כתביו של Paul
פרק 5
שופטים אחרים
אותו זה חלש באמונה לקבל ,אבל לא עד שספק אם בסכסוכים .אל הרומיים 14:1

המילה "בסכסוכים" מוגדרת בתור :הרטוריות או חילוקי דעות .כמו בשימוש הפסוק לעיל כפי שהוא מתייחס הפולחן של
אלוהים ,מחלוקת אחת של אמונה ,אימון שונות של אחר האמונה .
דבריה של  Paulהיא כי אנו צריכים לקבל לאחרים להצטרף אלינו אפילו מי מוצדקות גם המשיח ,אף-על-פי שלהם שיטות ,או אמונות
שונות משלנו.

בשר של חיות מזון
עבור אחד יחיה כי הוא יכול לאכול כל הדברים :אחר ,שהוא חלש eateth ,צמחי מרפא .לא לתת לו  eatethמתעב אותו  eatethלא אותו
אשר  eatethלא שופט אותו  :eatethעבור אלוהים הגולמיות קיבלו אותו .אל הרומיים 14:2-3

אני רואה את הדיון הזה בתור הנוגעים אלו שמאמינים שזה רע או רשע להרוג בעלי חיים ולאכול את הבשר הימנו ,ואת אלה שלא לאכול
הבשר של חיות.
בדיון זה  Paulבהנחה כי שני הצדדים של השאלה נשמרים המשיח או נמצאים הפחות הקדושים של האל.
הפעם לחיות יש דת נוצרי המאמינה נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים שאנו חייבים לעשות כפי שהיה ב Eden -של גן ,אדם וחוה אכלו
רק הצמחים בגינה ואיפה אין חיות המלבה נשחטת לבשר.
אני יכול רק להניח מן המילים שבהן משתמש  ,Paulכי אמונה כזה קיים גם יומו.
מי אתה זה  judgestהמשרתת של מישהו אחר? האדון לעצמו הוא במרוצת או  . .fallethכן ,הוא יהיה הולדן למעלה :כי אלוהים
הוא לדבר עבירה כדי לגרום לו לסבול .אל הרומיים 14:4

 Paulשואל השאלה" ,מי אתה שתפקפק האמונות של אלה אשר הם ברוח של אלוהים ,כמו אתה" .אלוהים ישפוט אם דת זו
הוא נכון או לא . .זה לא את או אני לבצע החלטה כזו.

אלוהים נותן רשימה של בעלי חיים
מה לא נכלל בדיון זה היא העובדה כי אלוהים נתן איש רשימה של בעלי חיים ,כי אנחנו עשויים להרוג ולאכול ,אלוהים נקרא זה
טוב .אלה אשר מלמדים כי זהו רע או רשע להרוג בעלי חיים למזון ולכן הם כנגד האלוהים.
כאשר אדם וחווה פונו של  Edenשל הגן ,זה היה כי הם חטאו .לעונש שלהם הם הוסרו מן המקור הרחומה של אלוהים ,ולכן
נדרשו לקבל מזון עבור עצמם.

העונש של אדם
כדי לאכול כמו החיות האחרות של כדור הארץ ,בני אדם אחרים ,הוא היבט נוסף של העונש .ב לחטוא ,אדם וחווה הוריד את
עצמם חזרה למקום של בעלי חיים ,כי אלוהים היה והרים אותם מתוך .על-ידי דרישת איש לאכול יותר הבשר של חיות אחרות ,היה דרכו
של אלוהים חושף את שביעות הרצון שלו עם גבר .אם בחרנו לפעול כמו חיות ואז אלוהים יתייחס אותנו כמו חיות .רק אלה אשר
להתעלות ,לאמץ את המוסר של אלוהים ותן אמיתי ונכון פולחן האל להחזיר את חסדו של אלוהים.

כל אחד וטעמו שלו עצמו המוח
אדם אחד  esteemethיום אחד מעל השני :עוד  esteemethכל יום אותו דבר .תן לכל אדם להיות משוכנע לחלוטין במוחו שלו .אל הרומיים
14:5

זוכר Paul :מבינה כי אלוהים נתן איש רשימה זו של בעלי חיים ,ולכן הוא יודע את זה לאכול את הבשר של חיות זה לא חטא,
וגם זה חטא לא לאכול את הבשר של חיות .גם מקובל לאלוהים.
עם זאת Paul ,שואל השאלה ,למה מי היא מוצדקת במשיח ,שאלה ,לגנות את זה אילו עוד מי היא מוצדקת המשיח?
 Paulואז מסביר" :וכל איש להשתכנע לחלוטין במוחו שלו ".אם אתה מאמין לזה .זה לא נכון לאכול את הבשר של חיות ולאחר מכן
עליך לחיות באמונה הזאת .אם אתה ואז תורשי בשר ,אז חטאת ,כי לך זה חטא .ואילו ,אם אני יודע כי זה מקובל על ידי אלוהים לאכול
את הבשר של חיות ,אז בשבילי לעשות זאת הוא לא חטא ,כי זה כמו אני מאמין .זה רק לתחומו של אלוהים כדי לשפוט את צדקתו של
האמונות שלך ,ולא על לי או למישהו אחר לשפוט זה לא אתה ,ולא אתה אותי.

אנחנו מוצדק כל של אלוהים
הוא זה  regardethהיום regardeth ,זה בפני האדון; והוא זה  regardethלא היום ,לאלוהים הוא לא החשיב אותה . .הוא זה eateth
 eatethיהוה ,כי הוא הנותן תודה אלוהים; הוא לא  ,eatethולא נתן אלוהים תודה .אף אחד מאיתנו חיה  #לעצמו ,איש לא הזעקה לעצמו.
אל הרומיים 14:6-7

 Paulדבריה של שני הפסוקים הנ ל מי הקדושים של אלוהים שכולנו מוצדקת באלוהים ,לכן אנו האלוהים ,שייך לאלוהים,
שאלוהים הוא הבורא של כל אחד מאיתנו .ככזה ,האמונות שיש לנו את הפרקטיקות זה נשמור אינם שלנו שייך לך ,אך הם של אלוהים,
אם לא של אלוהים ואז אלוהים ישפוט ,זה לא מתאים לנו לשפוט את אחד את השני.

 .אנחנו שייכים לאלוהים
עבור אם נחיה ,נחיה על ה'; אם נמות ,נמות על ה' :אם נחיה ולכן ,או למות ,אנחנו האל .אל הרומיים 14:8
למטרה זו המשיח שניהם מתו ,וקמתי ,קמה לתחייה ,שאולי הוא לורד הן המתים ואת החיים .אל הרומיים 14:9

מסיבה זו ,שניים של אמונה יש אמונות שונות ומנהגים ,אלוהים שלח את ישוע .דרך תורתו של ישוע נדע את רצון האל ,וזה
בשבילי ובשבילך לציית נוהלי שלנו להשתלב עם מצוות האלוהים.
אם אלוהים לא נתן רשימה של החיות האלה שיכולים לאכול את האדם למזון ,ואז להרוג ולאכול חיה יהיה חטא .אך אלוהים נתן לנו את
הרישום ,ולכן אם אנחנו אוכלים או לא אוכלים ,זה למעלה הפרטי שלנו להאמין כפי שיש לנו פרשנות של תורתו של ישוע ושל עשרת
הדברות.

כולם יעמדו בפנינו דין האל
אבל למה? האם אתה שופט אחיי? או למה אתה להגדיר ב ולא אחיי? לנו כל יעמוד לפני כס המשפט של המשיח ,כי כתוב",אני עדיין חיה",
נאום יהוה",לי תכרע כל ברך ,וכל לשון תודה לאלוהים ,אז כל אחד מאיתנו יתן חשבון של עצמו לאלוהים .אל הרומיים 14:10-12

לא אבני נגף המקום
תן לנו ולכן לא לשפוט את אחד לשני יותר :אבל לשפוט זה למדי ,אף אדם לא שמים להיות אבן נגף או אירוע ליפול בדרך של אחיו .אל
הרומיים 14:13

 Paulמתייחס מהווה אבן נגף בתור סמליות על הטפה הכתובים שווא הגורמת לאחרים נופל קצר של האלוהים האמיתי ,ובכך
למנוע מהם לדעת חיי נצח.
 .אני יודע ,ואני אני שוכנע על ידי אדונינו ישו ,שאין שום דבר טמא של עצמו :אבל אליו זה  esteemethהכל כדי להיות טמא ,לו זה טמאה.
אל הרומיים 14:14

 Paulהוא ההכרה כי ידוע לו לאכול בשר זה לא טמאה או לא חטא ,אבל אם זה הפירוש שלך של האלוהים כי זה חטא ,אז לך זה
חטא האמונה שלך.
אבל אם אחיי להתעצב עם בשר מלכותך ,עכשיו  walkestאתה לא מחלק .להשמיד את לא אותו עם בשר מלכותך ,שעבורם שהמשיח מת.
הרומאים 14:15

אם אחר סבור כי זה חטא לאכול בשר ,שניכם מובאים יחד ,אומר  ,Paulלהתהדר לא אוכלים בשר לפניו או בניסיון לשכנע
אותו לאכול את הבשר ,אבל במקום להיות נדיב ,השתיקה שלך מחלוקת של האמונה שלו.
זכור :לו זה חטא לאכול בשר ,אז אם אתה איכשהו לשכנע אותו יש לקחת חתיכת בשר ,גרמת לו לחטוא ,ומכיוון שאתה גרמת
לו לחטוא ,אז גם חטאת.
תן לא אז הטוב שלך להיות רשע דיבר :למלכותו של אלוהים הוא לא בשר ולא משקה; אבל הצדק ,לשלום ובין בהנאה רוח
הקודש .אל הרומיים :16-17 14

זוכר :ישוע אומר לנו שזה לא מה שאנחנו אוכלים מטמא גופנו ,אבל מה מהמחבוא מפינו .בדוגמה לעיל מן  ,Paulהאחד אשר
נמנעת מאכילת בשר הוא לא לטמא את גופו ,אבל אם אתה לא חושב זה חטא ,משכנע אותו מי שמאמין שזה חטא ,לאכול את הבשר ,דרך
המילים שלך זה משכנע אותו לאכול את הבשר ,להפיק אותו לחלל הגוף שלו ,בגלל אמונותיו.
זה לא מה שאנחנו אוכלים שאלוהים שופט אותנו ,אבל מהו בלב שלנו .אם כתבת על הלב שלך ,בעיני רוחך את הדרכים ואת
המצוות של אלוהים ,אז לא יכול להיות שום רוע בתוכך .זה נכון גם לגבי אלה אשר אלוהים נתן את רוח הקודש ,אך יש מנהג שונה או
תרגול ממה שיש לך.

מקובל על אלוהים
כי זה בדברים האלה  servethהמשיח הוא מקובל על אלוהים ,ואושרו של גברים .אל הרומיים 14:18
תן לנו ולכן לעקוב אחרי הדברים שגורמים לשלום ,דברים שבעזרתו אחד עשוי לחזק עוד .אל הרומיים 14:19

מה  Paulאומר הוא שאתה ואני לא לקחת את העבירה או חריגה עם אחרים אשר מתיימרים להיות הקדושים של אלוהים ,רק בגלל
שלהם מאמין שונות משלנו ,אך במקום זאת ,חפש למצוא מכנה משותף כך ששנינו יכולים לחיות בשלום אחד עם השני.
בשר להרוס לא עבודת האל .כל הדברים אכן היה טהורות; אבל זה רע עבור האיש .הזה  eatethעם עבירה .אל הרומיים 14:20

כדי לאכול עם עבירה ,פירושו להאמין במשהו הוא חטא ,אבל אז כדי ללכת ולעשות את מה שאתה יודע שהוא חטא .זו
הדרך של השטן ,כי הוא יודע המצוות והוא על דרך האלוהים ,אבל השטן בוחר לא לציית .זה הדרך בה השטן הוא הרע בעיני אלוהים .אם
גם תעשה את מה שאתה יודע שהוא חטא ,אז אתה רשע גם כן.
זה טוב לא לאכול בשר ולא לשתות יין ,ולא כל דבר לפיה אחיי  ,stumblethהוא נעלב ,או נעשית חלשה .אל הרומיים 14:21
האומנם אמונה? יש את זה לעצמך? לפני אלוהים .מאושר הוא מי  condemnethלא את עצמו בדבר הזה ,אשר הוא  .allowethאל הרומיים
14:22

אם אתה מאמין בזה לעשות משהו הוא חטא ,ולכן להסיר את עצמך מן הפיתוי של ביצוע החטא הזה ,ואז אתה מאושר לא דנתה
את עצמך.

זה  doubtethהוא ארור אם הוא אוכל ,כי הוא  eatethלא האמונה :שהיא אינה אמונה היא חטא .אל הרומיים 14:23

אם בספק את האמת כמו דבר מה הוא חטא או לא ,אבל לעשות את זה בדיוק אותו הדבר ,אז יש איזה אתה עצמך .רק בהידע של
האמת אתה יכול להיות בטוח כי אתה לא חוטא חטא ,בורות מולידה חטא.

אנו חזק
אז אנחנו שהם חזק צריך לשאת את חולשותיו של החלשים ,ולא על הנאת עצמנו .תן אחד מאיתנו בבקשה שכניו שלו טוב הנאת .למען ישו
מרוצה לא את עצמו; אבל ,כפי שכתוב",הגערות מהם זה נזף בך נפל לי" אל הרומיים 15:1-3

 Paulלא מתייחס לאנשים אשר פיזית חזקה ,אבל חזקה באמונה שלהם .זה תלוי הקדושים של האל ,מי חזק באמונה הזאת ,להדריך
ולסייע לאלה אשר לומדים רק האלוהים האמיתי.

הדברים נכתבו
עבור כלל הדברים נכתבו וצלילן נכתבו ללמידה שלנו ,כי אנחנו דרך סבלנות ואת הנוחות של כתבי הקודש ,יש לקוות .אל הרומיים 15:4

בחודש זה Paul ,מתייחס הספרים של הברית הישנה .אלוהים גרם כי הם היו נכתבים כך הדורות של אדם בעקבות הפרסום
שלהם יכול לקרוא להם ידע של האלוהים .הידע של האלוהים אנו מקבלים בתחיית המתים לתוך חיי נצח ,ובעוד אחרים הבטחות
הקדושים על ידי אלוהים.

נפש אחת
עכשיו האל סבלנית ,ניחומים מעניקים לך להיות מזכירות אחת לכיוון אחר על פי במשיח ישוע :כי אתם עשויים עם נפש אחת ,פה אחד ולפאר
את אלוהים ,אפילו אביו של ישו אדוננו .אל הרומיים 15:5-6

אם שכולנו למדנו מה שישו .לימד ,אז אנחנו צריכים להיות הממוקדים ,על המילים שדיבר ישו יש משמעות זהה בלי קשר באיזו
שפה הם נקראים .ישוע אמר" ,ואהבת  thyשכן כמו את עצמך ".זה יכול גם להיות אמר כמו" ,אוהב השכן שלך כפי שאתה היית השכן
שלך אוהב אותך ".ללא קשר לשפה שזו היא המדוברת ,עדיין יש משמעות זהה.
היכן מקבלים  yeאחד לשני ,כמו ישו קיבלה אותנו גם אל תהילת האל .אל הרומיים 15:7

כיצד ישוע לקבל אלה שבאו אליו? אם היו חוטא ,או גובה מסים ,או היה סוג של נכות פיזית ,אלה ואחרים של האנשים הטובים של
היהודים ,למנוע ,ישוע קיבלו אותך עם זרועות פתוחות ,הבטחה של ימים טובים יותר .אם אתה פתוח לאחרים ,כמו ישוע ,אז אתה בדרך
להיות הקדוש של אלוהים.
עכשיו אני אומר שישוע המשיח היה שר ברית המילה למען האמת של אלוהים ,כדי לאשר את ההבטחות בפני האבות :ולפאר כי הגויים אולי
האל ברחמיו; כמו שכתוב",למטרה זו אני מודה לך בין הגויים ,תשירו את שמך ".אל הרומיים 15:8-9

 Paulמשתמש במילה "ברית מילה" כדי להתייחס לכל מי היו תחת הראשון ואת השני ברית עם אלוהים .זה הפניה הדרישה של בעל כל
הזכרים ברית מילה .תמורת שמירה על הבריתות שני הראשונים האלה ,אלוהים נתן הבטחות לעמו ,שאנו מכנים את היהודים.
למרות שישוע בא מהסיבה העיקרית של הצלת אנשיו של השקרים של השטן ,הטפותיו גם נתן תקווה לגויים שהגיעו לאמץ את תורתו של
ישו.

הגויים בברכה
 ,שוב הוא נאום",שמחי ,יה הגויים ,עם האנשים שלו" .שוב",תודה לאל ,כל מה יה הגויים; לשבח אותו ,כל מה יה אנשים" אל הרומיים 15:10-
11

 .אבל כפי שמסתבר ,למי שאינם יהודים גם מוזמנים אל מלכות האלוהים כמו אחיהם את בני ישראל.

שורש של ג'סי
שוב Esaias ,נאום",יהיה המשמשת כבסיס של ג'סי ,והוא יקום למלוך הגויים; בו יהיה הגויים אמון .אל הרומיים 15:12

ג'סי היה האבא של  ,Davidהבסיס הוא דרך אחרת לומר צאצא של ג'סי ,הצאצא הזה היה ,יוסף אבי המאמץ ישו ,מרי ,אמו של ישו.
כיוון שישוע היה בנו של אלוהים ,ג'וזף היה לא האב הביולוגי ,אז זה על ידי שושלת היוחסין של מרי ,שישוע הוא צאצא של .David
עכשיו האל של תקווה לעדכן אותך עם כל שמחה ושלום להאמין ,יה ייתכן בשפע בתקווה ,דרך כוחה של רוח הקודש .אל הרומיים 15:13

רוח הקודש החיים דבר האלוהים ,כוחה של רוח הקודש הוא בקבלת לא רק את הידע של האלוהים אבל ההבנה של משמעות
המיועד של האל.

לאל וידע
ושכנע אני עצמי גם אני אותך ,אחיי ,גם אתם מלאה של מצויינות ,מלא עם כל הידע ,היכולת גם שהדיון אחד את השני .הרומאים
15:14

זה  Paulהוא להודות כי הוא מודע כי אלה ,למי הוא כותב תכתובת זו ,כבר נגע על ידי רוח הקודש ,לכן יש להם את הידע,
ההבנה של כל שישוע לימד.
שיש זה אומר הידע הם ידעו אם לאחד את קהלם נופל מן המילה אמת המועברים על ידי ישו ,גם כאלה מסוגלים שהדיון לחזור
לדרך הישר נכון.

 ,Paulהנביא של ישוע
אף על פי כן ,נזירים ,כתבתי יותר באומץ לקרבך כלשהו ,כמו שם אותך בראש ,בגלל החסד כי ניתנת לי אלוהים ,שאני צריך להיות השר של
ישוע המשיח לגויים ,ומטיף הבשורה של אלוהים ,כי המנחה את הגויים עשוי להיות מקובל ,להיות קידש על ידי רוח הקודש .אל הרומיים
15:15-16

 Paulדבריה כאן הוא שיש לו  Paulושר אלוהים לגויים ,הרשות להעביר ביקורת על קהילות שלו ,להראות להם את הדרך של
ישו היא של  Paulהבנה או פרשנות.
לי לכן ולראיה בזאת אולי תהילה דרך ישוע המשיח בדברים האלה הנוגעים אלוהים .כי אני לא יעז לדבר על הדברים האלה אשר המשיח
הגולמיות מחושל לא על ידי ,כדי להפוך הגויים צייתן ,על ידי מילים ומעשים ,דרך האדיר באותות ובמופתים ,בכוחו של רוח האלוהים; כך מ
ירושלים ,סיבוב על אשא איליריקיום ,אני מלא הטיף את הבשורה של ישו .אל הרומיים 15:17-19

שוב פסוקים אלה מציעים לי כי  Paulעדיין מבסס את סמכותו על הקהילות שלו.

מטיף הבורים
כן ,אז יש .שאפתי לדרוש את הבשורה ,לא כאן ישו היה שם ,שמא אני צריך לבנות על היסוד של אדם אחר :אבל כמו שכתוב",כדי שאותו
הוא היה לא דיבר ,הם יראו :האם ולהבין שהם לא שמעו ".אל הרומיים 15:20-21

 Paulמודיע למי לקרוא את המילים האלה שלו ,במקום ללמד את הבשורה ברחבי ירושלים הוא נסע רחוק ורחב ,להביא את
דבר ישוע של מלכות האלוהים לאלה אשר בעבר לא שמעתי של ישוע.
למטרה אשר גם לי יש כבר הרבה הפריע אליכם .אל הרומיים 15:22

בשל מסעותיו Paul ,לא היה מסוגל לנסוע לבקר את האנשים באופן אישי.
אבל עכשיו שיש מקום יותר באזורים הללו ,והיה נהדר האלה ונכסוף שנים רבות לבוא אליכם; כאשר כל כך אי פעם ,אני לוקח את
המסע שלי אל ספרד ,אני יבוא אליך :הנני סומך כדי לראות אותך במסע ,יובא בדרך  ,thitherwardאם קודם להיות קצת מלא .עם החברה
שלך .אל הרומיים 15:23-24

אבל עכשיו אני ללכת אל ירושלים השר בפני הקדושים; עבור הגולמיות רצון מהם ממקדוניה ואכיא לתת תרומה מסוימת עבור הקדושים
המסכן אשר בירושלים -אל הרומיים 15:25-26

לפני  Paulיכול לעשות דרכו לראות אותם ,להיות הראשון הולך ירושלים ,לטפל הקדושים בעיר הזאת.
הגולמיות רצון אותם באמת; והם החייבים שלהם ,כי אם הגויים חומרניים בדברי הרוח שלהם ,חובתם היא גם להם בדברים גופניים .אל
הרומיים 15:27

פסוק זה הוא אחד מן הדברים האלה הקימו נוצרים כעם נדיבה ואוהבת לתת .לא רק הוא היות הקדוש של האל חשוב לך בתחום
הרוחני ,אלא יש חמלה ונדיבות כלפי הזולת שמזלם ,נלמד גם הוא בתור ישוע.
ולכן יש לבצע את זה ,ולא אוטם אליהן הפרי הזה ,אני אבוא ידך אל ספרד .אני בטוח ,כאשר אני בא אליכם ,שאבוא וכעבור ברכת בשורת
המשיח .אל הרומיים 15:28-29

עכשיו אני מפציר בכם ,אחיהם ,למען של ישו ,ובשביל האהבה של הרוח ,ששואפים  yeיחד אתי בתפילותיכם לאלוהים בשבילי .כי אני יכול
להיגאל מכל אותם כי אינם מאמינים יהודה; וכי בשירות שלי יש לי ירושלים עשוי להתקבל הקדושים; שעשוי להגיע אליכם עם השמחה על
ידי רצון האל  ,וייתכן עם אתה רענן .עכשיו האל של השלום להיות עם כולכם . .אמן .אל הרומיים 15:30-33

נביאי שקר
עכשיו אני מפציר בכם ,נזירים ,לסמן אותם הגורמים חטיבות ,עבירות בניגוד התורה אשר  yeלמדו; ולהימנע מהם .אל הרומיים
16:17

 Paulנסע רחוק ורחב ,הקמת כנסיות רבות לאורך הדרך Paul .טפטפה בהדרגה בליבם של אלה הוא להמיר את האמת של
תורתו של ישו ,אבל למרות זאת ,שם הפך מניפסט רבות של קהילות אלה ,אנשים השתנו מילים או פרשנויות של מה הם הוצגו על ידי
 .Paulעם אלה נביאי שקר ,חטיבות נוצר הקהילות באשר האמת של מה שישו .לימד.
 Paulלב לדברים האלה ,הוא נותן אזהרה כי אלה המטיפים אחר מאשר כמו זו  Paulבמקור הורה ,הם נמנעו ,נדחה על ידי
הקהילות.

תככנים ביניכם
כי הם כי הם כאלה משרתים לא ישו אדוננו ,אבל הבטן שלהם; ועל ידי מילים טובות ,נאומים הוגן להונות את ליבם של התם .אל
הרומיים 16:18

פשוט הם אלה עדיין לא משכילים וכעבור דבר האמת של אלוהים ,ולכן הם רגישים שקרנים ,נביאי שקר.

להיות חכם של לרשעים
לציות הוא מתקרב בחו ל כל הגברים .אני שמח לכן בשמך :אבל עדיין היית חכם בפני זה שהוא טוב ,ופשוט בנוגע הרוע .הרומאים 16:19

הרוע הוא זה שהוא בניגוד הדרכים של אלוהים ,אלה המטיפים בבשורה שקרית רעים ,גם אם הם חושבים כי הם מלמדים האמת .אם אתה
מלא את הידע שלכם ולכן חושב יודע את משמים ,אבל הם בטעות ,אבל אפילו כך מלמדים מה אתה חושב .זו האמת ,אתה רשע ,תיפגע
אלה למי אתה מטיף כמו גם את עצמך.
 ,אלת השלום יהיה חבורה השטן מתחת לרגליך תוך זמן קצר .החסד של אדונינו ישוע המשיח יהיה איתך . .אמן .הרומאים 16:20

זה נכתב כי למרות השטן חבורה העקב של המשיח ,המשיח חבורה הראש של השטן .החבורה כי השטן הוא ניבא מתגלעת המשיח הגיע
לעבור ,בעת שזה היה השטן ממוסמר מי גרם אשר ישוע לצלב.
להיזהר מה שאחרים אומרים לך ,זה כל כך קל בשבילך .שמשקרים .ודא ולבחון מה שאומרים לך ,על-ידי השוואת דבריהם עם דבר
האלוהים כפי שכתוב בספרים של התנ ך.

התגלות של המסתורין
עכשיו לו שהוא בעל כוח כדי  stablishאותך על פי הבשורה שלי ,הטפה של ישו ,לפי הגילוי של התעלומה ,אשר נשמר בסוד מאז העולם
החלה ,אבל עכשיו עשוי להתבטא ,ועל -ידי כתבי הקודש של הנביאים ,על-פי במצוות האל נצח ,לידיעתה של כל העמים על הציות של
אמונה  :אל האל החכם היחיד ,להיות פאר דרך ישוע המשיח לנצח . .אמן .אל הרומיים 16:25-27

מאז הספרים של התנ ך פורסמו לראשונה בכתב מאת  ,Mosesהם היו לרוב זו תעלומה וקשה להבין .ספר ההתגלות לא הגיוני רוב
האנשים המנסים לקרוא אותו.
עם אחרית הימים מעלינו ,אלוהים נתן המלאך שלו בגן עדן כדי להתחיל להטיף לנו בשורתו נצחי של אלוהים על כדור הארץ
שנבחרו על ידי אלוהים כדי לקבל את דבר האלוהים האמיתי.
וראיתי עוד מלאך לעוף בתוך גן עדן ,לאחר הבשורה נצח להטיף להם השוכנים על האדמה ,ועל כל האומה ,ברוחן ,ואת הלשון ושל
אנשים ,אומרים בקול רם",פחד אלוהים ,ותהילה לתת לו; עבור השעה של השיפוט שלו הגיע :ולהעריץ אותו שגרם השמים ,ואת הארץ,
הים ,ואת את המזרקות של ווטרס .יוחנן 14:6-7

פירוש הדבר הוא כי המשמעות האמיתית של כתבי הקודש ,ייעשו מניפסט לאלה שנבחרו על ידי אלוהים ,ומהם הטיף לכל מי שהיה מוכן
להקשיב .הכתבים בדף אינטרנט זה ,הוא אחד כזה ניסיון על ידי אלוהים יודע את המילה נכון האל .העובדה כי אתה קורא את המילים
האלה היא הוכחה כי אתה מוכנים לשמוע דבר האמת של אלוהים ,ולכן הם בדרך אל הצדק ,אשר מוביל לגאולה.

רוח האל
ובאתי ,נזירים ,כאשר באתי אליך ,לא עם הוד מעלתו של דיבור או החוכמה ,מכריז לקרבך עדותו של אלוהים .אל הקורינתיים 2:1

דבריה של  Paulהיא כי הוא גם ניתנה האלוהים האמיתי ,דרך אותו ואת כתביו הביא אותו לכל מי שהיה מוכן להקשיב.
החלטתי שלא יודע כלום ביניכם ,להציל את ישוע המשיח ,וזה אותו נצלב .אל הקורינתיים 2:2

 Paulאינה כל בידיעה ,למעט את הבנתו של כתבי הקודש ,את תורתו של ישו.

הפגנה של רוח
הייתי איתך בחולשה ,בפחד ואני ב הרבה רועד .הנאום שלי ,הטפה שלי היה לא במילים מפתה החוכמה של האדם ,אבל בהפגנה
של הרוח ושל כוח .אל הקורינתיים 2:3-4

 Paulהיה חבר של הכומר מקדש ,וככזה היה משכיל בפעם שלו בהיסטוריה .למרות זאת ,הוא אומר כי הוא לא השתמש במילים
כי אדם משכיל עשוי להשתמש ,אבל במקום זאת השתמש במילים כי יש את הכוח של רוח האלוהים ,אלה אשר חונכו לא יכול להבין.
יתכן או לא ייתכן כשהוא דיבר הבשורה העם ,אבל המילים שבהן הוא משתמש במילים אלה כתובים למטה ,הן מילותיו של אדם
משכיל ,הפיכת הבנה שלו מיועדת משמעות קשה אלא אם הם נלמדים בחריצות.
כי האמונה שלך לא צריך לעמוד את החוכמה של הגברים ,אלא כוח האל .אל הקורינתיים 2:5

הכוונה של  Paulהיתה כי ניתן להשיג האמונה מושגת על ידי אלה ששמעו אותו מטיף את כוחו של האל ולא את החוכמה של
מילים מדוברות היטב של גבר תן טבעת האמת של אלוהים דרך ,לא את המילים אלגנטי של גברים.

אלה החכמים של גברים
 Howbeitמדברים חוכמה ביניהם מושלמים :ובכל זאת לא החוכמה של העולם הזה ,וגם לא של הנסיכים של העולם הזה ,כי פירושה :אבל
אנחנו לא מדברים חכמת האל במסתורין ,אפילו חוכמה נסתרת ,איזה אלוהים הוסמך בפני העולם בפני תהילה שלנו :אחד הנסיכים של העולם
הזה לא ידע :עבור היו יודעים זאת  ,הם לא נצלב ישוע של התהילה .אל הקורינתיים 2:6-8

אם אתה כבר לחכמה את הידע שלך של העולם ,ואז היהירות שלך הוא כזה שתמצא אותה קשה לשמוע את החוכמה של אלוהים.
אבל כמו שכתוב",הגולמיות עין לא ראתה ,ולא אוזן שמעתי ,גם נכנסו לתוך ליבו של האדם ,הדברים אשר אלוהים הגולמיות הכין להם ,כי
אהבה אותו ".אל הקורינתיים 2:9

להיות איש החוכמה ,לך זה לא רואה עיניים אוזניים לא שומעים ,כי חכמת האל לא ניתנת כניסה לתוך לבך .רק אלה אוהבת את
האל ,ומחפשים חוכמתו ,ייפתח הלב שלהם כדי להכניס את המסתורין ואת האמת של האלוהים.

 .אלוהים יודע
אלוהים אבל הגולמיות גילה אותם אלינו על ידי רוחו :מפני הרוח  searchethכל הדברים ,כן ,הדברים עמוק של אלוהים .אל הקורינתיים
2:10

אלוהים יחשוף את האמת שלו למי להפגין את אהבתם לאל .כי אלוהים רואה לתוך הנשמה שלך ,אלוהים יודע אם את באמת
אוהבת אותו או לא.
על מה שהאדם מכיר את הדברים של האדם ,להציל את רוח האדם אשר לו? למרות זאת האל מכיר אף אדם ,אבל רוח האלוהים .אל
הקורינתיים 2:11

בעניינים רוחניים
עכשיו קיבלנו ,לא הרוח של העולם ,אבל הרוח אשר הוא האלוהים; אולי נדע את הדברים באופן חופשי ניתנות לנו על אלוהים,
איזה דברים גם אנו מדברים ,לא במילים תבונת האדם אשר  ,teachethאך אשר רוח הקודש  ;teachethהשוואת דברים רוחניים עם
הרוחני .אל הקורינתיים 2:12-13

אבל האדם  receivethלא הדברים של רוח האלוהים :כי אלה הן טיפשות לו :גם הוא יכול לדעת את אותם ,כי הם נמצאים רוחנית להבחין.
אל הקורינתיים 2:14

"טבע האדם" זה מישהו אשר חינוך את דרכי העולם ,והוא יכול להבחין בקלות את האמיתות של העולם .אבל זה אותו אדם לא
יכול להבין את הדברים הרוחניים של אלוהים כי לו הם טיפשים שיש אין תמיכה בלוגיקה.

אלוהים הוא מעל פסק דין
אבל הוא רוחני  judgethכל הדברים ,אך הוא עצמו נאמד של אף אדם .עבור מי הגולמיות לדעת את המוח של הלורד ,רשאי הוא להורות
לו? אבל יש לנו את המוח של ישו .אל הקורינתיים 2:15-16

החוכמה והידע של אלוהים הוא כל-כך נהדר .כי אף גבר לא יכול להבין .לכן ,אף אדם לא יכול לתת את ההוראה לאלוהים ,כי
הוא יודע כל.

כוסיות באלוהים
ו ,אחיהם ,לא יכולתי לדבר אליכם כמו אל הרוחני ,אבל אחי אל ,אפילו כפי בפני כוסיות במשיח .אל הקורינתיים 3:1

 Paulהוא מודה כי הוא לא יכול להבין רצון האלוהים כל יותר מכל גבר אחר ,לכן Paul ,מטיף במילים גשמיות של האיש ,אך
באופן זה אולי לדבר עם תינוקות ,שימוש זהיר מילים שיאפשרו אלו לשמוע או לקרוא את המילים שלו ,להבין.
יש האכלתי אותך עם חלב ,ולא עם בשר :עבור עד כה יה לא היו מסוגלים לשאת את זה ,אף אחד עדיין .עכשיו הם כן מסוגלים .אל
הקורינתיים 3:2

בדיוק כמו תינוק הוא מסוגל לאכול מזון מוצק Paul ,מטיף מילים מובן בקלות על-ידי אלו הרצון לבוא לפני אלוהים.
כי אתם עדיין אחי :כי הואיל ביניכם ,מלא קנאה על המזל ,מאבק ,חטיבות ,אתה לא אחי ,ובמרחק הליכה כמו גברים? אל
הקורינתיים 3:3

כדי להיות "חושני" הוא להיות של כדור הארץ ,גברים הם באופן טבעי בניגוד במוסריות של אלוהים ,זו הסיבה מדוע איש
עוסקת דברים שהם חוטאים בעיניו של אלוהים.

לא של  ,Paulלהיות של ישוע המשיח
כי בעוד אחד נאום",אני של  ;Paulושנית ,אני של אפולו;"אינם יה אחי? אל הקורינתיים 3:4

אם אתה אימץ את ההטפה  ,Paulאתה אומר" ,אני של  ,"Paulאו אם תאמץ הטפה של אפולו ,אתה אומר" ,אני של אפולו ",רק
תזכור ,הם לא מלמדים על עצמם ,הם מלמדים ,ישו ולכן הם של אלוהים ,גם אתה.
מי מכן  ,Paulומי אפולו ,אבל השרים על ידי מי יה האמין ,גם כאשר אלוהים נתן לכל אדם? אל הקורינתיים 3:5

אתה לא מאמין את הבשורה של ישו כי שמעת את ישו ,אתה מאמין שישוע כי שמעת את מה שישוע לימד כפי הטיף לך מאת
 Paulאו אחד השליחים האחרים .בסופו של דבר ,היה זה הבשורה של ישו שגרמו לך להאמין ,לכן הכניסו תהילה המשיח לא המטיף
הנוצרי.

אלוהים נותן עלייה
שותל ,אפולו להשקות; אבל אלוהים נתן עלייה .אז וגם הוא זה  plantethמשהו ,לא הוא זה  ;waterethאך אלוהים נתן את
העלייה .אל הקורינתיים 3:6-7

בזה Paul ,היא באמצעות אנלוגיה החקלאי ,כדי לחצות את הנקודה שלו Paul .האדנית של הזרע של הידע של אלוהים ,אפולו
הוא מי להשקות ומתוחזק כי אשר ניטע ,כי זה עלול לצמוח ולשגשג.

הכנסייה אחד מיני רבים
 ,עכשיו הוא זה  plantethוהוא זה  waterethהם אחד :ואת כל אדם יקבל את הפרס שלו על פי עבודה משלו .כי אנו פועלים יחד עם
אלוהים :הם נבחרי גידול האל ,הם נבחרי הבניין האל .אל הקורינתיים 3:8-9

אלה המטיפים להקים כנסייה ואלה פועלים כדי לקיים ותמיכה הכנסייה לגדול וכל אלה השייכים לכנסייה הם אחד בישוע
המשיח.

 Paulהוא בונה קרן
על פי חסדו של אלוהים אשר ניתנת אליי ,כמו בנאי אומן חכם ,יש הונחו היסודות ,אחר  buildethבגינו .אבל כל אדם לשים לב איך הוא
 buildethלכן .אל הקורינתיים 3:10
עבור קרן אחרים יכולים אף אדם שכב מאשר זה מונח ,אשר הוא ישוע המשיח -אל הקורינתיים 3:11

קרן הכנסייה של ישו היא כי אשר הועבר על ידי ישו ,אף אדם לא יכול להניח בסיס שאינו של ישו ,אחרת זה יהיה עוד כנסייה,
לא של הכנסייה של ישו .אם מטיפים לכם .היותו של תורתו של ישוע המשיח ,אך באמצעות לימוד חרוץ שתקבע כי זה אינו נתמך על-ידי
מה שישו .לימד ,ואז זה שקר ,אלה אשר הטיף זה הם שקרנים ,צריך להיות התעלמו.

זה כמובן לתת צורך כי למעשה ללמוד בשקידה ,ואתה לא מקבל את מה שאחרים אומרים לך ,ללא אימות זה עם האלוהים ,את תורתו של
ישו.

כנסיות שווא
עכשיו ,אם כל אדם לבנות על זה קרן זהב ,כסף ,אבנים יקרות ,עץ ,חציר ,זיפים; העבודה של כל אדם ייעשה לידי ביטוי :במשך היום יצהיר
זה ,כי זה תיחשף מאש; ואת האש אנסה העבודה של כל אדם של איזה סוג זה הוא אל הקורינתיים 3:12-13

קרן הכנסייה של ישו בנוי הנאמרים מפי ישו ולא רק את המילים האלו .אם אחד מגיע ומוסיף את המוסד הזה ,דברים של כדור
הארץ ,אז כי הכנסייה מפסיק להיות הכנסייה של ישו ,ובשנת באחרית הימים ,כאשר אלוהים ישפוט את העולם ,אי-הצדק של הכנסייה
שווא תהיה לידי ביטוי על ידי אש הגיהינום.
אני רואה אזהרה זו מ Paul -כאזהרה נבואיים נגד הכנסייה של רומא ,שלה פאר ,והדר ,שאף אחד מהם לא מתייחס הנאמרים מפי ישו. .
זה לא אוצרות האדמה כי אלוהים הוא מעוניין ,כי הם קיימים כי אלוהים ברא אותם . ...לא ,זה הנשמה שלך והידע שלך דברים רוחניים
אלוהים מסתכל כאשר הוא עובר את הדין על לך.
אם העבודה של כל אדם לציית אשר הגולמיות בנה לכן ,הוא יקבל פרס -אל הקורינתיים 3:14

אם אתם שואפים לצבור ידע ,אנו מבינים על המסתורין של אלוהים ,אז תדע התגמולים של אלוהים ,אבל אם אתה שואף ,אך מקבל ללא
ספק מה שאחרים אומרים לך ,אז אתה מסתכן נופל קצר של התגמולים האלה .אם הוא אשר מטיף לך בטעות ,אז הידע שלך יהיה בטעות
גם כן.
זכור :כנסייה אינה לבנים וטיח בניין; זה קהילה של אנשים הכל עם אותה אמונה ,מטרה .לכן ,מה  Paulמדברת על אינה
הבניינים הכנסייה או העבודה שהלכו הבנייה שלהם ,אלא על העבודה שהושקעה שתלמדו האלוהים האמיתי ,והכנסייה של אמונה אז
שממלא את הלב שלך.
אם העבודה של כל אדם יישרף ,הוא יסבול אובדן :אבל הוא עצמו יהיה ניתן לשמור; עדיין כל כך כמו מאש .אל הקורינתיים 3:15

אני בטוח כי רובכם קורא את זה מעל פסוק יחשבו כי  Paulאומר כי גם אם אתה הכנסייה אם כנסייה שווא ולא ניתנת הגיהינום,
אנשי הכנסייה עדיין יישמר .אם הכנסייה הוא שקר ,אז האנשים שמרכיבים את הכנסייה סוגדים שקרית .זה במקרה זה ,אם כך ,איך Paul
להצהיר על כי הם עדיין יישמר?
 Paulמוסיף מזהה מה הוא אומר; "וכל כך כמו מאש ",מה שאומר כי רק לאלה של הכנסייה אשר אמונה והבנה של דבר האמת של
אלוהים ,לעמוד האש ,וזה הוא הם מי יהיו אלה אשר נגאלו ,לא כל חברי הכנסייה שווא.
אם אתה שייך לכנסייה מטיף היום הראשון בשבוע כמו להיות יום השבת ,אתה מאמין שזה היום האמיתי של אלוהים ,אז אתה לא
יישמרו ,לעומת זאת ,אם תבוא לגלות כי היום האמיתי של אלוהים ביום השביעי ,המרת הכנסייה האמיתית של ישו  ,ואז אתה...

ויש אחריו עוד מלאך ,אומר",בבילון נפל ,הוא נפל ,העיר הגדולה ,כי היא עשתה כל האומות ,משקה היין של זעמו של הניאוף שלה".
התגלות 14:8

ואני שמעתי עוד קול מן השמים אומר",באים אליה ,אנשים ,כי להיות יה לא לקדושה של חטאיה ,כי אתם מקבלים לא של מגיפות שלה".
התגלות 18:4

בפסוקים שלעיל ,אלוהים נותן אזהרה של חרון שלו עידוד להסיר את עצמך מן הכנסיות שקר זה לא מלמדים דבר האלוהים אבל
גרסה מעוותת הימנו .רק ב המחקר חרוץ ועל הידע שנרכש ,תדעו אם הכנסייה שלך מטיף בבשורה שקרית או למעשה מטיף האלוהים,
הדבר הבולט ביותר המודיעה לך אם הכנסייה שלך היא שקר או לא ,היא אם שהוא מטיף לו את היום הראשון או יום ראשון השבת.
היום השביעי (שבת) הוא השבת ה' אלוהיך .אקסודוס 20:10

המקדש של אלוהים
יודע יה לא הם נבחרי מקדש האלוהים ,וכך גם ששורה רוח האלוהים אתה? אם כל אדם לטמא מקדש האלוהים ,אותו יהיה אלוהים להשמיד;
בית המקדש של אלוהים הוא קדוש ,לאיזה מקדש הם נבחרי .אל הקורינתיים 3:16-17

דת חסר אלוהים של השטן של הליברליזם ,המהווה נביא שקר ,תהיה לך מאמינים כי הגוף לנשים שייך אליה ולכן יש לה את
הזכות לבחור אם לבצע את התינוק עד סיום ההיריון או יש את זה בוטל.
מה  Paulאומר מעל סותר השקר של השטן . .אנחנו שייכים לאלוהים ,הוא ברא אותנו ,אלוהים נתן לנו את החיים ,אבל החיים
לא רק ,אם אלוהים ברא אותנו נפש חיה .הנשמה המהווה חלק רוח האלוהים ,וזה בדרך הזאת אלהים תשרה עליך.
כל דבר שאתה עושה או מאפשרים לעשות את הגוף שלך .זה בניגוד המצוות של אלוהים היא תועבה לאלוהים ,וככזה אלוהים יהרוס את
הגוף על יום הדין .כי הנשמה הוא חלק של הגוף ,אינה יכולה להתקיים ללא הגוף ,אז אם אלוהים משמיד את הגוף ואז אתה גם יושמדו.
אלוהים אומר" ,לא תרצח" ,ולכן אם אתה רוצח את ילדך ,לטמא את הגוף שלך.
אלוהים אומר" ,אין יותר פסלונים או אחרים מ"דברים" ,לכן אם יש לך קעקועים על העור שלך ,ואז אתה לטמא את הגוף שלך.
אלוהים אומר" ,שלא תיכלה עדות שקר ",לכן אם תדברי הרוע של אחרים ,אז לטמא את הגוף שלך.
אל תניח לאיש לרמות את עצמו .אם כל אדם ביניכם  seemethלהיות נבונים בעולם הזה ,לתת לו להיות טיפש ,כי הוא עשוי להיות חכם,
(באלוהים) אל הקורינתיים 3:18

על החוכמה של העולם הזה הוא שטויות עם אלוהים .כי כתוב",ובאותה קלות החכם את הערמומיות שלהם" .שוב",האל מכיר את המחשבות
של החכם ,כי הם חסרי תועלת ".אל הקורינתיים 3:19-20

לכן תני אין תהילה גבר בגברים .לכל הדברים שלך; להציג  ,Paulאפולו או  ,Cephasאו העולם ,או החיים ,או מוות או דברים או דברים
לבוא; כל שלך; יה הם של ישו; המשיח הוא אלוהים .אל הקורינתיים 3:21-23

לשפוט את אלה אשר מלמדים
תני לגבר חשבון כל כך מאיתנו ,החל השרים של המשיח ,ואת הדיילים של האלוהים .אל הקורינתיים 4:1

כשאתה שומע מישהו ,ללא קשר סלבריטאים שלהם ,עליך לבחון מה הם מטיפים ,לאמת את זה עם מה שכתוב בתנ ך .המטיף
מדבר .שקרית אז דחה דבריו ,אם המטיף דובר האמת ,אם לאמץ את משרדו.
 Paulמשתמש במילה "דיילים" המתארת את אלה אשר מלמדים" .סטיוארד" הוא :סוכן ,במקרה הזה זה הפניה של "סוכן של
אלוהים" ,או הנביא של אלוהים.
 Moreoverזה נדרש ,דיילים ,כי אדם למצוא נאמן .אל הקורינתיים 4:2

להיות "נאמן" היא לתת תיאור נאמן של אשר אתה סוכן .אם נאמר לך על ידי אלוהים" ,אבל ,היום השביעי הוא השבת ה'
אלוהיך ,יש בה  yeאעשה עבודה" ,אז זה הוא נביא נאמן שהטיף זה לקהילה שלו ,אבל אם הוא מלמד כי ביום הראשון הוא השבת של
הלורד ,אז הוא מתנהג נאמנה שלו תשלום כמו שאחראי על הבשורה הקדושה של אלוהים.
 .זה תלוי בך ,כמחפש החרוץ של דבר האמת של אלוהים ,לשפוט את המילים על ידי הכומר שלך...
אבל איתי זה דבר קטן מאוד כי אני צריכה להישפט מכם ,או השיפוט של האדם :כן ,אני שופט לא שלי העצמי .אל הקורינתיים 4:3

 Paulמחשיב אותו דבר קטן זה לנו לשפוט אותו ,כי הוא בטוח ,שיש כבר נגע על ידי רוח הקודש ,כי מה שהוא מטיף להם
להפריך ,בגלל זה היא נוסדה על דבר האלוהים.

אלוהים הוא השופט של Paul
אני יודע כלום לבדי; עדיין אני .אני לא בזאת מוצדק :אבל זה  judgethאותי הוא האל -אל הקורינתיים 4:4

 .Paulהוא אומר לנו שיש לו מושג ,חוץ מזה אשר היה שניתנה לו על ידי אלוהים ,ולכן את הידע שיש  Paulהוא טהור ללא
הגינות.
הביטחון של  Paulנובע הידע שאלוהים שופט  ,Paulכל עוד אלוהים מקבל  ,Paulואז פסק עבר על  Paulעל ידי גברים ,היא
של מעט לדאגה .Paul
זוכר Paul :חריפה היא נרדפה ע י היהודים והרומאים כאחד ,כל המבקשים לשים אותו למוות .למרות זאת Paul ,יש לא
לטפל במהלך הרדיפה הזאת כי הוא יודע כי הוא נאמן האלוהים ,לכן יתוגמלו ללא קשר מה אנשים אחרים עושים לו.
לכן לשפוט דבר לפני הזמן ,עד בואו לורד ,מי יביא לאור הדברים נסתרים של החושך ,וגם יגרום מניפסט לנאומי של הלבבות :ואז
ידון כל איש האל .אל הקורינתיים 4:5

ההבנה שלי של מה  Paulאומר בפסוק זה הוא העם של קהילות שלו לא צריך לשפוט אותו ,כי זה רק לתחומו של אלוהים
טופשל .Paul
 ,אני לא מסכים .לאלה מכם לקרוא את הפרשנויות כתבי התנ ך ,במיוחד הדברים האלה נכתב על ידי  ,Paulיש לי למוד פעמים
נלקח  umbrageשל מה הוא אמר ,ואני מאמץ כדי להראות במקומות אחרים בתנ ך מה שאלוהים מתכוון למעשה.
שוב זה מקום אחד כזה וכאן אני לא מסכים .אם אתה לא לוקח את הזמן והמאמץ כדי לחפש בחריצות האלוהים האמיתי ,אך
במקום זאת לקחת כאמת שתציין אילו למישהו אחר ,אפילו אחד כגון  ,Paulואז אתה מקבל באמונה עיוורת ,כי מה שהם אומרים לך הוא
כאל בכוונת.
זוכר :מה שאלוהים אמר" ,אני אוהב את אלה שאוהבים אותי ,ואת אלה מי מחפש אותי בשקידה אמצא לי".

זוכר

גם :השטן נמצא ,אחת הדרכים זה השטן אומר השקרים שלו היא על ידי מתן פירושים שווא לגבי המשמעות של מה

כתוב בתנ ך ,לכן ,שרצוי כי אנו מאמתים את הפרשנות עם המשמעות של המילים ,כדי לקבוע את האמת.
 ,אלה דברים ,אחים ,אני בדמות העבירו אל עצמי ואל אפולו לטובת; יה אולי ללמוד בנו לא לחשוב על גברים מעל הכתוב ,כי אף
אחד מכם להיות מתהלך .אחד נגד השני .אל הקורינתיים 4:6

לפרש זה כמו  Paulאומר .אתה ואני לא לשפוט את דבריו כתובים למטה ,אבל לקבל אותם ,כי הם נמצאים ממנו ,ולכן נכון.
אולי ,הכותבת  Paulנכון במוחו ,אבל כפי .הראו ,מה  Paulכותב כמו להיות האמת ,לא תמיד הוא מסכים עם מה שאלוהים
מתכוון ,כמוצג יש מעת לעת.
שוב ,אני חייב להדגיש את הצורך לא לקחת .את מה שאומרים לך על-ידי אחרים כפשוטו ,אלא להטיל ספק ולאחר ובכך לצבור
ידע והבנה על ידי המאמצים שתשקיע .לא מקבלים בצורה עיוורת אחר אומר לך.

נותנת תהילה לאלוהים-אלוהים
עבור מי ארצה עליך לשונים? ומה האומנם אתה לא לקבל? עכשיו אם אתה לקבל את זה ,למה? אתה תהילה ,כאילו אתה מוטב לו
לא קיבלו את זה? אל הקורינתיים 4:7

אם האמונה שלך היא נוסדה על תורתו של ישוע ואחרים כל הקדושים של האל ,יש את אמונתם נוסדה על תורתו של ישו ,ואז
כל חייב להיות זהה ,יכול להיות שום הבדל באמונה ,עבור ישו דיבר הבשורה אחד בלבד.
אם קיבלת את האמונה של הבשורה של ישו ,ואז האמונה שלך הוא בבשורה זו ,וכן כולם הוא אשר אמונתם בישוע.
אם אתה מדבר כאילו האמונה שלך לא היה עובד של מה שישו .לימד ,ואז אתה מנסה להאדיר את עצמך ,כאשר הוא האל-ישוע
שאת צריכה לתת תהילה.

עשיר בהאל
עכשיו  yeמלאות ,עכשיו אתם עשירים ,אתם יש שלטה כמלכים בלעדינו :הייתי לאלוהים  yeעשה את שלטונו ,כי אנחנו גם ייתכן
שלטונו איתך .אל הקורינתיים 4:8

משום שאני חושב כי אלוהים הגולמיות שנקבעו לנו השליחים ,בפעם האחרונה ,כאילו מונה למוות :כי אנחנו עשויים מחזה (למשל)
אל העולם ,המלאכים ,ואת הגברים .אל הקורינתיים 4:9

אנחנו טיפשים .למען השם ,אבל  yeנבונים במשיח; אנו חלשים ,אבל  yeחזקים; יה מכובדות ,אבל אנחנו נמצאים תיעב .עד אשר
תגיעו לשעה הנוכחית זו אנו הן רעב ,צמא ,ואת עירומה ,ו הם נאבקים ,ויש אין מקום מגורים מסוים; העבודה ,עובד במו ידינו; להיות
מושמצים ,אנחנו יברך;  .תובעים ,אנחנו סובלים את זה :אנחנו להיות  ,defamedלהפציר :אנחנו נעשים כמו הזוהמה של העולם ,והם
 offscouringכל הדברים עד עצם היום הזה .אל הקורינתיים 4:10-13

כמו עם ישו ,השליחים ואת הנביאים של ישוע מטופלים קשות על ידי כל מי דחה ,להתנגד להם ,אבל באותו זמן ,מי להשיג
אמונה בגלל הסבל של השליחים ,להפוך את הסבל הזה נסבל .הם הקריבו מעצמם כי אנחנו עשויים היו לגרום שלם לחסדיו של אלוהים.
אני כותב את הדברים האלה לא אספר לך ,אבל כמו בניי האהובים .אני מזהיר אותך .כי בכל זאת יש לך עשרת אלפים מדריכים
במשיח ,ועדיין יש לכם אבות רבים לא :עבור במשיח ישוע אני יש לי שהוליד אותך באמצעות הבשורה .הזין מהירה של האי אני מפציר בך,
תהיו אתם חסידי אותי .אל הקורינתיים 4:14-16

בפעם הראשונה שקראתי את זה ,הייתי נעלב כי  Paulאומר אתה ואני .לעקוב אחר הטפה של  ,Paulלא תורתו של ישוע ,אך
לאחר כמה עוד מחקר וסקירה של דבריו ,עכשיו אני מבין ,זה לא מה  Paulהוא אומר.
מה  Paulאומר ,זה כדי להיזהר כל האחרים המצהירים כי הם מלמדים את הבשורה של ישו ,כי שהם נביאי שקר ,ולכן ,בצע
אשר  Paulיש הטיף ,עבור מה  Paulהטיף אתה יכול להיות בטוח כדי להיות כמו אלוהים בכוונת ומילים לא שקר .עם זאת לזכורPaul ,
ואז מתחיל להטיף בנושאים ספציפיים ,במקום הכללות.

 Paulעל ניאוף וניאוף
הוא דיווח נפוץ שיש ניאוף ביניכם ,וניאוף כזה כמו לא נקרא אפילו בין הגויים ,זה צריך להיות אשתו של אביו .ו יה התנפחו ,לא
מעדיף מתאבלת ,כי הוא עשה את המעשה הזה לקחת משם ביניכם .הראשונה לקורינתיים 5:1-2

זה גורם  Paulידוע כי הוא מודע לכך כי הקהילה שאליה נשלח המכתב הזה ,יש בשורותיו ,השקפתך.
זוכר Paul :עמד קרקעות שמעולם לא שמעתי של ישוע ולא פעם נאמר מה אלוהים ציווה היה טוב ורע( ,עשרת הדברות) ,לכן
כאשר אלו עובדי אלילים לשעבר אותו להמיר תורתו של ישו ,הם עדיין מוחזק עם הרבה שיטות אלילים שלא היו חטאים תחת הדתות
הקדומות הללו.

 Paulואז נותן חטא ספציפי זה הוא הוא  chastisingנגד ,וזה בן וישתתפו ניאוף עם אשת אביו .אני מניח כי זה לא מתייחס
לאמא של הבן אלא לאישה אחרת ,זה אבא שלו נישאה ,אחר החטא יהיה זה של גילוי עריות ,לא ניאוף.
אין ספק ,הקהילה בכללותה לא כאילו זה הרע ,ומכאן לא הסיר את האדם הזה מן הקהילה Paul .הוא המחייב כי הם חייבים
לגרש את האיש; עוד הם כל מה ייעשה חוטאים בגלל חוסר פעילות שלהם.
אני באמת ,כמו נעדר בגוף ,אלא להציג ברוח ,שפטתם אותי כבר ,כאילו היה נוכח ,בדבר אותו כי אז עשה את המעשה הזה ,בשם
ישו אדוננו ,כאשר  yeנאספים יחד ,הרוח שלי ,עם הכוח של ישו אדוננו ,כדי לספק אחד כזה בפני השטן לחיסולה של הבשר  ,הרוח שיוכלו
להינצל ביום של אדונינו ישו .הראשונה לקורינתיים 5:3-5

זה הולך יחד עם מה  Paulדיבר קודם לכן ,כמו הנביא של אלוהים אלוהים Paul ,שהיה הסמכות לכנס להסרת הזה נואף
מהקהילה ,למרות שהוא לא היה נוכח בגוף להעביר את פסק דין זה.

אלחי התהילה היא אין תהילה
את  gloryingזה לא טוב -יודע  leavenethיה לא לוון קצת את כל הגוש? הראשונה לקורינתיים 5:6

 Paulמשתמשת באנלוגיה של אופה לחם .שאור הוא מה שנקרא היום "שמרים" ,אם תוסיף אפילו קצת שמרים כדור בצק נתון,
זה יגרום כל זני הבצק הזה לעלות .בדרך זו זהה ,כאשר אחת מהאפשרויות הקהילות לעסוק במעשי השליחים חוטא חטא זה הוא להתפשט
דרך הקהילה כולה כמו שמרים ,בצק.
אני מסכים עם כל מה  Paulאומר חוץ מזה לחוטא להסיר מן הקהילה .האנשים האלה  Paulשכותב אל הם עובדי אלילים
לשעבר עם כל הסממנים הרשע של עובדי אלילים .בכך הם יש התחרט והפכו תורתו של ישו צריך להיות מעודדים .במקום פשוט לגרש
מישהו שאינו מודע כל שישוע לימד להיות חוטאים ,זה את האחריות של שאר הקהילה יודעים ניאוף יהיה חטא ,להסביר ,ללמד אותו את
דרכיו הרשע.
אני כולי לסוג כלשהו של ענישה גופנית ,כמו הצלפה ציבורית ,אלא פשוט לגרש ,אז מה הם למדו ,מלבד כעס של דרכים של
האל .יש לנו מי הקדושים של אלוהים זה כמו האחריות שלנו כלפי בבתי ספר אחרים האלוהים האמיתי ,זה קשה לעשות את זה .אם הסרת
את נוכחותך כל זה נופל קצר של המוסר של אלוהים.

המשיח הוא הפסח החדש
מחק לצמיתות את כן הישן לוון ,שייתכן  yeגוש חדש ,כמו כן גם ללא שמרים .עבור אפילו ישו הפסח שלנו הוא הקריב עבורנו :לכן
והבה נשמור את המשתה ,לא עם לוון הישן ,גם לא עם שאור של זדון והרשע; אבל עם לחם ללא שמרים של כנות ואמת .הראשונה
לקורינתיים 5:7-8

ב שני הפסוקים הנ ל  Paulמוסרת הצהרה כי בהתחלה שהייתי צריך לחקור את האמת .מה  Paulאומר זה שישוע הוא הפסח
הקדושים האלוהים אשר לאמנה השלישית או חדש עם אלוהים.

זוכר Moses :הביאה את המוקדמות עם ישראל ממצרים ,אלוהים ציווה כי הם היו לשמור על שמירת השנתי של הפסח ,כדי
לשמור על הזיכרונות שלהם בכל הדורות ,מה שאלוהים עשה כדי להפוך פרעה לתת להם לעזוב את מצרים.
זה חג הפסח הראשון ,ארוחה היה צריך לאכול זה דרש שהקריבה עצמה חיה( ,כבשים או עיזים).
ממה שהבנתי  Paulלהיות אומר הוא כי כיוון שישוע לקח את חטאי האדם על עצמו ,זה כבר לא שם צריכים ההקרבה בעלי
חיים ,אשר אני זמן פירשה כמי מאוגד הברית החדשה ,שאני לא נדרש להתבונן הפסח המקורית ,בכך שהיא הייתה ביחס ישיר לעם
ישראל  ,איפה הברית החדשה יש לעשות עם כוונתו של אלוהים כי יש לנו כל קשר אישי ואינטימי עם הבורא ,אחד על אחד ,כבר לא
להיות חלק מקבוצה או אומה.
דבריה של  Paulהיא שיש פסח חדש ,כי זה בישוע המשיח .לכן ,כמו ישוע שבר לחם ושתה יין נותן להם כמו  symbolismsשל
גופו ודמו ,אז כך גם אנו צריכים לצפות הפסח ,אבל לא עם חיה שהקריבה עצמה ,אבל שנצמדים שבירת הלחם ,שתיית היין.
 Paulאמיתי משתמש  symbolismsכשהוא אומר :והבה נשמור את המשתה ,לא עם זקן לוון ,וגם את לוון של זדון והרשע;
אבל עם לחם ללא שמרים של כנות ואמת , ,אבל איזו דרך טובה יותר לזכור את מלוא המשמעות של למה ישוע שבר את הלחם ולא
שתתה את היין ,מאשר לנו לעשות כנ ל .בזמן שאנו צופים הפסח  ,כמו שאנחנו זוכרים גם מה אלוהים הושלמה ב להביא אנשים שלו ,בני
ישראל ,הדרכים הפגאניות.
כתבתי לכם האיגרת אל החברה עם השקפתך :עדיין לא לגמרי עם השקפתך של העולם הזה ,או עם החמדנים ,או לא יותר
מסחטנים ,או עם עובדי אלילים; אז עליך יה צריך ללכת לעולם .הראשונה לקורינתיים 5:9-10

אבל עכשיו כתבתי אשא לך לא לשמור החברה ,אם כל אדם זה נקרא אח להיות פרוצה ,או החמדנים ,או עובד כוכבים ,או של
 ,railerשתיין או של לא יותר מסחטנים; עם כזה אחד אין לא לאכול .הראשונה לקורינתיים 5:11

 Paulהראשון כותב הקהילה כי הם צריך לסלק כל השקפתך מתוכן ,אבל עם המכתב הזה Paul ,מצווה שיש להם של הקהילה,
גם אין שיוך השקפתך מבחוץ.
על מה שיש לי לעשות כדי לשפוט אותם כי גם הם ללא? לא כן שופט אותם כי הם בתוך? הראשונה לקורינתיים 5:12
אבל אותם כי הם ללא אלוהים  .judgethולכן שמים משם בינכם אדם מרושע .הראשונה לקורינתיים 5:13

אם אח אח שלך היה נואף ,ואת הכנסייה גירשה אותו ,אתה חבר של הכנסייה ,ואז  .Paulזה אומר שאתה לא להתערבב עם
אחיך ,אפילו מחוץ לכנסייה.
אני לא מסכים עם זה בשתי דרכים.
הראשון :אם מישהו חטאים ,זה את החובה ואת אחריות כמו הקדוש של אלוהים ,להראות לאדם זה של האמת בדרך,
באמצעות הוראה והדרכה .איך אתה יכול לעשות את זה? אם יסלקו אותן אז אין לך שום דבר אחר לעשות איתם שוב

השני :ישוע לא לשייך החוטאים ,נואפים כל מיני סוגים של אנשים אשר היהודים מופעלת גבם? רק באמצעות דוגמה והדרכה
שלך יכולים החוטאים ללמוד את הרוע שלהם .רק באמצעות רכישת הידע הזה הם יכולים אי פעם לקוות ולהתחרט על חטאיהם.

שופט בינכם
מכם ,שיש עניין אחר ,תשחק את החוק לפני והבלתי-צודק ולא לפני הקדושים? יה לא יודעת הקדושים תשפוט את העולם? ? ומה
אם העולם האם ישפטו אותך ,אתה לא ראוי לשפוט את העניינים הקטנים הראשונה לקורינתיים 6:1-2

אני חייב להניח כי  Paulמדבר על שופטים אלה של הקהילה שמפרות את חוקי האלוהים ,ואלה לא למי שיש לך בעיית פיננסי
או משפטי עם.
 .זה לא עבור הרשויות האזרחיות או אלה אינם ממירים אמונה אמיתית ואת הפולחן של אלוהים ,טופשל הקהילה בנושאים
הקשורים להאמונה.
לא יודע יה כי אנחנו תשפוט מלאכים? כמה עוד דבר שקשורות בחיים האלה? אז יש לך פסקי דין דברים הנוגעים לחיים הזה,
להגדיר אותם לשפוט מי הם פחות מוערך של הכנסייה .הראשונה לקורינתיים 6:3-4

למרבה הצער ,נראה לי Paul ,זה אומר כי הקדושים של אלוהים צריך בכלל פעמים ,מכל הסיבות ,שופט אחד את השני ולקחת
לא חילוקי דעות לפני בית משפט במשפט האזרחי.
שוב ,אני מוכרח לחלוק כאן  .Paulהדיברה החמישית ,לכבד את אבא ואמא שלך ,מרמזת כי זה את האחריות של ההורים ללמד
את ילדיהם לתת כבוד לא רק תורתו של אלוהים ,אלא גם לחוקי המדינה שבה הם חיים.
איך אתה נותן כבוד האומה שלך אם לקחת על עצמכם כדי להרשיע אנשים מחוץ הסמכות של החוקים של המדינה שלך?
הסיפור על סקילתה של  Stevenלא להראות לנו לאלו העושים את סקילה ,למרות שהם היו האליטה של זקני בית מקדש ,הוצגו
על ידי אלוהים להיות פושעים ,אספסוף של רוצחים ,לא להביא  Stevenבפני שופט רומא קודם?
את הופעתו השנייה של ישו ,ועל הקמת למלכותו של אלוהים על כדור הארץ ,אז זה יהיה הזמן עבור הקדושים לשפוט ,לא לפני.
למחלוקת זו שיש לי עם  Paulבעניין זה דעתי ,בתור שכזה אין בכוחה מעליך .אבל הראיתי איך היא סותרת את הדברים האלה
שציווה מאיתנו ,לכן ,שאני מאמינה שדעתי יש כוח של כתבי הקודש ,ואילו ,מה אומר  ,Paulיש רק את דעתו.
לדבר עם הבושה שלך .אכן כך ,שאין אדם חכם ביניכם?  .לא ,לא אחת ,כי יהיה מסוגל לשפוט בין האחים שלו? אבל האח גת חוק
עם אחיו וכי לפני שהכופרים .הראשונה לקורינתיים 6:5-6

אני מבין הדאגה של  ,Paulאבל איפה החומר חל על דברים לא חלק האמונה ,הם צריכים כמו אלוהים להורות ,להיות לתחומו
של בית המשפט האזרחי .אבל אם העניין חל משהו של האמונה ,אז זה בכל האמצעים צריך להישפט על ידי הקהילה ולא על ידי
הכופרים.

לכן הוא לחלוטין תקלה ביניכם ,כי כן ללכת לחוק אחד עם השני .למה אתם לא יעדיף לוקחים הלא נכון? למה יה לא מעדיף לסבול
את עצמכם כדי להיות הונית? לאו ,אתה טועה ,ו להונות ,וכי האחים שלך .הראשונה לקורינתיים 6:7-8

הנה מה שאני מרגישה זה במרכז מה  Paulמנסה לומר .אם הקהילה של המאמינים באלוהים ,אז למה יש צורך שיהיו כל שיח
בין חברים שהם צריכים לעסוק זה לזה משפט?
אם גם הקדושים של אלוהים אנו כל לציית ב תורתו של ישו הנוצרי ,אז איך יכול אחד מאיתנו לקחת את החריג עם אחר לעניין
זה נדרש חליפה?
לא יודע יה כי צדיק לא יירש את מלכות האלוהים? לא שולל :לא השקפתך ,ולא עובדי אלילים ,ולא לבוגד ,לא נשי ,ולא
המתעללים בעצמם עם האנושות ,ולא גנבים ,ולא החמדנים ,ולא שכורים ,ולא  ,revilersולא לא יותר מסחטנים ,יירשו את מלכות האלוהים.
הראשונה לקורינתיים 6:9-10

אז זה נותן תמיכה למימוש שלי זה מצוקה אמיתית של  Paulכי אם אנחנו אול סיינטס ,צריכים אנחנו שלא כולם מתנהגים כמו
קדושים ,וכדי לעשות אחרת ,כדי לגרום חוק מתאימה ,אז הם לא באמת מאמין תורתו של ישו ,אבל חייב להיות מתחזה מהקהילה.

שימו

לב :בקוד המוצג למעלה Paul ,נותן רשימה של אלה אשר לא יכנס לתוך למלכותו של אלוהים:

השקפתך ,אשר מוגדרים :אלה מי לקיים יחסי מין מכבלי הנישואין .
עובדי אלילים ,אשר מוגדרים :מי שבוע אחד או לתת פולחן אלילים ,מ"דברים אחרים .
לבוגד ,אשר מוגדרים :מי להיות נשואה לקיים יחסי מין עם אדם אחר מאשר זוגם .
נשי ,אשר מוגדרים :גברים אשר חצו את השמלה ולפעול יותר בדרכה של אישה מאשר גבר צריך לפעול .
ליברליזם יספרו לכם כי אנשים כאלה לא עוסקים החטא ,אך כאן  ,Paulהנביא של אלוהים אלוהים ,אומר לנו בדיוק ההפך .למי
אתה מאמין??
המתעללים בעצמם עם המין האנושי :זו דרך אחרת לומר מינית הומו .שוב ,אלוהים מכריזה על אנשים כאלה להיות למי לא
להיכנס למלכות האלוהים.
גנבים :אז זה הפניה מצוות השמיני ,לא תגנוב.
 ,Covetousאשר מוגדר כ :יש רצון לא בריא וחזק להחזיק משהו ששייך למישהו אחר .לחמוד אשתו של מישהו אחר.
שכורים ,אשר מוגדר כ :מישהו מי שותה באופן קבוע הרבה אלכוהול .
 ,Revilersאשר מוגדר כ :לעשות להתקף עז או על מישהו או משהו ,להשתמש בשפה מעליבה או פוגעת.
לא יותר מסחטנים ,אשר מוגדר כ :רכישת משהו דרך כוח ,איומים ,הפחדה .

כפי שאתה יכול לראות חלק איסורים אלו רשומים מאת  ,Paulמתייחסים עשרת הדיברות ,אבל כשחושבים על אותם ,הם כולם
יש מידה מסוימת של האגודה עם משמעות מורחבת של עשרת הדיברות.
אם אתה אשם של כל אחד מעשי חטא ,ואז לקחת את זה כאזהרה ,בתשובה שלך דרכים רעות ואני מבקשים להשיג מחילה מן
האל ,כך שאולי אתה עדיין מכיר הישועה.

מוצדק בתקווה
כאלה היו חלק מכם :אבל  yeנשטפים ,אבל  yeהם מקודשים ,אבל  yeמוצדקות בשם אדונינו ישו ,ועל ידי ורוח אלוהים שלנו.
הראשונה לקורינתיים 6:11

לקחת

הערה Paul :משתמשת המזהה" ,היו" בתיאור של אלה שאינם של הקהילה .כולנו חוטאים במהלך חיינו ,אבל

כאשר אנחנו מוצגים הרוע של הדרכים שלנו ,אלה מאיתנו אשר להתעלות מעל דרכינו הישנות ולקחת על האח של ישוע ,מוצדקות
בתקווה הישועה.

מוצדקת בכל הדברים
כל הדברים יהיו חוקיים אליי ,אבל כל הדברים אינם מועיל :כל הדברים יהיו חוקיים בשבילי ,אבל אני לא יובא תחת כוחה של כל.
אל הקורינתיים 6:12

כדי להיות הקדוש של אלוהים ,תחילה עליך ניתנה לך רוח הקודש על ידי אלוהים .כמו הקדוש של אלוהים ,ולכן כבר מחל על
ידי אלוהים ,ולכן מובטח הישועה .בגלל שאחיה ,אתה לא יכול להיות מורשעים על כלום ,ולכן כל הדברים יהיו חוקיים עבור הקדושים
של אלוהים.
 Paulממשיך לספר לנו .עם זאת ,כי למרות כל הדברים יהיו חוקיים בשבילו ,הם לא מועיל .המילה "מועיל" מוגדרת בתור:
מתאימים או רצוי .אם יש לך את המצוות של אלוהים נכתב על הלב שלך ,אז זה יהיה בלתי אפשרי לעסוק במשהו החוטא ,למרות שזה
יהיה משפטי כדי שתוכל לעשות זאת .כמו הקדוש של אלוהים .אתה בטח דוגמה לאחרים שיש להם עדיין להשיג את האמונה ,זה ולכן
יהיה בלתי הולם או באופן קיצוני כדי לעסוק בדברים שלא כדין לאלו שאינם הקדושים של אלוהים.

אתה שייך לאלוהים
בשרים על הבטן ,והבטן עבור בשרים :אבל אלוהים נשמיד אותו והן להם .עכשיו הגוף הוא לא רק ניאוף ,אלא עבור האל; לאל על
הגוף .אלוהים הגולמיות שניהם האל ,ואתה גם יעלה אותנו בכוחו .הראשונה לקורינתיים 6:13-14
לא יודע יה כי גופכם כבר חברי המשיח? האם אני ואז לקחת את החברים של ישו ,ולהפוך אותם חברי הזונה? חס וחלילה .אל
הקורינתיים 6:15

כאשר אתה לקבל את המצב של הקדוש של אלוהים ,תיכנע המשיח ולאחר ככזה כשתהפוך לחבר בקבוצת הכנסייה של ישו.
ככזה אתה מחויבים להישאר נאמנה תורתו של ישו ,ולהחזיק את הכנסייה של ישו טהור ונקי.
אם לעסוק במעשי השליחים חוטא למרות כל הדברים יהיו חוקיים לך ,לך לטנף חבר של ישו .אם אתה אוהב .אלוהים .-אלוהים,
אז זה לא משהו שתוכל .לעשות .אם לעומת זאת עשיתם דבר רע ,אז אתה מתחזה ,ואני לא חבר אמיתי של ישו.
מה? לא יודע יה כי הוא אשר מצורף של הזונה היא גוף אחד? שני ,נאום ,יהיה בשר אחד .אבל זה שהצטרף האל הוא נשמה אחת.
הראשונה לקורינתיים 6:16-17

מניאוף
לברוח ניאוף .כל חטא זה כשפים אדם ללא הגוף; אבל וחטאים ואיש בחטאו נגד הגוף שלו .אל הקורינתיים 6:18

מה? לא יודע יה כי הגוף שלך הוא המקדש של רוח הקודש אשר בך ,אשר יש לך של אלוהים ,יה אינם משלך? עבור  yeנקנים עם
מחיר :לכן ולפאר את אלוהים בגוף שלך ,ברוח שלך ,אשר הם של אלוהים .הראשונה לקורינתיים 6:19-20

עוד פעם  Paulעושה להבהיר כי הגוף שלך לא שייך לך ,כי זה הוא מקדש האלוהים ,ובתור שכזה הוא קדוש .לך לעסוק במעשי החוטאת
היא לטמא מקדש האלוהים.

רווקות של נשים וגברים זה טוב
לגבי הדברים ולראיה בזאת  yeכתב לי :זה טוב בשביל גבר .לא כדי לגעת באישה .עם זאת ,כדי למנוע ניאוף ,לתת לכל אדם יש את אישתו,
ותנו לכל אישה יש את בעלה .אל הקורינתיים 7:1-2

זו דעתי האישית לאחר אחרי קריאת הפרק כולו לפני משתדלים לתת תגובה או הסבר של  Paulמיועד משמעות Paul ,הזה
בחרה של המוח שלו ,לבצע בעצמו בחייו רווקים .זה הבנה זו לדעתי שאתה תוכל להבין טוב יותר את משמעות לגבי ההערות האישיות
שהוא .עושה.
הערה אישית הראשון קובע את הבמה עבור כל השאר הולך כדלקמן . :זה טוב בשביל גבר לא לגעת אישה .מה לקחת בחשבון
 Paulכמו משמעות על ידי זה הוא שעדיף לאדם ,גבר או אישה להמנע מכל סוג של סקס אבל להקדיש את כל האנרגיה שלו בחקר
הכתובים והפרו את האלוהים .אני חושב שתראה הבנה זו של אמת שלי בשביל עצמך ,ככל שנמשיך עם המחקר של פרק זה.
 Paulממשיכה לתת הדיון ,כפי שהוא חל על האנשים שבחרו לא להמנע ,לכן זה נבון כי לכל אדם יש אישה ,לכל אישה יש
בעל ,כך הם יכולים לקיים יחסי מין בלי חטאי ניאוף.

כל זה מתייחס הדיבר

השביעי ואזי אתה לא תנאף .כפי שאני הראו בעבר ,הדיון הזה היא היבט של ניאוף וניאוף ,בין שני

החטאים ,זה אומר לנו את שכל סקס זה
לזוג נשוי כמתנת חתונה.

חטא ,אלא בין בעל ואישה .זה לא חטא בין בעל לאישה כי אלוהים מסירה אותה כחטא

כי האיש נלקח מהחיות הללו הוקמו על כדור הארץ על היום השישי של יצירת ,האדם זקוק להתרבות כדי להמשיך על כדור
הארץ .אם גבר היה בן אלמוות והוא חי לנצח ,אז יהיה צורך של הולדה ,אז עד שאלוהים נותן האיש חיי נצח ,הולדה נחוץ .בגלל הצורך
הזה ,שאלוהים מאפשר כי אין שום חטא בסקס הרע של כל עוד זה דרך הנישואין הקדושים ,ולא כפי החיות האחרות ,זנות ,ניאוף.

נישואין הוא חוזה
תן את הבעל הביאו האישה נדיבות יעד :כנ ל גם האישה בפני הבעל .אל הקורינתיים 7:3
אם זו הבחירה של גבר או אישה כדי לקיים יחסי מין ,לכן לעשות כך את האיגרות הקדוש של נישואין ,ואז זה נדרש של הגבר כי הבעל לא
תסתיר את עצמו מאשתו ,אשתו לא תסתיר את עצמה מבעלה.
אישה אומרת לבעלה" ,לא היום ,יש לי כאב ראש ,היא הפרה של החוזה שלה עם בעלה.
אם אתה נשוי ,זה על פי חוזה כי אתה באמת איש ואישה ,חלק החוזה הזה הוא כי לכל אחד יש יש ו להחזיק את השני ,עד שהמוות יפריד
אותם .פירוש הדבר הוא ,כי אם אשה דוחה את בעלה מסרב לקיים יחסי מין ,היא הפרה של החוזה ,הדבר נכון אם הגבר מסרב אשתו.
כאשר אחד או את מסרבת אחרים ,והשני נשאר עם אין שחרור של הצרכים שלהם .זה יגרום לתסכול וניאוף אפילו .לכן ,זה לא כי אתה תוך
הפרת החוזה ,אך כי על ידי הפעולות שלך גרמת אחר ,בן הזוג שלך ,שעלולים לחטוא .אם בגלל הפעולות שלך או חוסר פעילות ,אתה גורם אחר
לחטוא ,אז אתה אשם אותו החטא בעצמך.
האישה טענה לא הכוח של הגוף שלה ,אבל הבעל ,:כמו כן גם הבעל הגולמיות לא הכוח של גופו שלו ,אבל אשתו .לרמות יה לא אחת אחרת,
מלבד זה להיות בהסכמת לזמן ,זה יה עשוי לתת לעצמכם צום ותפילה; בואי ביחד שוב ,שהשטן לפתות אותך לא בשביל  incontinencyשלך .אל
הקורינתיים 7:4-5
כאשר גבר ואישה מסכימה להיות בעל ואישה ,הם הולכים להיות אנשים ,להיות בשר אחד ,זה אומר כי השניים ,להיות אחד בתוך התא
המשפחתי ,כבר לא וברבים בנפרד אחד מן השני.
שני פסוקים אלה לתת תמיכה להערות שלי לעיל Paul .גם אומרת כי בזמנים של פולחן זה בטח ניתן לצפות כי אחד מומלץ לקיים יחסי מין,
כי האחר ולכן .אבל אלה מרווחי צריך לא ניתן להאריך .בסיום סגידה ,חוזרים שוב ושוב אל חובותיו של בעל או אישה נדרש כדי להדוף את הפיתויים
כדי החטא עם אחר.

הסכמה הדדית
אבל לדבר זה על-ידי רשות ,ולא של המצווה .אל הקורינתיים 7:6
 .Paulהוא אומר לנו ,כי דבריו אין המשקל של אלוהים מאחוריהם ,אבל הוא אישית נותן להם היותו רשות שניתן על ידי בעל ואישה ,ולא
כפי כל המצווה של אלוהים .דרך אחרת להסתכל על זה הוא  Paulמתבצעת הלוגי שלו בדיון של הנושא ,אלא שיש כאן אין הכתוב מאלוהים כדי
לתמוך מה הוא מציע.
אני מאמין אולם יש כתבי שנותן תמיכה  Paulדבריה ,אשר מתגלה הפסוקים הבאים מן הדיבר הרביעי.

אבל היום השביעי הוא השבת של האדון האל :זה לא עשה שום עבודה ,אלף ,וגם הם בנו ,ולא ילדתך ,המשרת שלך ,וגם הם משרתת ,ולא
את הבקר ,ולא את זר הנמצא בתוך שערייך :בשישה ימים האל ברא שמים וארץ ,הים ,וכל זה בהם הוא  ,נחה היום השביעי :מה האל בירך את יום
השבת ,מקודש זה .אקסודוס 20:10-11
יש שסימנתי את המילים" ,לא עשה שום עבודה" אעשה זאת לציין כי אלוהים רק מתייחס אחד" ,אלף" ,אף-על-פי אלוהים נותן להזכיר
מספר לאחרים ,והוא לא נותן לדבר עם אשתו .זה בגלל האישה אינה כפופה המצווה?  .כמובן שלא ,אנחנו כל ילדי אלוהים ,זכר ונקבה; לכן כולנו
צפויים תורתו של אלוהים.
מה שאלוהים עשה היא להראות כי כאשר גבר ואישה מתחתנים ,הם לבשר אחד ,אז אלוהים צריך לא להזכיר את הבעל והאישה בנפרד ,כי
הם יחידה משפחתית אחת בחיי הנישואין .כאשר אלוהים ולכן מתייחס "אלף" הוא התא המשפחתי של בעל ואישה ולא הגבר בלבד.
אז זה אומר לי כי למרות  Paulאומר דבריו דעתו בלבד ולא נוסדה בשנת המצוות של אלוהים ,אני חייב לחלוק שוב .Paul

תן לכל הגברים להיות נזירה
מכיוון שאני זה כל הגברים היו אפילו כפי שאני עצמי .אבל כל אדם וטרף את המתנה הנכונה של אלוהים ,אחד לאחר באופן הזה ,ועוד אחרי זה.
אני אומר לכן נשואים ,אלמנות",זה טוב בשבילם אם הם צולמו אפילו כמוני .אבל אם הם לא יכולים להכיל ,תן להם להתחתן :כי הוא טוב יותר להתחתן
מאשר כדי לצרוב ".אל הקורינתיים 7:7-9

 Paulואז גורם אחר של ההערות האישיות שלו .מכיוון שאני כי כל הגברים היו גם אני בעצמי .כפי שאמרתי Paul ,בחרה
הפרישות ,הוא שוב מצביע על העדפה שלו כי כל הגברים ללכת בדרכו.
ואז  Paulמוותרת כי כל הגברים עשוי לא  chosesשתהיה לו , .אבל כל אדם וטרף את המתנה הנכונה של אלוהים ,אחד
לאחר באופן הזה ,ועוד אחרי זה.
 Paulואז ממשיך לתת את הדיון בנושא שעל הפרק .אמרתי לכן נשואים ,אלמנות",זה טוב בשבילם .אם הם צולמו גם אני
 Paulאומר כל מי הם לא נשואים כמו גם אלה של מי מבני הזוג מת ,כי הם צריכים לשקול הפרישות למשך שארית חייהם.
 Paulואז נותן עצות עבור כל אלו שבחרו לא התנזרות , .אבל אם הם לא יכולים להכיל ,תן להם להתחתן :כי הוא טוב יותר
להתחתן מאשר כדי לצרוב ",שזה כמובן התייחסות למין להיות חטא מחוץ לנישואים .לעסוק ניאוף מוביל השיפוט ו פסק הדין עלול
להוביל אש הגיהינום.
אני חייב לציין ליקוי בחשיבה של  Paulבעניין זה אולם .מה שהוא אומר כי אם הם לא מכוסה חובותיו של בעל או אישה,
שתוכל להקדיש את מלוא תשומת ליבך על המחקר ועל הפולחן של אלוהים.
אני נשואה כמעט  47שנים כפי אני כותב את המילים האלו ,לא את חובותיו כבעל מנעה את המחקר והמרה להאמונה האמיתית
באלוהים .אני מודה ,כי עשוי להיות .היוצא מן הכלל ,לנישואים שלי היא בהחלט יוצאת דופן לאחרים בנקודה זו בזמן ,אבל אם אני יכולה
לעשות את שניהם ,אז כדי יכול אחרים אם יש להם עוצמה וכוח רצון לעשות זאת.

נישואים זה לכל החיים
ואני אשא הנשואים הפקודה עדיין לא ,אבל אני לא אלוהים",תן לא אישתו יוצאים מן הבעל :אבל ,אם היא יוצאים ,תן לה להישאר ברווקותו ,או
שיש להתאים לבעלה :תני לא הבעל לשים בצד את אשתו .אל הקורינתיים 7:10-11

זה מתייחס תורתו של ישו ,היכן שישו יעשה די ברור שנישואין זה לכל החיים ,כי הפעם היחידה שאתה להתגרש בן הזוג שלך
בלי שאתה מבצע חטא כאשר בן הזוג שלך יש העוסקים ניאוף קודם .לכן  Paulאומר שאם אותך ואת בן הזוג שלך להפריד ,עבור לא
משנה מה הסיבה ,מלבד ניאוף ,הם צריכים את שניהם בניסיון פיוס ,אחרת הם מפעיל את הסיכון של חטא.
אם אתה מחליט לעזוב את בן הזוג שלך כי הם פוגעות או תואם את ,ואז שניכם להימנע מלקיים יחסי מין אי פעם שוב .אם צריך
התחתנת שוב ,ואז הזוג החדש שלך ואתה אשמה בניאוף .כאשר התחתנת ,זה לכל החיים ,אף-על-פי הממשל האזרחי עשויה לאפשר
גירושין ,ואלוהים לא ,למעט איפה אחד היה נאמן הראשון אחרים.

נישואין ,חסרי אמונה
אבל לשאר לדבר ,אני ,לא את האל :אם כל אח הגולמיות אישה ואשר לא ,היא תהיה מרוצה לשכון עם אותו ,תן לו לא לכלוא אותה .האישה
אשר טענה בעל ואשר לא ,ואם הוא להיות מרוצה לשכון איתה ,תן לה ולא להשאיר אותו .אל הקורינתיים 7:12-13

ברגע  Paulיותר מקל ברור הבאות הן דעותיו ואין כוחה של מצווה האלוהים מאחוריהם Paul .עולה כי אם אתה נשוי למישהו
שאין לו האמונה באמונה כמוך ,אבל זה אחרת? את נהנית בנישואים שלך ,אז זה מקובל להמשיך בנישואים .אם אתה הומרו לפולחן האל
האמיתי ,אבל בן הזוג שלך לא שונתה .Paul ,הוא אומר שזה לא נדרש להסיר את עצמך של בן הזוג שלך על פער באמונה.
עוד פעם  Paulזאת ,בטעות ,כי זה ניתנת תמיכה בכתבי הקודש ,ולכן רק הדעה של  .Paulישוע אומר לנו כי אנו ,אשר הוסבו
האמונה האמיתית ,חייבים ללמד את האמונה שלנו לאחרים כדי לעזור להראות להם את הדרך פולחן האלוהים האמיתית .בבית זה ,האדם
הראשון .אתה צריך לנסות להמיר מבחינה לוגית בן הזוג שלך .אז למרות הם דוחים את הניסיונות ,אם את עדיין אוהבת את בן הזוג שלך,
זה לא נדרש להשאיר אותם בגלל חוסר ההסכמה .אולי במשך הזמן ,ועל ידי הדוגמה שלך ,בן הזוג שלך בסופו של דבר תמיר ,בלי נדר.

למען שלום הילדים
ברצוני לתת חריג זה אולם .אם לי כמו המר האלוהים האמיתי אישתי איננה שהתגייר ,אבל אני אוהב את אשתי ,אז כמו Paul
אומרים ,אני תחת ללא דרישה לגירושין אשתי .מצד שני ,אם אשתי מפריך את ההמרה ,במסלולים להטיל אותה דת שקרית על אותי או
את הילדים שלי ,בניגוד הסכמתי ,ואז היא נכונה כי אתה להתגרש בן הזוג שלך ,ולהשיג משמורת על הילדים ,למען טובת הילדים.
יש בעיה עם זה עם זאת .ישוע אומר לנו כי הגירושין הוא מחלו על ידי אלוהים רק אם בן הזוג שלך עוסקת ניאוף או ניאוף.
ישוע נתן אין דיון לגבי בהליכי גירושין של זוג שיש לו לא יומר פולחן האלוהים האמיתית .אם ישו לא דברו זה ,אז זה שקר .אם בתור
שהתגייר שברצונך להסיר את הילדים שלך לא מאמין ,אתה יכול מתגרשים .לפי החוק האזרחי ,אך אסור לך להתחתן שוב או לקיים יחסי
מין עם מישהו אחר ,בשביל לעשות ולכן צריך להכניס את החטא.

קידש על ידי האחר
לפי הבעל כעוד הוא קידש על ידי האישה ,האישה כעוד הוא קידש על ידי הבעל :אחרת היו הילדים שלך טמאה; אבל עכשיו הם קדושים .אל
הקורינתיים 7:14

למרות  Paulאמר כי המילים האלה הן את דעתו ,אין את הכוח של אלוהים מאחוריהם ,אני חייבת להגיד לך ,אחרי שבע שנים
של מחקר נלהב של התנ ך ,אני רואה את הפסוק הנ ל כמו היות האל עצמו בכוונת .לכן ,פסוק זה לפחות ,יש את הכוח של אלוהים
מאחורי זה.
הפסוק הנ ל מתייחס לעובדה שאלוהים מכיר את הנישואים בין המאמין לבין אמונה ,וכי לכן הילדים של נישואים כאלה הם
קדושים בעיניו של אלוהים ולא כפי ממזרים ,אשר יהיה אם היה רק נישואים.

שמירת הזוג כדאי שתברחו
אבל אם  departכדאי שתברחו ,לתת לו לעזוב .אח או אחות אינה תחת שעבוד במקרים כאלה :אבל אלוהים הגולמיות קרא אותנו לשלום.
בשביל מה מנהיגו O ,אשתו ,האם אתה ואזי להציל את בעלה? או איך מנהיגו ,הו ,גבר ,האם אתה ואזי להציל לאשתך? אל הקורינתיים 7:15-16
 Paulואז נותן סיבה הגיונית למה נישואין צריך לא להיות להיקרע לגזרים על שונות של אמונה .אם בן הזוג שלך אין האמונה שלך ,ואז
דרך שלך אהבה והדרכה במהלך הנישואין שלך ,הם יוכלו להינצל .באותו זמן אולם ,אם שלך  chosesבן הזוג לעזוב אותך בגלל ההבדל באמונה ,אז
תן להם ללכת ,כי אנחנו אינם עבדים באלוהים אלא מוזמן לבוא אלוהים משלנו חינם יעשה זה
יש שאלה  Paulעזב מובהר האו ם .אולם ,אם הזוג כעוד עוזב ,מה זה צריך לומר בנוגע שלך חובת הנישואין להיות לכל החיים? ? מי לא
עזבו ,עדיין כרוך חוזה הנישואין או יש החוזה כבר לבטל כי בן הזוג שלך לא סוגדים כמוך?
זו דעתי מבוססת על הישות נישואין לכל החיים ,כי אותך ואת בן הזוג שלך הן על-ידי הנישואין ,להינשא יהיה חטא .עם זאת ,אם בן הזוג
שלך משאיר אותך ואז להתחתן עם אחר ,ואז הזוג חטא ,ואתה לא עובר קודם חטאו משתחררים מהנישואין חופשיים להינשא שוב.

לבוא לפני אלוהים על ידי היכולות שלך
ישו אמר כי אין גרושין שהוא מותר חוץ מאיפה שאירעה ניאוף או ניאוף .לכן ,אם עוזב ,בן הזוג שלך לא ,שאינו עוסק בדברים האלה ,אז
אתה חייב להישאר נאמן הנישואין ,כמו ,אחר הזן חטא את עצמך .אם לעומת זאת ,הזוג זה עלים ,בזמן נישאת מחדש ,אז כי בן הזוג הוא חטא ,אז אתה
יכול לשחרר להינשא כפי שניתנו על ידי אלוהים.

כפי שאלוהים נותן תלך
אבל כפי שאלוהים הגולמיות מופץ לכל איש ,כמו האל הגולמיות קרא כל אחד ,אז תן לו ללכת .אז להסמיך אני כל הכנסיות .אל הקורינתיים
7:17

זה מתייחס בחזרה אל מה  Paulאמר מוקדם יותר כי כל אחד הגיע לאלוהים בדרך שלנו ,כי אנחנו צריכים להיות כמו אנו
נקראים .למשל ,זימנו לכתוב הסברים אלה של התנ ך ,אז זה הייעוד שלי .באותו הזמן שאני לא נקרא על מרפא החולים או להעלות את

המתים ,זה לא כמו אלוהים קרא לי לעשות .מה  Paulמספרת את חיי כולנו ,היא כי אנחנו לקבל אחד את השני כפי אנו ,אל תנסה לשפוט
שאחרים בהתבסס על קורא משלנו.
 .את זה שאני יכולה להזדהות ,כי אשתי שאני אוהב בכל ליבי ,לא מופיע לי כדי להמיר את הכנסייה של ישו אף-על-פי היא
צעדה איתי דרך הרבה שלנו חיפוש ראשוני של אלוהים ,היא לא צריכה את להט שלה בחיבוק של תורתו של ישו שיש לי .עכשיו אחרי
קריאת פסוקים אלה נכתב על ידי  Paulשאני יכול להבין את ההבדלים בינינו ,תוך הבנה זו ,אני כבר לא דואג נשמתה ,בגלל אהבתי
אליה ,לעולם לא חשבתי לעזוב אותה רק בגלל שהיא לא להשיג את הלהט לאלוהים שיש לי.

הדיברות של אלוהים הוא הכל
ברית מילה העורלה
כל אדם נקרא נימול? תן לו לא להיות נימול ? .האם כל  uncircumcisionשנקרא תן לו שלא למול .ברית מילה היא כלום,
 uncircumcisionכלום ,אבל לשמור על המצוות של אלוהים .אל הקורינתיים 7:18-19

פעם נוספת Paul ,יוצא ישר החוצה ,ואומר לנו ,כי חשוב שאנחנו שומרים את המצוות של אלוהים ,שמתורגם ל שמירה על
עשרת הדיברות ,וכל עוד נמשיך חוקי האל ,לנו הצדקה.
אז נוצרים רבים אשר דיברתי ,מאמין כי הם לא מוחזקים על עשרת הדיברות כי הם היו מומשה על ידי ישוע על הצלב ,הם
נשמרים על ידי החסד של ישוע ,ולכן הם מעל החוק.
מה  Paulאומר לעיל ,הוא באופוזיציה ישירה לכך .לכן זה מסתכם למי אתה מאמין?

ברית מילה היא שום דבר
מה  Paulאומר כאן היא ללא קשר למקצוע שלך .יש רק דבר אחד כולנו חייבים לעשות במשותף .וזה כדי לשמור את המצוות
של אלוהים .שוב  Paulאמר בפשטות כי עשרת הדיברות ,או חוקי האל ,הן היבט בלתי נפרד והכרחי של פולחן האל אמיתי ונכון.
ב Paul -יש אמר את זה כבר פעמיים כי קראתי עד כה במחקר שלי של כתביו ,זה זה מביך בשבילי זה כמעט כל הנוצרים כי אני
מדבר להאמין כנוצרים ,תורתו של אלוהים איכשהו כבר לא חשוב הינם נוצרים נשמרים על ידי החסד של ישוע ,ולכן הם מעל חוקי
האלוהים.
אם תסכים כי  Paulהוא נביא של ישו ,ואז עליך גם להסכים כי מה הוא מטיף ,ככל שהוא מתייחס לדברים של המוסר ,הוא
מאלוהים .כפי שראיתם ,קל להפריד מחשבות אישיות של  ,Paulהבשורה של האל ,לכן ,אם  Paulאומר שאנחנו צריכים לשמור כל
עשרת הדברות ,אז מדוע כל כך הרבה נוצרים לדחות את זה או להכחיש את זה.
מה שארצה לדעת ,איפה בתנ ך כתוב כי כנוצרים אינם כפופים לתורת האלוהים? בטח לא מצאתי אותה ,כמו קלישאה של
אלוהים אומר ,אם אלוהים לא דיבר זה ,ואז זה שקר.

בוא כשיחות אלוהים אתה
תן לכל אדם בחסד במשלח שבה הוא נקרא .אמנות שאתה נקרא להיות משרת?  .לא אכפת לי אותו :אבל אם אתה י להתבצע ללא תשלום,
להשתמש בו במקום .כי זה נקרא בשם השם ,להיות משרתת ,הוא פרימן האל :כנ ל גם זה נקרא ,להיות חופשי ,הוא המשרת של ישו .יה נקנים עם מחיר;
להיות לא יה למשרתיו של גברים .נזירים ,תן לכל גבר ,שבה הוא נקרא ,ובזה להסכים עם אלוהים .אל הקורינתיים 7:20-24

בתולות ,נשואים אחרים
עכשיו בנוגע בתולות יש אין המצווה של האל :ובכל זאת אני נותן את השיפוט שלי ,בתור אחד הציע להשיג בחסד האל להיות נאמן .אל
הקורינתיים 7:25

עוד פעם  Paulמודיעה לנו שאין שום מצווה מאלוהים בדבר הדיון הבא ,אבל מבקש לתת דיון לגבי הנושא בדיוק.
אני מניח לכן שזה טוב עבור המצוקה נוכח ,אומר ,כי זה טוב בשביל גבר ,אז להיות .אמנות שאתה מחויב בפני אישה? מבקשים לא יהיה שחרר.
אמנות שאתה שחרר של אישה? מחפש אישה .אל הקורינתיים 7:26

בחר הפרישות על פני נישואין
" כנקודת התייחסות לחיים בן תמותה הנוכחי שאנו חיים בעולם הזה .אני
אני מציע כי  Paulמשתמשת את המילים",נוכח מצוקה,
מאמינה כי ההתייחסות שלו הוא מתייחס הפעם זה חיינו בן תמותה ,כי הוא מאמין כי חזרתו של ישו היא מיידית ,שאנחנו ולכן כדאי
להקדיש את האנרגיה שלנו לצרכים של הנשמה ,לדחות את הצרכים שלנו של הגוף או של כדור הארץ.
זה שאומר כפי שהוא מתייחס בחזרה  Paulשבחר הפרישות Paul ,ההרגשה כי כל מי יתן סגידה לאלוהים צריך להימנע גם מן
התענוגות של הבשר.
מה  Paulאומר מעל זה ,לא משנה באיזה מצב אתה מוצא את עצמך ,אתה לא צריכים לראות כדי לשנות את המצב הזה ,כי
המאמץ של כך ייקח יותר מדי זמן והמחשבות שלך ,שזה עדיף להקדיש הפעם הפולחן של אלוהים .כאשר אתה ,כאדם ,רודף אחרי אישה
או גירושין של אישה ,לך להקדיש זמן רב במאמץ הזה שצריך לתת יותר במחקר של האלוהים האמיתי.
אני מסכים כי כולם צריך לעסוק של אמת האלוהים המחקר ,ולתת לא מספיק תשומת-לב לצרכים או הרצונות של העולם הסובב
אותך ,אבל אני גם מבין ,כי יחסים זקוקה לך לעשות מאמץ כדי שזה יצליח.
מה  Paulמציעה ,כי אם אתה לא נשוי ,כרגע ,לא לקחת את הזמן והמאמץ כדי למצוא בן זוג . .שוב ,זאת בשל שבקיום של Paul
הפרישות לעצמו ,אבל כאחת שנשואה כבר  47שנים כמעט ,אני לא יכולה לדמיין כמה בודד החיים שלי היו בלי אישתי הנהדרת.
אם אתה כבר נשוי ,אז זה מאוחר מדי לשנות את מצבך .נישואים זה לכל החיים וברגע נשוי ,בלי קשר עד כמה המצב שלך ,כדי
להגיע לגירושין אזרחיים לא יעזור לך ,עבור להינשא ישימו אותך בחטא .רק לבלות את הזמן שלך .במחקר של דבר האמת של אלוהים,
אולי בן הזוג שלך יכול להשתכנע להצטרף אליך ,ואתה אולי אז הנישואים שלך יהפוך כל מה שקיווית ביום בו התחתנתם.

אין חטא בבחירת נישואין
אבל ,אם אתה מתחתן ,אתה  hastלא חטאו; אם תתחתני בתולה ,היא טענה לא חטאו .אף על פי כן כאלה יהיו צרות בגוף :אבל אני אחסוך לך.
אל הקורינתיים 7:27

הפסוק הנ ל פעם נוספת מראה לי שיש  Paulטוב לומר על מוסד הנישואין .הוא בחר פרישות ,וזה טוב בשבילו ,אבל אני
מרגישה כי שלו השליליות מתמיד לגבי נישואין צריך להיות מונה מאוזנת עם הדעה שלי.
 .התחתנתי צעירה בשביל מה נחשב נורמלי עבור התקופה שלי בזמן .נכון כתיבת מילים אלה ,אני בשמחה נשואה כמעט ארבעים
ושבע שנים .אשתי יותר מאשר אישה לי ,היא החברה הכי טובה שלי ,לוויה ,והיא הייתה קיימת כדי לתת עדות על חיי כפי שאני כבר שם
כדי לתת עדות על שלה.
דרך הזמנים הטובים ,לימים הרעים היו לנו אחד את השני כדי לדבוק ,וכדי לקחת כוח .פגשתי את אשתי כאשר עדיין הייתי בת
 , 15היא הייתה מרכז החיים שלי מאז .לא קולטים את זה בזמנו ,אבל מאז .מצאתי את אלוהים ,באתי כדי להבין שהיא מתנה מאלוהים
ואני אני מתנה לה .עד כה ,היא המתנה הטובה ביותר שאלוהים נתן לי ,ואני מודה לו מכל הלב.

שישה ימים לעבודה
מה שאני מנסה לומר הוא ,הפרישות יש את היתרונות שלה ,אם אתה מוסחת על ידי בן הזוג ,ולאחר מכן ניתן לבלות את הזמן
שלך באופן בלעדי עבודת האלוהים ,אבל ,אלוהים אמר כי קיבלנו  6ימים לעשות את כל העבודה שלנו ,כלומר ,ניתנת לנו שישה ימים
לדאוג לצרכים של הגוף  ,כי ביום השביעי ואנו אמורים לשים בצד את החששות של הגוף ולהקדיש עצמנו לצרכים של נשמותינו.
זה אומר לי ,כי הכוונה של  Paulלהקדיש שבעה ימים בשבוע ,מחקר והתבוננות הפולחן שלו באלוהים זה לא כאל בכוונת .יום
אחד בשבוע שאלוהים יש להפריש עבור פולחן שלו ,לכן ,חיים כמו זה הוא שיחק לך במהלך ששת הימים האחרים השבוע מקובל
לאלוהים .אם חלק של החיים שאתה בוחר לקחת על ההנאות ותחומי האחריות של נישואין ,אז זה מקובל לאלוהים גם כן.

החיים קצרים ,להכין את נשמתך
אבל זה אומר ,נזירים ,הזמן הוא קצר :זה להיהרס ,כי שניהם הם שיש נשים להיות כאילו היה להם כלום; והם זה לבכות ,כאילו הם בכו והם זה
לשמוח ,כאילו הם שמחו והם לקנות ,כאילו לקיומן לא; והם משתמשים העולם הזה ,כמו לא מנצל את זה :האופנה של העולם הזה ונמוגה .אל
הקורינתיים 7:28-31
אבל היית בלי  .carefulnessהוא לא נשואה  carethעל הדברים שייכים לאדון ,איך הוא יכול להשביע את רצון ישוע :אבל הוא נשוי
 carethעל הדברים שיש בעולם ,איך הוא יכול בבקשה את אשתו .אל הקורינתיים 7:32-33

בפסוקים אלה לעיל ,אני מאמין שתסכים עם ההערכה שלי של  ,Paulההעדפה שלו כדי הפרישות .בפסוק האחרון הוא מגדיר
ההסבר אותו אני הראו ,כי להיות נשוי .היא הסחת דעת מכל הוד סגידותך של אלוהים .וכמו שהשתדלתי לציין ,עם זאת ,אין הסחת דעת
כזה יש הפריע בחיפושי החרוץ אלוהים של.

יש הבדל גם בין אישה בתולה .האישה לא נשואה  carethעל הדברים של הלורד ,כנראה הקדושה הן בגוף והן ברוח :אבל היא כי הוא נשוי
 carethעל הדברים של העולם ,איך היא אולי בבקשה את בעלה .אל הקורינתיים 7:34
זה מעל פסוק אני רואה  Paulתמים .עדיין לא פגשתי אישה .לא בבת אחת זה או אחר בחייה ,לא חשבתי .כדי להיות עם גבר בנישואים .כי
 Paulחושב שכל בתולות ,להיות הם זכר או נקבה ,הם .כל הזמן עוסקת פולחן האל ,הוא תמים.
וזה שאני מדבר לתועלתך; לא כי אולי הטלתי מלכודת עליכם ,אבל על זה שהוא נאה ,כי אתם יכולים להשתתף אל ישוע ללא הפרעה .אל
הקורינתיים 7:35
אבל אם כל אדם חושב כי הוא  behavethאת עצמו  uncomelyלכיוון שלו בתולה ,אם היא עוברים הפרח של הגיל שלה ,צריך כל כך
דורשים ,תן לו לעשות מה שהוא יעשה ,הוא ואיש בחטאו לא :תן להם להינשא .אל הקורינתיים 7:36

הבתולה מדוברות שלה הוא הגוף האישית שלכם ,היותה בתולה לצרכים של סקס .אם יש לך צורך של בן הזוג ,ולאחר מכן  Paulאומר
כי ניתן לקחת את הנתיב ,לא חטא.

נותרת בתולה
אף על פי כן הוא במרוצת  stedfastבלבו ,שיש אין צורך ,אך הגולמיות כוח לבנו לעשות ,הגולמיות אז ציווה בליבו שהוא ישמור שלו בתולה,
כשפים טוב . .אז הוא נתן לה ב נישואין כשפים טוב; אך הוא זה נתן לה לא ב נישואין כשפים טוב יותר .אל הקורינתיים 7:37-38

כפי שאתם רואים Paul ,יש העדפה ברורה לכיוון הפרישות" .בתולה" להיות המדוברת כאן הוא בתולה גופך .כאשר אתה
צעיר ,בתולה בסקס Paul ,מרמז כי להישאר כך ,להקדיש את חייך כדי לתת שירות לאלוהים.
אני לא רוצה לשכנע מישהו כזה למטרות טובות ,אתה בהחלט צריך להישאר בתולה עד אתה נשואים ,אבל באותו זמן ,לא חושב
כי אלוהים דורש להישאר בתולה ,לעולם אל תתחתן ,כמו ישוע אמר" ,נישואים זו ",כמו המשמעות של ישוע כאשר הוא אומר לנו:
עבור מטרה זו תהיה גבר לעזוב אביו ואמו ,ולא יהיה קליב לאשתו :והם טוויין יהיה בשר אחד? Matthew 19:5

הנישואין מוגבל ע י החוק
אשתו הוא מוגבל ע י החוק כל עוד בעלה חיה  ;#אבל אם בעלה מת ,היא רשאית להינשא למי שכן; רק בהאל . .אבל היא מאושרת אם היא כל
כך לציית ,לאחר שיקול הדעת שלי ,:גם אני חושב שיש לי את רוח אלוהים .אל הקורינתיים 7:39-40

מה  Paulאומרת האלמנה ,הוא לא נראה להינשא אך במקום זאת אתה תהיה מאושר יותר לחיות את שארית חייך הפרישות .זה
עשוי להיות נכון גם לגבי חלק ,אבל כפי שאתם רואים ,זאת לא דעתי ,וזה לא אומר שצפוי לך על ידי אלוהים.

