כתביו של Paul
פרק 6
הדברים המוצעים אלילים
היהירות .אינה חוכמה
עכשיו הכי נוגע ללב הדברים המוצעים בפני אלילים ,אנחנו יודעים שיש לנו ידע .ידע  ,puffethאבל צדקה  ,edifiethאם כל אדם חושב כי הוא
מכיר משהו ,המנהלים עדיין לא כמו הוא אמור לדעת .אבל אם כל אדם אוהב את אלוהים ,הדבר ידוע עליו .אל הקורינתיים 8:1-3

לפרש פסוקים אלה שני אומר ,לא משנה כמה אתה חושב שאתה יודע ,לגבי כל נושא ,תמיד יש יותר לדעת . .עברו את הניסיון
האישי שלי ,כי תמיד יש מישהו שיודע יותר על נושא נתון ממה שאתה יודע ,ללא קשר כמה חכם אתה חושב שאתה ...אבל איפה אלוהים
הוא מודאג ,אלוהים "הוא כל הידיעה ",אם אתה אוהב את אלוהים כפי שאלוהים מגדיר אהבה ,אז אלוהים ידעו .אין שום דבר שתוכל או
לומר או לחשוב כי אלוהים לא יהיו בסוד.

קורבנות אלילים
ככל הנוגע לכן אכילת הדברים המוצעים כקורבן בפני אלילים ,אנו יודעים כי אליל הוא שום דבר בעולם ,וזה לא אחר אלוהים אלא אחד .אל
הקורינתיים 8:4

אני חייב להודות ,לי את הידע שלי קטן רק חלק קטן של העולם הזה ,ואת האנשים כי יש קשר .לכן ,אני לא מודע של כל דת זה
כיום עוסקת להקריב חיה ,ולכן האזהרה בדבר אכילת דברים שלא ניתנו קודם קורבן לאלים פגאניים כלשהו ,היא מיותרת ,למיטב
ידיעתי .ככל הנראה ,במהלך הזמן של  ,Paulתויונמוימ היו עדיין די נפוץ.
יש עם זאת המנהג של להתפלל אלילים ,מ"דברים אחרים ,וזה נוגד הדיבר השני של אלוהים .אז  Paulמוסיף את ההערה
" .אלוהים אומר לנו",אני
האחרונה בתור תזכורת לאלה אשר רוצים לוותר אמיתי ונכון פולחן לאל הבורא".יש אחר אלוהים אלא אחד
אלוהים אדונך ,ויש אחרים לא כמוני ,אני אלוהים ,אבל לי אין דרך אחרת.
"

להקריב חיה הציע לאלוהים
יש דבר אחד שאני רוצה להסב את תשומת לבכם על הנושא של קורבנות בעלי חיים לעומת זאת.
תחת הישן או כפי שאני קורא לזה האמנה השני ,אלוהים אפשר חיות להיות מוקרבים כמו דרך .לטהר את עצמך מחטאים .עם
הקמתה של החדש ,או כמו שאני קורא לזה האמנה השלישי ,קורבנות מותר עוד ,כי ישו היה האולטימטיבית של קורבנות ,אשר ניקתה את
כל מי ולהתחרט על חטאיהם .לכן להקריב חיה כבר לא נחוץ על מנת לנקות את עצמך את החטאים אשר תתחייב.

היהודים ,אשר עדיין לא מזהה ישוע כמשיח ,לדחות את הסרת הצורך של בעלי חיים ,לכן ,אם הם היו פעם לבנות מחדש את בית
המקדש ,דברים כאלה עוד פעם יתקיים .זה יהיה תועבה לאלוהים ,אכילת חיות כאלה יהיה זהה כאילו הם הקריב לאלוהים פגאני.

רק אלוהים אחד
למרות שם להיות זה נקראים האלים ,בין אם בגן עדן או באדמה( ,כפי שיש אלים רבים ,אדוני יש הרבה) אבל לנו יש רק אלוהים אחד ,האב,
מהם הם כל הדברים ,ואנחנו בו; אחד האדון ישוע המשיח ,על ידי מי הם כל הדברים ,ואנחנו על ידו .אל הקורינתיים 8:5-6

מה  Paulאומר שידוע לנו ,מי הם הקדושים של אלוהים ,ובכך לתת פולחן אמיתי ונכון של הבורא ,עם ידע אמפירי כי יש רק
אלוהים אחד ,כי ישוע הוא המשיח ,אשר הוא בנו היחיד של אלוהים .אנחנו עוד יותר לדעת שישוע הוא המשיח ככזה ישוע הוא האלוהים
בדמות אדם .הידע הזה הוא טהור ושלם; אין שום דבר נוסף כדי ללמוד כי העובדה היא מלאה .אין שום דבר נוסף כדי להוסיף ידע זה
לגבי מי זה ישו ,כי הידע שהוא בן האלוהים ,אלוהים בדמות אדם ,היא האמת ,ולכן ומוחלט.

דוגמא לאחרים
 Howbeitאין כל אדם את הידע הזה :עבור חלק עם המצפון של הפסל עד לשעה זו אוכלים את זה כדבר הציע בפני אליל; המצפון שלהם
חלשה הוא מזדהם .אל הקורינתיים 8:7

 Paulואז שואל את השאלה ,אם אנו הקדושים של אלוהים יודעים שזה נכון ,אז למה זה כי אחרים לא מבינים ,ולכן יודעים את
האמת הזו? בגלל חוסר ידע ,האחרים לתת פולחן אלים כוזבים ,לעסוק עבודת אלילים ובכך המחללים את נשמתם.
 Paulמשתמש המצפון המילה דרך להסביר את הלך הרוח של המתפללים פגאניים .אם אתה יודע שזה חטא לגנוב ,אבל לך
לצאת ולגנוב .בכל מקרה ,ואז המצפון שלך יגרמו לך כאב עז או תרגיש אי-נוחות אם רק למשך שניה או שתיים .אבל פגאני שאין ידיעת
האל הבורא ,יהיה אין כאב כזה כשהם נותנים פולחן אלילים או מ"דברים אחרים ,כי הם לא ידעו שזה יהיה חטא.
זה יכול להתבצע לתוך המאה העשרים; ישנם כאלה אשר לימדו מאז הילדים כי הם אמורים להתפלל הקדושים ,ואת הכנסייה יש
תמונות ,בצורה של פסלים ,ציורים ,גילופים ,הקדושים הללו ,ערכת על הפיצולים ,עם נרות מסביב ,כך כשאתה כורע ברך להתפלל
לקדוש זה מתואר ,אתה יכול להדליק נר גם כן.
פרקטיקה זו כמובן הוא מפר את הדיבר השני של אלוהים .אנשי הכנסייה אינם מבינים כי להתפלל אל הקדושים ,הוא הפרת
הדיבר הראשון knelling ,לפני מ"דברים הקדושים האלה הוא בניגוד השניה ,כי הן הפרת הדיבר השלישי .הם לא יודעים שזה חטא כי
הכנסייה שלהם שיקר להם מאז היום הראשון שהיא הוקמה לספירה  .s'300כי הם לא יודעים שהם חוטאים ,להם אין מתקפה של מצפון.
אם אני בעלי ידע של האמת של אלוהים ,צריך כרעו ברך לפני פסל וכל תמונה ולתת תפילה תמונה זו ,הייתי אשם חילול
הקודש ,כמו גם חילול השם .כל החינוך והידע שלי לא תציל אותי שנתת כזה עלבון אלוהים הבורא ,זעמו עליי להיות מוצדקת .זה כמובן
לא יקרה לי ,כי אני מעדיף תיקרע לגזרים על ידי חיות פרא מאשר לתת עלבון ,לא רק הבורא שלי ,אלא גם את אבא שלי ואת המושיע.
בימים האחרונים ,בחירה זו שנכפתה רבים קדוש מעונה ,מי שבחר מוות ארנאס של האימפריה הרומית ,וכן את torcher
צ'יימברס של הכנסייה של רומא .אשרי מי לא אהב את החיים שלהם יותר מאשר הם אהבו את אלוהים .אמן.

את אשר מטמא את הגופה
אבל בשר  commandethאותנו אל אלוהים :על אף ,אם נאכל ,אנחנו יותר; אף אחד ,אם אנחנו אוכלים .לא ,אנחנו הכי גרוע .אל הקורינתיים
8:8

מה  Paulאומר ,זה שזה לא משנה אם אוכלים או לא אוכלים את הבשר של חיה הקרבה ,למיטב ידיעתם את מערכת היחסים של
פולחן האל . .זה לא הבשר הוא חטא לאכול ,זה שלך ידע הבשר מן הקרבה פגאני או לא .אם אתה יודע שזה יהיה מהקרבה פגאני ,ובכל
זאת אתה עד יין אוכל את זה ,אז ביצעת חטא ,אם אתם בורים לגבי אם הבשר הוא מן הקרבה פגאני או לא ,ואז לאכול את זה זה לא חטא.
זאת בעקבות עם מה שישו אמר:
לא כי אשר גת לתוך הפה מטמא את האדם ,אבל זה אשר באה מתוך הפה ,זה סופר גבר Matthew 15:11
זה מתייחס אל מה אתה מדבר ,שקרים ,אי-הצדק ,קללות ,אשר לטמא את לפני אלוהים ,לא מזונות שאתם אוכלים .אשר לפרש,.
אם אתה במקרה צריך לאכול את הבשר בעל חיים זה הקריב לאלוהים פגאניים ,כי הם לא חולל בידי הבשר ,כשלעצמה .מה שיש לך
בלב ,ולכן מגיע ושוב המילים שבהן אתה מדבר הוא מה מטמאים.

להוות דוגמא לאחרים
אבל עליך לדאוג שמא בכל האמצעים חירות זו שלך הפך להיות אבן נגף אליהם כי הם חלשים .כי אם כל אדם בראותי  hastידע לשבת ליד
בשר במקדש של הפסל ,האם לא המצפון שלו אשר חלש להיות המתחזקת לאכול את הדברים האלה ,אשר מוצעים אלילים; דרך הידע את האח חלש
יומתו ,עבור מי המשיח מת? אל הקורינתיים 8:9-11

מה  Paulאומר בדיון לעיל היא כי כמו הקדוש של אלוהים ,אתה יודע לאכול בשר מ פגאני הקרבה הוא חטא ,אבל כי כמו
הקדוש של אלוהים ,אתה נותן סוגדים לאל כמו שאלוהים ציווה ,ופגוש להגדרה שניתנה על ידי ישוע בתור מי זה מי .הוא הקדוש של
אלוהים ,אז אתה לא תישפט בטעות על ידי אלוהים.
הבעיה  Paulמביא לאור זאת כי אם את אוכלת בשר כזה ולראות אחרים ,שטרם שצריכות להתקיים במצב של הקדוש של
אלוהים ,את אוכלת מה להם הוא חטא ,ולאחר מכן על-ידי המעשים שלך אתה עלול לגרום אדם זה תעשה כמו שאתה עושה ,ובכך להיכנס
חטא .עדיף לא לעסוק בדברים כאלה ,כדי להימנע מתרחקת אחרים פולחן האל האמיתי.
למרות  Paulמשתמשת אכילת בשר הציעו לו אלילים ,מעשה שגורם לאחרים לחטוא בגלל המעשים שלך ,ללא קשר מה הן
פעולות אלה ,הוא השורש של מה  Paulמדברת על.

אוכל בשר
אבל כאשר אתם חוטאים כך נגד האחים ,פצע מצפונם חלש ,יה לחטוא נגד המשיח .הזין מהירה של האי ,אם בשר אחי להעליב ,אני אוכל אין
בשר בעוד העולם במרוצת ,שמא אעשה אחי להעליב -אל הקורינתיים 8:12-13

 Paulולכן שואבת משתי המסקנות ,אם העוסקים משהו בעצמך גורם אחר לחטוא ,אז הוא  ,Paulבשל מעמדו ,את הרצון שלו
להיות דוגמה לאחרים ,נמנעת מפעילות את כולם ביחד ,אז הוא לא יכול לגרום לאחרים לחטוא Paul .משתמש הסמליות של בשר ,אך
הוא אינו מדבר אך ורק לגבי אכילת בשר קורבנות אלילים ,כל דבר לעשות שעלולות לגרום למישהו רק לומד של מה שנדרש כדי להיות
הקדוש של אלוהים ,מה שגורם האדם הזה ,בגלל המעשים שלך ,הכי טוב לא עוסקת למען השבוע ברוח.
אז אתה לא יבינו ,בדוגמא למעלה Paul ,לא אומר להימנע אכילת בשר כל ,אבל רק בשרים אלה שמקורם פגאני.

צמחונות
אל תעשי כמו שאני יודעת( ,אדוונטיזם יום השביעי) אנשים אחרים חושבים כי  Paulמציעה כי אתה צריך להימנע מאכילת בשר
כל .הבשר  Paulהמשתמש כמו סמליות הבשר נתן לאלי שקר ,רק על זה ,אי Paul-הוא עשיית צמחונות.

פיתול משמעות של Paul
 .זה קצת אירוני ,כי בפסוקים אלה  Paulמזהיר מפני וישתתפו משהו שיגרמו אלה החלשים באמונה לחטוא ,כאשר המילים שלו
מאוד עודדה כנסיית אדוונטיזם יום השביעי לעשות את זה וזה בניגוד האלוהים.
אדוונטיזם יום השביעי מאמינים במסגרת פולחן האל חייב להיות צמחוני ,להימנע מלאכול בשר או מהחי כגון חלב אמיתי ונכון.
אלוהים נתן לאדם רשימה של בעלי חיים ,כי הוא יכול לשחוט רשימה שהוא לא יכול להשיג אוכל ומזון ,אלה ניתן למצוא את
ספר ויקרא פרק  .11כי אלוהים אמר זה בסדר (טוב) לאכול בשרים האלה ,כדי לעשות זאת הוא לא חטא ,אז ,כאשר אדוונטיזם יום
השביעי מטיף כי זה חטא לאכול בשר ,אז הכנסייה ממקמת עצמה באופוזיציה ישירה אל המילה של אלוהים ,ולכן היא העוסקים מסוג
הדברים  Paulהדוברת נגד מאוד.

 Mosesמוביל לישו
יתר על כן ,אחינו ,לא הייתי כי אתה צריך להיות בורים ,איך כל אבותינו היו .תחת הענן ,וכל עברה דרך הים; והיו כל הוטבל בפני  Mosesבענן
ואת הים; כל לאכול את הבשר הרוחני אותו; האם כל לשתות את המשקה הרוחני אותו :כי הם שתו מן הסלע הרוחני בעקבות אותם :רוק היה המשיח .אל
הקורינתיים 10:1-4

ארבעת הפסוקים הנ ל הם הפניות יציאת מצרים ואת האירועים שאירעו במהלך ארבעים שנה במדבר.

הוטבל על ידי מים
 Paulעוד יותר רוצה לראות את הקשר בין העם של יציאת מצרים ,לברית הישנה ,לבין האנשים הם חסידיו של ישו ושל הברית
החדשה Paul .נוסף מראה כי בני ישראל המקורי היו הוטבל של המים כאשר הם עברו דרך הים האדום ,יציאת מצרים  ,14:16כמו גם
כשהם היו נבלע על ידי ענן שהקיף את עצמו אלוהים כשהוא דיבר אליהם בהר סיני ,יציאת מצרים . 19:18

בשר רוחנית
הבשר הרוחני הוא המן אשר אלוהים סיפק לאלה שבאו  Mosesבמהלך הזמן שלהם במדבר ,יציאת מצרים .16:15

מים רוחנית
המים הרוחני הוא הפניה אל המים שגרם אלוהים לאביב מהצד של ההר ,כך כל יכול לשתות ,לרענן ,יציאת מצרים .17:6

רוק רוחנית
ואז  Paulנותן התייחסות הסלע רוחנית אשר הוא סמליות של הספר של  Danielשל המשיח ,Daniel 2:34-35 ,מי  Paulואני
מסכימים הוא ישוע המשיח.

 Mosesהטיף האלוהים
אבל יש בזה יותר מאשר הסברתי לעיל .כאשר  Paulמפנה אל הרוח ,הוא לא מדבר על ארצי או פיזי .כל האמור לעיל צריך
לעשות עם העובדה  Mosesהטיף האלוהים לאלה שבאו ממצרים איתו .זה זה זה רוחנית ,הדברים האחרים מתייחס לצרכים הפיזיים של
הגוף.
 Mosesמטיפים האלוהים הישראלים הראשונים ,כך גם ישו? ללמד בני ישראל ביום ,או כמו ישו מתייחס הקדושים של
אלוהים.

בבלתי מאמינים
אבל עם רבים מהם אלוהים לא היה מרוצה :כי הם היו להפיל במדבר .אל הקורינתיים 10:5

למרות בניסים הללו את  Mosesבעקבות כל זה ראה במו עיניהם ,הם עדיין לא הצליחו תאמין בהבטחות של אלוהים :חוסר
אמונה הם מעד ונפל ,צורכים בזמן במדבר .אירוע זה מתגלה ,מספרים . 16:30-33
עכשיו הדברים הללו היו דוגמאות שלנו ,לכוונת אנחנו צריכים לא חושק דברים רעים ,כפי שהם גם  .lustedאל הקורינתיים 10:6

דוגמה כדי לזכור
 Paulואז מגיע לנקודה שהוא מנסה לעשות בנוגע הפניות אלה ,כי אלוהים אמר לנו על אירועים אלה ,שחוסר אמונה חזק של
אלו שהלכו  ,Mosesכדי להראות להם דוגמאות של מה רוע יכול לעוור אותנו מן ההבטחות ואמת של אלוהים; כי במבט לאחור על
הדוגמאות האלה ,אנו יכולים בקלות רבה יותר לראות את אלוהים ,ולכן לא להיות עיוור של דברים דומים המתרחשים סביבנו היום.
אני רואה את זה כדרך של אלוהים נותן הוראה אלה מאיתנו אשר חיים זה אחרית הימים ,ואלו עקב  ,Mosesהיו קורבן עבורנו,
כי איגנורנטיאם שלהם אנחנו ללקט חוכמה.

עבודת אלילים
וגם תהיו אתם ,עובדי אלילים ,כמו היו חלק מהם; כמו שכתוב",האנשים ישבו לאכול ולשתות ,והוא קם כדי לשחק ".אל הקורינתיים 10:7

 .זה שוב הפניה החטאים של אלה שהלכו  ,Mosesעגל הזהב זה הם עודדו אחיו ' Mosesאהרון לבנות 17-9:16 ,דברים...
מעשה הנתינה פולחן אלילים פגאניים יוחס לשחק ,כי העם לרקוד סביב הפסל כמו הם שרו שירי הלל לאלוהים מה הפסל ייצג .עליצות
כזה היה בשילוב עם איזה סוג של סעודה.

ניאוף
לא הבה לניאוף ,כמו חלקם ביצע ,ונפל ביום אחד שלושה והוא עשרים אלף .אל הקורינתיים 10:8

ההתייחסות  23,000לאלה שהלכו  ,Mosesשל אשר התמרדו נגד שלו הכלל של אהרון ואת אלוהים גרם כדור הארץ כדי
להפריד ולבלוע אותם ,על פי בקשת  ,Mosesאשר שוב ניתן למצוא מספרי . 16:30-33
גם הבה מפתים המשיח ,כפי חלקם גם מתפתים ,נהרסו של נחשים .גם למלמל יה ,כמו חלק מהם גם מלמל ,נהרסו של ההורס .אל הקורינתיים
10:9-10

לתוכחות של אלוהים
עכשיו כל הדברים האלה קרו להם עבור  :ensamplesהם כתובים על ההטפה שלנו ,על מי קצות העולם הם באים .אל הקורינתיים 10:11

במקרה אתה פיקפקת הפרוש שלי המילים של  ;Paulהוא אומר לנו במילים שלו את אשר נתתי הסבר .אומר המילה
 : ensamplesדוגמה או הצבע של מופע .המילה מהוראת אומר :כדי לנזוף ,לתת עצות או  proאו "קון" ,וכדי לתת אזהרה בגלל
הפעולות שננקטו על ידי אלה להיות נזף.

אחרית הימים
 Paulבהמשך מסביר כי דבריו נועד עבור מי שחי בזמנו של סוף העולם ,אשר ידוע אחרת וגם של אחרית הימים האחרונים .זה
אומר לי כי המילים של  Paulלהיות מכוונים ..אם אנו לומדים מטעויות של אלו שבאו לפנינו ,ואז אולי אנחנו יכול להתעלות מעל שלהם
דרכינו חוטא ולקבל צדקתו.

האמת באמצעות חינוך
היכן הניחו יושב שהוא במרוצת לקחת הקדישה שמא הוא נפל .אל הקורינתיים 10:12

 Paulואז חוזר על זה .לא חושב שאת יודעת האמת של אלוהים? אם אתה חושב שכן ,אז אני שואל אותך ,איך יצא לך לדעת את
האמת? באת כדי לדעת אלוהים של דרך האמונה העיוורת של קבלת מה שאחרים סיפרו לך את חייך? אני מציע כי אם זה המקרה ,אתה
כנראה לא יודע אלוהים של ,אבל למעשה יש היה הטיף בבשורה שקרית של השטן.

על מנת לדעת את האמת של אלוהים ,יש ודאות שזה למעשה של אלוהים האמת והשקרים של השטן לא ,עליך ללמוד את האמת
דרך לימוד לחינוך ומחקר .אלוהים הוא מאוד ספציפי לגבי איך אנחנו צריכים לתת לו את פולחן .אם אתה שגיאה אפילו דבר אחד ,ואז
אתה נופל קצר של הפולחן אמיתי ונכון כפי שהצטווה על ידי אלוהים . .זה לאלה מי ליפול קצר  Paulמכוון שלו מעל אזהרה .לנסח את
מה  Paulאומר אני נותן לך את הפעולות הבאות.
אם אתה חושב שאתה במרוצת בחסדו של אלוהים ,לשים לב ,שמא  yeנפלו קצר.
זוכר :אלוהים אומר לנו":אלה מי מחפש אותי בשקידה אמצא לי" פתגמים 8:17

 .אני בראש זה מה  Paulנותן אזהרה כאן בסכום של נבואה של אלה אשר מכנים עצמם נוצרים .כמעט כל נוצרי זה דיברתי
מאמין ללא ספק כי הם נשמרים על החסד של ישוע ,ולכן יש לא צריך להדאיג ללמוד או להבין משהו אחר .הם מאמינים לעצמם להיות
מושלם פולחן ,ולכן אין לי עוד מה ללמוד.

אמונה כוזבת
 .זה האמונה הרווחת כי אם אתה מכריז על ישו המושיע שלך ,אז אתה יישמרו מן החסד של ישוע ,בלי שום דבר אחר נדרש
מכם . ...אין במקרא אשר אומרים את זה Paul .לתת דיון לגבי זה ,אינה תשתמשי במילים אם הוצא מהקשרו יכול להיות מובנת גם אומר
את זה ,אבל כאשר מכניסים להקשר מגלה מה אומר  Paulלמעשה.

האזהרה של Paul
 Paulאומר" ,מה אתן לו את זה יושב הוא במרוצת לקחת לב שמא הוא נפל ",אשר מצביע ישירות על אלה המאמינים הם
נשמרים על ידי החסד של ישוע.
רק על ידי לקיחת זמן ומאמץ כדי ללמוד ולחקור את התנ ך ואת מסמכים היסטוריים כדי לקבוע מה שאלוהים באמת דיבר,
תמצא האלוהים האמיתי .כאשר אני אומרת בכל הדפים האלה של דף אינטרנט זה ,אתה צריך לעשות את העבודה בעצמך .אם אתה מקבל
מה שאחרים סיפרו לך ,איך אפשר לדעת אם הם .כן ,או הם עצמם מרומים על-ידי השקרים של השטן?

אלוהים מספק מפלט מן החטא
שם הגולמיות שום פיתוי לקחו אותך אך כגון נפוץ לאדם :אבל אלוהים הוא נאמן ,מי לא תסבול את הבנת לעיל כי אתם מסוגלים; אבל עם
הפיתוי גם יגרום דרך להימלט ,כי כן ייתכן יוכלו לשאת את זה .אל הקורינתיים 10:13

אלוהים הוא רחום הטמפטיישנס אנחנו מקבלים דרך חיינו אינם כל כך חזק .כי אנחנו לא מסוגלים להתגבר עליהם אם באמת
נרצה .אם אתה מחפש את אלוהים הדרכה ,לא רק בתחום הרוחני ,אלא גם באופן של מטה ,אז להתגבר על הפיתוי הוא לא המפרך .אם
לעומת זאת התעלם חוקי האל ,ואת תפנה את גבך המוסריות שלו ,הפיתויים האלה יתגבר לך ,ואת חייך יהיו של חטא ,ואז את יאבדו מן
ההבטחות של אלוהים.

 Paulנוזף נגד עבודת אלילים
הזין מהירה של האי ,אהובים שלי ,להימלט מן עבודת אלילים .אני מדבר על אנשים חכמים;  .השופט יה מה שאני אומר ...אל הקורינתיים 10
:14-15

נוצרי או יהודי או מוסלמי ,אתם עשויים לחשוב כי הערצה הוא דבר הקדומה פעמים שאף אחד בימים אלה עוסקת תויונמוימ
מלבד באמת מעורפל ,אבל אם אתם מאמינים לזה ,אתה טועה .אם יש לך פסלים או ציורים או כל סוג אחר של אדם עשוי אמנות עבודה
המתארים ,ישוע ,את מריה הקדושה ,זוויות או כל תיאור אוריינטציה דתית אחרת ,ואז אתה אשם של עבודה זרה.
כדי להעניק הבנה טובה יותר של מה  Paulמדבר ,אני להפנות אתכם אל הדיבר השני של האל.
לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה ,או כל דמיון דבר זה בגן עדן לעיל ,או זה בעפר שמתחת ,או זה במים מתחת לאדמה :אקסודוס
20:4

רוב הנוצרים דיברתי להתעלם פסוק זה ולזכור רק את הפסוק הבא .בזה שהם מאמינים שזה בסדר שיש דתיים הקשורים פסלים
וציורים ,כל עוד הם לא כרעו ברך אותם ולתת לסגוד להם .אבל אם נבחן את הכתוב לעיל ,תוכל לראות כי זה חטא אפילו יש והינם בעלי,
(תעשה לך) ,דברים כאלה בלי קשר לגבי אתה מתפלל אליהם או לא.

גוף אחד במשיח
הכוס של ברכה אשר אנחנו יברך ,האין זה הטקס של דמו של ישו? הלחם אשר שנצא להפסקה ,האין זה הטקס של הגוף של ישו? לנו להיות
רבים הינם לחם אחת ,גוף אחד :כי אנחנו כל הסועדים את לחם אחת .אל הקורינתיים :16-17 10

את הדברים האלה כי  Paulברשימה לעיל הם  symbolismsלא חפצים של פולחן כמו גם פסלים וציורים .באופן סימבולי ,הם
חושפים את האמונה שלנו ,אבל אנחנו לא מתפללים בגביע ,או הלחם ,אבל עם מ"דברים תעשה.
והנה ישראל לאחר הבשר :הם לא שבו לאכול הסועדים קורבנות המזבח? אז מה אמר לי? הפסל משהו ,או אשר מוצע כקורבן אלילים זה
משהו? אל הקורינתיים 10:18-19

כחלק המנהג היהודי ,הם הקריבו חיות בשביל הטיהור של חטאיהם ולאחר מכן אחרי הם כבר שרוף על האש ההקרבה ,הבשר
ואז נאכל .כמתואר נוהג זה ספרים של שמות ,ויקרא אלוהים ,אלה מקובלים על אלוהים.

קורבנות כדי שדים
אבל אני אומר ,כי הדברים אשר לגויים להקריב ,הם הקריבו שדים ,ולא אלוהים :הייתי לא כי אתה צריך להתחבר עם שדים .אל הקורינתיים
10:20

מה  Paulמראה לנו זאת ,תודות לאלים פגאניים ,אלילים ,הם קורבנות כדי שדים .יש רק אלוהים אחד ,לתת פולחן לאלים
אחרים זה לא לאלוהים ,אלא כזב ,היא לתת פולחן השטן ,השטן .בכך אתה לא אוכל הבשר של חיה ,אבל הבשר של הקרבת קורבנות
לשטן.

אי אפשר לאכול את העוגה
אתה יכול לשתות בגביע של האדון ,את הגביע של שדים :יה לא יכול להיות לקדושה לשולחן האדון ,ואת הטבלה של שדים .אל הקורינתיים
10:21

אם אתה באמת מתכוון רוצים לוותר תפילה לבורא ,ריבונו של עולם ,ואז אין לכלול בפולחן זה שום דבר .אלוהים לא אמר לנו
על .אם יש לך פסלים או ציור בעלי משמעות דתית ,גם אם אתה לא מתפלל עליהם ,זה עדיין ציות ישיר הדברות השנייה של אלוהים.
אתה חייב לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ,הוספת דבר הפולחן הזה ולא החסרת כל דבר החל הפולחן הזה; אחרת אתה לא אוהב
הבורא שלך ,אבל אל שקר.

הצלב בתור אליל
תן לי ללכת צעד נוסף ,כדי להבהיר מה שאני מנסה להסביר אני למוד פעמים לראות נוצרים ואילו בכנסייה ,מחוץ לכנסייה .קח
את הצלב אשר הם לענוד על הצוואר והחזק אותו כפי שהם מתפללים.
הצלב הוא סמליות אומר כל מי רואה את זה סביב הצוואר שלך כי אתה נוצרי ,כשלעצמה היא לא מהווה דוגמה של עבודת
אלילים ,אבל כאשר אתה אוחז זה כשאתה מתפלל ,הוא הופך כך סמל דתי ,קמע .ככזה הוא הופך היבט של עבודת אלילים.
כאשר אתה מתפלל לאלוהים ,הוא לא נדרש ולא הכרחי שיש לך משהו כדי להסתכל או להרגיש יקרב אותך לאלוהים; כל
שעליך לעשות הוא להסתכל פנימה את הלב שלך .לבוא לחדר התייחדות עם היוצר שלך .זו מוצגת כנכונות על ידי ישוע הפסוקים הבאים.
 ,אבל אתה ,כאשר אתה  ,prayestלהזין את הארון ,וכאשר אתה  .hastסגור את הדלת ,להתפלל אביך אשר בסתר; ואני אביך
אשר  seethבחשאי .אגמול לך בגלוי .אבל כאשר אתם מתפללים ,להשתמש חזרות ולא שחצנית ,כמו עובדי האלילים :כי הם חושבים כי
וברשותכם שלהם לדבר הרבה .להיות לא יה לכן כמו ועשיתם :עבור אביך מכיר הדרוש של דברים יש לך ,לפני שואל אותוMatthew .
6:6-8
מה אלוהים אומר זאת נכנס במקום אפל (ארון) ,וסגור את עצמך מכאן הסובבים אותך ולאחר מכן להתפלל לאלוהים .כאשר
אתה יושב בתוך ארון עם דלת סגורה ,שאין אור ,כך שלא תוכל לראות אליל או ציור ,לכן כשאת מתפללת לאלוהים שתעניק תפילה ולא
חפץ עשוי בידי אדם.
זכור :שאתה עשוי נפש חיה ,הנשמה שלך היא חלק של אלוהים ,ולכן אתם חלק הגוף של אלוהים .זוהי הסיבה מדוע אלוהים
שומע את תפילותיך סודי ,כי הוא בך חלק אותך בכל עת .אלוהים הוא החיים ,להסיר את אלוהים ,אין לך חיים.

לביתו של עובד אלילים
אני בטוח מי קראה שכל הכתבים שלי כבר יבין מה  Paulאומר כפי שהוא מתייחס אכילת בשר בעלי חיים הקריבו פסלים של
אלים כוזבים ,אבל יש הודעה מתייחס אליה אנחנו חיים במאה העשרים ,כי אלה מילים של  Paulלהתבטא ,אז אני נוטה להוכיח לך
בנושא זה.

כפי אתה ללא ספק זוכר ,אזרחי לעם ישראל ,אחרת המכונה היהודים ,לא הורשו להיכנס אל ביתו של גוי ,ואז לבד כדי לשבת,
לשבור לחם לסעוד איתם .כדי לעשות זאת הייתה הפרה של דיני  ,Mosesהעונש עלול להיות חמור.
אלה מילים של  Paulלדבר זה גם כן .אם אתה הקדוש של אלוהים ,ובכך מאמץ לשמור את המצוות של אלוהים ,כמו גם בצע
ולחיות על-ידי תורתו של ישוע ,ואז כדאי גם להימנע מביצוע מבחינה חברתית עם אחרים אשר אינם מאמינים כמוך.
הסיבה שלא הורשו היהודים היא שמאותה סיבה אסור לך ,וזה כי אם בזמן בבית או כנסיית חסרי אמונה שאתה עשוי חלק של
פולחני פגאני או תפילה ,אז אתה צריך כבר נגועה על ידי השטן.
תן לי לתת לך דוגמא של מה שאני אומר .שם האדם אשר יש לי פעמים רבות לדבר עם הנוגעים בדבר אלוהים אמיתי ,לאחר זמן
מה שהם קיבלו שיש אין הכתוב לפיה אלוהים או אלוהים נותן פקודה או הוראה כי השבת הועבר ביום השביעי של השבוע הראשון.

אמיתה של אלוהים

זוכר :אלוהים לא דיבר זה אם זה שקר.

הכניסה לבית של השטן
למרות קבלתם של זה ,הם עדיין ממשיכים לבקר בכנסייה בימי ראשון .את הערותיהם לי הוא שהם שומרים את השבת ביום
השביעי כמו שאלוהים ציווה ,אלא כי הם לא רואה שום סיבה למה הם אינם יכולים להגיע לכנסייה ביום ראשון גם .אמרו לי שהם נותנים
סגידה לאלוהים כל שבעת ימי השבוע ,אז לכן איפה הם נותנים את הפולחן הזה לא צריך להיות בעיה.
מה  Paulהוא אומר הוא לעסוק דת שאינה תפילה של אלוהים הוא להשתתף פולחן השטן ,איך אתה יכול להיות הקדוש של
אלוהים אם תזין גם ביתו של השטן? אדם זה אני נותן כדוגמה ,אינו מקבל כי הכנסיה אשר היא הולכת ביום ראשון הוא כנסית השטן,
אבל תחשוב על זה ,אם הכנסייה הזאת אינה מזהה את היום השביעי בשבוע כמו השבת אמיתי ונכון ,אך במקום זאת מתבונן השבת ביום
הראשון של השבוע ,אלוהים אף פעם לא נתתי פקודה ולא הוראה כי אלוהים העביר את השבת  ,ואז הוא לא הכנסייה ותרגול שלו נגד
מילה ,תורתו של אלוהים ,ככזה שהופך אותם אלילים?

חזק יותר מאלוהים
לנו לעורר את האל לקנאה? אנחנו חזק יותר הוא? אל הקורינתיים 10:22

לדעת את כל זה Paul ,ואז שואל את השאלה" ,אנחנו מתכוונים לעבוד את אלוהים הבורא ,או שזה כוונתנו שיציק אלוהים על
ידי סרבתי למילה שלו?"  Paulשואל" ,אתה באמת מאמין שאתה חזק יותר אלוהי הבריאה זה אתה יכול לעמוד בתור מחאה על
מצוותיו?"
אנחנו גוף אחד במשיח ,המשיח להיות שאלוהים בדמות אדם הוא אלוהים ,לכן ,אנו גוף אחד באלוהים .אם אתה לזהם את הגוף
של אלוהים על ידי העוסקים בפעולות ההתנגדות המצוות של אלוהים ,אז אתה תסולק הגוף האלוהים . .זה מה היא כוונתו של יום הדין,
אש הגיהינום.

כדין.
כל הדברים יהיו חוקיים בשבילי ,אבל כל הדברים אינם מועיל :כל הדברים יהיו חוקיים בשבילי ,אבל כל הדברים לחזק לא .אל הקורינתיים
10:23

לא מעל החוק של אלוהים
אל תבינו לא נכון מה המשמעות  Paulמאת "כל הדברים הם חוקיים בשבילי ",עבור  .Paulזה לא אומר כי הוא מעל תורתו של
אלוהים רק כי הוא הקדוש של אלוהים Paul ,מדבר על אכילת בעלי חיים שהיו חלק טקס פגאני ,כמו גם אחרים כי במקור ניתנו על ידי
אלוהים ,דברים בפרק .14מה  .Paulהוא מדבר על זה אלה חיות נוספים שנאסרו כי הוצגו פיטר בחזיון מאלוהים עכשיו להיות מקובל
לאכול ,מעשי השליחים  .10:11-16תחת  Mosesשל החוק ,הישראלים הראשונים היו מוגבלים בבעלי חיים מה הם יכולים לשחוט,
צורכים מזון.

בשרים האמנה החדשה
תחת הברית החדשה ,בגלל החזון פיטר שנתן ישוע פותח את הצריכה של מספר בעלי החיים הללו שנאסרו ,אלה הקדושים של
אלוהים לא חטא כאשר הם אוכלים מהם ,ואילו ,אלה אשר לא בצע את תורתו של ישו ,עדיין חוטאים כאשר הם אוכלים את החיות
באותו.
כמו הקדוש של אלוהים שאנחנו כבר לא מוגבלים על ידי  Mosesשל החוק ,לפחות בכל הקשור אכילת בשר של חיות מסוימות,
אך אלה אינם הקדושים של אלוהים ,לדוגמה יהודים ,הם עדיין כפוף ההגבלות.
מה  Paulמנסה לתת הבנה שאם כמו הקדוש של אלוהים ,שברת לחם עם אלו שאין להם את האמונה של ישו ,אם הם מחפשים
להשיג האמונה או לא ,ואז גם מתוקף כי אתה לא אוכל שום דבר .לא הותרה תחת  Mosesשל החוק .הקדושים של אלוהים צריך להיות
דוגמה לאחרים כדי להראות להם את הדרך האמיתית לצדיקות .אם הפעולות שלך ,אתה להוביל .מישהו מדרך הישר ולאחר מכן חטאת
גם כן.

מחפשים עושר של גבר אחר
אל תניח לאיש מחפש שלו עצמו ,אבל כל אדם אחר עושר .אל הקורינתיים 10:24

האופן שבו המילים האלה נכתבות מרמז כי  Paulהוא תומך שנגנוב מאחרים .אבל זה לא המקרה ,כפי שכתוב ,זה מה המילים
מציע אם הוצא מהקשרו ,אשר שוב חשוב לזכור את הצורך לדעת בהקשר לפני ולהסיק מסקנות.
כששמים על פסוק זה בהקשר של  Paulמה מדברים ,המשמעות נעשה ברור .מה  Paulמדברים עליה היא הקדושים של אלוהים
חייב להיות דוגמאות כל אחרים כי הם באים במגע .לכן ,הקדושים של אלוהים עליך לקחת בחשבון כי אלה שצופים שייתכן להוביל
שגיאה אם אנו עוסקים משהו זה מותר לנו לעשות ,אבל זה הוא חוטא עבורם.

העושר של כל האחרים הוא העבודה שהם עושים כדי להשיג צדק ,וזה כי עושר זה אנחנו חייבים לדאוג לשפר ולא שלנו.
אל תניח לאיש לחפש את העושר של אחר ,אבל יש לי סבלנות משלו עושר ,התחנה אשר מספקת.

באמצעות המילה סבלנות Paul ,אינו מתכוון שתהיה מרוצה את מעמדך בחיים ,אבל שיש לך סבלנות של אחרים סביבך . .אין
כל חוטא עושה את מה שאתה יכול על השיפור של התחנה שלך כל זמן שאתה עושה זאת במסגרת הפרמטרים נוסדה בשנת עשרת
הדברות ו תורתו של ישוע .בעסקים כמו כל הדברים צריך לחיות על מוסריותו של אלוהים ,כל עוד אתה עושה כך ,אלוהים יברך אותך
במאמציכם.
ההקשר ,של מה להיות שנאמר לפני הפסוק הזה הקורינתים ספר של  ,Iלכן לא לעשות משהו שיכול לגרום לאחרים לעשות את
זה ,בגלל דוגמא גרועה שלך ,כדי להיכשל בחטא.
כאשר אתם מחפשים מהו משלך ,אז לעסוק בפעולות כי אתה יודע ,כמו הקדוש של אלוהים ,שלא חטא לך ,אבל  Paulמזהיר,
במקום זה ,לתת שיקול-כל הזמן לאחרים ,רק לקיים את הדברים האלה כי אלה אינם הקדושים של אלוהים ,צריכים להיות קשובים.
 Paulאמר כי הוא יכול לאכול בשר כי ניתנה כקורבן לאלוהים פגאניים ,כמו הקדוש של אלוהים זה נכון .אבל אם מישהו שלא
הקדוש של אלוהים צריך לאכול של הבשר אותו ,אותו אדם לבצע מעשה חטא .לכן Paul ,בחרה שלא לעסוק בכל מעשי כי למרות לא
חוטאים אליו ,הם חוטאים לאחרים ,כפי שהוא בחר הוא נוזף כי כל האחרים מי הקדושים של אלוהים להימנע גם.

למען המצפון
בכלל נמכר בקרשים ,אוכלים ,שואל את השאלה אין על המצפון סאקי :כדור הארץ הוא של האל ,את מלוא הימנו .אל הקורינתיים 25- 10
:26

" בשימוש ב פסוקים אלה מוגדר בית מטבחיים ,או כשוק בשר או דגים Paul .נותן לנו אזהרה זו ככל שהיה בימיו ,כי
המילה"בלגן
כאשר לשוק כדי לרכוש בשר ,הייתה תמיד אפשרות ,כי זה יכול להיות בשימוש בהקרבה פגאני .כדי בכך לא מפר את המצפון שלך
בקשר לזה ,זה יהיה הכי טוב אם לא ביקשת ממנו שבו הושג הבשר .אז זה נותן קול המילים שלא נאמרו של  ,Paulכי אם אתה בור של
מקורותיה של הבשר ,אתם צורכים ,ואז שאתה מתחייב לא חטא ,ואילו אם תשאל ,הם הודיעו כי אכן מן הקרבה פגאני ,אז כדאי לך לא
לרכוש את הבשר ,עבור לעשות אז התוצאה בחטא.

בורות אינה הגנה
שניתנו במקרה ספציפי זה ,אני מסכים עם  ,Paulלעומת זאת ,אינם נושאים את הרעיון הזה של בורות כמו להיות נכון לגבי
היבטים אחרים של האמונה שלך .אם אתם בקיאים איך אלוהים מצווה הוא ל"אל לעסוק פולחן זה בטעות ,ואז אתם חוטאים ,ללא קשר
הבורות שלך .זה נכון כי אנו חיים היום במאה העשרים ,הבשורה של אלוהים יכול להימצא בכל מקום ,זה תלוי בך כדי לקרוא וללמוד
ממנו ,כך היא אשמתו של אף אחד פרט לשלך ,כך הבורות שלך היא של חוסר אכפתיות או עצלות שלך עושה את העבודה ,עליך.

לאכול מה מוצע
אם כל אחד מהם מאמין לא מברך אותך משתה ,אתם שסולק ללכת; בכלל מוגדר לפניך ,לאכול ,שואל את השאלה אין על המצפון סאקי .אל
הקורינתיים 10:27

אם אתם מוזמנים אל ביתם של מישהו שאתה מכיר אינו מומר כדי הערצת האלוהים האמיתית ,אבל האדם הזה הוא חבר או
ביחס אליך ,אז אתה מסכים ללכת .Paul .הוא אומר שזה בסדר כאשר שניתן לאכול מהטבלה שלהם ,לעשות ,כדי לא להעליב את
המארחים שלכם.
אבל אם מישהו אומר לכם",זה מוצע כקורבן בפני אלילים ,לאכול לא למענו כשגידלה הזה ,ולא למען המצפון :עבור כדור הארץ הוא של האל,
את מלוא הימנו :המצפון ,אני אומר ,לא מעודך אך של האחר :מדוע נמדד את חירותו של אדם אחר מצפון? כי אם אני בחסדו בשומעו ,למה אני הרע
דיברתי של זה אשר מודה? אם יש לכן  yeלאכול ,או לשתות ,או בכלל  ,yeעושים הכל כדי תהילת האל .אל הקורינתיים 10:28-31

אם אתה מזין לתוך הבית של מישהו אתה יודע לא להיות מומר כדי הערצת האלוהים האמיתית ,מוזמנים לסעוד איתם ,אז בלי
לפגוע המארח שלך מסרב לאכול .אם בלב שלך תלך עם מטרה טובה ,תן .לא אוכל בשר הקורבן להיות מדאיג לך כל עוד זה עשה את
תהילת האל.
אני רוצה להציע דרך אכילת בשר כי אתה מודע כפי שהשתמש כקורבן ,וזה לתת תפילה לבקש מאלוהים לברך על האוכל שאתה
עומד לאכול .בדרך זו רואים את אלוהים כי אינך רוצה לחטוא .לאלוהים ,ומרבה את אשר הוא חטא ,בכך שאלוהים יברך את הבשר ,זה
יכול עוד להיות מבפנים עבור כל הארץ של אלוהים ,להיות אלוהים לא יכול להיות חוטא.
אתן לא להעליב ,לא ליהודים ,לא לגויים ,ולא על כנסיית האלוהים :אפילו כאוות נפשי כל הגברים בכל הדברים ,לא מחפשים שלי שייך רווח,
אבל הרווח של רבים ,הם שיוכלו להינצל .אל הקורינתיים 10:32-33

ההבנה שלי של מה  Paulאומר בפסוקים מספר האחרון עובר כדלקמן .אם תלכי לבית של חבר כי אז מבקש ממך לשבת ולאכול
ארוחת ערב איתו ,אז בחרת לעשות כן ,אל תשאל איפה מן הבשר התקבל ,למען המצפון שלך Paul .שכאמור לעיל ,אי ידיעה של הידע
המסוים הזה ,משחרר אותך מן החטא .לעומת זאת ,אם נאמר לך כי הבשר היה המתקבלים הקרבה פגאני ,ואז לא מסרבים לאכול את זה
על השם של המחשב המארח שלך ועל מצפונו ,אך מתוך נימוס לארח שלך אתה צריך לאכול ממנו.

תן תפילה לפני שאתה אוכל
 Paulואז ממשיך להסביר את זה .אם אתה מודה לאלוהים בתפילה לפני שאתה אוכל את הבשר החשוכים ,אז איך יכול לחטוא
כאשר הכוונה שלכם היא לא להשתתף של הבשר של הקרבת קורבנות ,אבל זו לא אוכלים את הבשר של חיים ,וככזה הוא אלוהים,
להיות אלוהים? איך אתה יכול לחטוא?  Paulהוא אומר את זה כל עוד נותנת תהילה לאלוהים ,אז אתה לא יכול לתת עבירה ,והוא לא
חטא יכול להתרחש.
אני אני של המוח  Paulנתן הוראות אלה כי הוא היה מעורב במצב דומה ,והוא מעדיף מאשר להביך או להעליב את המארח
שלו ,החליט לתת הוראות ,כך כל אחד מאיתנו זה עשוי להיות אתגר אז היית יודע והן באמצעות הידע הזה להיות ללא מצפון ,ובכך להיות
משחורר מחטאים.

לא  Enterהבית של חסרי אמונה
אני יכול לראות איך מצב קשה זה עלולות לצוץ ,והיינו כי איך ייתכן לנו במצפון נקי הקשור לכך ,אז לא צריך להביך את
המארח שלנו .אבל כל זה מתייחס בחזרה הסיבה מדוע אלוהים  forbadהיהודים מללכת אל ביתם של הגויים .לכן ,אם תשאיר את עצמך
נפרד מן הכופרים ,ואז לא תצטרך תדאיג את עצמך עם האפשרות של חטא.
אתה מודע לכך .אני בטוח כי למרות היהודים לא הורשו להיכנס לביתו של הגויים ,היה מותר על גויים להיכנס אל ביתם .לכן,
אם יש לך חברים שאינם מאמינים ,אז בכל האמצעים מזמינים אותם לבית שלך ,כי דרך שלך השפיעה עליהם הם עשויים גם להפוך
המאמינים.
אם לעומת זאת תלך אל ביתם ,הם עוסקים בטקס דתי זה בניגוד המצוות של אלוהים ,אז יכול להיות שעשית בחטא .עדיף למנוע
מצבים כאלה" ,שמור על עצמך מחוץ פיתוי".

להיות אור והשראה
יש חיסרון גדול לזה עם זאת .הסיבה לעסוק עם חסרי אמונה ,היא דרך הדוגמא שלכם ,הם עלול לראות את האמת של אלוהים,
על ידי כך ניתן להמיר .אם אתה מסרב להיכנס לתוך הבית של אמונה ,מוסר את היכולת שלך להראות להם את האור שניתנו לך על ידי
אלוהים .אם אתה מסרב להיכנס הביתה של אמונה אולי מעליב אותם לנקודה כי לך להפוך אותם כנגד האמונה שלך ,מאשר לתת להם
סיבה כדי להמיר.

 .מתעמת עם אלילים
הדיון הזה מתייחס אכילת בשר הוקרבה לאלים פגאניים ,אבל זה גם יכול להתייחס נכנסים לבית של חסרי אמונה ,להתעמת עם
היבטים אחרים של אלילים ועוד דברים נוחה שכזו .אני מדבר של כניסה לבית איפה הבית מאוכלס על ידי אחד דת אשר מעודד בידיו של
אלילים ופסלים או ציורים של סמלים דתיים.
כל הפסלים הם חטא כנגד האלוהים ,אפילו פסל וכל תמונה של זה אשר נחשב דמיון של ישו ,או של מריה הקדושה השניה .אלו
מ"דברים כפי שהוגדרו על ידי אלוהים ,ויש לשמור על הדברים האלה חטא .לך להזין לתוך הבית זה יש דברים כאלה על התצוגה ,מציב
אותך בנוכחות השטן ,לכן את צריכה להימנע .מלהיכנס לתוך ביתו של חסרי אמונה כזו.
אני באופן אישי מעולם לא הייתי ביישן מלגלות הצבעה לאחרים מה אלוהים יש לומר בנוגע הפעולות שבהן הם עוסקים.
לפעמים הלכתי לבית של אחר ,לראות פסל או תמונה של ישו או לאחד הקדושים האחרים ,יידעתי הנוכחים ,של השניה .בדרך זו ,אציג
אלוהים כי אני לא נמשך ל הדרכים של השטן ,אני עושה כפי שישו .לימד ,כי אני מנסה להראות לאחרים את הדרך הפולחן האמיתי של
אלוהים.
דבר אחד שאני רוצה להוסיף לדיון הזה .ישוע אומר לנו כי צריכים לאהוב את אחינו כפי שיהיה לנו להם לאהוב אותנו .מה זה
אומר לי שיש לי כמו הקדוש של אלוהים את הידע של דבר האמת של אלוהים ,ידע שאין לאחרים.

יותר מאשר לאכול את הבשר פשוט הציע בביתו של חבר ,במלים רכות אני להסביר למה אני לא יכול לאכול את הבשר ,שזה
היה בניגוד האמונה שלי .להסביר למה זה חטא לאכול כזו הם מן פגאני.
הדבר נכון גם עם הפסלונים בבית של חבר; אם תזין בבית של חבר ולאחר לראות אלילים או אחרים מ"דברים מוצגים,
מסבירים לארח שלך למה שיש אלילים כזה הוא חטא .כל זאת על ידי פנייה הדיבר השני של אלוהים ,מה שאומר שזה רעיון טוב אתה
יכול לצטט ממנו באופן מדויק .בדרך זו אתה להביא החנית את האמת ויש מראה דוגמא המארחים שלכם נמצאים שגיאה .אין זה אומר כי
אתה צריך להעליב את המארח שלך או להתווכח איתם ,להצביע רק שגיאה שלהם ,ואז לזרוק את הנושא ,אלא אם כן הם לשאול שאלות
מכם ולבקש עוד הסבר על ידי לך.
 Paulאומר לסבול למען המצפון של החבר שלך ,אבל אם הוא באמת חבר שלך ,אתה צריך לעשות ניסיון להראות לו את טעותו
בלהסביר אלוהים של אליו .אלוהים אומר לנו כי שרבים נפגע ,ואני אומר זה טוב .מתי אתה להעליב אחרים הנוגעים שלהם שנערך זמן
מאמין ,ואז אתה גורם להם כדי להעיף מבט משלהם מאמין בהשוואה האלוהים האמיתי ,כי לפחות יביא מזכרת קטנה של האמת לתוך
מצפונם .וזה יותר חשוב לך ,הגנה על המצפון של החברים שלך או קידום האלוהים?

תהיו אתם חסידי Paul
תהיו אתם חסידי לי ,גם אני גם של ישו .אל הקורינתיים 11:1

אני מוצא כי רוב זה ,אשר  Paulמדבר אני הראשונה אל הקורינתיים פרק  ,11מבוסס על דעות קדומות אישי של Paul
והשחצנות ,ולא על כל דבר שנאמר על-ידי אלוהים או אלוהים .זה מראה דרך בפסוקים הראשונים.
תהיו אתם חסידי אותי ,מילים של יהירות ולא של משרתו של האל .זה לא  Paulכי בצע הקדושים של אלוהים ,אבל תורתו של
ישוע אשר  Paulאלא מטיף .כי  Paulחושב כי העם אחריו כשהוא נותן הוראה הוא טהור יהירות בחלק של .Paul
 Paulנכון לכלול אזהרה ,כמו גם של ישו ,אבל זה לא  Paulהמתבססות על-ידי העם ,זה המשיח Paul ,הוא רק מי מלמד את
המילה של ישו . .זה לא המילה של  Paulכי האנשים פוסעים ,אבל מה  Paulמספר האנשים אשר ישוע אמר...
 ,עכשיו אני רוצה לשבח אותך ,אחיהם  yeזוכר אותי בכל הדברים ,ולשמור את התקנות ,כפי מסרתי אותם לך .אל הקורינתיים 11:2

זה לא  Paulזה העם אמור לזכור ,אבל הנאמרים מפי אלוהים ,אשר זו העבודה של  Paulלהטיף לעם . .זה דומה שלי מספרת
את כל מי לבוא דף אינטרנט זה ,לקרוא את הדפים האלה ,שהם חסידי אותי . .אני אף אחד להיות אחריו ,זה מה שאלוהים נתן לי לכתוב
אשר פורסמה בדף אינטרנט זה ,זה את זה ,וזה דבר האמת של אלוהים .כולנו חייבים לקיים .לא תחשוב לי מתנשא ,שלא לדבר על
צביעות ,לבקש כי אחריי זה לא  Paulשלנו לקרוא את כתביו ,אבל הוא שנתן  Paulלכתוב את המילים הללו.

הראש של האדם הוא המשיח
אבל היית יודע ,ראשו של כל אדם היא ישו; וזה הראש של האישה הוא האיש; ואת ראשו של המשיח הוא אלוהים .אל הקורינתיים
11:3

כבר ציינתי את זה ,אבל כל מה שקראתי על שאר הספרים של התנ ך ,לא נכתב על ידי  ,Paulנותן ללא תמיכה הטענה של Paul
כי האישה היא כפופה הגבר .עלי לסכם אז כי מה  Paulמציג בנוגע זה נוסדה על משלו קדומות אישי המבוסס על המכס נוצר דרך דורות
של אנשים ,לא על כל דבר שאלוהים הורה .זו בעיה בשבילי ,כי זה היה ישו עצמו שבחרה  Paulכמו הנביא על הגויים .בשבילי ,או כל
אחד אחר ,להתעלם כי אילו  Paulנותן התקיים דיון בפסוקים אלה ,גורמת לנו לסכן הצבת את עצמנו נגד אלוהים.
התפללתי על זה ,אלוהים שאל על הדרכתו ,אבל כל מה שאני יכול להגיד לך בכל הכנות היא למצוא  Paulלהיות שגיאה ,ושום
דבר עדיין נתן לי סיבה לחשוב אחרת .לכן ,אני מציג בפניכם את דבריה של  ,Paulאני אתן הסבר באשר לשאלה מה הוא מדבר ,כמו עם
כל שאר כתבי הקודש ,אבל אני גם קלט או קול התנגדותי איפה אני מוצא את מחלוקת .לכן זה תלוי בך שקוראים את זה להחליט
בעצמכם ,אם  Paulהוא נכון או לא.
ראשו של כל אדם הוא המשיח  ,אומר לנו כי המשיח או אלוהים הוא שליט מעלינו ,בזה אני מסכים ,עם זאת Paul ,משתמש
את המילה "אדם" הקשורים למין ,כאשר אלוהים משתמש במילה "גבר" כפי שהוא מתייחס המין ,אשר כוללת זכר ונקבה . .זה שגיאה זו
שנמצאת שאר מה  Paulמדברת על שגיאה.

הראש של נשים הוא גברים
הראש של האישה הוא האיש :מתי לא משתמש " :Paulהראש" ,הוא לא מתייחס לראש הפיזי של הגוף ,אבל אחד בעל
סמכות מעלינו Paul .דבריה בפסוק לעיל הוא כי ישו הוא בעל סמכות על כל איש ,אלא כי גברים הם ברשות של כל אישה .ואז הוא
ממשיך ואומר כי האחד בעל סמכות על המשיח הוא אלוהים.
ישנן דתות הנוצרית לקחת המילים של  Paulללב ,עד לאחרונה לא אפשרו נשים להפוך הוסמך שרים ,נחשבים יותר מנכס נייד.
כל מה שאני קורא בתנ ך זה ציטוט של אלוהים או אלוהים ,חולק על הרעיון כי נשים הן שכפוף לגברים .ישנם אחרים של נביאים של
האל הראו נשים כנחותים ,אבל המילים בשימוש במצבים האלה נתן לי להאמין שהם היו דעות קדומות אישי והוראות לא מאלוהים.

השגיאה של  Paulגילה
הרשימה הבאה היא דוגמה אחת למה אני משוכנע כי  Paulיש שגיאה בנושא זה.
כל-כך אלוהים ברא את האדם בצלמו ,בצלם אלוהים יצר הוא לו; זכריים ונקביים שנוצר הוא אותם .בראשית 1:27

כפי שאתה רואה ,אלוהים אומר לנו כי לא רק שהוא ברא את האדם ,זכר ונקבה ,על היום השישי של יצירת ,אולם שניהם
נוצרים בדמותו של האל .אם נשים נבראו בצלם אלוהים ,אז כל הרעיון שנשים הם שכפוף לגברים הוא .false
אם אישה נוצר בדמותו של אלוהים ,כפי שהיא מוצגת באופן ברור בפסוק הנ ל ,ואז כמו גברים נשים יכול משיגים צדיקות ,עם
זה הקדושים של אלוהים .אלוהים לא להפלות בין זכר או נקבה ,הם גם כל הילדים של אלוהים ,ולכן מסוגלים הכל להפוך בניו של
אלוהים .המילה "בני" אינו מתייחס רק הזכר אלא גזע שלם של גבר

ראשי חשפו לגברים
כל איש מתפללים או שבישר על ראשו מכוסה dishonoureth ,את ראשו .אל הקורינתיים 11:4

אני מבין שזה .אומר שאם אני עומד בחוץ ביום חורף קר ,תראה לתת תפילה או שבח לאל ,שאני נותן איכשהו קלון לראש שלי,
אשר כפי שאתה זוכר הוא הפניה אל המשיח ? .זה נשמע נכון לך?
אני עדיין למצוא מקום בדפי הספרים של התנ ך ,אלא כאן ,היכן הוא אפילו הציע לי לבדוק את הראש שלי חשף לפני שאני
מתחיל לעשות תפילה לאלוהים .מישהו יכול להגיד לי מה זה משנה אם יש לי כובע או לא כשאתן תפילה לאלוהים?
יש לי שאלה נוספת :מה לגבי היהודים .זה המנהג ,למרות שאני לא בטוח מאיפה זה נובע ,כי כל הגברים היהודים חייב ללבוש
את הכובע הקטן על ראשם כאשר הם מזינים את בית הכנסת .נראה לי כי  ,Paulשהיה חבר  devoteשל האמונה היהודית ,אומר לנו כי
מנהג זה הוא שקרי.
אני מסכים עם  Paulמנהג כזה בעל אין תמיכה בכל דבר שקראתי בתנ ך ,בדיוק כמו שאני לא מסכים עם  Paulכשהוא אומר כי
גברים הם לקיים את ראשם חשפו כאשר הם מתפללים לאלוהים .אני חייב עוד למצוא כל המצווה על ידי אלוהים בנוגע לנושא זה.

הראש מכוסה לנשים
אבל כל אישה  prayethאו  prophesiethעם הראש שלה חשפו  dishonourethאת ראשה :כי זה אפילו כל אחד כאילו היא
מגולח .אם האישה לא מכוסה ,תן לה גם ניתן לגזיזה :אבל אם יהיה חבל עבור האישה ניתן לגזיזה או מגולח ,לתת לה להיות מכוסה .אל
הקורינתיים 11:5-6

אם דרישה כי גברים אין ראשיהם מכוסים הוא מגוחך וטיפשי ,כמו שאני מציע ,אז זה גם נכון שאין שום דבר .עד הדברות או
הוראות שניתנו על ידי אלוהים ,כי זה צריך להיות שום השפעה על נשים נותנים תפילה לאלוהים גם.
כפי הצעתי בפרקים הקודם של כתביו של  ,Paulשיש לו דעה קדומה נגד נשים ,בפרק זה ,זה נראה מלא פוצצו והברורה.
עבור אדם אכן לא צריך לכסות את ראשו ,מחזירים כפי שהוא התמונה ואת תהילת האל :אבל האישה היא תהילתו של הגבר .עבור
הגבר הוא לא של האישה; אבל האישה של הגבר .אף אחד לא היה האדם נוצר עבור האישה; אבל האישה עבור האיש אל הקורינתיים 11:7-
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הראיתי לעיל ,אלוהים ברא את האדם ,זכר ,נקבה ביום השישי של הבריאה ,שווים אחד לשני ,כי שניהם נוצרו בדמותו של האל,
לכן ,שני פסוקים אלה מוצגים להיות שגיאה ,האישה לא נוצרה לאדם ,לא יותר האדם נוצר עבור אישה ,הם שניהם נוצרו בשביל אלוהים
 ,בכך שהיא הייתה הנאה כדי ליצור זכר ונקבה ,וגם לא רק גבר ,או רק נקבה .בהיבט זה של היצירה של אלוהים ,האדם הוא לא שונה
משאר החיות של כדור הארץ ,הזכר והנקבה.

אבק של הקרקע
אני יכול רק להניח כי  Paulלכך מתייחסת הפסוקים הבאים ,שלו וקבע כי נשים שנוצרו עבור האדם.

יהוה אלהים הקים איש האבק של הקרקע ולאחר ויפח נחיריו נשימת החיים; ואת האדם נהיה נפש חיה .בראשית 2:7

כפי שאולי שמתם לב ,אני תפשו את המילה אדם משום שהוא משמש בפסוק זה .כאשר אתה משתמש במילה אדם כפי שהוא
נמצא בשימוש מעל ,זה התייחסות הגזע האיש ולא על כל מין גזע ,וככזה המילה צריך להופיע באותיות רישיות.
 .זה את ההבנה שלי מבוססת על מה אלוהים אמר לנו בפסוקים הקודמים לבחור הזה ,וזה מה שנותן פסוק זה שההקשר שלה,
אלוהים עדיין מדבר על המרוץ ,גבר ,כמו שהוא ברא על היום השישי של יצירת...
זה טעות נפוצה המפנה הפסוק הנ ל מבראשית האדם ,זה ובכך הביא לאמונה כי אדם היה האיש הראשון אבל אין מילה של אדם,
עד לאחר היום השביעי ,פסוק זה להיות חלק של יום השישי מתייחס לפיכך המין של הגבר ,ולא כל אדם אחד .אלוהים הקים איש כגזע
על פני האדמה על היום השישי של הבריאה ,לא אדם אחד אדם.
נכון ל פסוק זה ,אלוהים הוא להסביר את האדם המין הזה ,נוצר מן "אבק של הקרקע "-לרוב ,מי דיברתי ,בעניין זה ,מאמינים
כי אלוהים לקח את ערימת האדמה בצורת זה דמות אשר היא הדמות של גבר ,ואז נתן כי ערימת עפר החיים ,מאדם זה התעוררו.
זה שלי מתוך אמונה והבנה כי כאשר אלוהים משתמש במילים כדי לתת הדרכה או הסבר ,למילים האלה יש תמיד משמעות
ומטרה .עם זה בחשבון ,איזו משמעות שלאלוהים יש במשפט כזה" ,אבק של האדמה?"
זוכר :בכל התנ ך ,אלוהים משתמש  symbolismsכדי לתת הדמיה גרפית של מה הוא מנסה להסביר.
אני רואה את הביטוי הזה" ,אבק של הקרקע ",בתור אחד סמליות כאלה .מהי אם כן האבק של הארץ? זה יחזיר אותנו היום
השלישי הבריאה.
 ,אלוהים אמר":תן את המים מתחת השמים להיות התאספו ביחד אל מקום אחד ,ולתת האדמה דריי מופיעים" :וזה היה אז בראשית
1:9

היום השני ליצירה ,אלוהים חילק המים אחד מהשני עם מן הרקיע ,אשר אלוהים ואז שנקרא גן עדן ,אבל על היום השלישי של
הבריאה אלוהים את מקבץ המים מתחת השמים אל מקום אחד .במילים אלה ,אלוהים נותן הסבר התוצאה הסופית שלו ליצירת על כדור
הארץ ,למקום אחד .
זכור :מן ההסבר שלי של היום הראשון של הבריאה ,במאמר ,שכותרתו "מבריאתו של האלוהים ",שבו הצעתי כי הטופס
המקורי של האל הבריאה היה זה היה  ,H2Oכלומר למה אלוהים קורא לזה "המים ".בראשית  .1:2אלה המים זהה ,או מימן וחמצן הם
אבני הבניין המקורי של היקום ואת כל הרכיבים האחרים הקיימים כיום נוצרו במרכז הפרוטו-כוכבי היקום שהוקם.
המים אלוהים והמחקר במקום אחד שנמצאות מתחת המים כי אלוהים קורא עדן הן את אשר כדור הארץ נוצרות מ .כאשר
מסתכלים עם המחשבות שלך על מה אלוהים אומר ,אתה רואה את כדור הארץ ככדור של מים ,אבל אז אלוהים ומצווה מופיעים האדמה
היבשה ,והיא עושה .הפעם המים הוא למעשה האוקיינוסים של כדור הארץ ,האדמה דריי היבשות ,עקרה וללא חיים.

אלוהים לא לספר לנו על התהליך הוא נהג לקחת את המלאכים עליהם להשיג את המים הארציים .לפחות אלוהים איננו מספר
לנו במילים נכתב כדי לקרוא ,אבל ,אלוהים אומר לנו איך תהליך זה אירע ,וכי הוא דרך התבוננות היקום סביבנו ,מה שנקרא מדע.
המדע אומר לנו כי כוכבי הלכת נוצרו מתוך "אבק" של הכוכבים .התפוצצה ב Super Nova -במהלך השנים הראשונות של
היקום הזה . .זה זה "אבק" האדמה והכל על כדור הארץ עשוי ,כל ,סלע ,כל פיסת הקרקע העליונה ,וכו ' .בהתחלה ,כפי הראיתי לעיל,
כדור הארץ היה עקרה וללא חיים .ואז אלוהים נתן החיים בארץ.
 ,אלוהים אמר":תן כדור הארץ לפלח דשא ,עשב מניב זרע ,הפרי עץ מניב פירות לאחר בדברים ,זרעו של מי הוא עצמו ,על פני
האדמה ":זה היה אז בראשית 1:11

אם תסתכלו מקרוב על פסוק זה תוכלו לראות כי אלוהים אינו אומר לנו שהוא ברא את הדשא או עצי הפרי ,אבל האדמה
שמטילות . .זה לא כדור הארץ שגדל הדשא ,לא מזרע אבל הזוהמה של כדור הארץ עצמו ,זה אומר כי אלוהים נתן את החיים בארץ .
בשלב זה בבריאה ,כדור הארץ היא כבר לא עקרה ,ללא חיים ,אבל יש לו מפעל חיים כמו דשא ועצים ,אשר כולם נבראו מן
הארץ.
ואז על היום החמישי של יצירת אלוהים אומר לנו זה:
ואלוהים אמר",מה אתה עושה .תן את המים לפלח כשמש היצור נע תחפצי החיים ,ועופות עלול לעוף מעל האדמה ב הרקיע הפתוח
של גן עדן .אלוהים ברא את הלווייתנים נהדר ,כל יצור חי ",movethהמים הביא ושוב בשפע ,לאחר מינם ,ואת כל פאול המכונף לאחר מינו:
אלוהים ראה שזה היה טוב .בראשית 2:20-22

כמו עם הצמחים אשר נבראו מן האדמה היבשה ,אז לעשות את היצורים החיים ,היצור נע זה הגולמיות החיים ,צא מהמחבוא,
האדמה היבשה אלא מן המים של הים .אז זה נותן הסבר אם העוף באה הראשון או הביצה ,התשובה היא לא ,אלוהים הגיע קודם וגרם כי
המים צריך לפלח את היצורים החיים.
הביטוי "לאחר הטיפוס שלו ",מתייחס לעובדה כי כל היצורים החיים ,צמחים ובעלי חיים האלה יש את היכולת להתרבות .זה
לא היה בשביל אלוהים נותן יכולת זו ,החיים קיימים רק כל עוד את הדבר הזה שאלוהים נתן לחיים היה בחיים .אם זה שאי אפשר
לשחזר ,אז שם יהיה יותר אחרי זה.
הנקודה שאני מנסה לעשות זה כל החיים על פני כדור הארץ שכדור הארץ מקורם האבק של הארץ כי הימים הם סטאר-דאסט,
כמו האדמה היבשה ,וזה מהם החיים עלתה .בן אדם להיות אחר של בעלי החיים היוצרת על כדור הארץ אלוהים על היום השישי של
יצירת לכן ,כוכב אבק כמו גם ,וגם בגלל זה אדם נוצר מעפר האדמה .
הוא בדרך זו את האיש הזה כמו כל היצורים החיים על פני כדור הארץ ,הוא התוצאה של תקופה ארוכה של האבולוציה .לא
צרוף מקרים האבולוציה הציע את דרווין ,אבל האבולוציה מבוקרת ,לפיה אלוהים מפעם לפעם לעדן את תהליך כדי להפוך את
האבולוציה לפתח כפי שהוא התכוון שצריך; מאת התענוג של אלוהים .לכן ,כאשר אלוהים אומר לנו כי הוא "איש נוצרה האבק של
הארץ" ,זה אבק כוכבים שהוא נותן התייחסות.

אז מה עושה  Paulלהפנות כשהוא אומר לנו כי נשים הן שכפוף לגברים?
שהאל נטע מזרחה גן ב ;Eden -ואת שם הוא שם אדם אשר הוא תיכנן .בראשית 2:8

אלוהים דיבר הראשון של הקמת האיש מינים על היום השישי של יצירת:
כל-כך אלוהים ברא את האדם בצלמו ,בצלם אלוהים יצר הוא לו; זכר ונקבה שנוצר הוא אותם .בראשית 1:27

כאשר אחרי הגבר הוקם על היום השישי של הבריאה ,האל נח על היום השביעי של יצירה ,ואז ביום הבא ,שבו אני קורא היום
השמיני ,שבו אנו עדיין חיים היום ,אלוהים צעד אדם אחד נוסף .אני רואה היום התשיעי של יצירת כאשר הישן וארץ ישנים עוברים
משם ,אלוהים מקים חדשים וארץ חדשה.
יהוה אלהים הקים איש האבק של הקרקע ולאחר ויפח נחיריו נשימת החיים; ואת האדם נהיה נפש חיה .בראשית 2:7

בפסוק זה ,אלוהים הוא מהעלאה מה הוא כבר עשה ,כי הוא הקים איש על היום השישי של הבריאה ,אך עם מידע נוסף ,בכך
שהוא גרם לאיש לצאת מהמחבוא האבק של הקרקע .האל הזה עושה כדי ליידע אותך ואת אותי מאיפה שבאנו ,זה כמו החיות האחרות
שבאנו מעפר האדמה אשר הוקמה מתוך האבק של הכוכבים .ואז אלוהים אומר לנו כי הוא לקח איש המין ,מפיח רוח האדם נפש חיה.
בדרך זו ,אלוהים מראה לנו ,כי הוא רומם האיש מעל לשאר החיות הוקם ביום השישי ,נתן לנו לא רק החיים ,אלא גם נשמה. .
זה מה שהוא עשה לא לאדם אחד ,אדם ,אלא גזע שלם של גבר
שהאל נטע מזרחה גן ב ;Eden -ואת שם הוא שם אדם אשר הוא תיכנן .בראשית 2:8

אבל עכשיו בספר בראשית  . 2:8אלוהים לא מדבר של מין האדם אלא של אחד המינים הזה ,אדם ,מיוחד במינו.
אלוהים מקים גזע האדם לאחר מכן לאחר שאלוהים שותל גינה ,הוא לוקח אדם אחד מגזע זה ,מציב את זה לתוך הגינה אלוהים
נטע .היא זו שדרך אדם זה הוא אביו של אדם ,לא כי כל בני האדם הוא דם צאצאים אותו ,אבל אדם היה האדם הראשון שאלוהים לקח
כבן שלו ,כי כל אדם מאז אדם יש את הפוטנציאל להיות בניו של אלוהים.

שווה תחת אלוהים
זה הראו כל זה לך ,אולי אתה יכול לראות כי הזכר של המין אינו גדול מ הנקבה ,וגם הנקבה גדולה יותר מהזכר ,הם שני בני
המין של הגבר ,שווים ,שנוצרו בידי האל בדמותו של האל.

 Paulממשיך בטעות
אני של המוח במילים הבאות ,לאחר יותר חושף קדומות אישי של  Paulואת המצווה לא מאלוהים.
עבור מטרה זו צריכה האישה יש כוח על הראש בגלל המלאכים .אף על פי כן אף אחד לא הגבר .בלי האישה ,וגם לא את האישה
ללא הגבר ,באל -אל הקורינתיים 11:10-11

יש לך מושג מה  Paulמדבר כאשר הוא מתייחס" ,יש כוח על הראש בגלל המלאכים?" כל מה שאני רואה זה  Paulכה נחושה
כי נשים פחות מאשר גברים ,כי יש על הראש חשפו היא בושה וחרפה של  effronteryנגדו באופן אישי וגברים באופן כללי.
על כמו האישה של האדם ,למרות זאת הוא האיש גם על ידי האישה; אבל כל הדברים האל .אל הקורינתיים 11:12

למרות הפסוקים הקודמים של  ,Paulאני מרגיש כי בפסוק זה  Paulמנסה לשכנע את כולם שהוא צודק על נשים ,על ידי שידול
אלוהים את הנושא באומרו" ,אבל כל הדברים של אלוהים  ".אם דבריו אינם מספיקים לשכנע אותך ,ואז על ידי הזרקת המחשבה כי מה
הוא מדבר למעשה ניתנת לו על ידי אלוהים ,אז אם אתה אוהב את אלוהים אתה צריך לקבל את המבט שלו ולתת לא חילוקי-דעות ,כפי
שאני עושה.
כפי שאמרתי מקודם Paul ,הוא הנבחר נביא לגויים ,אבל אני פשוט לא יכולה לקבל כי אלוהים כופים עבדות וירטואלי על כל
אחד הילדים שלו ,זכר או נקבה.

תשפטו בעצמכם
לשופט את עצמכם :האם זה נאה כי אישה מתפללת לאלוהים חשפו? אל הקורינתיים 11:13

אם אלוהים נתן המצווה  Paulלהטיף לנו את הדברים האלה ,ואז  Paulמעולם לא הציעו שאנו מחשיבים את הנושא לעצמנו,
"שופט את עצמכם ",כפי שהוא בפסוק לעיל .המצווה של אלוהים זה פקודה ,ויש לנו לציית ולא לתת שיקול דעת באשר לסגולותיו.
 Paulנתן יכולת לתת שיקול ,אומר לי שזה כל דעה של  ,Paulלא המצווה של אלוהים.

הדרך של הטבע
 Dothאפילו לא הטבע עצמו ללמד אותך ,כי אם אדם יש שיער ארוך ,זו בושה לו? אבל אם אישה יש שיער ארוך ,זה תהילה לה:
כי השיער שלה ניתנת לה כיסוי .אל הקורינתיים 11:14-15

אין לי מושג איפה בטבע להשוות בין איפה חיה זכר יש שיער ארוך זה חבל אליו ,וגם אם חיה נקבה יש שיער ארוך זה תהילה
לה .מה עם האריה? זה האריה הזכר בעל השיער הארוך הראשי שלה ,את הראשי לתהילה של האריה הזכר ,ואילו לנקבה יש אין הראשי.
מה לגבי האיש סמפסון ,זה היה סמפסון ארוך שיער נתן לו את התהילה שלו ובכוחו ,כאשר זה היה חתוך ,הוא היה גם .כפי שאני
רואה זאת ,הנחת היסוד כולו של  Paulהוא רווי קדומות אישי ולא כל מצווה מאלוהים.

אם אינך מסכים Paul
 ,אבל אם כל אדם שנראה מעוררות המחלוקת ,לנו אין מנהג כזה ,גם הכנסיות של אלוהים .עכשיו בזה אני מכריז לכם אני רוצה
לשבח אותך .לא ,זה כן לבוא יחד ,ולא לטובה ,אבל לרעה .אל הקורינתיים 11:16-17

עוד פעם אני רואה פסוק זה כמו  Paulמנסים לכפות את דעותיו-הקדומות נגד נשים על כל מי לוקח לב ב הטפותיו .בפסוקים הנ
ל  Paulהשמעת שלו עם כל הכבוד למי לנזוף דעתו ,אומר להם להתאחד תחת זלזול דבריו אלה איכשהו טוב אבל רע.

המילה " "Contentiousמוגדרת בתור :גורם או עלול לגרום חילוקי דעות וסכסוכים בין אנשים עם נוף שונות .עד כמה אני
מודאג  Paulמנסה לכפות אידיאולוגיה על קהילות שלו שאינו נתמך על ידי אלוהים ,אם אתה לא מסכים עם  ,Paulכמוני ,אז את מתנהגת
"במחלוקת" ,לכן איכשהו מסוכסכים עם רצונו של אלוהים.
אני מכבד את  Paulבכל כתביו אחרים ,אך לדעתו של נשים ,אני חייב לא להסכים .אם עושה אז שמתי את עצמי בניגוד.
אלוהים ,אני מצטער ,אבל עד אלוהים מראה לי כי  Paulלמעשה כהתפתחויות כוונתו של אלוהים ,אני בטח לא מסכים בהתאמה.

נכנס פולחן ביחד
קודם כל ,כאשר אתם באים יחד בכנסייה ,שמעתי שיהיו החלוקות; ונדמה לי חלקית ,כי בטח יש גם כפירה ביניכם ,הם אשר אושרו
עשויים להתבטא ביניכם .אל הקורינתיים 11:18-19

בפסוק זה  Paulלוקח את הניסיון שלו כדי להשליט את האידיאולוגיה שלו ,לגבי נשים ,קהילות שלו על ידי רומז כי אלה שלא
מסכימים איתו הם כופרים ,וכי הקהילה בתוך הכופרים הדרגות שלו .אם  Paulהיה לקרוא את כל זה כי שכתבתי ,אשר מטפל את
התנגדותי איתו ,איך הראו כי היחס שלו כלפי נשים הוא לא כפי שאלוהים מתכוון ,הוא היה מגנה אותי בתור כופר .לכן ,עד שכל אחד
מכם להחליט בהתבסס על מה  Paulכתב מה נתתי כמו סתירה ,מה התנ ך מציג את הגישה של אלוהים כלפי נשים ,וזה מי זה בטעות.

האדון
שאנחנו מתאחדים.
כאשר אנחנו נכנסים ביחד ולכן במקום אחד ,זה הוא לא לאכול האדון .אל הקורינתיים 11:20

אני לא יודע אם עוד מישהו שם לב לזה ,אבל בזה לעיל פסוק  Paulאיננה מתוך דיון בנוגע לנשים בכנסייה והיא ואז קפץ לתוך
דיון נפרד לחלוטין ,אני יכול לראות ללא קשר מה הוא דיבר על לפני.
אם מישהו מכם צריך לקרוא השיעורים כלול בדף אינטרנט זה ,שכזכור ,שיש לי תלונה זה הפסוק בפרק מספור מערכת,
לפעמים נפרדו נושא שיראה כאילו הדיון היה נגמר ,כאשר למעשה את הפסוק הבא או שניים היה המשך של הדיון.
בפסוק זה לעיל ,את הכל רק ההפוך .הפסוק הנ ל להיות תחילתו של נושא אחר כדאי לכן יש כבר שמספרה פרק נפרד מתוך
פרק  .11שינוי מוחלט זה נושא מכתיב ,למיטב ידיעתי .אבל תני לנו לקרוא ,לראות אם יש מתאם לנושא של הנשים וזה בא יחד כפי
שהוא מתייחס אכילת ארוחות.
 Paulנראה אומר בפסוק לעיל זה; "כאשר אנו מגיעים ביחד על הקהילה ,אנחנו לא באים יחד כדי לאכול ארוחה ",המטרה
שלנו בא יחד נמצא אחווה של האמונה .קהילה יכול לבוא יחד ויש לכם ארוחה ביחד ,לא הופך את הארוחה הזאת הוא אירוע מיוחד כגון
התבוננות האדון.

בפסוק לעיל  Paulבאים ,ואומר לנו" ,זה לא לאכול האדון" -בכך  .Paulהוא אומר לנו כי הדיון החדש הזה שהוא עוסק אינו על
הסעודה לורדים ,אז למה אתה חושב  .Paulמעלה את הנושא הקשור האדון?

כל אחד וטעמו שלו יש ארוחת ערב
עבור אכילה כולם לקח לפני השני שלו עצמו ערב :אחד הוא רעב ,אחרת הוא שיכור .אל הקורינתיים 11:21

ההבנה שלי של  Paulמה אומר כאן היא חלק מאיתנו הם עדיף מבחינה כלכלית ,כך אנו מסוגלים לקנות ולאכול איכותיים יותר,
כמות גדולה יותר של אוכל מאשר אחרים ,אשר אינם כל כך טוב את .לכן כל אחד יש לנו משלנו ערב לאכול ,כי זה הכי טוב כי אנחנו לא
להתהדר מקומנו בחברה לפני אלה לא כל כך טוב את.
אם יש לך סטייק לארוחת ערב ,כי אתה יכול להרשות לעצמך ,אבל השכן שלך יכול להרשות לעצמי רק של המבורג ,אז זה
משפיל את יכולה לאכול באותו שולחן כמו שכנך וגס .לכן ,מה  Paulנראה אומרים את זה כאשר אנו הולכים לכנסייה ,זה צריך להיות על
הפולחן של אלוהים ולא לאכול ארוחה משותפת עם אחרים בקהילה שלנו.

לאכול בבית
מה? האם יש לך בתים לא לאכול ולא לשתות? או מתעבים  yeכנסיית האלוהים ,ולא לבייש אותם זה לא? מה להגיד לך? האם אני
רוצה לשבח אותך בזה? אני רוצה לשבח אותך לא .אל הקורינתיים 11:22

פסוק זה ואז נותן תמיכה להבנתי לעיל .אין ספק ,זה הגיע להיות מותאמת אישית בקרב קהילות מוקדם ,כי כאשר האנשים באו
יחד בתוך הכנסייה ,כי הם עוסקים גם לאכול ארוחה ביחד ,אבל בכל אחד מהם הביא את האוכל שלהם וכמה היה שפע ועוד קצתPaul .
מספר קהילות אלה כי זה מנהג גרוע ,כי היא חושפת את הפער בין היכולות הפיננסי של אלה הקהילה באותו.
 Paulאומר במקום לבוא לכנסייה עם כוונה לאחר הארוחה שלך ,אתה צריך לאכול בבית-מביאים שום דבר איתך לכנסייה.
בדרך זו ,את לא מביישת אף אחד שיש לו פחות ממה שיש לך.

קהילת האוכל
בהמערב הישן של אמריקה ,אנשים שגרו בהם עד הוסר אחד מהשני מן הבניין שהם השתמשו בו בתור מכלול הכנסייה ,זה
נדרש יום שלם של הולך ואני חוזרים מהכנסייה ,ולכן היה צורך שהם הביאו מזון עם אותם .האנשים האלה מימוש הדאגה של Paul
בשילוב המאכלים שלהם יחד עם אחרים של הקהילה במבחר בסגנון מזנון ,שממנו כל יכול לבחור מה הם רצו לאכול .באופן זה שאף אחד
לא היה להיות מבוייש על ידי מישהו אחר ,הרבים כמו שהם היו מסוגלים ,תרמו הארוחות המשותפות.

הסעודה האחרונה
כי קיבלתי של אלוהים זה אשר גם מסרתי לכם ,כי אדונינו ישו באותו לילה שבו הוא נבגד לקח לחם :כאשר נתן תודה ,הוא בלם
אותו ,ואמר",קח ,לאכול :זה הגוף שלי ,ששבורים בשבילך :זה לעשות לזכרי .לאחר באותו האופן גם והוא לקח את הגביע ,כאשר הוא היה
שספג ,אומר",כוס זו היא בברית החדשה בדם שלי :זה לעשות כן ,למוד כפי  yeלשתות את זה ,לזיכרון של לי אל הקורינתיים 11:23-25

בפסוקים  3לעיל Paul ,נותן התייחסות מה נודע בתור הסעודה האחרונה ,שבו בישוע הראה באופן סמלי את הגשמת אמיתי
ונכון פולחן האל כפי שנדרש על ידי בניו או האמנה השלישי ,שבו אתה יכול למצוא . Matthew 26: 26-28
כדי להבין טוב יותר את ההקשר של מה  Paulאומר לעיל ,יאמר על הפסוקים הבאים ,אנו קודם צריכים לקבל הבנה טובה יותר
של למה ישוע ,השליחים ישב לאכול יחד ,באיזו שעה של היום זה קרה.
למה מתייחס לעובדה כי זה היה היום הראשון של התצפית פסח השבוע ,כי ביום הראשון ,החיה פסח הוא צריך לאכול כמו
הזיכרון של אלוהים כל לשחרר את הישראלים הראשונים של עבדות מצרים.
הזמן של היום הוא בערב של היום הראשון ,ולכן הוא הארוחה של הפסח אשר ישוע ,השליחים היו עוסקת אכילה.

הבנת ארוחת פסח
עכשיו יש לנו להבין את חשיבותה של ארוחת פסח ישוע ,השליחים היו לוקחים שמירה על.
ויאמר שויהי ,כאשר ישו סיימו כל האמירות האלה ,תלמידיו",יה יודעת שאחרי יומיים חג הפסח ,בנו של גבר נבגד להיצלב".
 Matthewכו2-

אתה רואה ,כי אשר נקראה בשם הסעודה האחרונה ,החל בתור שמירה על המשתה הראשון של הפסח .הפסח הוא שמירת שבוע
מתחיל ביום ה 14-של החודש שאנו מכנים מרץ ,עד היום העשרים באותו החודש או תצפית יום שבע .ההוראות על איך לשמור הפסח
מוצג לפי הפסוקים שמקיפים.
 ,היום הזה יהיה לכם הזיכרון; ו יה תשמר זה סעודה לאדון לאורך כל הדורות שלך;  yeאשמור אותה סעודה על ידי פקודת לנצח.
יציאת מצרים 12:14

יש לי עבור זמן רב האמינו שמירה על הפסח הוא דרישה של האמנה השני שהאל יצר עם הישראלים הראשונים שלאחר מכן
 Mosesממצרים ,כל דורות לאחר מכן לעם ישראל ,אשר הוא מי האמנה השנייה חלה ,ולא אלה הקדושים של אלוהים אשר תחת החדש
או כפי שאני קורא לזה האמנה השלישי.
אלוהים הראה לי משהו אומר לי ,כי שמירת פסח למעשה חלה על מי חסידיו של תורתו של ישוע ,ולכן הם חלק האמנה השלישי
גם כן.
זוכר :אלוהים לא מדבר רק על אלה של הישראלים הראשונים ,בפסוק לעיל של שמות ,אלא כל הדורות של בני ישראל.

זכור

גם :ישראלית זה לאף אחד ,מי שומר את המצוות של אלוהים  ,עם הופעתו הראשונה של ישו ,יש העדות של ישוע

המשיח .כלומר ,אתה ואני ,לאמץ את תורתו של ישו ,לשמור את עשרת הדברות כמו שיש מילא משופרת על ידי ישו ,הם גם כאשר
מדברים אליך על ידי אלוהים בפסוקים שלעיל ,הבאים .זה אומר לי כי הקדושים של האל אנו גם נדרשים לשמור שמירה על הפסח.

י ד מרץ
שבעה ימים יהיה בבהמה תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ; אפילו ביום הראשון יה אשים משם לוון מחוץ לבתים שלכם :עבור מי
שצריך  eatethשפירורי הלחם מהיום הראשון עד היום השביעי ,את הנשמה יכרת מישראל .יציאת מצרים15 :12.

שמירת פסח מתחילה ביום ה 14-במרץ ,ללא התחשבות באיזה יום בשבוע הנופל על .משנה לשנה ,היום של השבוע יהיה שונה,
לעיתים קרובות ,הראשון ולכן ביום האחרון של פסח עלול ליפול ביום השבת ,אך שמירה על הפסח ,יום השבת הוא לא נתון שיקול.

לחם ללא שמרים
אני לא בטוח למה אלוהים אז הוא תובעני לגבי אכילת לחם ללא שמרים ,אבל אלוהים ,וככזה אנחנו שרוצים לתת אמיתי ונכון
תפילה לבורא שלנו ,חייבים לעשות כמו שאלוהים ציווה ,גם כאשר איננו מבינים מהי המטרה מוגשת על ידי מה הוא דורש מאיתנו.
אלוהים לתת קצת הסבר הפסוקים הבאים.
ואתם תאכלו לחם חמץ אין בזה; שבעה ימים ואזי אתה לאכול לחם שבצקו לא החמיץ שם ,אפילו לחם חוקם :כי אתה camest
ושוב לצאת מארץ מצרים ב  :hastכך י זוכר את היום כאשר אתה  camestושוב לצאת מארץ מצרים כל ימי חייך .דברים 16:3

אם קראת את כל הסיפור של יציאת מצרים ,של שמירה על הפסח ,תבינו כי העם לא היה זמן לשים לוון בבצק לחם בלילה שבו
אלוהים הביא מוות על הראשון נולד של מצרים . .זה מסיבה זו כדי לזכור כי צאתם ממצרים נמצא  ,hastוזכור שאלוהים רוצה .את זה
הם כאשר אוכלים לחם ללא שמרים.

לחתוך מישראל
עברו את ההבנה שלי עד לדעת את זה ,כי מה אלוהים אומר ,הנשמה יכרת מישראל ,מתייחס לעם ישראל ,וכן לא מהקהילה ,כי
הפסח להחיל רק על פי האמנה השנייה ,בזה אני טועה.
שבעה ימים יהיה בבהמה תאכלו לחם שבצקו לא החמיץ; אפילו ביום הראשון יה אשים משם לוון מחוץ לבתים שלכם :עבור מי
שצריך  eatethשפירורי הלחם מהיום הראשון עד היום השביעי ,את הנשמה יכרת מישראל .יציאת מצרים:15 :12.

בפסוק לעיל ,אלוהים מתייחס ניתוק של הקהילות של בני ישראל ,או את הקדושים של אלוהים.
אם לא תציית אלוהים בכל הדברים ,אפילו כאלה אתה לא מבין ,אז אתה מתנהג המרה את דבר האלוהים פי ,זה מוציא אותך
מלהיות צדיק בעיניו של אלוהים .אם אתה צדיק ,אז הוד סגידותך נופל קצר את מה שאלוהים מצווה של בנו ,הוד סגידותך ולכן הוא
לשווא.

מסקנתי
ואז זה אומר לי מי הם חסידי תורתו של ישוע הם נתון בידיו של שמירה פסח ,בדיוק כמו הישראלים הראשונים היו ,וכולל לא
אוכלת שאור לחם שלך.

ולאולם הקדושה
 ,ביום הראשון יהיו ולאולם הקדושה ,ולא ביום השביעי יהיו ולאולם הקדוש לך; אין סגנון העבודה של ייעשה בהם ,זה כל גבר
חייב לאכול ,זה יכול להיעשות רק מכם .יציאת מצרים 12:16

ביום הראשון של שבוע פסח ,היום האחרון של שבוע פסח יש להיות ולאולם הקדושה.
המילה "ולאולם" מוגדרת כ:
 .1אסיפה רשמית גדול,
 .2קוראים של פגישה רשמית,
 .3נחשב מפגש של החברים הבכירים של הכנסייה או הקהילה.
כמו בשימוש הפסוק הנ ל ,זה חלה על כל הקהילה ,ולא רק החברים הבכירים.
באמצעות המילה "קדוש" כמו מזהה של סוג ולאולם ,אלוהים בכוונת כי המפגש הזה הוא בעלי אופי דתי ,ולכן הוא חלק חשוב
של פולחן האל אמיתי ונכון.
מה זה אומר לי ,הוא כי ישנם שני חג המהווים חלק שמירה פסח ,הראשון שיתקיים ביום ה 14-של חודש מרץ ,השני שיתקיים ב
 21-יום של חודש מרץ.

לעבוד
אלוהים ואז ממשיך להורות כי יש להיות לעבוד ביומיים האלה .בדרך זו אלוהים בכוונת כי היומיים האלה ,הראשון והיום
האחרון של הפסח ,הן כדי להיות מטופלים באותו כפי הוא יום השבת ,כי תהיה עבודה המבוצעת על-ידי מישהו מהקהילה או שניתן
להגדיר בתור ישראלית.
זכור :יומיים אלה או לא יפלו ביום השבת ,למרות זאת ,הם יש להקפיד גם יום השבת ,חוץ מזה הכנת מזון מותר עבור יומיים
אלה ,ואילו פעילויות כאלה ,כמו הכנת ארוחות ,אסורה ביום השבת.

ישוע ,הפסח
וזה מביא אותנו חזרה לשמירת פסח ישוע ,השליחים עוסקים .זה גם מראה לי את זה כי ישוע הוא התבוננות הפסח זה עלינו גם,
כמו חסידי ישוע המשיח.
עכשיו ביום הראשון של החג של לחם ללא שמרים התלמידים באו אל ישוע ,אומר לו",איפה וילט כי אנו מכינים לך לאכול הפסח?"
Matthew 26:17

שימו

לב :הפסוק הנ ל אומר כי זהו היום הראשון של הפסח ,בניגוד האחרון או יום השביעי הפסח.

אנו יודעים מן האמור לעיל ,כי מדובר ביום הראשון חג הפסח ,כי מדובר לכן הארוחה ולאולם הקדושה של היום הראשון הפסח.
במהלך הארוחה של היום הראשון של התצפית פסח זה החיה שהקריבה עצמה הוא צריך לאכול כפי שניתנה תחת האמנה השנייה.

כפי שהם אכלו
 ,כפי שהם אכלו ,ישוע לקח לחם ,ו מבורך ,ו בלם ,ו נתן אל התלמידים ואמר",קח ,לאכול; זה הגוף שלי" Matthew 26: 26

פריצה של לחם
שימו

לב :הפסוק הנ ל אומר לנו שישוע ואכילה השליחים היו כבר לפני אלוהים לוקח את הלחם ואת מעברי . .אני להצביע

זה להראות שיש מעשה לשבור את הלחם ,כשלעצמה אין משמעות מיוחדת או משמעות; זה פשוט אומר שהם היו כבר התיישב ו כבר
אכלו את הארוחה שלהם.
כאשר ישוע ולאחר מכן מנתקת את הלחם ,ישוע הוא שימוש הלחם דוגמה סמלית לגופו ,שבור ,ולחץ הדם שלו אשר נשפך,
עבור מחילת החטאים של אלה אשר הקדושים של אלוהים .בדרך זו אלוהים נותן הוראה אתה ואני על היבט של פולחן האל אמיתי ונכון.
אני לכוון את זה החוצה ,כי זה כבר אמר לי על-ידי מספר ,כולל זוג מוסמך כמרים נוצרים ,זה המונח" ,שבירת לחם ",מתייחס
ולאולם הקדושה ,ואילו אני מתעקש כי המונח הוא כלום והיה בשימוש בתועלת עת שאנשים התיישבנו לאכול ארוחה ,ואני לא רק ב
ולאולם הקדושה.
כדי להראות כי אני צודק ,אני רוצה לציין ,כי הפסוק הנ ל אומר לנו שהם כבר החלה לאכול ,ותוך כדי כך הם כבר היו מעורבים
במעשה שבירה של לחם .
נכון שזה היה היום הראשון הפסח ,כי המפגש הזה אכן היה ולאולם הקדוש ,אך הביטוי" ,שבירת הלחם" ,שימש מתייחס לא רק
אירועים וארוחות.

דם הברית החדשה
והוא לקח את הגביע ,ולא נתן תודה ,נתן להם ,אומר",שתה יה כל זה; לכך היא הדם שלי של הברית החדשה ,אשר נשפך בעד
מחילת חטאים רבים Matthew .לסליחת28-

בדרך זו אלוהים היא באמצעות הלחם והיין לסמל לא רק את הקורבן שלו ,אבל זה בגלל הקרבה שלו" ,רבים" של מחילת
החטאים .אני הדגישו את המילה "רבים" כדי לגבש הביתה את העובדה כי ישו לא אומר שכל האנושות ,אבל זה "רבים" יידע את מחילת
חטאיהם .זה כדי לציין כי רק אלה מזכות אותך כמו הקדושים של אלוהים יהיו חטאיהם נסלח .אם לדחות את תורתו של ישו ואתה
ממושמע ,לאחר דברות האלוהים ,החטאים שלך לא ייסלח .זה חשוב ,כי כל כך הרבה נוצרים חושב כי הקורבן של ישו ,נותן מחילה על
כל המין האנושי ,כאשר פסוק זה עושה את זה ברור ,זה רק "רבים" ייסלח.
אם אתה חי את חייך בחטא ,להיכשל בתשובה החטאים האלו ,בקש מחילה מאלוהים ,איך אתה יכול לחשוב כי ישוע אתה עדיין
ייסלח ואת זה תוכלו למצוא את הדרך שלך ,בגלל חסדו של אלוהים ,לגן עדן?
זוכר :אלוהים אומר לנו כי אהבת אלוהים ,על ידי להיות צייתנית למילה שלו או את מציגה את עצמך בתור לשנוא את אלוהים
על ידי סרבתי .רק אלה אשר הם צייתנים עד ה  Wordל תורת אלוהים נחשב להיות הקדושים של אלוהים.

הפסח ,האמנה השלישי
כפי שציינתי קודם לכן ,הפסח הוא לא רק באחריות של אלה מכוסה תחת האמנה השנייה בין אלוהים לעם ישראל ,כי לעם
ישראל היה מורכב רק את הקדושים של אלוהים ,או את בני ישראל ,אלא כי זה היה גם באוכלוסיה שלה אלה לא האמינו ,ולכן לא
הצליחה להיות מוגדר של הישראלי .זה אלה שאינם בני ישראל אשר אלוהים ציווה כי הפסח להישמר .אף-על-פי רוב לעם ישראל שמר
הפסח בזמן טיול ישוע בינינו ,לא כל מי שעשה היו למעשה בני ישראל כפי שהם מוגדרים ,פשוט כי הם לא לשמור כל תורתו של
אלוהים.
אנו ,חסידיו של תורתו של ישוע ,הם אלה לאמץ ולציית תורות אלה ,הכוללים לשמור על עשרת הדברות ,אך ישנם רבים אשר
לא שומרים כל ישוע לימד אבל מי בכלל אז השיחה עצמם נוצרים .הדתות האלה שנקראים כריסטיאן ,אני לא ידוע לך כי למעשה לשמור
על הפסח כפי זה נצטווה יוחזקו על ידי אלוהים ספרים של שמות ,ויקרא ,דברים.

להקריב חיה
הנה הדבר שאני רוצה לציין ,עם זאת .עם ההקרבה של ישוע ,יש עוד הקצבה או מצווה לבני ישראל לעסוק הקרבת בעלי חיים
יותר .ככזה אכילת החיה פ סח אינו נדרש .אין זה אומר כי חסידי תורתו של ישו כבר לא נדרשים לקיים את חג הפסח ,כי זה לא אומר ,זה
רק אומר כי ישוע החליף אכילת החיה פסח עם משהו אחר.

לחם ויין
ישוע נותן את הסמליות של הגוף והדם שלו בתוך הלחם והיין ,ישו מחליף את ההקרבה והאכילה של חיה עם שובר של הלחם,
שתיית יין ,אבל רק כפי שהוא מוצג על ידי ישו חייב להיעשות .זה מסתכם ישו הוא הפסח חדש עבור העם ברית חדשה .הכל בדיוק כמו
עם הפסח ישנים חוץ מזה תהיה ללא קורבן של חיה ,אשר מוחלף על-ידי שבירת הלחם ,את שתיית היין.
אנו נדרשים עדיין לצפות הפסח ,כי הוא נדרש כדרך לשמור בזיכרון שלנו ושל הדורות הבאים ,כל מה שאלוהים עשה של
הקדושים האלוהים בדמותו של הישראלים הראשונים ,להביא אותם מכבלי עבדות ,וגורם להם אומה של המאמינים ,אפילו אם אנחנו כבר
לא אומה עם גבולות.
מכל היבט אחר הפסח הם עדיין ישאר ,ביום הראשון מתחיל ביום ה 14-של חודש מרץ ,ביום האחרון הוא על היום העשרים של
מרץ .תהיה לעבוד ביום הראשון או יום השביעי של פסח החגיגה ,ואנחנו לא לאכול לחם זה הוא שפירורי .רק לחם ללא שמרים היא
לצרוך.
 .זה על יומיים אלו ,הראשון השביעי שאנחנו הסעודה לורדים ,ואת עוד פעם לעסוק חיקוקים הסמלי של"שבירת הלחם ושתייה
של היין".

אנא

רשמו :זה לא יין תוסס הנדרשת .כאשר ישו הפנה את המים אל היין ,היה זה מה שאנחנו קוראים כיום מיץ ענבים ,יין

לא תוסס .זה מוצג על-ידי השוואת את היין הטוב של כל היינות האחרים .זה בסדר אם אתה רוצה להשתמש יין תוסס בטקס הזה ,אבל
כאלה כמוני ,מי לא שותה אלכוהול מכל סוג שהוא ,באפשרותך להשתמש מיץ ענבים במקום זאת.
הסיבה לכן ,שישוע סעדו ,שתתה את היין היה לתת חדש הקדושים של אלוהים ,פסח חדש.

הברית החדשה
לאחר באותו האופן גם הוא לקח את הגביע ,כאשר הוא היה שספג ,אומר" ,את הספל הזה הוא הברית החדשה בדם שלי :זה לעשות
כן ,למוד כפי  yeלשתות את זה ,לזיכרון של לי" אל הקורינתיים 11:25

המילים" ,לזכרי ",לא תחול על ישוע לזכור הגבר בשר ודם ,אבל את תורתו של ישו ,החיבוק שלנו של תורות אלה ,ומאמצינו
לחיות לפי מוסריותו של אלוהים לימד על ידי ישוע ,כפי שהוצגה בעשרת הדיברות.
זוכר :ישוע מגדיר הקדוש של אלוהים באופן הבא.
"אלה מי לשמור את המצוות של אלוהים ,יש לך העדות של ישוע המשיח ".התגלות 12:17

עם הבנה זו של מי הוא קדוש או של ישראלית ,הוא גם הבין כי ככזו אנחנו חייבים להתבונן הפסח ולבצע זו שבירה של הלחם,
שתיית היין כזכר הדברים שאלוהים עשה להביא את העם ממצרים ,אלא גם כדי לשמור על הזיכרון שלנו את תורתו של ישו ,כמו גם את
הקרבת חייו תמותה על מחילת חטאינו.

עד הוא יבוא
בתדירות גבוהה כמו  yeלאכול את הלחם ,ולשתות את הספל הזה ,יה לעשות שהשמן המוות האל עד שהוא יבוא .אל הקורינתיים
11:26

המילים" ,עד הוא בא" הוא הפניה אל הופעתו השנייה של המשיח ,אשר הוא אומר כל עוד ישנם דורות של הקדושים של האל,
עד ישו חוזר ,ישוע הוא מפקד כל המאמינים כדי לבצע זה שמירה על הפסח ,כמו אלוהים-אלוהים ציווה.

ישוע ממלא
 .זה בדרך זו כי ישוע ממלא הפסח ...כפי שהוצגה במקור ,חיה שימש כקורבן סמליים אשר הצביע על ההתגלות של ישו .עם
ישו ,באמצעות הסמליות של שבירת הלחם ,ההקרבה של חיה כבר לא נדרש או מותר.

אזהרה
מה יומת יהיה לאכול לחם זה ,ולשתות את הספל הזה של הלורד ,unworthily ,ייאשם של גופו ודמו של האדון .אני הקורינתים
11:27

את מבינה את ההשלכות של למה  Paulמשתמשת המילה ",Unworthily" ,האזהרה הנ?
תחת השנייה האמנה רק אלה אשר היו אזרחי לעם ישראל ,להיות הם בני ישראל או לא ,היה מותר לאכול שתי ארוחות של
הפסח .זה הגבלה זו זהה  Paulהדוברת בפסוק לעיל.
אם אתה קורא לעצמך נוצרי ,אבל רק כמס שפתיים להיות נוצרי ,לא חיים כפי תורתו של ישוע אומר לנו לעשות ,על ידי
התבוננות לא השבת היום השביעי ,או לכל אחד אחר המצוות ,לאחר מכן אתה אינם הקדוש של אלוהים ,כך אינם ראויים להתכבד של
הסעודה הלורדים .בשל חוסר ערך עצמי שלך ,את הצביעות של שיתופ של הסעודה .אדוני ,אתה אשם ברצח? של ישו ,כאילו היית אחד
מן הנוכחים באותו היום ,אשר גינו אותו ואף צלבו אותו.

לא ראויה
אזהרה זו חשובה משום ישוע אומר לנו כי כל מי שמקבל את הסימן של החיה ,שהם אלה אשר ייפלו ממענים אמיתי ונכון פולחן
האל ,יטופלו עם אותה רמה של זעמו של אלוהים כמו השטן .כל מי כמס שפתיים להיות של ישו ,אבל לא לשמור את כל אלה ציוויים
מוסריים לימד אלינו על ידי ישוע ,לא לשמור ולציית כל עשר של עשרת הדיברות ,הם צבועים ,והם לא ראוי להתכבד של האדון.

השופט את עצמך
אבל לתת לאדם לבחון את עצמו ,אז תן לו לאכול את הלחם ,כוס בכוס הזאת .אל הקורינתיים 11:28

"לבחון את עצמו" היא להשוות את עצמך ,את האמונות והעיסוק שלך עם תורתו של ישוע ,עשרת הדיברות .אם אתה בטוח כי
אתה למעשה מצייתת האלוהים ,וכי אתה הקדוש של אלוהים בגלל את צדקתך על פי חוק דרכים האלוהים ,אז ותוכלו הסעודה הלורדים.
אם אתה מוצא אתה נופל קצר של להיות ישראלית ,אז לא במתחם חטאיך ידי שיתופ של הערב של האל.
הוא  eateth, drinketh unworthily, eateth, drinkethכיליון לעצמו ,לא אניני טעם הגוף של האל .למטרה זו רבים הם
חלשים וחסרי חולני ביניכם ,ולא רבים לישון .אל הקורינתיים 11:29-30

המילה " "Discernמוגדרת כ:
 -1לראות או שמה לב למשהו .זה לא מאוד ברור או ברור.
 .2היכולת להבדיל בין שניים או יותר דברים .
דוגמה לכך הוא בשבילך להמשיך ולצפות ביום הראשון בשבוע כמו השבת אדוני ,אף-על-פי אלוהים עושה את זה מאוד ברור
את היום השביעי בשבוע זה יום השבת של האדון .יציאת מצרים . 20:10
כי אם אנחנו יהיה לשפוט את עצמנו ,אנחנו צריכים להישפט .אל הקורינתיים 11:31

אם אתם מוכנים תראה את עצמך באופן ביקורתי ,ולהשוות מה אלוהים ציווה והוא הורה נגד האמונות שלך והעיסוק שלך,
כאשר אתה מבין כי אתה עושה ולא כפי שאלוהים אומר אבל באופן שונה או כנגד מה שאלוהים ציווה ,ולאחר מכן התאם את עצמך
להיות וצייתן אל האלוהים ,ואז יהיה סיבה לאלוהים לשפוט אותך.
זוכר :אלה אשר נמצאים הקדושים של אלוהים ,ובכך צדיק בעיניו של אלוהים לא צריך להתמודד עם פסק דין ביום הדין ,כי
הם כבר יש כבר הרימו לתוך העננים כדי להיות עם ישו ,כאשר הוא חוזר ,כי הם כבר מושלם בעיניו של אלוהים .אלו שנותרו חייבים
לכן להישפט.
 ,אבל כאשר אנחנו נשפטים ,אנחנו נמצאים תגובתו של הלורד ,כי אנחנו לא צריכים להיות נידונים עם העולם .הזין מהירה של האי,
אחיי ,כאשר אתם באים יחד כדי לאכול ,להשתהות אחד באחר אם כל אדם רעב ,לתת לו אוכל בבית; כי אתה מתקרב לא ביחד גינוי .ואת
השאר יהיה להגדיר סדר כשאבוא .אל הקורינתיים 11:32-34

הסיבה ש Paul-כתב שלכלו מתייחס הרצון של אלוהים ,כי על-ידי קריאת אלה  chastisements numeratedעל ידי  ,Paulאנו
לשים לב שלנו הביאות קצר ,ובכך ללמוד צדקתו בגללם .אם ניכשל להקשיב או למשוך תשומת לב ,אז אנחנו נגזר עליהם קללה.
הביטוי "להשתהות אחד למען השני ",מתייחס לוקח את הזמן לפני המפגש לאכול את הארוחה במקום מזון לקחת איתך כדי
לאכול לפני אלה לא טוב .כמו שאתה ,במילים אחרות ,מתחשב של אחרים זה לא בושה או להעליב אותם .

אולי שמת לב ,אין מתאם בין השיחה של  Paulמפסוקי פרק  11של הספר של  Iהקורינתים בנוגע לשיחתו של מספר הפסוקים
האחרונים מתייחס אליה מגיע יחד הקהילה ויש ארוחות ,ונשים קודם  19זה מסיבה זו ,יש לי טענה בקשר איך הפסוק בפרק מספור
מערכת משמש.

פריצה של לחם
הביטוי "שבירת לחם ",הוא לא יותר מאשר כלום ולא היה בשימוש על ידי אנשים ארוך לפני ישוע לחם במהלך הסעודה
האחרונה.

אלו שאינם מסכימים
ישנם כמה נוצרים אשר קרא או שמע מה שיש לי להגיד לגבי פריצה של הלחם ,לדחות את ההבנה שלי הביטוי ,ולא הביעו
הסכמה שלהם על-ידי שולח לי מיילים ,אשר גם ניתן לעשות על ידי הולך בדף אינטרנט זה ,תחת הכותרת" ,פנייתך".
הרשימה הבאה היא תגובה אחת כזו .אני זה מילים אנשים השקיעו בגופן שונה מאשר את המילים הללו ,המהווים את הפרשנות
שלי כדי להקל על הקורא להבדיל בין מי המילים הן מתוך.

יום ראשון השבת שקר
תלמידיו של ישוע פגש היום הראשון שבוע לחלוק התייחדות לזכר מותו של האל .מוזר כי הם לא עשית את זה ביום שבת או
אפילו יום חמישי או שישי יום אשר אי פעם ישוע הנהיג ,במקור .במקום זאת הם בחרו יום ראשון הראשון של השבוע .זה בגלל זה ברית
חדשה הבטחות חדשות ,ואת ישו קם לתחייה מן המתים ביום הראשון בשבוע וזה גם ניתן ביום השמיני במחזור של יום חדש.
תן לי להסביר את זה כדי להבין השגיאה נעשים כאן .סתירת לעיל מתייחס הפסוק הבא.

השבת ביום הראשון
על היום הראשון של השבוע( ,ראשון) ,כאשר התלמיד בא יחד כדי לחם  Paulהטיף להם ,מוכנים ליציאה ביום שלמחרת; והמשיך
בנאומו עד אמצע הלילה  .מעשים 20:7

חילוקי דעות בנוגע את "שבירת של הלחם ",מתייחס למחלוקת רבתי הנוגע באיזה יום הוא נכון את יום השבת ,היום הראשון
בשבוע או ביום השביעי של השבוע .אני מחשיב את האי הבנה של משמעות הביטוי" ,שבירת לחם ",כמו להיות במרכז האי הבנה בדבר
קבלת ביום הראשון( ,ראשון) ,בהיותו האמיתי יום השבת.

למה  Paulשבר את הלחם
המחלוקת בדבר מטרת הארוחה לעיל מתייחס הבנה או חוסר הבנה של למה התלמידים הגיעו ביחד במקום הראשון.

אני רואה כלום מן המילים בפסוק זה ,וגם לא בכל אחד הפסוקים שהובילו לבחור הזה או אחרי זה זה אומר לנו כי הארוחה
 Paulהזה לוקח חלק ביום הראשון של השבוע ,היה משהו לעשות עם שמירת השבת ,ולא של שמירה על הפסח

אינה נתמכת על ידי בכתבי הקודש
אדם זה ,בואו נקרא לו ג'ו ,מי נותן הסכמה ,מצהירה " תלמידיו של ישו ,פגשתי ביום הראשון של השבוע ,לחלוק התייחדות
לזכר מותו של ישו  ".אין בפסוקים הנ ל נכתב על ידי  ,Paulמספרת לנו .זה אכן היה הסיבה  Paulואנשים אלו מן הקהילה באים יחד.
כפי שאני רואה אותה ,ג'ו שמה מילים לפיו של  .Paulכאשר אתה קורא בכתבי הקודש זה נדרש כי אתה לא להגדיל ולא לצמצם
את אשר אלוהים אמר ,מאחר  Paulהנביא של ישוע ,את אשר הוא כתב לא המילים שלו ,לפחות במקרה הזה ,אבל את המילה של
אלוהים-ישו.
זה בגלל הבנה זו כוזבת; ? למה ג'ו ואז ממשיך לתת השאלה למה הם היו בעלי מוטיבציה לעסוק זה הטקס ביום הראשון של
השבוע ולא השבת או בכל יום אחר.
"מוזר כי הם לא עשו זאת על שבת או אפילו ביום חמישי או שישי יום אשר אי פעם ישוע הנהיג זה ,במקור".
שוב ,עם זאת ,ג'ו נתן הבנה שווא במילים " :יום אשר אי פעם ישוע הנהיג זה ,במקור  ".אין שום דבר בכתובים שנאמר על-
ידי ישו לפיה ישו מדבר או נותן הוראות של שמירה על השבת בכל יום אחר מאשר כמו זה נצטווה על ידי אלוהים הדיבר הרביעי .ג'ו הוא
תחת הרושם או אי הבנה .אז שינחו את ישו ,מוסיף שגיאה שלו.
" במקום הם בחרו ראשון ביום הראשון של השבוע .כי זה ברית חדשה על הבטחות החדשה ,ישוע קם מן המתים ביום הראשון
בשבוע וזה גם ניתן ביוםה  8במחזור ,יום חדש"-
עוד פעם ג'ו מראה את טעותו .ג'ו אומר כי  Paulוהאחרים "בחרה ביום ראשון ",כאשר אין ב Paul -מה כתב כי אין כל סוג של
בחירה .הם לא בחר ראשון כדי הארוחה הזאת ,זה היה זמן לארוחת ערב ,הם ישבו למטה כדי לאכול ,זה הכל .אין שום אירוע מיוחד
מוזכרת  Paulמה כתב ,לכן ,להניח שזה היה שמירה על הכנסים הקדושה ,היא לשים מילים לתוך הפה של .Paul
יש שציינתי קודם לכן בפרק זה ,הסעודה הלורדים מתקיים בשעות הערב ,הראשון ,ביום השביעי פסח ,כזכר סמלי של כל
שאלוהים עשה להביא את בני ישראל ממצרים ,אלא גם כדי לשמור על הזיכרון כי ישוע הקריב את חייו תמותה .השאר שיכול להיות
משלימה עם אלוהים שלו רחמיו ואת חסדו.
את האדון ואת ישוע שבירת מהלחם .לפיכך ,יש הכל קשור הפסח ,ולא שום דבר לעשות עם כניסת השבת .כי הפסח עבר כבר
על ידי כפי ניתנת בפסוק הבא ,לכן זה בא ביחד של  ,Paulהתלמידים האחרים ,יש מה לעשות עם הפסח או עם השבת כמו ג'ו אותנו
להאמין.
 ,שבו אנחנו  abodeשבעה ימים אנחנו הפליגה הרחק פיליפי לאחר ימי לחם שבצקו לא החמיץ ,ועשיתם עד  Troasבחמישה
ימים; .מעשים 20:6

כפי שאתה יכול לראות ,פסוק זה מודיע לנו כי הפסח עבר לפני  Paulמגיע  ,Troasוהוא יושב לאכול עם כמה הקהילה שלה .זה
מסיבות אלה ,כי אני יודעת מתוך כתבים היסטוריים מחוץ בתנ ך ,הביטוי" ,שבירת לחם ",פירושו פשוט לשבת לארוחת ערב ,עם כל
משמעות מיוחדת אחרת משתמעת.
זה פירוש זה מוטעה של כתביו של  Paulזה דוגמה מושלמת של אחת הדרכים השטן אומר השקרים שלו .הוא דרכו שקרים של
השטן אלה כמו ג'ו מרומים האלוהים האמיתי ,פולחן האל אמיתי ונכון .זה פירוש מוטעה של משהו שנכתב על ידי  ,Paulג'ו חושב כי
לשמור השבת על הראשון יום בשבוע הוא מקובל על ידי אלוהים ,כאשר רק ההיפך הוא הנכון .כזאת היא התוצאה של תרמיות השטן.
כאשר השטן יכול לבלבל ,להטעות אותנו לתוך לשמירת השבת ביום מזו כי שאלוהים מצווה ,הוא מציב אותנו אי ציות המצוות
האלוהים ,ובתור כזה הסרת לנו הצדקה .ישוע אומר לנו ,שרק הצדיקים יבואו להכיר את אלוהים.
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