації, тому що Варнава відводить його до апостолів Ісуса потім
дає свідчення від імені Саула.
І він був з їх найближчі і виходити в Єрусалимі. Виступає в 9:28

Це потім розповідає, що апостолів повинні також вважали, можливо, з деякі побоювання і
прийнята Саул в свої ряди.

Виступають за Христа
І він розповів сміливо, в ім'я Господа Ісуса і спірних проти на Grecians: але вони пішли близько щоб
забити його. Виступає в 9:29

Наочно Saul не фарш його словами, для він говорив сміливо, даючи обговорення та аргументу
відносно Ісуса як Сина Божого. За його словами, який спростував волю храм старійшин, багато людей
зробив зусилля, щоб мовчання йому, здійснивши його вбили.

Саул подорожує до Кесарії
Що при братів знали, вони принесли його вниз до Кесарії і послав його до ТАРС. Діє 9:30

Визнаючи його запал і правди його перетворення, братів у Христі допомагали йому втечі
Єрусалим, де він потім продовжував у Кесарії а потім ТАРС. Наскільки я розумію, що Саул виріс в
ТАРС цей час свого будинку, і де він сім'ї.

Церква розширюється
Потім було церков, відпочивати протягом усієї Юдеї та Галілеї та Самарії і були повчання; і ходити в
страху Господнього і не виходячи з Духом Святим, час перемноження. Діє 9:31

Моє розуміння того, що слова: ",потім був відпочинок церков," дозволяє припустити, що
протягом часу, переслідування послідовників Ісуса Христа, по крайней мере в містах вище, вщухла,
таким чином даючи відкриті і безперешкодного обговорення можливого вчення Ісуса.

Цей вірш також говорить нам, що через Саула проповіді, землі Ізраїлю були повчання, або вч
ив і перетворені до вчення Ісуса.

Апостол Іван приєднується до Саула
Так що вони (Саул й Варнави), відправлені назад Святим Духом, відійшов до Селевкію; і звідти вони
припливли до Кіпру. І коли вони були при Саламіні, вони проповідував слово Боже по синагогах євреїв: і що вони
мають також Джон (апостол) їх міністру. Діяння 13:4-5

Апостол Іван є сином Зеведеєвих і брата також James. Також наскільки я розумію, що це ж Джон,
який дається видіннях Ісуса і його запису цих видінь в книзі Об'явлення.
Джон потім супроводжував Саул й Варнави на першій частині своєї подорожі. Я припускаю, що
Джон прийшли разом з Саул таким чином, щоб продовжувати поліпшувати Саула знання і розуміння
Ісуса і його вчення, але у моєму читанні цієї історії Савла до Paul, я залишився вірить, що Ісус, який по
суті доручає Paul, не будь-який з у Apsotles.

Пам'ятайте: Апостол Іван знав, що Ісус лицем до лиця і особисто, беручи до уваги Саул
ніколи не зустрічалися Ісуса.

Остерігатися фальшивих пророків
І коли вони пройшли через острова до Pa'phos, вони виявили, що певні чаклуна, проповідує неправду, єврей,
Йому ймення Ісус бар: який був з заступником країни, Сергій Паулюс, розумно людиною. хто закликав Варнави
та Савла і просив, щоб почути слово Боже. Діяння 13:6-7

Elymas, агент сатани
, Але Elymas чаклуна (для так є його ім'я по тлумачення) витримував їх, прагнучи відвернутися
депутат від віри. Діяння 13:8
Цей Elymas, який є євреєм, називається будучи чаклун. Я не бачу цієї людини як один з храму
священики, але той, хто перебуває під впливом сатани, який не чув вчення Ісуса, але замість того, щоб
перетворення по ці слова, намагається встановити свою власну релігію, з себе як лідер. Через
пошкодження те, що проповідували Ісуса, Elymas, яка запобігає інші справжній слово Боже.
Зусиллям ця чаклун сатана намагається забруднювати вчення Ісуса навіть тоді лише пару років
після того, як Ісус розп'ятий, виконання пророцтв Ісуса, що це станеться.

Бо постануть христи христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та
чуда; жахнулися що, якщо це було можливо, вони зведуть до дуже elect. Matthew 24:24
Я розглядаю це як сатана в спочатку записаний Спроба встановлення помилкової релігії,
засновані на неправильного тлумачення вчення Ісуса.

Саул називається Paul
Потім Саул, (який також називають Paul,) заповнені з священним Маревом, встановити його
очі на нього і сказав: "O повний все простодушним і все зло, ти дитина диявола, ти ворожих усю
правду, хочеш, ти не перестають збоченець правильний шляхи Господні? Діяння 13:9-10
Paul напевно бачили цей Elymas як агент сатани так само, як про це свідчить його вище слова.

Paul має владу над диявола
І ось, слухайте, Господня рука на тебе, і Ти станеш сліпі, не бачачи сонця за сезон. І відразу ж
там впав на нього туман й темряви; і він ходив шукає деякі, щоб привести його в руки. Дії 13:11
У цьому вірші Бог показує свою владу над Сатаною. Бог може захистити його пророків і
праведників, але як ви можете бачити, сатана не може захистити тих, кого він контролює від гнів Божий.
Потім заступник, коли він побачив, що було зроблено, як вважають дивуватися вчення Господа.
Дії 13:12

Пам'ятайте: Саул й Варнави була викликана раніше заступник країни, Сергій Паулюс,
проповідувати заступник вчення Ісуса.
Саул, яка Відтепер називається і відомий під ім'ям Paul, я припускаю, що робиться, як
відображенням його перетворення місцях ж Недуга при цьому лжепророк, як сам він страждав. Свідком
цього, заступник Serius Паулюс, потім перетворюються, бо він вважає, що Paul тим самим доведено,
бути служителя Бога.

Зазначає, Paul день суботній
Тепер коли Paul і його компанія звільнив від Пафосу, вони прийшли до Перга в Pamphylia: і Івана, що
відбуває від них повернулись до Єрусалиму. Але коли вони ж відійшли від Перга, вони приходять до Антіохії в
(Пісідія) і пішов до синагоги в суботу і сів. Діяння 13:13-14

Будь ласка, зверніть увагу: спричинило Бог має бути написаний, в цих віршах, що
Paul приділяється спостереження суботи по суботу. В тому, що це записано, для нас, щоб читати, Бог
показує нам, що Paul не дає дотримання суботи на перший день тижня, але сьомий день тижня, як
визначає четвертої заповіді суботній день.
Пам'ятайте суботи день, щоб святити його. Шість днів будеш ти трудових та виконати всі
твої, але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти не будеш творити будь-яку роботу...
Вихід 20:8-10
Якщо Paul, хто перетворення у вчення Ісуса, зауважує сьомий день суботній четвертої заповіді
потребує, а не через його перетворення почало суботній перший день, як християнські робити сьогодні,
не що запропонувати вам, що перший день суботній не є справжнім день відпочинку Бога або Ісуса, але
що це брехні сатани обдурити тих, хто б інакше дає істинне поклоніння Богу як проповідували Ісуса?
Просто як Волхв спробував налагодити помилкові релігії, в той час Paul, починаючи з потім, як Ісус
пророкував, інші були успішними, і в перший день суботній, це практика, яка показує нам ці помилкові
релігії.
Якщо Paul, як пророк Ісус до поган, зберігає сьомий день суботній, навіть після того, як він був
даний освіти у вчення Ісуса, то це свідчить про мені що Ісус ніколи не вчив дотримання перший день
суботній, але насправді Ісус також зберігатися сьомої суботи день просто як четвертої заповіді вимоги.
Якщо ви тримати будь-який день тижня, суботи, ніж, як учив Ісуса і потім знову по Paul, то як же ти
називаєш себе християнином, або послідовник Христа?

Paul стоїть для читання з Писання
І після прочитання закон і пророки лінійки синагога послав їм, кажучи:"ви чоловіки і брати, якщо ви
маєте будь-які слова або книзі людей, говорять на." Діє 13:15

Це звичай віри Ізраїлів, законів Бога читатися на початку зустрічі кожен день суботній тих, хто
молиться. Це також показали, що було зроблено до Ісуса, Луки 4:16-21і було зроблено так, як Бог дав
закони Moses і мої знання, як і раніше по синагогах євреїв в двадцять першого століття.
Як написано в Євангелії від Луки, осіб може потім встати і бути призвані читати зі Святого
письма Божого. Це показано, custom, Ісус зберіг під час його життя на землі, і тепер відображається як
звичай Paul й Варнави.

Це після читання закону, що Paul й Варнави були запитав, якщо б вони піклуються щоб дати
будь-який заклики для людей з цієї Конгрегація. На "повчанням" є даючи переконлив
е поради або заохочення закликати кому-небудь си
льно щось зробити.

Історія про Ісуса
Потім Paul встав і сказав: beckoning рукою, "чоловіків з Ізраїлю а ви, хто боїться Бога, дати
аудиторії. Діяння 13:16
Paul приймає пропозицію і починає розповідати, розповідаючи Парафіяни спочатку про вчення
Ісуса і негараздів, який переніс через ці вчення Ісуса.

Месія прийшов
І ми заявляємо ви радий, що звістку, як що обіцяння, яке було зроблено до отців, Бог hath виконав
ж нам своїх дітей, в тому, що він hath підняв Ісус знову; як також написано в другому Псалом, "ти є
мій син, цей день я тебе породив." Діяння 13:32-33
У цьому, даючи Paul цитату з старий письма, щодо пророцтва Месії, що Paul дає присутніх
зрозуміти була здійснена Ісуса. Що Ісус давно чекала Месії.
А як щодо що він підняв його з мертвих, тепер не більше, щоб повернутися до корупції, сказав він
на цей мудрий, "Я дам вам що потіхи David." Діє 13:34
Знову Paul відноситься до старих Писання, таким чином, щоб надати підтримку до Ісуса, будучи
Месії. Пророцтва дати, що Месія буде породжений із будинок David, як Ісус, це даючи сили до Ісуса,
будучи Месії.

Не будеш бачити корупції
Тому то говорить він також в інший Псалом, "Ти не будеш страждати на твою святі один,
щоб побачити корупцію." Діє 13:35
Сказано в пророцтва, що Месія помре, але його тіло не буде знати корупції.
Для ти будеш не залишити мою душу у пеклі, ніякому wilt thou страждають твоє Святий
побачити корупцію. Псалом 16:10

Месії це Господь Бог говорив з. Це, як Ісус виконав у тому, що Бог воскресив із мертвих перш,
ніж організм може розпадатися у смерті.
Для David, після того, як він служив свого покоління з волі Божої, впав на сон, був закладений
його отців і побачив корупції: але, кого Бог підняв знову, побачив ні корупції. Діяння 13:36-37
Paul продовжує пояснювати, що King David помер, і його тіло укладати корупції, але що тіло
Ісуса не, так само, як передбачив пророцтва.

Відпущення гріхів
Бути це відомі unto ви, тому чоловіки і брати, що через цієї людини є благовістив вам прощення
гріхів: І ним всіх віруючих є виправданими від всіх речей, з якої ви може не бути виправдана закону про
Moses. Діяння 13:38-39
Paul виходить на пояснити, що саме завдяки вченню Ісуса, який проповідував прощення гріхів.
Саме через нашу віру у воскресіння Ісуса, що ми будемо виправданим з всі речі, які закони Moses не
виправдують нас від.
Що Paul називає закони Moses, які включають в себе Десять Заповідей Божих як отримав Moses,
але які також включають цих заповідей, написаний рукою людини, або шляхом Moses. Немає ніде в
будь-який з цих заповідей, навіть протягом десяти заповідей, де у вас є підстави сподіватися або
вирівняним по ширині, що ви отримаєте потрапити до неба, ні вічного життя. Тільки через прийняття
вчення Ісуса і прийняття та збереження його вчення ми виправдані в надії викупу в спасіння.
З Закону Божого, як це наведено Десять заповідей, показує тільки як уникнути гріха, але вони не
дають винагороду за життя в праведності. У вчення Ісуса і тому його Воскресінням з мертвих тим самим
Дана очікуванням і надією отримання тих же нагороди, яке Ісус прийняв.

Обман сатани
У цих вище два вірші як вона виглядає на перший погляд, тих, хто не витрачати час і зусилля,
щоб вивчити і зрозуміти, що Paul говорить нам, що всі ті, що вірять у воскресіння Ісуса врятував, але це
не те, що Paul говорив. Це таким чином, що сатана може обдурити.
Таким чином, щоб розкрити правду у тринадцятого вірша, я представляю наступні обговорення.

Прощення проповідується
Давайте дослідження, що Paul говорять в вище дві вірші, таким чином, щоб зрозуміти його слова
і тим самим знати свою правду.
Через цей чоловік проповідується прощення гріхів. Не сказав, що прощення запевнив; тільки
що вона можуть бути отримані через нашу віру в Ісуса і його воскресіння.
Є благовістив вам прощення гріхів, tйого не сказав, що прощення очевидною є, тільки те, що він
проповідував. Слів: "проповідується," відносяться до даючи інструкція. Що сказати,
що через вчення Христа можна дізнатися або бути доручається як досягти прощення. Ці слова не
сказати, що що прощення гарантовано, тільки те, що ви можете дізнатися, як отримати прощення.
Щоб дізнатися що-небудь вимагає зусиль, що ви навчання собі. Виховувати себе в тому, як
отримати прощення вимагає від вас, щоб вивчити і зрозуміти, вчення Ісуса і ці слова, написані апостолів
Ісуса. Якщо ви не витрачати час і зусилля, щоб вивчити, потім освіти там немає. Без освіти є невеликий
шанс, що ви придбаєте знання, ви повинні отримати прощення.
Що все це говорить, що Ісус не автоматично надає прощення, ви повинні докласти зусиль
навчання і розуміння того, що Ісус навчав, і тоді з цим знання приступає до робити те, що необхідний
вам для того, щоб отримати прощення і прощення, відкуплення і спасіння.

За шириною в усьому
І ним всіх віруючих є виправданими від всіх речей. Слово "За шириною" означає: маючи
прийнятної причини для вжиті заходи, прийнятними
або обставинам. Як бачите, нічого говорив у це визначення, виправданою це так само,
як те, що прощення або погашені. Що Paul говорить, є тільки те, що ті, що вірять у воскресіння Ісуса,
правильний віри в і з цієї причини коректність може не буде заробити прощення. Щоб заробити щось є
припустити, що якийсь роботи є необхідним. Через вивчення та розуміння вчення Ісуса ви можете
дізнатися, що це таке, що вам потрібно зробити, (робіт), таким чином, щоб заробити прощення. Просто
заявляючи Ісус-Спаситель, ваш недостатньо. Сатана сказав вам, що це все, що вам потрібно зробити, з
тим щоб зробити ви ліниві і не витрачати час і зусилля, щоб дізнатися для себе.

Не виправдане закону
Paul йде зазначити, що з яких ви може не бути виправдана закону про Moses. З цими словами,
колінний рефлекс реакції є говорить Paul законами Божими, що ми знаємо, щоб бути Десять заповідей,
але як ви можете бачити Paul, говорить закони Moses.
Як я вже показано вище, в цих віршах, як Десять заповідей, так і законів Moses є будучи
вказують, як не даючи виправдання в надії на порятунок. Іншими словами, Paul не говорить нам, що
Десять заповідей або законів, написаний від руки Moses були винесені застаріла, але що закони не
дають підстав в надії на порятунок.
Виправдання словом вказує на те, спасіння тільки що ви маєте рацію в вашу віру, оскільки Ісус
воскрес із мертвих вічного життя, що ви також є виправданими в надії (не поруки) вічне життя.
Це сатана, що дав помилкових зміст написаний Paul. Слова написані Paul зрозумілі в їх зміст,
якщо ви просто взяти час, щоб вивчити і дізнатися. Приймаючи помилкові тлумачення сатана, показує
ліні і перевагу сліпо прийняти те, що сказав вам, а не ви знайшли час і зусилля, щоб дізнатися для себе.

Ті, хто не почує
Стережіться, тому, щоб, які приходять на вас, які говорять про в пророків. "Ото, ye despisers і
дивно і загинути: бо я працюю роботи у ваші дні, робота, який повинен не повірите ви, хоча людина
оголосити його вам." Діяння 13:38-41
Paul потім дає попередження, посилаючись на ще один стародавніх пророцтв. У цього пророцтва
Бог повідомляє, що у дні Месії, тих, хто почує справжній слово Боже буде не прийняти або вірити і в це
відмова вони загине, який повинен сказати, що вони будуть мати тільки прокляття з нетерпінням
очікуємо. Це було вірно тих, хто жив за часів Paul, як у випадку з євреями, але також правда тих, які
живуть сьогодні, євреїв, мусульман і християн.
Як це було з євреями, які впродовж багатьох поколінь увірували, що їх традиції взяв прецедент за
слово Боже, так що теж робить це євреїв, мусульман і християн сьогодні.

Поган голод за правду
І євреї, коли пішли із синагоги, поган, благав, що ці слова можуть бути проповідував їх наступної
суботи. Діє 13:42

Цей вірш бентежить мене. Наскільки я розумію, що лише євреї увійшов до синагог, що язичники
були виключені з цього. Якщо я правильно в цьому розумінні, то я повинен запитати, як це, що
язичники знаю що Paul проповідував, в тому, що вони запитали, що Paul би проповідував їм знову
наступний день суботній. Я можу думати одне з можливих пояснень і що тому, що не всі зборів тих, хто
молиться було проведено у приміщенні. Якщо кількість людей в зборах було здорово, потім вони будуть
змушені переїхати у складання відкритому судовому засіданні дворі. Роблячи таким чином, Paul на
слова б були почуті все в області а не тільки ті заповіту.

День суботній
Взяти до відома також що язичники задаються питанням, що Paul проповідувати знову
наступний день суботній. Це говорить мені, що перші християни зберегла і підкорився сьомий день
суботній, так само, як було і є способом люди Ізраїля. Врешті-решт, у той час Paul, був тільки один день
тижня, який був відомий як день суботній, і це було як Forth заповідь говорить нам.
Це сатани, який додав ще один день, який він сатана заявляє, бути суботи. Ви повинні зробити
вибір, або прийняти і вірити в слово Боже, або визнаєте й увіруєте слово сатани.

Пам'ятайте: спочатку, в книзі буття Бога тільки називають його Святий день сьомого дня,
але в четвертої заповіді, Бог дав дня сьомого ім'я, яке він назвав суботи, тому суботній день сьомий
день.
Знайте: не дотримання суботи, що Бог зробив Святий або освячену, це був день, що Бог зробив
святих. В книзі вихід, розділ 20, Бог каже нам, щоб пам'ятати "день суботній, щоб святити його." Це не
суботи, що ми повинні пам'ятати, але "день," який він назвав "суботній."

На перших прийом
Зараз, коли Заповіту був розбитий, і багато з юдеїв та релігійних прозелітів слідують Paul й
Варнави: хто, говорячи їм, переконали їх продовжувати в Божу благодать. Діяння 13:42-43
У ці два вірші ми повідомили, на перший Paul й Варнави зустрівся з Братство євреями і
отримують євреями йти в благодаті. Це вказує на те, що спочатку євреїв цього міста, не було скарга ні
заперечень до тієї, яку Paul й Варнави проповідував.

Євреї перетворити ворожих
І на наступний день суботній прийшла майже все місто разом, щоб почути слово Боже. Але
Юдеї, побачивши народу, вони були заповнені з заздрістю і промовляв проти тих речей, які були сказані
Paul, що суперечить і Хула. Діяння 13:44-45
Однак, коли євреї побачив безліч поган накопичуються навколо Paul й Варнави, вони стали
ревнувати їх "зірковості", вони стали говорити проти тих речей звіщав два апостолів. В тому, що Paul
проповідь, що Ісус є Месії і Paul, вважають, що Ісус є єдиним, хто міг би поміститися пророцтва про
Месії, а потім говорити проти слів говорив Ісус є виступити проти Бога, і це блюзнірство, що євреї
вдаватися до.

Вперше говорив до євреїв
Потім Paul й Варнави воском сміливий і сказав: "це було необхідно, що слово Боже слід
спочатку говорили вам: але бачачи будете покласти його від вас і судіть самі негідним життя вічне,
Ло, ми звертаємося до поган. Діє 13:46
Віск сміливі є говорити без страху і з запал і відданіст
ь. Paul приймає, що це було необхідно, що євреї слухає слова Ісуса по-перше, бо вони є нащадками
Якова, а з заперечення вчення Ісуса, Paul буде відтепер керувати, своє проповідування по відношенню
до поган. Якщо євреї не хочуть почути, чому продовжувати свої спроби дати їм добру новину. Поганам
hungered почути слово Боже, так що їм що Paul й Варнави би проповідував.
Я особисто стикалися такого роду відмова від того, що я говорив до інших. Беручи до уваги Paul
й Варнави повинні були інші, (язичників), жадобі почути справжній слово Боже, я не ще не знайшов
будь-яке бажає Послухай мене те, що Бог дав мені писати про. Проповідую для інших Однак, за
винятком я знаю, що не хто вони, тому що вони ті кілька тисяч, які йдуть на мою веб-сторінку читати і
вчитися, але жоден, хто я говорив лицем до лиця хочуть почути справжній слово Боже.

Світло поганам
Бо так Господь наказав проти нас, кажучи: "я поставив тебе буде світло до поган, щоб ти
впорядкував бути для спасіння кінців землі." І поганам, почувши це, зраділи і прославив Слово Господнє:
і стільки, скільки були висвячений вічне життя вірили. І Слово Господнє був опублікований хвилі тієї по
всій. Діяння 13:47-49

Як свідчить нашу здатність читати ці слова від книзі діянь ми таким чином розуміти, що там був
тих, хто чув Paul проповідувати, які потім записав і до нього (публікація), Paul, слова для тих, хто не
чув особисто Paul говорити, могли б замість читати їх.

Вигнані з Антіохії в (Пісідія)
Але Юдейський сколихнули побожні та почесного жінок і чоловіків головного міста, підняв
гоніння проти Paul й Варнави і вигнав їх з їх КОАСТС. Діє 13:50
Навіть якщо поганам hungered почути слово Боже, Paul й Варнави були змушені покинути місто.
, Але вони струсив пил ногами проти них і прийшли до Іконію. Учні були заповнені з радістю а з
Духом Святим, і. Діяння 13:51-52
Якщо ви пам'ятаєте, Ісус доручив своїм апостолам, що якщо вони прийшли на дому чи з міста,
що слова, вони проповідували були відкинуті своїх громадян, (Matthew, 10:12-15), що вони повинні
були Хатині від пилу від їх ноги від'їжджаючи міста. І що тих людей всередині міста таким чином було
б засуджені за їх невіру.

Небезпека в говорити правду
І коли була напад зробив обидва з язичників, а також євреїв з їх правителі, використовувати їх
despitefully і від камінців їх, вони її ювелірні вироби і не втекли Лістру і Дервію, міста Lycaonia а для
регіону, який обманює чутка про: І там вони проповідували Євангелію. Акти 14:5-7
Коли Paul й Варнави, якби євреїв влада в місті, а також до поган, які не були перетворені, вони
змушені тікати.

Paul оголошений Бог
І там сидів один чоловік в Лістру, в безсила в ногах, будучи калікою від утроби своєї матері,
який ніколи не пішов з: те ж саме почути Paul говорити: хто віддалявся дивилися йому і сприйняття,
що він вірив бути видужав, сказав гучним голосом, "стоять вертикально на твоїх ніг." І він вискочив
ходив. І люди побачили, що зробив Paul, вони підняли їх голоси, говорив у виступі Lycaonia "богів є
спускаються до нас за образом і подобою чоловіків." Акти 14:8-11

Наскільки мені відомо, назви міст і провінцій Римської імперії, є в кращому випадку, схематичні,
але на основі мови й час згадані в Бога, я припустити, що Paul й Варнави в місті греків а не в будь-який з
землі, народ Ізраїля.

Жертву богам два
І вони називають Варнава, Юпітер; і Paul, Меркурій, тому що він був головним доповідачем, то
священик Юпітер, яка перебувала до свого міста, приніс волів і гірлянди до воріт і зробив би жертви з
людьми. Акти 14:12-13
Paul й Варнави проповідувати слово Боже, як учив нам Ісусом, але ці люди на землі Lycaonia
побачити чудеса, як актів богів і таким чином побачити Paul й Варнави, немов Боги. Замість того, щоб
почути слова, вимовлені ними люди тільки побачити акти, які вони виконують. Це як з цих християн, я
зіткнувся. Вони не чують слова, що я говорю, тому що їх можна почути лише те, що вони сказали,
протягом усього життя. Це і сила Сатани слід сліпий від справжній слово Боже.
Що, коли апостоли, Варнава та Paul, чув, вони орендувати їх одяг і побіг народі,, що кричали й
казали: «панове, Нащо робите ці речі? Ми також чоловіки як пристрасті з вами і благовістити вам,
що ви повинні відвернутися від ці суєт до живого Бога, який зробив небеса і землю і на море і всі речі,
які в ньому знаходяться: який в минулі часи страждали всі народи ходити у свої власні шляхи. Тим не
менше він залишається не сам без свідка, в тому, що він добре зробив і дав нам дощ з неба і плідної
сезонів, наповнення наші серця з їжі і радість" З цих висловлювань дефіцитних стриманими вони люди,
що вони зробили не жертву до них і. Акти 14:14-18
Бог дає нам знання цієї події, так щоб показати нам, що навіть тоді, коли ви чули деякі з правдою
слово Боже, багато людей будуть як і раніше включати те, що вони чують в з їх поточного вважає. Це,
щоб виявити, що дуже важливо, що ми прийняли слово Боже, як правда і не намагатися зробити його
придатним з нашим власним розумінням. Якщо ви вважаєте, що не підтримуються у слово Боже, потім
необхідно прийняти слово Боже, як істина і відкидати те, що ви думаєте, ви знаєте, як будучи брехні
сатани.

Під кайфом до смерті
І прийшов туди певні євреїв від Антіохії і Іконію, який переконав людей, і, маючи під кайфом Paul,
звертає його з міста, вважаючи, що він був мертвий. Оже, як учні стояв чутка про нього, він встав і до міста
прийшли: і наступного дня він вилетів з Варнавою Дервію. Акти 14:19-20

Пам'ятайте: Сатана-стані війни "жінка" як говориться в книзі Об'явлення. Жінка є
символізм церкви Христа як проповідували Ісуса і його апостолами, Paul й Варнави, те, що серед них. За
допомогою євреїв, свинцю храм старші, і сатана Уіл мовчання Євангеліє Ісуса, хоча він все ще
знаходиться в зародковому стані. Це відображається символічно в наступний вірш.
І дракон стояв перед жінку, яка була готова бути доставленими, для поглинути її дитини, як
тільки вона народилася. Одкровення 12:4

Повернувшись до Lycaonia
І коли вони проповідував Євангелію в цьому місті і багато хто навчив, вони знову повернулися до Лістру і
Іконію і Антіохії, що підтверджує душі учні і спонукаючи їх продовжувати у вірі, що ми повинні через багато
скорботи увійти в Царство Боже. Дії 14:21-22

Просто дати думав про те, що говорять нам. Paul був камінням недалеко від смерті, поки він ще
повертається в цих містах, були євреї, які намагалися вбити його так, щоб підтвердити з тими, кого він
була зворушена, стояти швидко з їх нової віри.
Біблія не говорить нам це, але я переконаний, що Paul й Варнави повернувся до цих містах, тому
що вони не повернулися, воно могло стати причиною всіх тих, хто увірували в слайд назад у
помилкових поклоніння б знали раніше. Подумайте про це. Люди дали надію на словах Paul й Варнави,
а потім Paul мав камінням, вони вважають, смерть. Як які сидять з тими, які знайшли сподіватися?
Багато хто побачили б слабкість в натхненні Богом, що потім дозволило його проповідники будуть
побиті? Здаючи, Paul й Варнави, дає докази милість і сила Божа, таким чином зміцнюючи таку віру, яку
вони проповідували.

Багато скорботи
В цих віршах Бог також показує всі, хто перетворити його справжнє поклоніння, що зробити це
не є легкий шлях, щоб ходити. "Що ми повинні через багато скорботи увійти в Царство Боже."
Навіть ті, такі як Paul й Варнави повинен був витримати труднощі, фізичне насильство і поблизу смерті
від рук тих, вплив і контроль з боку сатани.
Що це говорить мені, що оголосити Ісус ваш Спаситель недостатньо в і з його собі. Ми повинні
пройти через трансформації нашого духу, крізь час конфлікту і заворушень душі, перш ніж ми приїдемо
в іншу сторону як справжній перетворює до вчення Ісуса.

Ще одна річ я хотів би відзначити. Незважаючи на зусилля сатани на винищення церква Христа в
зародковому стані він не вдалося, яка є свідченням сила істини, коли розмовляють, хто мати віру і
вірити.

Обрізання в плоті
І деяких чоловіків, що зійшов з Юдеї викладав братів і сказав: "Хіба ви обрізання у спосіб Moses,
ви не можна зберегти. Дії 15:1
Дати більш досконалим розуміння, щоб цей наполяганням євреїв, які були обернені до вчення
Ісуса, перетвореного язичниками також повинні мати свої плоті обрізаний, мені потрібно, щоб показати
вам, формулювання заповіту, що Бог зробив з Авраамом.

Закон в питанні
І я встановить свого заповіта між мною і тобою сіменем після тебе в своїх поколінь для вічним
заповітом, щоб бути Богом тобі і щоб сіменем після тебе. І дам тобі і щоб сіменем за тобою, землю,
якої ти чужий, всі землю в Ханаані, вічне володіння; і я буду їм Богом. Буття 17:7-8
І Бог промовив Авраама, "ти будеш тримати свого заповіта тому і ти свого на насіння твоє
після тебе в своїх поколінь." Генезис 17:9
Це перший основних заповіт, що Бог робить з дитиною людина. Завіт є інше слово для контракт.
Всі договори потребують принаймні дві сторони, і кожна сторона дає щось цінне в їх рамках договору.
У цьому першим Богом заповіт пропонує як свою справу значення, всі землі тодішньому називається
Ханаан, але в даний час відомий як землі в Палестині. Натомість Авраам погоджується з тим, щоб дати
поклоніння Богу і підкорятися його заповідей.
Це свого заповіта, що будете додержувати, між мною і ви і свого на насіння твоє після тебе;
"Кожна людина дитина серед вас повинен обрізуватись. І ви повинні обрізання плоть від плоті; і
станеться, маркер заповіту betwixt мене і у вас." Генезис 17:10-11
Авраама річ значення, що він і його майбутньому нащадків дасть поклоніння Богу створення як
Бог наказує їм робити. Як символічна ще відчутний знак прийняття цієї угоди, всіх чоловіків насіння
Авраама і будь-які інші, які є або стати частиною їх сім'ї повинні мати свої плоті обрізаний.
І він, що є вісім днів старого повинен обрізаний серед вас, кожна людина дитина в ваших
поколінь, він, яка народилася в будинку, або купили з грошима з будь-яким незнайомцем, яка не з свого на

насіння твоє. Він, яка народилася в домашній твоїй і він, який купив з твої гроші повинні потребує
обрізуватись: і свого заповіта повинен бути вашим тілом для вічним заповітом. Буття 17:12-13
Саме в ці два вірші, які перетворені євреїв Paul час стверджують, язичники повинні також
обрізуватись інакше вони відрізаний від заповіту, в тому, що не обрізання є порушення договору, що
народ Ізраїлю має з Богом.
І uncircumcised чоловічої статі, чия плоть його крайня плоть не обрізаний, це душа повинен бути
відрізаними від свого народу, він hath broken свого заповіта. Буття 17:14

Новий Заповіт
У такого роду мислення, Однак існує проблема. Бог має анульована заповіт, що він зробив з
Moses і нащадки Якова, тому що вони не жили до їх частину договору. Ті, хто жити за вченням Ісуса, це
не є старий народ Ізраїля і тому не є обов'язковими, маючи свої foreskins обрізаний.
: Ось приходять дні, говорить Господь, що я зроблю новий Завіт з дому Ізраїлевого і з будинку
Юдиних: не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, що я взяв їх за руку, щоб вивести
їх з єгипетського краю; які свого заповіта, вони гальмо, хоча я був чоловік їм: , говорить Господь: але
буде заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; після тих днів говорить Господь, "я буду покласти
мої права в їх всередину частин і писати в їхніх серцях; і Бог, і вони повинні бути Мій народ. Єремії
31:31-33
"Будинок Ізраїля," не відноситься до народу Ізраїля. "Будинок,", яка використовується в цих
віршах, називаються lineage або сім'ї. Ізраїль як говорив тут, відноситься до Ізраїлю людина,
хто він, хто Бога перейменовано зі Драбина, тому що Джейкоб подолали свої гріхи. Таким чином, "Дім
Ізраїль" відноситься до всіх, євреї і язичники, хто подолати свої гріхи і обійняти законів Бога і записати
їх на своїх серцях.
Я є членом будинок Ізраїля, не тому, що я крові нащадок Яків, а тому, що, як Яків подолали мої
гріхи і обняв вчення Ісуса і прийшли, щоб прожити своє життя в дусі цих навчань.

Paul, незгоди
Коли тому Paul й Варнави без малого розбіжностей і диспут з ними, вони визначили, що Paul і
Варнава і певні одного з них, повинні йти в Єрусалим до апостолів та старійшин над цим питанням і.
Акти 15:2

Тому що Paul й Варнави не погоджувався з євреями, щодо Закону, як воно відноситься до
першого заповіта та circumcising крайньої плоті, вирішено було два повинні повернутися до Єрусалиму і
зустрітися з апостолів Ісуса, з тим щоб досягти консенсусу застосування закону.
І батьків на їхньому шляху в церкви, вони пройшли через Phenice та в Самарії, оголосивши
перетворення язичників: і вони викликали велику радість до: вся браття. І прийшли до Єрусалиму, вони
були отримані церкви і апостолів і старші, і вони оголошені всі речі, які Бог зробив з ними. Акти 15:3-4
Але там встав певні секти фарисеїв, який вважав, кажучи, що це було потрібним робити
обрізання їх і командувати ними, щоб тримати Moses закону про. Апостолів і старші зібралися разом
для розглянути це питання, і. Акти 15:5-6
Ці фарисеї є навернені в церкви Христа, поки вони наполягають, що закон щодо обрізання бути
підтриманий тих, церква Христа як це пишеться в першому заповіту.

Пам'ятайте: храму старійшин вважали за краще традиції над словом Божим, незважаючи на
те, що це були ті, які увірували в Христа. вони як і раніше виявили тягнути сильна традиція. Я повинен
зізнатися, що вони мають сильні точкою зору. Тільки в повне зрозуміння кінці Старий Заповіт та
початку нового заповіту, можна Бога будуть реалізовані Однак.

Пітер виступає проти обрізання
А коли було багато сперечаються, Петро встав і сказав їм: "чоловіки і брати, ви знаєте, як що гарний
час тому Бог зробив вибір серед нас, що язичників мої уста повинні чути слова Євангелії і вірити. І Бог, який знає
серця, голі їх свідок, даючи їм Святого Духа, як він зробив нам; і ніякої різниці між нами і їх, очищення їх сердець
по вірі. Акти 15:7-9

Саме в ці слова, що Пітер дає визначення чому Бог більше не вимагає обрізання в плоті. Народів
в уста мої повинні чути слова Євангелії і вірити. Що ці слова говорять є що поган не мали вигоду від
Закону Божого, а також вони були обрізані, ще через вчення Ісуса, як говорив через Ісуса, так само як і
апостолів, вони увірував через ці вчення, незважаючи на не мають відомі закони з дитинства. Це
обрізання серця, які вимовляє Бог, кілька разів в книги Старого Завіту.

Особисті спостереження
У вище віршах Пітер дає посилання на даний час торкнулася Духом Святим, і що Бог зробив
ніяких відмінностей на який був такий зворушений, бути вони єврей або Джентіле. Я відчуваю, що
необхідно відзначити, як апостоли знали, що язичники фактично отримують або зворушена за Святим.

Якщо ви вважаєте, що ви були зворушені Святого Духа, то ви будете знати, про що я говорю, але
тих, хто ніколи не торкнувся, не можуть зрозуміти, як Петро знав, що ті, кому він проповідував
отримали Святого Духа.
Я почав мій досліджень і розвідок Біблії в лютому 2007 року. Я не починалося з бажання знайти
Бога, але отримати навчання, так що я міг сперечатися інтерпретацій що мій двоюрідний брат
висвячений міністр віддав би. Він не був до, травень 2009, поки Бог показав мені свою милість,
торкаючись мене Духом Святим.

Фізичного, психічного і духовного
Я сидів у крісло дивляться відео людини проповіді книга Daniel і давати пояснення щодо того,
значення цих пророцтв, коли Дух Святий зійшов на мене. Я не сидів, я знаю, що я б впали на підлогу.
Незважаючи на це, хоча я сидів, я майже ковзнув сидіння.
Потужний таке трапилося зі мною, що його вважали мене, як фізичної сили, впливаючи на мій
рухові навички. Він одночасно вплинула на мене; подумки, в тому, що все, що я вивчив до цього
моменту часу, раптом стати зрозумілою. Це було як якби світло був раптово ввімкнуто в кімнаті,
заповнені з темряви. У той же час, душа моя, які до того часу, я сумнівався ще не існувало, був
заповнений з таких любові і радості, з тим щоб зробити мене подерти в глибокі емоції. Справа в тому, у
той час все це трапилося зі мною, я був не впевнені, як це було. Це була не до кілька днів по тому, що я
зрозумів, що я мав були зворушені Божою рукою. З цієї реалізації I оголосив, що все моє життя до
поклоніння і обслуговування всемогутній Бог.
Тому що, як я вважаю тепер, коли ви зворушив Духом Святим, нікого навколо ви побачите
трансформації, які приходять на вас. Буде мало сумнівів до них, якщо вони самі довелося пережити.
Таким чином апостоли знав, коли їх проповіддю приніс про перетворення тих, почувши їх слова.

Не нав'язує Бога
І Бог, який знає серця, голі їх свідок, даючи їм Святого Духа, як він зробив нам; Правда, що
Пітер висуванням є те, що ці ж язичники отримали від Бога Святого Духа і з цієї причини, що Бог обрав,
що вони гідні, тому вона не для будь-якої людини, щоб намагатися нав'язувати вимога на перетвореного
язичників, що Бог не нав'язувати собі.

Тепер тому навіщо ви випробовуєте Бога, поставити ярмо шиї учні, який жоден наші засновники, ні ми
були здатні витримувати? Але ми вважаємо, що через благодать Господа Ісуса Христа ми буде спасений,
навіть, як вони. Акти 15:10-11

, Але ми вважаємо, що через благодать Господа Ісуса Христа ми буде спасений, навіть, як
вони. Слово "Благодать" є інше слово для «Милосердя». Господь сказав нам, що він є милостивий до
тих, хто любить його. Ісус велів нам любити Бога всі наші серця, душі і розуму. Як я показав в інші
уроки, визначення як маніфест цей потужний вид любові є тримати заповіді Бога (Десять заповідей). В
тому, що це навчали нам Ісусом, потім вона не застосовується лише до євреїв тільки, але всім, хто буде
поклоніння Богові, як він наказує. Благодать Ісуса, отже, його вчення і його вчення, як їх Фонду Десять
заповідей. Якщо ви не вивчите вчення Ісуса, то вас буде особисто немає знань, які надають ці вчення.
Без цих знань ви виправдовують отримання милість Бога.

Друг Ісуса
Оце Моя заповідь, "Любіть один одного, як я вас полюбив." Велика любов hath немає людини, крім цього,
"Що людина скласти своє життя для своїх друзів." Вартніші мої друзі, якщо ви робите, що я наказав. Івана
15:12-14

Ключ до розуміння, що таке благодать Ісуса можна знайти в наступних словах. Вартніші мої
друзі, якщо ви робите, що я наказав. Що тоді зробив Ісус наказує нам? Ми зібралися, щоб любити Бога
всі наші серця, душі і розуму, який є проявляються, коли ми тримаємо Десять заповідей. Таким чином,
щоб зберегти в благодаті Ісуса, ми повинні зробити, як він наказує; Зберегти Десять заповідей і всі ці
інші речі, які він навчав. Ось чому Ісус визначає святих Бога, як , хто тримати Божих заповідей і
мають свідчення Ісуса Христа. Коли Петро говорить нам, що ми врятовані благодаттю Ісуса, це в наші
послуху те, що Ісус наказує нам робити, що ми врятовані. Якщо ви не підкорятися те, що Ісус говорить
нам зробити, то ви не одного Ісуса, якщо ви не один, то ви не буде збережено.
Щоб покласти його іншим способом, це не достатньо, що ви просто заявити, Ісус-Спаситель; Ви
повинні коритися його вчення, що мають як їх фундамент Десять заповідей. Називати себе
християнином, дати словах даючи свою любов до Бога і заявити Ісус Спаситель з губ, самі по собі не
врятує вас, ви повинні спочатку зробити як Ісус команд.
Там ' s зусиль, необхідних вам робити як Ісус команди, ви повинні знати і дотримуватися Десять
заповідей, а також знати і жити моралі, навчили нас Ісус. Тільки в робити ці речі будуть Бога знати
правду вашої любові. Якщо у вашого поклоніння займатися в те, що поставити вас опозиції до законів
Бога або вченню Ісуса, то ваш поклоніння марно навіть якщо сповідують бути свого Спасителя Ісуса.

Три заповіти
На основі, що Пітер писав вище я не сумніваюся, що Пітер відомо про такі:
: Ось приходять дні, говорить Господь, що я зроблю новий Завіт з дому Ізраїлевого і з будинку
Юдиних: не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, що я взяв їх за руку, щоб вивести
їх з єгипетського краю; які свого заповіта, вони гальмо, хоча я був чоловік їм: , говорить Господь: але
буде заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; Після тих днів говорить Господь, я буду покласти
мої права в їх всередину частин і писати в їхніх серцях; і Бог, і вони повинні бути Мій народ. Єремії
31:31-33

Перший заповіту
Старий Завіт з Авраама, які можна назвати Перший заповіту, був з Авраама та його нащадки
через Ісака, не через Ісмаель. В цьому Завіті насіння Авраама повинен мати свої плоті, обрізання як
символічна прийняття той заповіт.

Другий заповіту
Заповіт, що Бог робить з нащадків Якова, який я називаю Другий заповіту, був з, не з будь-якої
окремої людини, але всіх громадян, нації, нації Ізраїль як група. В цьому Завіті Богу перетворюється
нація рабів, але також вимагає, що вони відстоювати умови перших заповіту, а також.

Третій Завіт
Під новим заповітом, який я називаю Третій заповіт, Бог має намір, що кожен з нас, як
особистості матиме персональних та інтимні відносини з ним безпосередньо, один до одного. Саме в
цьому, що обрізання в плоті вже не має значення. Бога не цікавить зовнішні та фізичні аспекти нашого
тіла, вони але символікою.
Бог хоче реальні і змістовних визнання його закони, ті речі, які генерують від нашої душі, яка
проявляється через наші серця, душі і розуму. Це чому, під новим заповітом, Бог хоче, щоб ми стати
обрізаний серця, більше не вимагаючи обрізання в плоті.
Я хочу, що ви повинні взяти до відома про те, що говориться в вище вірші з Єремії; Бог каже нам,
що цей Новий Заповіт буде з на будинок Ізраїля і з будинком Юдиних: , ще ми, хто поган також

підпадають під новим заповітом, якщо ми робимо, як Ісус команд. Я відзначити, це показати, що коли
Ісус в Одкровенні говорить про на 144,000, тих, хто не кров нащадки Якова включені в тому числі, а.
Потім усім тим натовпом мовчав і дав аудиторії Варнава та Paul, оголосивши які дива і чудес Бог мав
як приклад серед язичників їх. Дії 15:12

Зі слів говорив, Петро і мудрості та істини, що ці слова виставлялися ці інші, які мали не
погоджувався на спочатку були залишені змусити замовкнути.

James погоджується з Петром
І після того, як вони повинні були ж мовчали, James відповів, кажучи: "чоловіки і брати, послухайте мене:
Симеон (Петра) має оголосив, як Бог відвідати поган, щоб люди ім'я його. Акти 15:13-14
І з цим згоден слова пророків; як написано: "після цього я повернуся і побудувати знову скинії David, яка є
як впав; збудую знову руїни його і буде це налаштувати: що залишок чоловіків може прагнуть до Господа, і всі
народи, на яких називається моє ім'я, говорить Господь, хто чинить все це. " Відомий Богові є його робіт від
початку світу. Тому то мій вирок є що ми неприємності, не їх, що з-поміж поганами звернувся до Бога:, але що
ми пишемо їм, що вони утримуються від забруднень ідолам і від розпусти і від речей задушив і з крові. Для Moses
старого часу має в кожному місті їм, що проповідувати його, був прочитаний по синагогах кожен суботній
день! Акти 15:15-21

James тому погодилася з Петром, що це не для їх нав'язувати вимога на язичників, що Бог не
вимагають їх, перш ніж їх Духом Святим. Тому в цієї угоди та пояснення, що я ще раз наполягають на
тому, що в 144,000 включають в себе все, які прагнуть в ім'я Бога і не тільки в кров decedents Якова.
Слова "ім'я його," ще раз посилається на ім'я Бога і моя наполегливість, що ім'я Бога є не просто
Єгови, або Ісуса, але справжнє ім'я Бога знаходиться в десяти заповідей і моралі Бога.

Тварин у їжу
James Однак додати вимога що тих поган так перетворені бути освіченими щодо утримуватися
від забруднень ідолам і від розпусти і від їжі речей задушив і від пити кров тварини їдять. Я
переконаний, що James не в без урахування гріхи, які він перераховує, однак, що гріх ідолопоклонство і
перелюб є аспекти Десять заповідей і тому посилання на всіх десяти. Те, що задушив та з крові, див
список тих тварин, які були дозволені убитий і з'їдений людини, з додано qualifier, що ці тварини не
повинні бути задушив були, і що ми не повинні пити кров з них, що ми вбили були. Список цих тварин
можна знайти в книзі Повторення закону глава 14.

Що таке ім'я Бога?
Які ім'я Бога є James на увазі вище? Як я показав в уроки, імена, Богу, не так багато імен, як вони
є заголовки або констатації фактів.
І Moses сказали до Бога: "Ось, коли я прийду до Ізраїлевих синів та й скажу їм:"Бог ваших батьків послав
мене, "що таке його ім'я Те, що я скажу їм?"
І сказав Бог до Moses, я впевнений, що я: і він сказав: "отак скажеш Ізраїлевим синам,"I AM послав мене
до вас. І сказав Бог до того ж Moses, "отак скажеш Ізраїлевим синам, «Господь, Бог ваших батьків, Бог
Авраама, Бог Ісака і Бог Яковів, послав мене до вас: це моє ім'я навіки, і це моя Меморіал до всіх поколінь." Вихід
3:13-15

У вище віршах сам Бог говорить нам, його ім'я є I AM, ще це я ім'я як ім'я визначено. Я завжди
розумів, ім'я буде те, що дана наші батьки при народженні таким чином, щоб вигідно відрізняють нас
від будь-якої брати і сестри ми, можливо, або маєте намір мати. Наприклад, я останні вісім дітей. Мої
батьки названо мною Ларрі, тому що моє ім'я. У мене не брат, мої батьки також названий Ларрі. Що
зробив це, буде створений плутанини при вирішенні один від одного. Просто думаю, що з тих батьків,
які називають їхній перший син після себе. Якщо ім'я мого батька була Ларрі, то це теж могла привели
про плутанини. Саме з цієї причини, чому в минулих часів, син будуть отримали назву Нік, наприклад
Junior або Ларрі II, або можливо викликані його друге ім'я. Я думаю, ви можете побачити мою точку
зору.
Ім'я є те, що ми покликані таким чином, щоб відрізняти одне від іншого. Це робиться тому, що є
деякі з нас. Однак, є тільки один Бог, і він вічне вічне. Коли Бог говорить Moses, що ми повинні
називати його "I AM", тобто таким чином, щоб відрізняти його творіння Бога, Бог Авраама, Ісака та
Якова, від всіх інших помилкові боги, що існувала і були поклонялися під час Moses.
Коли Бог говорить Moses та через нього всіх нас, що ми можете зателефонувати йому, я
впевнений, він не дає нам констатація факту а використовуючи це як спосіб встановлення себе перш за
все помилкових богів? Це, як я сприймаю наміри Божого. Так ім'я Бога, як отримав Moses, це не так
багато ім'я, але констатація факту, приділяється для зручності використання для людина. У такому
випадку, ми ще раз необхідно задати питання, щоб назва якого має James на увазі?

Індивідуальність, характер і честь
При народженні наших батьків дати нам ім'я, але це назва станом на даний момент для зручності.
Через наше життя ми розробляємо наші власні особистості і морального характеру. Це ці речі, коли
розроблені по-справжньому визначити, хто ми є. Назва тоді є простий і зручний спосіб підбиття
підсумків все, що ми. Назва не визначає нас; це лише коротка все, що визначають нас.
Це-це визначення наших особистої честі, особистості і морального характеру, що дійсно визначає
нас і тому є наше ім'я. Що я закликаюсь Ларрі-це зручний спосіб знаючи мене від усіх інших. Так само
не є на ім'я I AM яка говорить нам, що Бог є, але все ж те, що визначити вас і мене, таким чином, те, що
дає нам визначення щодо Бога, який є, де є його особистої честі, його особистості і його морального
характеру. Дані можуть бути показано і зрозуміла в десять заповідей, моральність, вчив Ісус. Саме це
говорить нам, хто є Бог, і це в наших обійми ті ж аспекти моральності, честь і особистості, що ми стали
одним з Богом. Саме в цьому, що ми як євреї і язичники взяті з них народ за ім'я його.
Станом на цю нараду пресвітерів церкви Христа, Пітер вже має своє бачення від Ісуса, який
відкрив всі чотири ноги тварини для м'яса, щоб людина, але, що їдять тварини, яка має задушив або
пити її кров ще засуджував від Бога. Я розглядаю це як James' розуміння того, що багато хто був
язичників і переводяться на Христа не знали з такого боку і тому необхідно бути освіченим.

Досягається за совість
Тоді Рада апостолів і старші, вся церква, відправити обраного чоловіків свою власну компанію в
Антіохію з Paul й Варнави; а саме, Judas Юстом поставили і Сайлас, головним серед чоловіки братів: діє 15:22

Таким чином буде досягнуто консенсус, і було вирішено, що язичники перестали обрізуватись як
символічна прийняття Богом, як стало відомо, коли Духом Святим натрапили поган, незважаючи на те,
що вони не мали були обрізані вперше.
Я хотів би зробити коментар про це. Як я показав, сильний поган не потрібно робити обрізання
крайньої плоті це тому, що це не є вимогою третій заповіт. Поган, перетворені обрізується серця, яка є
справжнім обрізання, яке Бог призначених всі разом. Обрізання в плоті завжди була символічний jester
нагадати людям тримати Закону Божого, як колихання Авраама. Більшість з нащадками Авраама зміг
утримати закону, тому що вони не вірили, навіть після Бога, встановити закон у письмовій формі, у
формі Десять заповідей, вони як і раніше не віруєте що закон було приділено їх Бог створення, вони
бачили його в якості закону, наданими їм людина Moses.

Проголошення розіслав
І вони писали листи ними після таким чином; "Апостолів і старійшин і браття надіслати привітання до:
браття язичників в Антіохії і сирських та кілікійських країн: оповість ми чули, що певні вийшов у нас були для
церков ви зі словами, боці ваші душі, кажучи:" Ye повинен бути обрізаний і дотримуватися закону: до кого ми
дали не такої заповідь: вона, здавалося, добре нам , зібравшися однодушно, відправити обраного людей до вас з
нашого улюбленого Варнава та Paul, чоловіків, що мають hazarded їх жити для імені Господа нашого Ісуса
Христа. Акти 15:23-26

Після того, як Асамблеї апостолів і старші вирішив питання, вони писали листи будуть
спрямовані до всіх новостворених згромаджень пояснити і дати рекомендації. Це було зроблено для
принести симетрії поширених поклоніння між багато церков Христа в далекосяжні провінцій Римської
імперії.
Ми направили тому Юди та Сайлас, який повинен також сказати вам, те ж саме через рот. За це
здалося Духом Святим а також, щоб ми лежали на вас немає основне навантаження, ніж ці необхідні речі;
Акти 15:27-28
Ye утримуватися від м'яса запропонували ідолам і з крові і з речей задушив та від розпусти: з якого якщо
ye Бережіть себе самих, робіть добре. Тариф ye добре. Діє 15:29

Не думаю, що тому, що цей лист є специфічним в те, що він є інструктаж церков Христа, не для
того, щоб робити, що тих, хто молиться обмежені лише тими речами. Церков Христа встановлюються
на вчення Христа; тому вони обійняти обсязі його вчення, якщо вони хочуть залишитися частина церкви
Христа. Це включає в себе розуміння, що Ісус навчав Десять заповідей, і через своїм власним вченням
розширив ці десять з багатьох інших моральний імператив, всі з яких вимагається як частина їх власної
особистості, честі та морального характеру, звернених до Христа.

Філософи Греції
Тоді деякі філософів, Epicureans та стоїки, з ним (Paul) стикався. І деякі сказав: "Те, що буде
цей babbler сказати?" Інші деякі, "він здається бути сетер назад з дивні богів: тому що він
проповідував їм Ісус і воскресіння." Вони взяли його і привела його до Ареопаг, кажучи: "може ми
знаємо, що це нове вчення, про що ти говориш,?" Бо ти bringest деякі дивні речі своїми вухами: ми б
знаєте, тому що ці речі означають. Акти 17:18-20
По-перше, ви можете подумати, що ці філософів були цікаво і бажаного звісткою про Ісуса і його
вчення. Слова, і вони взяли його, відноситься до примусової прийняття. Paul не було вибору, і якщо він

відмовився, він може мати був побитий. Ці стоїки вважаються самих інтелектуалів та еліти а тому
вважається, що вони мали superior знання над будь-хто інший.
Афінський і незнайомців, які були там провів час у нічого, але сказати, або чути деякі нові речі.
Діє 17:21
Ви могли б міг подумати, що це зробить їх відкрити налаштованих по відношенню до нових ідей,
але тільки вірно зворотне.
Потім Paul став поміж Mars' Хілл і сказав: "Ye люди Афін, я сприймаю, що у всьому вартніші дуже
забобонним, для, як я пройшов повз і бачили ваші молитви, я знайшов жертівника з цим написом,"до "невідомого
Бога. Яким тому ye неосвічене поклонятися; я йому звіщаємо вам:. Акти 17:22-23

Пам'ятайте: греків, як римляни, дав поклоніння безліч богів. Що Paul говорить, є, що вони
давали поклоніння Богу, що вони знали, зовсім не, невідомі Бога. Як можна поклонятися те, що вам
невідомий? Говорити про те, сліпа віра. Paul повідомляє, що тут що невідомі Бог є по суті Бога про
створення, яким Ісус є син.
Бог, що створив світ і все в ньому, бачачи, що він є Господь неба і землі, пробуває не в храмах,
побудованих руками; ні поклонялися з рук, як ніби він що-небудь, знадобиться, бачачи, він дає на все життя і
запах з рота і всі речі; вчинив одну крові всі народи чоловіків для перебувати на обличчі землі і hath визначається
разів перед призначений і за межі свого житла; що вони шукали Бога, якщо haply вони можуть почувати себе
після нього і знайти його, він думав, бути не далеко не кожний з нас: бо в ньому ми жити і рухатися і нашого
буття; як деякі також свій власний поетів сказав: у нас є також його потомство. Forasmuch, то як ми є
Божими, ми не повинні думати, що божество, подібний до золото або срібло або камінь, різьби, мистецтва і
людини пристрою. Акти 17:24-29

Ми є дітьми про життя Бога; Таким чином ми не повинні думати про Бога, як бути зроблені з
золото, срібло або камінь, різьби мистецтво та фантазії людини. Ми Бога, Бог-не чоловіків.

Людям повсюди покаятися
І часи незнання, цей Бог підморгнула; але тепер нечистим наказує всім людям повсюди покаятися: тому
що він був призначений на день, в якому він буде судити світ в праведність, що чоловік, якого він hath встановив,
про що він дав всім людям, впевненість в тому, що він воскресив його з мертвих. Акти 17:30-31

Більшість християн, що я говорив до скажіть Десять заповідей були винесені застарілих по
смерті Ісуса на Хресті, але якщо це правда, то чому Paul наполягають, що ми повинні все покаятися?
Покаятися говорить про те, що ми в гріху і повинні покаятися у ті гріхи. Якщо десяти заповідей, які

дають визначення щодо того, що є гріх, були винесені застарілі, тоді з того, що повинні ми покаятися?
Це ще один спосіб, в якому сатана обманює нас. Якщо немає не Десять заповідей, то немає гріха, якщо
немає гріха, то немає нічого, з якого ми повинні покаятися.
Тому що Бог команди, що ми повинні каятися, само собою зрозуміло, що там ще повинні бути
гріха, якщо гріх усе ще, то тільки, якщо ми знаємо, що являє собою гріх може ми покаятися від нього.
Час від часу, що Garden of Eden було взято з Адама і Єви Бог дозволив що людина поклонялися
як було свої переваги. Це не означає, що він був радий цьому, тільки що він не примушує себе на людей,
Бог хоче, щоб ми любимо його по нашу власну вибору, не тому, що він змушує нас. Якщо ви не
поклоняються Богу, як він наказує, то ви не отримає подарунок вічне життя, але замість цього будуть
знати вічної смерті тим не менш, існує один улов.
Коли Бог перша з створених людиною на землі, він дав людина оренди на землі. Бог сотворив
землю, так що вона належить до Бога, але Бог сказав чоловік розмножуватися і поповнювати і
підпорядкувати всієї землі і взяти владу з неї. Людини плата за панування землі була, що ми повинні
були дати поклоніння Богу, як Бог визначає що поклоніння і мають інші Бога, перед ним.
З будь-якого оренди майна він також зрозумів, що лізингоотримувача буде тримати в хорошому
стані власність орендованих йому. Людина не виконав обом цим вимогам. Тренінг для цього Бог буде
видалити людини над землею; Він бере назад володіння до себе і буде виселити всіх чоловіків, які
відмовляються відстоювати свої вимоги оренди. Ось на це, Судний день все про.
З вченням Ісуса, його смерті і воскресіння Бога більше не дозволить цього людина дати
поклоніння в будь-яке інше, ніж його. Бог втратив його терпіння з людиною, і встановити час судження.
І коли вони почули про воскресіння мертвих, то одні насміхатися стали: і інші сказав: "ми почуємо тебе
знову з цього питання." Діє 17:32

Цей вірш показує нам, що ці стоїки не вірити, але просто хочу почути, тільки тому, що це було
щось нове, що вони ніколи не чув раніше.

Ви отримали Святого Духа?
І сталось, що, у той час як Apollos був в Коринті, Paul, пройшовши через верхню берегів прийшов до
Ефесу: знаходження певних учнів, він сказав їм: "ви отримали Святого Духа так, як ви ввірували?" Та й сказали
до нього: "у нас є не стільки як чули чи там бути будь-який Святим." Акти 19:1-2

Якщо ви не отримали Святого Духа то ви не зберігаються в Ісуса. Якщо ваша віра вірити дати
істинне поклоніння Богу, але ще не отримали Святого Духа то не зберігаються в Ісуса і тому ваші
поклоніння марно. Так що я думаю, ми повинні задати питання, як ми можемо знати, якщо ми отримали
Святого Духа?
І сказав він до них: "до: що то ви христились?" Вони відказали, "Іванове хрищення." Тоді сказав Paul,
"Іван Поправді хрестив хрещенням покаяння, кажучи людям, що вони повинні вірити на нього, який повинен
прийти після нього, тобто на Христа Ісуса." Акти 19:3-4

Що Paul говорить ці люди є, що це не досить, щоб хреститися, але що Іван Хреститель
проповідував покаяння гріха, і що ті, кого він хрестив вірити на нього, які повинні вийшли після, саме
Ісуса Христа, який є ще один спосіб сказати, що покаяння гріх не в і сам по собі дасть вам спасіння , які
також повинні вірити в і тримати вчення Ісуса Христа.

Говорити іншими мовами
Коли вони почули це, вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса. І коли Paul мав покладав руки на них, Дух
Святий прийшов на них; і вони говорив з незнайомими мовами і пророкував. І всі чоловіки були дванадцять. І він
пішов до синагоги і промовляв сміливо протягом трьох місяців, сперечаються та переконання що про Царство
Боже. Акти 19:5-8

Як ви можете бачити те, що прийшло до учнів, коли вони отримали Святого Духа. Питання,
таким чином, повинна запитати: чи є у вас здібності під час мовлення Євангелії Бога, щоб розмовляти
незнайомими мовами? Я думаю, що перше питання, яке повинно бути, що означає, щоб розмовляти
незнайомими мовами?
Для того, щоб знати, чи маєте ви говорити іншими мовами ви спочатку повинні бути в компанію
людей, які не ростуть розмовляють мовою, які ви виросли кажучи, так що коли ви говорите Святе
Євангеліє, щоб їх своєю рідною мовою, вони будуть чути ви мовою народження і не вашою мовою
народження. Такі надає підтримку цього.
Та вони були всі заповнені з священним Маревом та починалися розмовляти з іншими язиками, як Дух дав
їх вислів. І там були житло в Єрусалимі євреїв, побожний чоловіків, кожна нація під небом. Тепер коли це було
пронеслася, безліч зібралися разом і були спростовано, тому що що кожна людина чув їх говорити в його власній
мові. Та вони були всі вражений і дивувались, говорячи: один до одного, "Ось, не всі ці, говорити Galileans? І як
чути ми кожна людина в наші власні мова, якої ми народилися?" Акти 2:4-8

Тепер, коли ви розумієте, що означає розмовляють незнайомими мовами, ви ніколи не змогли
зробити це? Якщо ні, то я пропоную, щоб ви могли не отримали Святого Духа і тому не святих Бога.
Якщо вам визначити, що це насправді описати вам, то я пропоную, докласти зусилля часу і вивчення
залучити вас до одного з Богом. Той факт, що ви читаєте ці слова, дано мені Бог, говорить мені, що
роблять зусилля.
У всіх правду я не знаю, чи я розмовляти незнайомими мовами чи ні. Я не намагався
проповідувати відкрито для всіх, хто виріс виступаючи іншої мови, крім англійської мови; Замість цього
я присвятив свій час записував всі ці сторінки, які ви знайдете на цій сторінці. В цих зусиллях я
переклав на одинадцять інших мов, багато хто з цих писань, але це не те ж саме, про те, що значить
розмовляти незнайомими мовами.

Що таке Святого Духа?
Існує більше до прийому Святим Духом понад здатність розмовляти незнайомими мовами Однак.
Це відноситься до того, що Духом Святим. Більшість християн вважають, що Духом Святим є частиною
Трійці або божество. Ця концепція чи тлумачення був створений Римської церкви зі складання
Єпископів, рано у своїй історії. Як і все інше що антихрист створила це є помилковим а не Богу.
Я дав пояснення в уроки про те, що Святий Дух є, але в короткий це живого слова Божого. Коли
ви наповнюються Святим всі знання, які ви придбали через вивчення та дослідження приходить в повної
ясності щодо того, його значення і розуміння їх. Я можу краще пояснити це через мого власного
досвіду.
У лютому 2007 року я почав вивчати Біблію з великий Термін окупності мого часу і зусиль. Я
пішов у цьому дослідженні, не знайти Бога, а щоб показати мій двоюрідний брат, який є висвячений
міністр, його помилку в його розуміння Священного Писання. Хоча я не навчаються, щоб знайти Бога,
через мого ретельного вивчення Писання і ці історичні події, говориться в пророцтво, я досяг великий
обсяг знань. Я отримав знання не мудрості. Я мав дані, але я не розумію, ні зробив я вважаю, як є
вимогою віри. Не було, поки Бог зглянулася над мене після того, як я зробив молитви до нього через моє
розчарування, не розуміючи, що він Бог доторкнувся до мене.
У своїх молитвах я запитав Бога про його прощення гріхів, я здійснив з моєї юності, а потім
покаявся гріхи, після того, як я прийшов, щоб зрозуміти, що визначене як гріх. Коли Бог зачеплять, все,
що дані, які я отримав через вивчення, вступив в ясності, і розуміння прийшов до мене в повені

емоційного, фізичного і духовного влади. Я впевнений, що я не сидів, я впевнений, я б впали вниз;
такою була сила доторкнуться Бога.
Це, як це було зі мною, коли я отримав Святого Духа. Хоча це може бути, як це з вами, один
спільність буде вам дають уявлення про все, що ви знаєте, що стосуються Писання. Я не кажу, що обсязі
Біблії буде раптом відома вас, тільки те, Біблії, що ви особисто дали навчання до буде стати розуміти
вас. Однак, як ви будете продовжувати вивчення Біблії, після того, як ви були зворушені Святого Духа,
ви зрозумієте, як ви вивчаєте, буде мало, якщо будь-яка невизначеність щодо сенсу. Під час цього
процесу як і раніше потрібно звертати увагу до Бога свого керівництва. Якщо ви будете слідувати, де
Бог керує, а не де ви вирішили піти, то справжнє розуміння буде відбуватися.
Один ключ, який скаже вам, якщо по суті ви отримали Святого Духа є, якщо ви прийшли до
висновку, що Четверта заповідь як Бог хоче, щоб ви спостерігаєте його Святий суботній, або якщо ви як
і раніше не бачу проблем у дотриманні суботи в перший день тижня. Пам'ятати, щоб святити день
суботній є Четверта заповідь, через його значення true та правильний поклоніння Богу. Якщо ви ще не
погодитися з цим як правда, то я сумніваюся, що ви були зворушені Духом Святим.

Друг Ісуса
Ісус сказав, що є його друг, якщо ви коритися його команда, і Десять заповідей є частиною як ми
зібралися, щоб показати нашу любов до Бога, Четверта заповідь, будучи одним з тих десять. Таким
чином, якщо ви не як Бога команд і тримати Десять заповідей, всіх десяти з них, то ви не є його друг,
якщо ви не його друг, то ви не будете отримувати Духом Святим, і ви будете знати вічне життя.

Paul і перший день суботній
Якщо ви спростувати, що я кажу, що стосуються сьомий день суботній, Paul дає обговорення в
наступні вірші.
І ми відпливли Филипах після дні свята Опрісноків, їм до Троаді протягом п'яти днів; де ми abode сім днів.
Діяння 20:6

Дні свята Опрісноків , зверніться до Великодня; Це те говорить нам, що ця подія відбувається в
березні місяці.

Великдень
Хотілося б ви все, щоб взяти до відома, що Paul дає посилання на Пасху, але не до Великодня.
Перші християни, Paul включений, не проводив дотримання смерть і воскресіння Ісуса як будь-який
святковий або щорічний релігійних спостереження. Це була не до встановлення Римської церкви в 300's
оголошення, коли імператор Костянтин наказав дотримання, а також дотримання Різдва.
Імператор Костянтин це зробили, не тому, що все, що в Писанні, де Господь дає команду або
інструкція, але тому, що ці два різновиди підпадає під час весняного рівнодення, а також зимового
сонцестояння, як з яких були аспект поклоніння язичницького бога сонця, так і не мають нічого
спільного з вченням Ісуса або поклоніння Богу створення. Імператор Костянтин була гаряче
вклоняються Бога сонця і ніколи не був християнином, як це визначено , хто тримати Божих заповідей
і мають свідчення Ісуса Христа.
І на перший день тижня, (неділя), коли учні зібралися разом, щоб ламати хліб, Paul проповідував їм:
готовий поїхати на завтрашній день; і продовжував свою промову до опівночі. Діяння 20:7

Багато хто говорив мені цей вірш коли даючи приклад цього Paul спостерігається перший день
суботній. На перший погляд, я бачу, як ви можете подумати, це; Однак, коли ви витратите час, щоб
розгледіти те, що в даний час сказав, ви побачите, що це не дотримання суботи, Paul те, що беруть
участь в або стосовно.

Розривання хліб
Цей вірш, безумовно, виступаючи з Першого дня (неділя), але ви повинні запитати йдеться, "Що
Paul робить цього дня першого в тижні?" Цей вірш говорить нам, учні зібралися разом, щоб
заломлення хліба. Що означає ламати хліб? Вони зібралися разом, щоб поїсти, час обіду. Нема
припустити, що ця зустріч у будь-якому випадку суботній спостереження, вони об'єдналися увечері
вечеря. Вірш потім йде про розповісти нам, "Paul благовістив їх." Це ці слова, що ті, які я говорив
наполягати, що це відображає дотримання суботи, тому що Paul проповідує тим представити в перший
день тижня.
На ключ до розуміння, чому це не дотримання суботи, в наступних словах Однак. "Готовий
поїхати на завтрашній день," розкриває про справжню мету чому Paul проповідує познайомив
присутніх. Paul буде залишаючи вранці, так що люди хочуть і потребують цього Paul повчити їх
стосуються Євангелії Бога, бо хто знає, коли або якщо Paul ніколи не пройде їхньому шляху знову. Це
не дотримання суботи, але імпровізований зустрічі людей отримати якомога більше знань з одним такі

як Paul, як вони можуть, перш ніж він залишає. Слів: "і продовжував свою промову до опівночі," ,
перший аспект, чому ця історія пишеться в Писанні, з наступних приносячи повним розумінням до
мети.
Запитаєте ви потім, "Чому Бог викликала що це бути написано в Писанні, якщо не доручити, що
поклоніння Богу в перший день тижня допускається, Бога?" Наступні вірші дати мети або контексті
чому ця історія говорять в Писанні.
І там було багато вогнів у верхньої палати, де зібралися разом. І там сів у вікно певні молода людина на
ім'я Eutychus, будучи впав в глибокий сон: і як Paul був довгий проповіді, затонув зі сном і впала з третього лофт,
він вознісся мертвих. Paul пішли вниз і впав на нього і підтримуючи йому сказав: "неприємності, не себе; за його
життя є в нього". Коли він таким чином було придумати знову і увірвалися хліб і їдять і говорили довгий час,
навіть до перерви дня, так що він відійшов. Діяння 20:8-11

Як ви можете бачити, що метою є показати, що дитина впала трьох рівнів і був оголошений
мертвим, але коли Paul прийшли до нього, до нього тяглася його життя. Саме це є метою розповідає цю
історію і нічого спільного з будь-якого перший день суботній.
Одна річ, я хочу звернути вашу увагу, що для мене дає докази того, що це не суботній збору. Paul
потім продовжував і говорили довгий час, навіть до перерви дня .

Пам'ятайте: цієї зустрічі і проповідування починається тоді, коли вони сідають час обіду в
перший день тижня, а потім продовжує всю ніч до перерви дня, що б зробити його неділю увечері
вечеря, всю ніч, щоб вранці або sunrise понеділок вранці.

Також Пам'ятайте: Бог визначає нового дня, як на початок сонце вниз, тому день
говорив про не Субота, сьомого дня, але насправді є перший день тижня або неділю. Тому вони сидять
вниз, щоб пообідати, ввечері в неділю, який тоді як зараз відбувається десь поблизу або після sundown
або у вечірній час дня, то є, неділю ввечері. Що це говорить мені це, що в кінці першого дня увечері
першого дня, вони сідають на вечерю. Це кінець дня їжа відбулися б незадовго до сіли на обід, від того,
який час року було і тривала протягом ночі, коли дитина падає. Це в час другого дня тижня, як Бог
говорить часу. Ми знаємо, який час року, що це має місце з, після дні свята Опрісноків, діє 20:6. Ця
фраза є посиланням на Пасху, яка потрапляє в березні місяці, це означає, що ця їжа мали б місце рано
ввечері в близько 1600 годин, або 4 вечора неділі, і, перш ніж вони сіли за обід.
Таким чином, цей весь історія говорять подій, які відбуваються з налаштування сонця в перший
день тижня, всю ніч до перерви дня на другий день тижня, який не є перший день тижня, неділю, а

другий день тижня понеділок. Він знаходиться на схід сонця на другий день тижня (понеділок), які
потім вилетів Paul.
Тепер, коли ми витратили певний час, щоб вивчити і зрозуміти ці вірші, я не бачу, як будь-хто
може тлумачити цю історію як інструкція дотримання суботи в перший день тижня. Всі проповіді,
зроблено Paul був після того, як сонце опускається увечері першого дня всю ніч до ранку на другий
день. Жоден з Paul, проповідуючи відбувається під час денних годин в перший день, всі вони сталося в
час, коли більшість людей в іншому випадку буде спить, і що Бог дає нам бути новий день або другий
день тижня. Якщо ті, які вважають, що ці вірші надати докази зберігаючи суботи в перший день тижня
прийняті Богом, не вона Дотримуйтесь цих же вірші слід проводити доказ того, що ми повинні
дотримуватися суботу на другий день тижня, а також понеділок? Звичайно це не так, суботи це ім'я,
дане Господом на сьомий день тижня, день тижня, що Бог освятив і потім освятив. Так само, як ми
називаємо сьомого дня суботи, Бог спочатку дав йому ім'я суботи.

Paul дає пророцтва
І ось, слухайте, я знаю, що всі, серед яких я вже пішов проповідування Божого Царства, побачите моє
обличчя не більше. Тому то я вас, щоб записати цей день, що я чистий від крови всіх людей. Бо я не втрачав
заявляю вам волю Божу. Діяння 20:25-27
Уважай до себе, і все стадо, над що Дух Святий вчинив ви контролери, годувати Божої церкви, яку він
hath придбав своєю власною кров'ю. Виступає в 20:28

Це лист, щоб лідери або старші церков. Саме ці люди, що Paul говорить, прислухатися до тих,
хто молиться Христа, щоб взяти над собою, а також тих, хто молиться. Церква знаходиться в їхніх
руках, контролювати і розвивати. Що Церква була придбана крові Христа на Хресті, і що тому вкрай
важливо, ці старші тримати до справжнього поклоніння Богові як це викладено у вчення Ісуса, які
включають в себе десять заповідей.
Питання, який повинен бути заданий в тому, про що ж, ці старші подальшого брати до уваги?
Яким чином вони годувати церкви?

Тяжкий вовків
Тому що я знаю, що це після мого відходу повинні тяжкий вовків у введіть серед вас, не шкодуючи стадо.
Також з обманюють чоловіків виникають, говорячи порочних речі, щоб відводити учням після них. Тому
дивитися і пам'ятайте, що за три років я перестала не попередити всіх, день і ніч зі сльозами. Діяння 20:28-31

У вище віршах Paul дає Похмурі попередження церквам, що він допоміг налагодити. Він є
попередження про тих, хто молиться що, тяжкий вовки увійти в серед вас, не шкодуючи стадо, що
відноситься до тих, хто хотів би проповідувати Євангеліє помилкових і схилити людей від Божої істини
і в помилкове поклоніння Богу.
Paul йде далі, щоб попередити, з обманюють чоловіків виникають, говорячи порочних речі,
щоб відводити учням після них. Навіть ті, хто заповіту, які, як видається, були перетворені вченню
Ісуса до справжнього поклоніння Богу, буде збоченець Святій Євангелії в брехні сатани, тим самим
зараження прихожан до дачі неправдивих поклоніння.
Я можу показати вам, що історично як один такий збочення сталася і тим самим Підкажіть, яку
річ, щоб взяти до уваги в свій власний особистий поклоніння Богу.

Д-р е. т. Hiscox
Звичайно я досить добре знаю, що Неділя прийшов в силу в ранньої християнської
історії як релігійні день, як ми дізнаємося з християнської батьків та інших джерел. Але як
шкода, що мова йде фірмових з Марком Язичництво і охрестили з ім'ям бог сонця, потім
прийнятий освячене папської відступництва і заповів як Священна спадщина протестантизму."
Це цитата з Хрестителя лідера, авторХрестителя керівництва,"близько 1880-1898.
Вищенаведена цитата на основі розуміння, що перші християни дав дотримання суботи в перший
день тижня і тому legitimatized суботу неділю. Але як Paul, пророцтва попередив, що це було практики,
в тяжкий вовки, так що б витягти раннього згромаджень далеко від справжнього поклоніння Богу.
Очевидно доктора Hiscox ніколи не вчився працях Paul і тому не знав його пророче
попередження про тяжкий вовків, що б у серед вас. Або це що доктор Hiscox є одним з тих, вовки, що
Paul попереджає про? Четверта заповідь є цілком конкретні щодо день тижня, що суботи, щоб
спостерігати. Ви або підкорятися слова Божого, або ви не робите, або ви одного Ісуса або ви не.
І тепер, браття, я дякую вам до Бога і до слова благодаті своєї, який може ви нарощувати і дати вам
спадкування, серед них, який є освятив. Діє 20:32

Paul не проповідують спостереження суботи в перший день тижня. В тому, що Paul був Ісуса
пророка третій заповіт і таким чином вибирається з Бога, щоб дати інструкція про те, як ті, що б
поклоніння Богові, як Ісус навчав варто послухати. Тому, якщо ви хочете, щоб бути частиною
спадщини серед всіх них, який освятив потрібно поклонятися Богові як слово Боже інструктує і не є

зручним для вас. Друг Ісуса не є той, хто дає словах, щоб бути християнином, але той, хто
підпорядковується його словами, в їхні серця, душі і розуму .
Дозвольте мені повторити те, що я говорив все, уздовж через ці дати, що Бог має змусили мене
зробити з червня 2009 року. Якщо ви не поклоняються Богу, як він наказує, то ви не поклоняються
Ісусу Христу взагалі. Це дається підтримки в таких віршів.
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Ye не повинен додати до:
слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ви може дотримуватися
заповіді Господа, Бога твого що я наказую вам. Повторення закону 4: 1-2
Боже вчить нас, через його пророка Moses, а також інші пророків усіх він Бога як команд, що ми
дати поклоніння йому. Все, що він розповів нам, узагальнені в десять заповідей. У тому, що це слово
Боже і говорять нам Богом через своїх пророків, ми, хто любить Бога, і хто хотів би проявити нашої
любові до Бога, таким чином, що він Бог побачите нашої любові, повинні тримати вченню Ісуса, так
само, як Ісус вчить нас, додавання чого б його словами, ні видалення що-небудь з його слів. Одним
словом не поставити слова в рот Бога, і не видалити або ігнорувати те, що Бог має промовляв. Щоб
зробити це рятує вас від даючи прославлення Бога створення до таких даючи поклоніння Богу свій
власний винахід. Тільки Бог створення пропонує винагороду ваша ж слухняність, що Бог ви придумати
запропонувати вам?

