כתביו של Paul
פרק 8
עושה את עבודתו של האל
כי אנחנו יודעים אם הבית שלנו הארציים על המשכן היו התפרקה ,שיש לנו בנייה של אלוהים ,בית לא עשה עם הידיים ,הנצחי בשמים .השנייה
אל הקורינתיים 5:1
זוכר Paul :חיו והטיף בזמן בית המקדש בירושלים עדיין עמד.
הבית של המשכן  Paulמדבר על בית המקדש בירושלים ,וכי זה נבנה לבנים וטיח ,ועל -ידי ידיו של אדם ,יכול להיות מומס כי הוא לא
נבנה על ידי אלוהים.
הבניין של אלוהים מתייחס המשכן של אלוהים שבשמים.
בשביל זה אנחנו נאנח ,שבאמת להיות לבושים על הבית שלנו ,אשר הוא מגן עדן :אם אז זה יהיה להיות לבוש אנחנו עוד לא נמצאה ערומה.
השנייה אל הקורינתיים 5:2-3
כאשר  Paulמדבר על להיות לבוש ,הוא שלא מדבר .החולצה על הגב ,אבל כדי להיות עטוף באהבה וברוח לחסדיהם של ריבונו של עולם.
אותו הדבר עם ההפניה עירומים ,זה לא עירום של הגוף אבל עירום של אמונה ושל צדקתו של אלוהים.
אנחנו נאנח לדברים האלה כי כמו הקדושים של אלוהים ,אנחנו אבודה ובודדה בעולם הזה מזוהם על ידי שקרים מאבקיה והולכת של השטן.
כי אנחנו נמצאים המשכן נאנח ,להיות נטל :לא בשביל זה אנחנו בלי בגדים ,אבל לבוש ,כי התמותה עלול להיבלע של החיים .השנייה אל
הקורינתיים 5:4

אנחנו נמצאים המשכן ,עוד פעם מתייחס המקדש בירושלים.
אנחנו נטל כי כל עוד אנו חיים אי-הצדק האנושי ,אנחנו עומדים את הסיכוי ליפול קצר צדיקותו לורדים ,להיות קצר זה לקחת סיכון
להיות נמצא ראוי השמים וחיים נצחיים ,נבלע את החיים .

חלק השמים ואת הארץ חלק
עכשיו זה הגולמיות מחושל אותנו על הדבר שזנחו הוא אלוהים ,מי גם שנתת אלינו ברצינות את רוח הקודש .לכן אנחנו תמיד בטוחים ,בידיעה
כי בזמן שאנחנו בבית בגוף ,אנחנו נעדר מן האל( :אנחנו הליכה על ידי אמונה ,לא לפי הראייה ):השנייה אל הקורינתיים 5:5-7

אלוהים ברא את האדם לחיה של כדור הארץ ,ולאחר מכן והרים איש ,עם הרוח ,יש את הפוטנציאל של גן עדן .באמונה ,אנו בטוחים כי
למרות שאנחנו מוחזקים אנושות לכדור הארץ בתוך הגוף האנושי שלנו ,אנחנו נעדר מן האל חיי נצח.
של אמונה ,ידענו יהוה ,אך מעולם לא ראינו אותו ,להיות בטוח באמונה שלנו ,בזמן שנהיה עם האל.
אנו בטוחים ,אני אומר ,מוכן אלא להיעדר מן הגוף ,וכדי להיות נוכח עם האל .השנייה אל הקורינתיים 5:8

 .אבל אנחנו של הגוף ,ולכן מנעו להיכנס לגן-עדן ,אנו נעדיף בהרבה להיות נעדר הגוף ולהציג בגן עדן.
היכן אנחנו בעליצות ,זה ,בין אם נוכחים או נעדרים ,אנחנו עשוי להתקבל עליו .השנייה אל הקורינתיים 5:9

" בחיפוש של האל ,אנו עשויים להיות המקובל עליו.
פעם נוספת המילים של  Paulשיהיה ברור כי הוא מודע הצורך"עבודה
שוב אני אומר ,לא רק לדבר ,על ידי קורא לעצמך נוצרי ,עליך לציית לחוק ,על ידי עבודה לעבר השלמות בעצמך זה באלוהים.

אם טוב או רע
לנו יש כל מופיעים לפני כס המשפט של ישו; כי כל אחד יכול לקבל את הדברים נעשה בגופו ,על-פי שהוא עשה ,בין אם זה יהיה טוב או רע.
לדעת לכן הטרור של האל ,נוכל לשכנע את האדם; אבל אנו עשויים להתבטא לאלוהים; ואני בוטח גם עשויים להתבטא מצפונכם .השנייה אל
הקורינתיים 5:10-11

לדעת את המוסר של אלוהים זה לדעת את תורת האלוהים .הן זהות .כפי שאתה יכול לראות Paul ,מראה שאיננו ללא שגיאה,
כי נישפט לפי זה הוא עשה ,בין אם זה יהיה טוב או רע .אם אתה מאמין כי אתה נושע פשוט על ידי הכרזה על ישו המושיע שלך ,אז
למה  Paulאומר לנו כי נישפט על הדברים שאנחנו עושים .אם אתה עושה רע אתה תישפט בהתאם ,אם תתנהג יפה ,באופן דומה ,זה לא
משנה כי אתה הכריזו ישו המושיע שלך ,מה שחשוב זה אתה ,איך אתה חי את חייך .חיבקת את המוסר של האל ,או אתה עדיין חי את
חייך כפי שאתה בבקשה?

 .תחשיב את

זה :השטן לא רוצה שאתם להיכנע סגידה לאלוהים ,אם שלו אומר לך כי אתה רק צריך להכריז על ישו

המושיע שלך ,הידע הזה לא תתן לב המוסריות של אלוהים ,אז אתה תישפט רע ,לא טוב ,השטן ניצחה .אני מבקש ממך כל ,מאמין
האלוהים האמיתי כפי שכתוב בכתבי הקודש ואני יודע חיי נצח ,מוות נצחי הוא החלופה היחידה.

פאר בלב
אנחנו לשבח את עצמנו שוב לקרבך ,אבל לתת מאורע אתה לתפארת בשמנו ,כי אתה יכול להיות במידת מה לענות להם איזו תהילה במראה,
ולא הלב .השנייה אל הקורינתיים 5:12

 Paulעושה טיעון משכנע נגד מי שסבור כי הם רק צריכים להכריז על ישו המושיע שלהם ,הם נשמרים .כאשר אתה תהילה במראה ,לתת
כבוד אלוהים וישו עם השפתיים ,אבל המעשים שלך הם בניגוד המצוות ואת המוסר של אלוהים.
רק כאשר אתה למד ,ואז לחיות על ידי מוסריות המועברים על ידי ישו ,תראה כי האהבה שלך בא מהלב שלך.

 .אבל זו תהיה הברית אשר אעשה עם בית ישראל;"אחרי הימים ההם ",נאום ה",לשים את החוק בחלקים הפנימי שלהם ,ואני כותב
את זה בליבם; ולא יהיה האל שלהם ,הם יהיו בני עמי ".ג'רמיה 31:33

מה אלוהים אומר כאן הוא כי החוק שלו ,החוק של אלוהים ,עשרת הדברות ,ייכתבו על ליבם של כל מה הם את הקדושים של אלוהים,
והם יתקשר לאל לאל שלהם ,הוא יקרא אותם עמו.
השאלה היא :האם ברצונך לעבוד את אלוהים הבורא שלך ,או רוצה לחיות על תענוגות העולם הזה .אתה יכול לזכות? בשניהם ,אך
העדיפות שלכם חייב להיות לחיות המוסר האלוהים הראשון ,נותנת תהילה לאלוהים על כל מה שנתן לך.
אלה אשר מאמינים כי הם מעל החוק ,אני שואל אותך ,למה אז ישו  ,Paulכל השליחים האחרים לוקח כל כך הרבה זמן ומאמץ הטפה
ציות לחוק של אלוהים ,אם אנחנו כבר נשמרים?

שישוע מת עבור כולם
אם נהיה ליד את עצמנו ,זה לאלוהים :או אם נהיה צלול ,זה למטרה שלך . .למען ישו  constrainethאותנו;  .כי אנחנו וכך השופט ,כי אם
אחד מת ,ואז כולם היו מתים :השנייה אל הקורינתיים 14-5:13
לפני הופעתו הראשונה של ישוע ,הייתה תקווה של פיוס עם אלוהים .כל מי חי ומת הייתה תקווה שהיה תחיית המתים לתוך חיי נצח .עובדה
זו ,כל אדם היה כבר מת ,פעם אחת בחייך בן תמותה בוזבז ולאחר אין תקווה של חיי אלמוות.
לפני אלוהים ,אלוהים לא סיפקה נתיב לגאולה ,אפילו אלה שחיו על ידי המצוות של אלוהים ,בצדקת מוסרית ,הייתה תקווה לתחיית המתים.
מכיוון שישוע מת עבור כולנו ,כולנו עכשיו יש נתיב לאלוהים .מכיוון שישוע מת ,כולנו מתים ,כי ישו לתחייה לחיי נצח ,אז גם כל יש לנו
את התקווה ואת הפוטנציאל של חיי נצח.
כדי להגיע אל אלוהים אנחנו קודם צריכים ללכת נתיב זה של החיים ,אשר מלא מלכודות ומכשולים רבים .תרמיות ,והשקרים של השטן הם
החסרונות האלה ,לכן זה מחובתכם אלוהים של ,אז ניתן יהיה לזהות המלכודות של השטן.
אם ללמוד ולאחר מכן חי לפי עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו ,ואז שקריו של השטן יהיה מניפסט לך ,הדרך תהיה פחות קשה.
כי הוא מת ,כי הם אשר חי אל מעתה ואילך לחיות משלה ,אבל לו אשר מת בשבילם ,ואני קם לתחייה .השנייה אל הקורינתיים 5:15
המילים" :צריך לחיות מעתה ואילך לא משלה ",הוא הפניה של חיים כאילו זה החיים היחידים והוא ברגע שאת מתה .זה בכל מקום
בשבילך.
המילים" :אבל לו אשר מת עליהם ",אומר כי אנו חייבים לחיות על פי תורתו של ישוע ,ואני כבר לא עצמנו.
היכן ומכאן ואילך יודע לנו איש אחרי הבשר :כי אנחנו לדעת המשיח אחרי הבשר ,ובכל זאת עכשיו מעתה ואילך יודע לנו אותו יותר .השנייה
אל הקורינתיים 5:16

בעוד שישו הלך עדיין בקרבנו ,הכרנו אותו פנים אל פנים ,אבל אלוהים השאיר כדור הארץ ,נשא לתוך העננים ,לגן עדן ,אז אנחנו
יודעים כבר מכיר אותו .דרך זה שבו הוא לימד ,אולם ניגש להכיר את ישוע ,דרך עושים עבודה של יהוה ,על-ידי לימוד ,מחקר
ולמידה.

המטרה של הטבילה
לכן ,אם כל אדם להיות המשיח ,הוא יצור חדש :דברים ישנים חולפים מן העולם; והנה ,כל הדברים הם הופכים חדש .השנייה אל הקורינתיים
5:17

כדי להיות המשיח הוא יצור חדש ,מה שאומר זהה ישוע אומר לנו ב:
ישוע ענה ואמר לו",באמת ,באמת ,אני אומר לך ."",אלא אדם להיוולד מחדש ,הוא לא יכול לראות את מלכות האלוהים ".ון 3:3

כאשר אתה מקבל את תורתו של ישו ,מאמינה התקומה ,ההבטחה של חיי נצח ,אתה נחשב להיות המשיח .עם ההמרה על
האמונה (אמונה) אתה תלך גם עוברת שינוי בעצמך .הישן אתה שהיה נוטה חטא ,כמו כולנו ,אבל הישן לא יהיה לך שום דאגה לגבי זה,
או אם אכפת לך .אתה לא תדע כיצד לתקן את השגיאה.
תורתו של המשיח ,בידע שנצבר לחנך את עצמך ,תורתו של ישו ,יוצג לכם כיצד ניתן למנוע את החטא ,תוכלו ,בגלל ההמרה
שלך ,צריך  .תעשה מה שאתה צריך כדי למנוע את החטא .אתה תלך מאדם של כדור הארץ עם חששות הארציים רק איש רוח ,עם
הדאגה של הנשמה בת האלמוות שלכם .אתה תשתנה .כמו ישוע אומר" ,לא רואה למלכותו של אלוהים ",רק מי לעבור את השינוי הזה
יהיה סיכוי להיכנס לגן-עדן.
כאשר אתה אטבל ,לך לעשות זאת רק לאחר שהשלמת את תורתו של ישו כדרך אמיתי ונכון לחיות את חייך .עם הידע של כל
מוסריות ישו לימד ,ובכך ידעת שכך .כי היית חוטא וברצונך מהנקודה הזאת והלאה שואפים כבר לא חטא .פעם זו הבנה וקבלה באה לידי
ביטוי בך ואז הוא כשאתה יוצר מחויבות לכל החיים עם אלוהים דרך תהליך הטבילה.
טבילה במים הוא ליצן סמלי זה שתעבור על מנת להזכיר לעצמך את המחויבות שלך לאלוהים .וזה גם להראות אלוהים את
מחויבותך המוסריות של אלוהים .מהנקודה שאתה אלוהים ביזנטי אצפה המעשים שלך ,אם אתה מתנהג נאמנה את המחויבות שלך.
טבילה במים היא רק סמלית ,בציפייה אלוהים מטביל אותך בטבילה אמיתי עם רוח הקודש.

התפייסו באמצעות ישוע
כל הדברים הם של אלוהים ,וטרף התפייסו .לנו את עצמו על ידי ישוע המשיח ,שנתת לנו המשרד של פיוס .השנייה אל הקורינתיים 5:18

לפני אלוהים ,אדם יכול לא להיות התפייסו באלוהים בגלל חטאיו של אדם .החטא של אדם היה נוגד את רוח הקודש ,אשר ישוע
אומר לנו ,חטא בלתי נסלח.

זכור :כפי שהראיתי בשיעורים ,החטא של אדם היה לא כי הוא אכל של הפרי האסור ,אבל אותו אדם קיבל שקריו של השטן
כמו להיות האמת ,דברי האלוהים ככתוב השקר.
עם ישו ,אלוהים כבר לא שופטים אדם על ידי חטאיו של אביו ,אך כל אחד מאיתנו נשפטים על פי דברים טובים משלנו ,כמו גם
דברים רעים משלנו . .זה על זה על ידי ישוע המשיח ,הגולמיות היו נותנים לנו משרד פיוס.
כלומר ,אלוהים היה המשיח ,ליישב את העולם עצמו ,לא סטואית מעבירותיהם להם; הגולמיות ביצע אלינו את המילה של פיוס .השנייה אל
הקורינתיים 5:19

ישוע הוא המשיח כי המשיח הוא המהות של אלוהים האב .אלוהים היה המשיח ,הוא גרם לכן כי אדם יכול עכשיו שיש להתאים
לו . .זה שוב ,בגלל ההבטחה של אלוהים .אלוהים ,כי גיור על האמונה (אמונה) שגברים יכולים להיות התפייסו לאב .להגיע להשלמה
להיות מוביל לגאולה ,זה מוביל לגאולה.
אלוהים אינו סטואית מעבירותיהם בפני גברים ,כי ישוע אומר לנו כי הוא לא בא לגנות את העולם אבל זה באמצעות ישוע
העולם עשוי להינצל .יוחנן 3:17

שגרירי המשיח
אז עכשיו אנחנו שגרירי המשיח ,כאילו אלוהים מתחנן על ידינו :אנחנו מתפללים את מקומו של ישו ,להיות יה התפייסו לאלוהים .השנייה אל
הקורינתיים 5:20

 Paulאומר ,אנחנו שגרירי המשיח ,אני או המחשבה כי  Paulמתייחס השליחים הוא נמנה ,כמו להיות שגרירי המשיח .אבל
אני לא ח ושב שזה תפקיד השגריר בלעדית בידי השליחים .המצווה השנייה של ישוע פקודות כי עלינו כמו ממיר האמונה גם להמשיך את
עבודתו של אלוהים ,מה שהופך את כל מי מומרים אחראי להטיף למלכותו של אלוהים ואת תורתו של ישוע .למיטב ידיעתי זה גורם לנו
כל השגרירים.

אתה החטא?
כי הוא זיווג שהוא יהיה חטא עבורנו ,מי ידע אין חטא; כי אנחנו עשויים היו לגרום האלוהים בתוכו .השנייה אל הקורינתיים 5:21

כי רוח האלוהים התגורר גופו של ישוע ,ישוע היה מסוגל חטא ,ולכן  Paulאומר לנו כי שהיה לו לא חטא .במותו ,ישוע לקח
על חטא ,כי רק מי הרע או בחטא למות .אם הכל נמחל לך על חטאיך על ידי אלוהים ואז החטאים שלך הן לא יותר ,שכבר אין לך חטא,
זה מסיבה זו כי אתה להיכנס לגן עדן ,חיי נצח .אם אתה החטא ,והם לא חזרו בתשובה ,אז אתם נשארים חטא ולא רק מוות יחכה לך.
אם לאחר שתעבור תהליך חובק את תורתו של ישו ,ואז הם הוטבל ,ואז אלוהים סולח על כל חטאייך ,ואז אתה חופשי על
החטאים שעשית קודם להיות נסלח ,על בסיס כקדושים.
אם תחזור דרכינו חוטא ,החטאים חדש להתחייב ,לא רק את חטאיך חדש לגנות את אלא חטאיך הישן יוחזרו אליך .אם תבצע
הבטחה ,וזה מה ההתחייבות היא ,אבל אז לחזור מההבטחה שלך ,אז אתה אומר אלוהים כי אתה באמת לא מתכוון לכך אחרי הכל,

ששיקרת .אם אתה לא אמין במחויבות שלך .אלוהים ,אז יש לו סיבה סולח לך על חטאיך ,ולכן הסליחה שלו היא ניסיונית למשך שארית
חייך בן תמותה .ברגע זה אתה להתמסר לחיות כפי שישו .לימד ,לשארית חייך ,עליך לחתור צדקתו ולאחר להסיר את עצמך מן החטא.

מקבלים חסד לא לשווא
לנו אז כמו עובדים איתו ,מפציר בך גם זה שאתה מקבל לא את חסדו של אלוהים לשווא .השנייה אל הקורינתיים 6:1

 Paulהוא מתחנן איתנו זה כאשר קיבלנו את חסדו של אלוהים ,על-ידי לשמוע את זה .ממישהו או קריאה ולימוד זה בכתבי
הקודש ,או להיות נגע על ידי רוח הקודש ,כמו היה  ,Paulלקחת לב של האלוהים ,ולא להתעלם או להפריכן.
זוכר :ישוע אמר "עבור רבים ניתן לקרוא ,אבל נבחרים אחדים:Matthew 16-20 .

כאשר אלוהים מציע לך לרחמיו דרך חסדו ,לאמץ אותו עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש ,כל דבר פחות יהיה אחד כזה אך לא נבחר.
כי הוא נאום",שמעתי אותך בתוך זמן מקובל ,ביום של הגאולה יש אני  succoredלך :הביטו ,עכשיו זה הזמן המקובל; והנה ,עכשיו הוא
גאולתו ".השנייה אל הקורינתיים 6:2

אל תחשבו כי הפעם דיבר הוא החל הזמן של  ,Paulכי זה בא והלך .יודע כי תקופת המפנה אל אלוהים כמו של אחרית,
המשתרע מן לפני לידתו של ישוע ,אל היום הזה .לכן ,הזמן הוא עכשיו ,בשבילך ,וזה כאשר אתם מוזמנים של אלוהים ,אם תדחה או
להתעלם ,אז הזמן יחלפו לך ,כמו גם הישועה.
לשקול את המצב האישי שלך כמו שאתה עכשיו לקרוא את המילים האלה ,האם קיבלת את המילים במקרא בתור דבר האלוהים,
אתה מסכים כי שלי הסבר ופרשנות של כתבי הקודש הוא הנכון ,ולכן הציע לך על ידי אלוהים ,כי אני אבל משרתו של אלוהים ,הנביא.
אם אתה מקבל את זה המילים האלה כתובים בדף אינטרנט זה הם שניתנה לי ע י אלוהים .ולא למילים שלי ,אז ההצעה נעשתה כאשר
התחלת לקרוא ,בקבלה שלך אתה שהותאמו עם אביך ,אלוהים בשמיים; הללו את האל ורחמיו . .אמן.
לתת בלי לפגוע במשהו ,כי משרד הפנים לא ניתן להאשים :אבל בכל הדברים אישור את עצמנו כמו השרים של אלוהים ,בהרבה סבלנות,
לסבל ,על מצרכים חיוניים יומיים ,ב שמצער ,בפסים ,להרתעת ,ב ,tumults -בעוד המאמצים ,בצפייה של ,צום של; על ידי  ,purenessעל ידי הידע,
מאת  ,longsufferingמטוב ,מרוח הקודש ,מאהבה מעושה ,מאת בדבר האמת ,בכוחו של אלוהים ,מאת השיריון של יושר על ימין ועל השמאל ,מאת
כבוד ובוז ,על-ידי הרשע דוח ודוח טוב :כמו רמאים ,וחלק עדיין; גם לא ידוע ,ואני עדיין ידוע; כמו למות ,הביטו ,אנו חיים; כמו המזוכך ,ואני .לא נהרג;
כמו נוגה ,ובכל זאת תמיד ישמחו; כמו עניים ,טרם ביצוע רבים ועשירים; כמו שאין לו כל קשר ,ובכל זאת אחזקת כל הדברים .השנייה אל הקורינתיים
6:3-10

מעל מספר פסוקים ,הוא סיכום של מי הוא  ,Paulהקורבנות שהוא הכין בחופשיות ,כי מי לקרוא את המילים שלו עשוי למצוא אמונה,
אמונה ,הישועה באלוהים.

נתיב קשה
 Oיה הראשונה אל הקורינתיים ,הפה שלנו פתוח לקרבך ,הלב שלנו הוא מוגדל .השנייה אל הקורינתיים 6:11

הפה שלנו פתוח אליכם  ,היא התייחסות הטפה אשר  Paulעוסקת את התקווה של ההתכנסות של אלה שמוכנים להקשיב .דרך של Paul
מטיף ,הלב שלו הוא גדל באהבה לכל מי רואה את האמת את המילים שנאמרו על ידי  ,Paulמובאים קרוב יותר לאלוהים ,בגלל זה
יה הם לא  straitenedבנו ,אך יה הם  straitenedאת המעיים שלך .השנייה אל הקורינתיים 6:12

המילה מצר מוגדרת בתור :מצב קשה או כרוכה במצוקה .נתיב מצר הוא אחד כי הוא מלא מכשולים ,בתפניות ,לא בקלות.
לכן מה  Paulאומר היא לא שתלך הדרך הקשה הזאת בגללו ,)Paul( ,אבל לקבל את האמונה של ישוע המשיח ,תמקם את
עצמך בדרך זו (קשה) מצר.
הדרך היא קשה זה נותן תמיכה על מה שאמרתי קודם .לחשוב כי רק ההכרזה ישו המושיע שלך ,איך את הנתיב שלך נעשית
קשה? אם לעומת זאת כפי שאני אומר ,עליך לעבוד או להשתדל ללמוד וללמוד מכתבי הקודש של אלוהים ,זה היבט זה לא מוביל קשה,
אתה לא מסכים?
עכשיו בשביל לפצותו ב זהה( ,אני מדבר כמו בפני הילדים שלי ),יה גם להגדיל .השנייה אל הקורינתיים 6:13

"  :לשלם או לתת פיצוי ,על מנת לפצות על הנזקים עשו .כאשר החוטא ,אתה מעליב את אלוהים .הוא נתן
אומר המילה"לפצותו
לנו את כללי התנהגות; אלה ידועים כמו עשרת הדברות .כשמנתקים המצווה של אלוהים ,אתה אומר שאלוהים זה לך לדחות את החוקים
שלו ,ובכך לדחות אותו .זה מעליב אותו ,למה ,כי הוא נתן לך את החיים שיש לך ,הוא נתן לך נפש .מתעלה את החיות האחרות של כדור
הארץ ,בתמורה המתנות מדהים ,הוא מבקש כי לציית לו ,תן הוד סגידותך רק על אותו ולא אחר .שדחית זה חושף את הכבוד שלך
לאלוהים .אל תזלזל מישהו הוא כמו לספר להם שאתה שונא אותם .זה ולכן זה בעת המרת האמונה כפי הטיף על ידי ישו ,נתת לפצותו
לאלוהים ,ועל ובכך הראו את החרטה של העלבונות שלך.
להיות מוגדל זה האטום נשמה אבודה בעולם של חטא ,מושפע לאי-מוסריות של השטן ,עם שום דבר מלבד מוות לצפות לו ,לזה
של ילד האור שיש לגן העדן שלך הביתה וחיי נצח כפרס שלך .

הליכה בנפרד מאנשים חסרי אמונה
להיות יה לא ושליחותם שעבר יחד עם הכופרים :על איזה אחוות שיצאה צדקתו עם עוון? ועל איזה לחם הקודש הגולמיות האור עם החושך?
 IIהראשונה לקורינתיים 6:14
זה הולך יחד עם מה נדון קודם לכן .אנו הקדושים של אלוהים שונים אלה אשר אינם מאמינים ,ולכן הם לא האמונה האמיתית .אנחנו לכן
צריך להפריד את עצמנו מבחינה חברתית מאנשים חסרי אמונה ,על מנת למנוע להיות מוכתם על ידי כל פולחן שווא שהם רשאי לעסוק.
כפי שנאמר קודם לכן עם זאת ,אנו חייבים עדיין לערב עם חסרי אמונה במטרה להראות להם את האמת האמונה שלנו ,דרך הדוגמה שלנו.
ועל איזה קונקורד הגולמיות המשיח עם בליעל? או איזה חלק הגולמיות יחיה עם כופר? השנייה אל הקורינתיים 6:15
בליעל הוא אל פגאני פופולרי ונאשר .היותו פגאני ,היא סוגדים לשטן.
המילה "קונקורד" מוגדרת בתור :לדו-קיום באמצעות הסכם ,יחסי ידידות ,או שלום או הסכם שלום.

מה  Paulמבקש הוא "איזה הסכם ישו יש עם השטן" .האם אלוהים יש ברית עם השטן ,לא? אלוהים כבר עם השטן ,ואת השטן עם
אלוהים מאז לפני השטן שיקר אדם וחווה .המלחמה שלהם כבר איננה נשק רובים ופצצות ,אבל עם מילים ,של אמת ולא שקרים.
במילה "כופר" ,מוגדר על-ידי המילון כמו :מישהו עם שום אמונה דתית .
 ,אבל לאחרונה זה מוגדר כ :כל מי שלא מאמין כפי שאתה מאמין .אם להאמין שלך היא נכונה ,אז כל שאר מאמין חייב להיות שגוי ,ואלה
אשר בצע אלה שגוי מאמין ולכן הם כופרים.
מה  Paulולכן הוא שואל ,איזה חלק של האמונה האמיתית של אלוהים-אלוהים ,האם מישהו מי ב אופטימית?

מה שאלוהים דורש
אלוהים הבהיר כמו זה נתון את הפסוקים הבאים.
עכשיו לכן הקשיבו ,שמע ישראל ,בפני חוקים ,בפני פסקי-דין ,אשר שאלמד אותך ,בשביל לעשות אותם ,כי  yeעשויים לחיות ,ותלך בעלי
הקרקע אשר לאלוהים של אבא שלך נתן לך .יה עוד תוסיף בפני המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה ש ye-לצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים
לשמור מצוות ה' אלוהיך אשר אני מצווה עליך .דברים 4:1-2
מקשיב הוא כדי למשוך תשומת לב של משהו .אז אלוהים אומר כל מי לקרוא את המילים האלה ,כדי למשוך תשומת לב של כל שלו חוקים
ופסיקות שלו ,שהן עשרת הדיברות ,תורתו של ישוע.

המילים" ,אשר שאלמד אותך" מתייחס לעובדה כי אלוהים דרך הנביאים שלו ,ודרך הספרים נכתב על ידי הנביאים ,לימד
אותנו מה שאלוהים מצווה ,דורש מאיתנו.
המילים" ,בשביל לעשות אותם ",היא פקודה על ידי אלוהים אנו מצייתים ,לחיות על ידי כל המילה הזו כי הוא אלוהים לימד
אותנו.
זה אתה יחיו מתייחס לא תמותה לחיים ,אבל זה אתה יכול לחיות את החיים הנצחי ,אשר ניתן לקבל רק אם תציית זה אשר
אלוהים לימד ציווה עלייך.
יה עוד תוסיף בפני המילה ,אני מצווה עליך גם  yeיהיה להפחית אלמדו ממנו מתייחס לעובדה כי האלוהים הוא מושלם
כשלעצמה ,דורש שום ניתן להוסיף אליו או הוחסרו מ זה .כדי לעשות זאת ,מסיר את המילים מלהיות האלוהים להיות זיהום של מה
שאלוהים דיבר ,וכן דברי כפירה שכאלה.
יה שיכול למנוע מצוות יהוה אלוהיך אשר אני מצווה עליך ,וזה מאוד ברור לי ,אלוהים בכוונת ודורש שנשמור את עשרת
הדברות .אלוהים דיבר ,ואת מילותיו ברורות ,מה אז אתה מציית ,מה אז אתה מאמין?

איזה הסכם הנוגע אלילים
איזה מין הסכם הגולמיות של מקדש האלוהים עם אלילים? כי אתם המקדש של האל; כפי הגולמיות אמר אלוהים",לשכון אותם ,ואני ללכת
אליהם; אני יהיה האל שלהם ,הם יהיו האנשים שלי ".השנייה אל הקורינתיים 6:16

אלילים ? מ"דברים מעשה ידי אדם בדמיון של בנאדם .
אין יותר פסלונים מותרים בתוך בית המקדש של אלוהים ,כי אלילים אין לי חיים ,ויש אין דעתו או מחשבות.
אדם אנחנו הילדים של אלוהים ,כמו למשל גופנו הוא לא משלנו אבל המקדש של רוח אלהים ,שאלוהים שוכן בכל אחד מאיתנו ,ואת
אלוהים נכנס לכל אחד מאיתנו.
אלילים אין לי חיים ,לפיכך ,אלוהים לא יכול להתעכב בהם ,אבל יש לנו ,ילדי אלוהים חיים ,אז אלוהים תשכון בנו.

הבנים והבנות של אלוהים
הזין מהירה של האי מגיח מבין אותם ,ולהיות  yeנפרדים ,נאום ה וגע לא לטמאים; אני יקבל .אותך ,ותהיה אבא לקרבך ,ואתם תהיו בניי
ובנותיי ,נאום שבורא .השנייה אל הקורינתיים 6:17-18

פסוקים אלה להמשיך עם מה שאמרתי קודם לגבי איך היהודים הורשו להיכנס לבתים של הגויים .בפסוקים אלה Paul ,עוד
פעם נותן טיעון זה אחרי שהימרת על האמונה; תסיר את עצמך כל קשר עם הכנסיות של השטן .לכנסיית השטן הוא כל כנסיה אשר לא
קיים את כל העשר עשרת הדברות .זה כולל כל הכנסיות שומרים ראשון כמו השבת ,המהווה הפרה ישירה של הדיבר הרביעי של האל.
שני פסוקים אלה הם המקום היחיד שמצאתי עד כה את לימוד התנ ך שלי ,איפה אלוהים מתייחס הן בנים והן בנות .זה משהו
שנכתב על ידי  ,Paulואפילו כמובן אבל אני רואה פסוקים אלה כאשר מדברים על ידי אלוהים ,אפילו אז Paul ,יש קלט שלו קדומה של
נשים לתוך זה.
כמו שהסברתי קודם ,האל אינו רואה את ההיבט החיצוני של האדם ,רק את ההיבט הפנימי או רוחנית של גבר כמו כן אין מין.
אנחנו כל בניו של אלוהים ,לא בנים ובנות.

לטהר את עצמנו
יש לכן את ההבטחות הללו ,אהובים ,תן לנו לנקות את עצמנו מן  filthinessכל בשר ורוח ,לשכלול קדושתו בפחד של אלוהים .השנייה אל
הקורינתיים 7:1

כמו שהסברתי קודם Paul ,בכוונת כי הקדושים של אלוהים לשמור עצמם מופרדים מן האחרים לא של האמונה ,חסרי אמונה .לצורך
הפיזיות ומניעה של להיות מרומים ,זה הוא הנכון ,שבו קהילות וההרכבות אמונה מבוססת אחרים להתרחש.
כפי שהסברתי ,גם זה החובה והאחריות של  alמי הקדושים של אלוהים כדי ללכת הלאה ולחנך המתגוררת כבר את רוח האל ,כדי לבוא
ולאמץ אותה הרוח .זה יכול להיעשות רק כאשר אנו עוסקים אחרים .זוהי מחלוקת ישיר עם זה אשר  Paulהוא מטיף.
ישו אמר השליחים כדי ונלך להורות אחרים ,היהודים הראשונים ולאחר מכן ואז הגויים .כמו חסידי ישוע המשיח ,לא נעשה כפי שישו
עשה?

לקבל את תורתו של ישו
לקבל אותנו; גרמנו עוול אף אדם ,אנחנו השחתת אף אדם ,לנו יש הונית אף אדם .השנייה אל הקורינתיים 7:2

הפסוק הנ ל הוא בקשה של  Paulכי לאן הוא או השליחים האחרים הולך ,כי מי הם נתקלים ,כי הם מקבלים את המילים שלהם,
לקחת לב הימנו Paul .ממשיכה לומר שהם מדברים לא מתוך כל ציפייה לתמורה פרסים ארציים ,או  ,gratuitiesאלא בחופשיות לכל מי
שהיה מוכן להקשיב.
הקריאה שלך של זו או אחרת של אלה כותב כי אלוהים גרם לי לכתוב ,אני לא מבקש או אני מוכן לקבל כל סוג של פיצוי או
תרומות .כאשר ישוע אמר" ,מה נותן בחופשיות ,יה גם אתן בחופשיות ".זה מסיבה זו למה לא לשאול על תרומה בדף אינטרנט זה ,וגם
לא עולה כדי לגשת לכל אחד המאמרים אני שניתנו לכתוב על ידי אלוהים.

לא גינוי
לדבר לא זה להרשיע אותך :עבור שאמרתי בעבר ,כי אתם בליבנו למות ולחיות איתך .גדול הוא לי על חוצפתי הדיבור כלפיך ,גדול הוא שלי
 gloryingאותך :אני מלא עם נוחות ,העולה על משמחת ב כל התלאות שלנו .השנייה אל הקורינתיים 7:3-4

בקוד המוצג למעלה Paul ,עוד פעם נותן תהילה לעצמו על-ידי  numeratingכל שהוא ,השליחים האחרים סבלו להביא את
דבר האלוהים על כל מי שהיה מוכן להקשיב .ב Paul -הזה גם משפיל את עצמו ,בתור דוגמה של הרוח אחרים בעקבות יכול לחקות.
 ,כאשר אנחנו היו מגיעים מקדוניה ,הגוף שלנו לא היה מנוח ,אבל אנחנו היינו מוטרדים בכל צד; ללא היו  ,fightingsהיו בהישג פחדים.
השנייה אל הקורינתיים 7:5

אף על פי כן .אלוהים ,זה  comfortethאלו שמוטלים למטה ,לצעוד אותנו לבואו של טיטוס :לא על ידי ביאתו בלבד ,אבל על-ידי נחמה
שבעזרתו הוא היה נחמה ,כאשר הוא אמר לנו את רצונך ורציני ,האבל שלך ,את דעתך נלהב לעברי; כך שמחתי באומרים יותר .השנייה אל
הקורינתיים 7:6-7

שוב אני יוצא מן הכלל עם המילים ש Paul-משתמש Paul .כהתפתחויות האושר שלו כי האנשים האלה היה מוח נלהב לעברי,
ואילו ,זה לא אהבתם של  Paulמה שחשוב ,הוא להיות רק שליח האלוהים .מה צריך להיות שמחו על ידי  Paulהיא כי האנשים האלה
קיבלו המרה בגלל תורתו של ישוע המשיח ,אשר  Paulרק חוזר על עצמו .אני רואה את זה .כמו יהירות באישיותו של  ,Paulההתנגדות
אחרים שהראיתי לך ,וזה גורם לי אי נוחות לגבי התשוקה ש Paul-יש את תהילת האל או בזול!

הביא לחזרה בתשובה
כי למרות שהכנתי לך מצטער עם מכתב ,אני לא מתחרט ,אבל אני בתשובה :כי קלטתי האיגרת אותו זיווג אתה מצטער ,כאילו שזה היה אבל
לעונה .השנייה אל הקורינתיים 7:8

מסתבר שתושבי הקורינתי ,היו מעורבים שגיאה את עבודת Paul ,שלחה מכתב אליהם ,נוזף בהם שלהם שקופיות מתוך האמונה
האמיתית.

זה  Paulהוא אומר שהוא מצטער על ששלחת אותם נזיפה ,אך היא משמחת כי נזיפה הביא על תשובה ותיקון של אשר הם היו בטעות.
עכשיו אני שמח ,לא יה שנעשו מצטער ,אבל זה יה  sorrowedלחזרה בתשובה :עבור  yeנעשו מצטער לאחר באופן צדיק ,כי אתה עלול
לקבל נזק על ידי אותנו בכלום .עבור צער צדיק  workethתשובה לגאולה לא כדי להיות התחרט :אבל הצער של העולם  workethמוות.
השנייה אל הקורינתיים 7:9-10

עבור והנה הדבר הזה שזנחו ,יה  sorrowedלאחר צדיק למיין ,מה  carefulnessזה מחושל ,כן ,איזה ניקוי של עצמכם ,כן ,איזו תרעומת,
כן ,מה פחד ,כן ,איזו תשוקה בהתרגשות ,כן ,איזה להט ,כן ,מה נקמה! בכל הדברים  yeאישרו את עצמכם להיות ברורה בעניין .השנייה אל
הקורינתיים 7:11

כי הם היו  ,erroredהיו נזף לטעויות שלהם ,הם למדו מ של נזיפה ,ועם זה למידה להתחזק באמונה.
מה ,למרות שכתבתי לכם ,עשיתי את זה לא בשביל המטרה שעשה הטעות ,ולא למען מטרתו שסבלו לא בסדר ,אבל זה טיפול שלנו עבורך
המראה של אלוהים עשוי להופיע לקרבך .השנייה אל הקורינתיים 7:12

כאשר הורה טוב ממשמעת או נזף הילד שלהם ,זה מתוך אהבה ,עם התקווה ,הכוונה כי הילד לומד שהם עשו טעות ,ובתחום החינוך הזה
לא אחזור על הטעות שלהם שוב.
אז גם  Paulנראה על כל הקהילות האלה שיש לו חלק ביצירת .נזיפה שלו נועד מתוך אהבה לא כעס.
ולכן היינו נחמה הנוחות שלך :כן ,ואני מאוד יותר  joyedאנחנו על השמחה של טיטוס ,כי רוחו רענון מאת כולכם .השנייה אל הקורינתיים
7:13

הידע שלי על כתבי הקודש היא מוגבלת אשר אלוהים נתן לי לקרוא ,ללמוד ,לכן ,אני לא בטוח מי הוא טיטוס .מן הניסוח ,אני חושד כי
הוא היה מומר של ישוע ,דרך  ,Paulוהיה כמו  Paulכתב מכתב לקהילה זו של גינוי ,טיטוס מי היה לקחת את המכתב ונשארה לעזור
להחזיר את הקהילה האורח האמיתי של ישו.
כי אם יש התהללתי לו מכם ,אני לא מתבייש; אבל כמו שאנחנו דברתי כל הדברים לך .למען האמת ,אפילו אז שלנו מתגאה ,אשר עשיתי
לפני טיטוס ,מצוי אמת .החיבה שלו פנימה בשפע רב יותר כלפיך ,בזמן שהוא  rememberethהציות של כולכם ,איך עם חיל ורעדה ye
קיבלו אותו . .אני שמח לכן שיש לי אמון בך בכל דבר השנייה אל הקורינתיים 7:14-16

על-ידי רשות האל
הענישה החמורה למטרות רווח
 Paulעכשיו אני בעצמי מתחנן על ידי הענווה העדינות של המשיח ,אשר בנוכחות אני הבסיס ביניכם ,אבל שנעדרתי ,מודגש
לכיוונך :השנייה אל הקורינתיים 10:1

המילה "מודגש" מוגדרת בתור :מוכן ולהוט להתמודד עם סכנה או הרפתקה עם תחושה של בטחון ,לפיתה.

מכיוון  Paulאינה עם האנשים האלה ,הוא חייב להיות מודגש וגם כוחנית במתן הענישה החמורה של השגיאה ,הגינות של
פרקטיקות של הקהילה.
הביטוי ,אשר בנוכחות אני הבסיס ביניכם ,אומר כי הקהילה יש בסיס תורתו של ישוע ,אך חסרים ,וזו הסיבה  Paulחש צורך
נזיפה בביטחון מודגש כי הקהילה ללמוד מהביקורת של  ,Paulלשנות את שיטות העבודה שלהם.

מודגש נגד כמה
אבל אני מפציר בכם כי ייתכן מודגש כאשר אני נוכח בביטחון הזה ,שבעזרתו אני חושב להיות אמיצה נגד כמה ,אשר חושבים עלינו
כאילו הלכנו לפי הבשר .השנייה אל הקורינתיים 10:2

ללכת לפי הבשר מתייחס לוקח יתרון אישי אחדות סמכות ,כדי להשיג איזה רווח אישי על חשבון אחרים .
אין ספק ,ישנם כאלה שיש להם קול תלונה  Paulזה או אחרים עם  Paulבדרך כלשהי מנצלים הקהילה.
כי למרות שנצעד בבשר ,אנחנו לא מלחמה אחרי הבשר :כלי הנשק של לוחמה שלנו אינם גשמיות ,אבל מחזיקה האדיר דרך
אלוהים כדי של חזקה הוצאת; השלכת הדמיון ולאחר כל דבר גבוה  exaltethעצמו נגד ההכרה באלוהים והבאת לשבי כל מחשבה על הציות
של ישו .השנייה אל הקורינתיים 10:3-5

ההבנה שלי של מה אומרים שלושה פסוקים אלה היא כי  Paulמגן על עצמו על ידי הסברה כי הוא נזף הקהילות את הדרוש
במאמץ שלו כדי להביס את השפעת השטן על חלק מהקהילה ,לא כולם.
אף אחד ,לראות את זה כמו חובת  ,Paulהכרחי כי ההיסטוריה מראה לנו כי עם הזמן ,הכנסיות נוסדה על ידי השליחים ליפול
הרחק את תורתו של ישו ,בבשורה שקרית של השטן
נתקל בדריכות לנקום כל אי-ציות ,כאשר לציות ומתגשם .השנייה אל הקורינתיים 10:6

 Paulמשתמש במילה "נקמה" ,אבל למעשה לא לוקח  Paulנקמה על אלה לגזול את הקהילה על ידי החדרת שיטות שאינן של
ישו ,אך במקום זאת ,Paul ,נותן מכתבי התראה ,של הקהילה ,הפיכתם מודע אלה השפיעו על ידי השטן.

המשיח או שולל
יה יסתכלו על דברים לאחר המראה החיצוני? אם כל אדם בוטח לעצמו שהוא תן אלוהים לו מעצמו לחשוב על זה שוב ,זה ,כפי שהוא
המשיח ,אפילו אז ,אנחנו המשיח .השנייה אל הקורינתיים 10:7

יה נראית על דברים לאחר המראה החיצוני? זה  Paulשואל שאלה מאוד חשובה .חשבתי על זה לרגע ,להחליט אם לעשות או
לא.

כאשר מסתכלים על אדם אחר ,מה אתה רואה? אתה רואה את השיער ,הפנים שלהם ,את הבגדים שהם נמצאים וארינג ,נכון? אלו הן
ההיבט החיצוני של אותו אדם .באמת לא אומרים לך משהו על האדם ,כגון אישיות או האופי המוסרי שלהם .לגלות היבטים אלה
מוסתרים של בן אדם ,אתה צריך להכיר אותם טוב יותר קודם.
הדבר נכון כשמדובר הבנת כתבי הקודש .כשאתם לקרוא פסוק ,לא לקחת את זה בערך נקוב (המראה החיצוני שלו) ,אבל חשבתי על
מה שנאמר לאפשר את ההקשר שלה כמו זה מוצעים כל הפסוקים להמשיך ולעקוב אחרי המדובר.
אם אתה צריך לקרוא אפילו מעט על מה הצעתי כדרך הסבר ,אני חושב שאת שמת לב איך לשבור כל פסוק ומנתחים אותם כדי להגיע
למשמעות של מה שכתוב .אני ממליץ לך לעשות את אותו הדבר בתנ ך שלך.
אם מישהו אמון לעצמו שהוא המשיח של לתת לו מעצמו לחשוב על זה שוב :במילים אלה  Paulאומר לנו אותו הדבר אני
אומרת מתחילת הסברים ך אלה .אם אתה מחשיב את עצמך כדי להיות נוצרי ,עליך לבחון את עצמך ואת מה זה באמת אומר להיות חסיד
של ישו.
כאשר אתה אחרי המשיח אינך הבאות האיש ,כי הוא כבר לא הולך בינינו ,אז זה אתה? האם זה נכון כי מה שתבצע את חייבת להיות כל
"באתי כדי להרוס את ",ואז אתה חייב לקבל את זה ואתה יודע אז כי ישו לא הוצגו עשרת
" .לא
מה שישו .לימד? כאשר ישוע אמר" ,
הדיברות למיושנים ,אם הוא היה .הוא היה הורס אותם ,אבל ישוע אמר" ,יש לי" לא " .אם ישוע לא שונתה ,אתה עדיין מאמין כי עשרת
הדברות כבר אין לי כוח מעליך ,אז אתה לא חסיד של ישו.
 .זה הדבר הזה  Paulמדבר ...אם אתה של ישו ,לאחר מכן עליך לעשות ,חיים .ישו לימד ,לעשות ,לחיות בכל דרך אחרת הוא לא להיות
המשיח.

סמכות עבור הנאת
אבל צריך להתפאר מעט יותר של סמכות שלנו ,אשר האל שנתת לנו על הידע ,ואת לא להרס שלך ,אני לא צריכה להתבייש :אני אולי לא
נראה כאילו אני מאיים עלייך על ידי אותיות .השנייה אל הקורינתיים 10:8-9

כי בכל זאת צריך להתפאר מעט יותר של הרשות שלנו  ,הוא הדרך של  Paulהקמת זכותו לבקר ,לנזוף את הקהילות.
אשר האל שנתת לנו עבור חיזוק :כדי " "Edifyהוא :לשפר את מידותיהם המוסריות של מישהו ,דרך חינוך וידע.
לכן ,מה  Paulכותב הוא כי קיבלה את העבודה לחנך אחרים של מוסר האלוהים כפי לימד על ידי ישוע המשיח.
לא להרס שלך . :זו העבודה של כל המורים להגדיל את הידע של תלמידיהם ,על ידי לחנך אותם בנושא זה המורה הוא נשכר
כדי ללמד . .זה אותו הדבר עם  ;Paulהוא קיבל את העבודה על ידי ישוע כדי לדרוש את הבשורה של אלוהים לימד על ידי ישוע המשיח,
לא להביא אותם בלבול( ,הרס) ,אבל כדי להביאם להבנה.
 .אני לא צריכה להתבייש :אני אולי לא נראה כאילו אני מאיים עלייך על ידי אותיות .כי זה היה אלוהים שנתן  Paulהעבודה
הזו ,לכן שום דבר  Paulלהתבייש אם  Paulמרגיש את הצורך לתת  admonishmentאלה שאינם בטעות.

הכוח מאלוהים
למכתבים שלו ,אומרים הם ,הם כבד וחזק; אך נוכחות הגוף שלו הוא חלש ,את נאומו בזוי .השנייה אל הקורינתיים 10:10

למכתבים שלו ,אומרים שהם ,המכביד ,עוצמה; זה הדרך של  Paulלומר שכאשר ישוע דיבר ,הנאמרים היו מלאים המשקל של אלוהים
ולא היו חזקים בגלל אותם להיות האלוהים.
 Butנוכחות הגוף שלו הוא חלש ,את נאומו לבוז  .לא יתכן שזה הנאום של ישוע אשר  Paulהוא מתייחס אל ,אלא הדיבור
של  .Paulאין ספק Paul ,לא חשב כי נאומו מילולית היה מובן או יש מעבר למשמעות שהוא התכוון ,כמו גם את המילים הכתובות שלו.
אני אישית יכול מזדהה עם זה ,על הפה שלי לא מדבר עם הבהירות של המילים הכתובות שלי.
תן לחשוב אחד זו ,כפי שאנו ב word -על-ידי האותיות כאשר אנו נעדרים ,כך גם אנו להיות גם מעשה כאשר אנחנו נמצאים.
השנייה אל הקורינתיים 10:11

אלה מילים של עידוד admonishment ,נכתב על ידי  Paulיש לאותה המטרה בהעדרו של  Paulמהקהילה כמו מילים
מדוברות שלו היו הוא מתנת מדבר היטב.

החכם לקבל לתוכחות
אנחנו מעז לא נרגיש כמו של המספר ,או להשוות את עצמנו עם כמה זה משבח את עצמם :אבל הם מודדים את עצמם בכוחות
עצמם ,ומשווה את עצמם בינם לבין עצמם ,אינם חכם .השנייה אל הקורינתיים 10:12

כדי לשבח את עצמם ,היא תחשוב שאתה שלם עם צורך של השכלה נוספת או ידע ,זו ידועה בשם התנשאות ויהירות ,אנשים
כאלה נוטים להיות בטעות יותר שהם נכונים.
אם מודדים מה אני כותב על אלו השיעורים ואת הפרקים של דף אינטרנט זה ,באמצעות הידע זה כבר אחוז דיבוק ,ואתה לא
לוקח את הזמן להקשיב ולתת שיקול של מה שאני כותב ,כי זה לא אתה כבר מבין ,אז זה אתה שמדבר  Paulבפסוק לעיל.

האלוהים הוא האמת
אנחנו לא מתגאים דברים .בלי מידה שלנו ,אבל על פי המדד של כלל אשר אלוהים הגולמיות חילק לנו ,אפילו אמצעי כדי להגיע אליכם.
השנייה אל הקורינתיים 10:13

דבריה של  Paulזה אנחנו ,נכון ,אלה ,למי ששאיפת אחרי ישוע המשיח ,לא צריך לא להתגאות דברים בהתבסס על הידע שלנו ,אבל
מידה מה שאנחנו מבינים נגד מה אלוהים-ישוע אומר לנו ,כאשר מה שאנחנו מבינים בניגוד מה אלוהים-אלוהים אומר ,אנחנו עליי לדחות
את ההבנה שלנו ואת החיבוק כאמת את אשר דיבר אלוהים-אלוהים.
בדרך זו שאתה להראות כי אתה לקבל ולהאמין כי האלוהים הוא האמת ,וכל עוד היא שקר.

כי אנחנו מותחים את עצמנו מעבר המדד שלנו ,כאילו הגענו לא לקרבך :כי אנחנו הם מגיעים רחוק באשר אותך גם ללמד את בשורת ישו:
לא והתגאה דברים ללא מדידה שלנו ,כלומר ,המאמצים של גברים אחרים; אבל יש תקווה ,כאשר האמונה שלך הוא עלה ,כי טוב להיות
הרחבנו את ידך על פי הכללים שלנו בשפע  ,כדי לדרוש את הבשורה באזורים שמעבר ,ולא על כך מתגאים בקו של אדם אחר דברים הכין
את היד שלנו .השנייה אל הקורינתיים 10:14-16

ההבנה שלי של מה  Paulאומר הוא  Paulהולך ללמד את המילה של אלוהים-ישוע בכפרים וקהילות איפה האלוהים מעולם היה הטיף.
וכל אחד אחר .אני מניח שהוא מתייחס מכל השליחים האחרים Paul .נוספת אומרת כי הוא מטיף לא הבשורה שלו אבל את הבשורה של
אלוהים לימד על ידי ישוע.
אבל הוא זה  ,gloriethנותן לו תהילה באל -השנייה אל הקורינתיים 10:17
כי לא הוא זה  commandethאת עצמו מאושר ,אבל מי האדון  .commandethהשנייה אל הקורינתיים 10:18

אין האחד שהטיף אושרה על ידי אלוהים אבל זה הוא הראשון נצטווה על ידי אלוהים.
אם אני ,מחליטים להיות כומר של כתבי הקודש יחליט זה לבדי ,ואז לצאת ולהתחיל להטיף לאחרים ,ההבנה שלי של כתבי הקודש ,זה לא
על ידי רצונו של אלוהים ,ואז סביר להניח ,כי לפרש מבוסס על ההבנה שלי ,אני אטיף בטעות ,אבל אם ,כי אלוהים-ישוע בא אליי ,ציווה
כי אני צריך לצאת ולהטיף כתבי הקודש  ,אז זה אלוהים .אלוהים נותן לי הבנה ,וככזה יש לו את הכוח של ישו מאחורי המילים שלי.
בקוד המוצג למעלה ,נתתי כאילו היה לי ,זה  Paulמדבר ,ואני מאמין שזה ,כמו גם לשאר נביאים בתקופתו ,אבל  Paulמדבר גם על
עצמו ,כדי לספק בסיסים לסמכות שלו להיות אלוהים-ישו ולא ההבנה שלו.

אזהרות של הבשורות שווא
הייתי לאלוהים  yeיכל לשאת איתי קצת ב הטפשות שלי :אכן מביך אותי .כי אני מקנא בך מקנאה צדיק :כי יש דגלו את הבעל אחד שעלול
להציג לך כמו בתולה צנועה לישו .השנייה אל הקורינתיים 11:1-2

עברו הפעילות של כל נביאי האלוהים לחנך ולתת אזהרה בנוגע את השקרים ואת תרמיות השטן ואת בשורתו שווא .במאמץ זה
גם היו שהשליחים של ישוע מאורסת Paul ,הוא אחד מהם .ומטרתם לחנך ,ובכך ממיר את כל מי יומרו האמונה (אמונה) באלוהים
באמצעות הטפה תורתו של ישוע.
מה  Paulאומר זה בשל השפעתו עלינו ,אשר סייעה ההמרה שלנו ,הוא מקנא כי יישאר באלוהים ו לא ירחיקו משום שמישהו
אחר הטפה בבשורה שקרית ב ההמרה שלך ,אתה הופך הילד של ישו ,של הילד של ישו Paul ,כוונה (ג'לס) שאתה להישאר.
 Paulמשתמשת מילים דומות כפי שנכתב במקומות אחרים בתנ ך" ,אני חייב דגלו לך בעל אחד ",אשר מתייחס הקדושים של
אלוהים להיות נשואה את ישוע המשיח.
 Paulמתייחס קהילות שלו כמו "בתולות צנוע" כי כמו הקדוש של אלוהים נשטפים להתוודות על חטאיך ,ולכן הם בתולה
באמונה לאלוהים.

איב הולך שולל
אבל אני חושש ,לפחות בכל האמצעים ,כמו הנחש שולל ערב דרך  subtiltyשלו ,אז המוחות שלכם צריך להיות פגום מן הפשטות כי הוא
המשיח .השנייה אל הקורינתיים 11:3

לפני השיחה עם הנחש ,איב היה צאצא של אלוהים .זה היה רק אחרי ערב קיבל השקרים של השטן היא נפלה מחסד .דבריה של
 Paulהוא בכך כי ערב הוא הונה אותי שכל אחד יכול להיות מרומים .בעזרת מידע זה Paul ,נותן אזהרה ,שאנחנו אולי ,להיות התריע,
להדוף של השטן עדין ,קשה לפעמים להבחין מקדמות .אני להפנות אותך אמיתה של אלוהים ,כדרך לשמור עלייך מנפילה על שקריו של
השטן.
אם אלוהים היה מדבר זה ,ואז תוכלו למצוא זאת הבשורה הקדושה,
אם אלוהים דיבר זה ,אז זה האמת.
זו האמת ,כי זה של אלוהים,
זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז לא תמצאו אותו .הבשורה הקדושה,
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר,
זה שקר ,כי זה לא של אלוהים,
זה לא של אלוהים ,כי אלוהים לא פצה פה זה.

ישוע אחר
כי אם הוא אשליך  preachethאחר ישוע ,מי אנחנו לא הטיף ,או שאתה מקבל רוח אחרת אשר יה לא קיבלו ,או הבשורה אחר ,אשר לא
קיבלו יה ,יה יכול גם לשאת איתו .השנייה אל הקורינתיים 11:4

כי אם הוא אשליך  preachethאחר ישוע ,אשר הוא הפניה נבואות של ישו לפיה ישוע הזהיר כי רבים שקר ישו שיתעוררו,
מרמה רבים .זה לא רק הפניה לגברים בפועל שבישר על להיות אלוהים בכבודו ובעצמו ,אבל הבשורה אחר אשר יש את הצליל של
הבשורה על ידי ישו ,אבל מזוהם על ידי דברים לא דיברתי על ידי ישוע.
מאחר אלה שקר ישו מטיף מילים זה נשמע כמו אלה שנאמרו על ידי ישו ,רבים ששולפים לתוך השקרים האלה והרחק האלוהים
האמיתי .הסיבה  Paulכהתפתחויות את הדאגה שלו זה קורה ,כי אפילו ביום של  ,Paulהשטן .היה כבר קשה בעבודה לעוות את המילים
לימד על ידי ישוע.
אני רואה את זה כמו נבואה של  .Paulבהיסטוריה זה אכן אירעה .אם קראת את השיעורים ואת הפרקים האחרים של דף
אינטרנט זה אתה יודע מיהו ומהו צורר המשיח .עם הידע הזה תבין מה  Paulהוא שבישר על אודות .אנטיכריסט לכנסיית השטן ,נוסדה
על בשורה שקרית של השטן ,וככזה הצליחה למשוך את אלה שחושבים שהם נותנים סגידה לאלוהים מן האמונה האמיתית ואת בלהבות
הגיהינום.

ישוע אומר לנו בחזיונות שגבה השליח יוחנן אלו שלא בתולים של הנשים יהיה סביר לראות ולקבל האמת של אלוהים ,גם
כאשר הוא מוצג אליהם בדפי התנ ך .כזאת היא הכוח .לשטן יש ברחבי העולם של המאה העשרים ,בעבר כל מאות שנים.

 Paulמטיף ישו הטוב בגירושין
כי אני מניחה שלא הייתי קצת מאחורי השליחים  chiefestמאוד .אבל בכל זאת להיות גס רוח .בנאום ,עדיין לא-ידע; אבל אנחנו ביסודיות נעשו
מניפסט ביניכם בכל הדברים .השנייה אל הקורינתיים 11:5-6
 Paulמודה כי הוא לא בראש השליחים של ישו ,כי נאומו הוא גס רוח ,או מבלבל ,אבל כי הידע שלו הוא של אלוהים ,מה הוא מטיף ולכן
הוא ביטוי של מה שישו .לימד.
ביצעתי עבירה ב  abasingאת עצמי כי אתה עלול להיות המרומם ,כי אני מטיף לך הבשורה של אלוהים בחופשיות? שדדתי כנסיות אחרות,
נטילת שכר מהם ,לעשות לך שירות .השנייה אל הקורינתיים 11:7-8
כאשר הייתי נוכח איתך והייתי רוצה ,בתשלום אף אחד :על כך שהוא היה חסר לי הנזירים אשר באו מקדוניה שסופקו :בכל הדברים לעצמי,
להיות מעיק לקרבך ,אז אשמור לעצמי .כפי האמת של ישו היא בי ,אף אדם לא יהיה לעצור אותי של זה המתגאה באזורים של אחיה .השנייה אל
הקורינתיים 11:9-10
זה  Paulנותנת עדות כי הוא לא לקח צדקה מאף אחד ,למרות ,מסעותיו ,הוא לקח מחסה מאחרים .,הוא תמיד עבד על מנת לפצות על
המקלט .בדרך זו Paul ,לא היה מעיק לאף אחד ,הוא מתכוון כי זה כפי שזה תמיד יהיה איתו.
מאת לא לקבל צדקה של אחרים Paul ,יכול ולכן מטיפים האלוהים ולא להיות אחראי כלפי כל אדם אחר ,אשר בכל דרך להשפיע את אשר
הוא הטיף.

אמונה שאינה במקומה
לשם מה? כי אני אוהב אותך לא? אלוהים מכיר .אבל מה לעשות ,אעשה ,אני יכול לחתוך אירוע מהם אשר רוצים אירוע; זה שבו הם פאר ,הם
ניתן למצוא אפילו כמו שאנחנו .כך הם השליחים שווא ,עובדים קידמה את אמצעי המרמה ,להפוך עצמם השליחים של ישו .לא פלא; עבור השטן עצמו
הוא יהפוך למלאך אור .השנייה אל הקורינתיים 14-11:11
כאשר השטן אומר השקרים שלו ,יש להם את הצליל של האמת.
זוכר :שקרים הם  90%אמת ,שקר  10%בלבד .בגלל קלות זו גורם לאנשים להאמין בשקר ,לשטן יש בעיה מספר שקרים שלו.

אלוהים

אומר :אבל היום השביעי הוא השבת של האל ,זה אשר תעשה אין עבודה .אקסודוס 20:10

אף-על-פי מצוות ד' נכתב להצהרה זו ,ישירות מפיו של אלוהים ,אנשים מקבלים עדיין השקר של השטן ,זה אומר כי יום השבת של האל
הוא ביום הראשון של השבוע.

לא תמצאו בשום מקום כתבי הקודש איפה אלוהים או אלוהים נותן הוראה או פקודה כי ביום הראשון של השבוע הוא השבת של הלורד ,אך
הרוב הרחוק של כריסטיאן ,מאמין השקר של השטן על האמת של אלוהים ,אפילו אחרי הם כבר הראו את הציטוט לעיל ,כמו גם עדויות אחרות ,את
הספרים של התנ ך.

 .יש הבעיה עם

זה  .אלוהים הוא מאוד ספציפי ,בדרישה כי אנחנו סוגדים לו בדיוק כפי שאלוהים נתן לנו פקודה ,דברים .4:1-2

כאשר אנו סוגדים בכל דרך אחרת ,אנחנו לא נותנים סגידה לאלוהים אבל לשטן.
כי השטן זקוק רק לעשות שינוי קטן ב איך לתת סגידה לאלוהים ,קל בשבילו להונות אותך ,חבר'ה הפולחן של אלוהים ואל פולחן השטן.
לכן אין דבר נהדר אם בשריו בנוסף להיהפך כמו השרים הצדק; סופו של מי על פי מעשיהם .השנייה אל הקורינתיים 11:15

מה אומר  Paulבפסוקים אלה הוא כי אלה אשר מלמדים בבשורה שקרית של השטן ,ובכך לגנוב משם נפשם הנצחי של מרומים
יישא מלא זעם האל ,בסוף יהיה אש הגיהינום ומוות הנצחי.
 Paulאומר כי הקבלה שלנו בבשורה שקרית של השטן ,נראה כי השטן הוא כמו מלאך של אור ,לאלה אז מרומים .זה כל כך
קשה אם לא בלתי אפשרי לקבל האמת של אלוהים זה אומר הוד סגידותך היא  ,falseלשווא.
זה לא כי  Paulאומר כי השטן למעשה להיהפך של המלאך של אור ,רק כי במוחם של מרומים הוא יופיע להיות המלאך של
אור .

מי פלדה נשמות האדם
כדי להלל את אלוהים
 ,Paulשליח( ,לא של גברים ,לא על ידי אדם ,אלא על ידי ישוע המשיח ,אלוהים האב ,מי הקים אותו מן המתים;) ואת כל האחים אשר איתי,
אל הכנסיות של גלטיה :גרייס להיות לך ולשלום מן האב ,ולא של ישו אדוננו ,מי נתן את עצמו על חטאינו הוא עשוי לספק אותנו מהעולם הזה רשע נוכח
 ,על פי רצונו של אלוהים ,אבינו :מי שהוא גלורי לנצח נצחים . .אמן .הגלטיים 1:1-5

בבשורה שקרית
לפלא  yeיוסרו כל כך מהר ממנו זה קרא לך לתוך החסד של המשיח אל הבשורה אחר :וזה לא עוד; אבל להיות קצת צרות ,והוא היה סוטה
בשורת המשיח .הגלטיים 1:6-7

גם ככה במאות השנייה כפי  Paulנתנה הנבואה ,אז גם זה בימים של  Paul .Paulמביע שלו  mystificationבנוגע אלה רק
לאחרונה הוסבו את תורתו של ישו ,ובכל זאת הם מרומים על ידי אלה אשר מלמדים את הבשורה אחר ,Paul ,השליחים האחרים של
ישוע לא מלמדים.

אני רואה את זה בתור אזהרה לאלה מאיתנו היום גם כן .אם בזמן הבשורה של ישו עדיין חדש נשמעת על ידי אלו שהלכו אחרי
ישוע בזמן שהוא נכנס כדור הארץ ,יכול כבר להיות פגום על-ידי בבשורה שקרית ,אז אתה לא חושב כי אחרי  2000שנה שקריו של
השטן עשוי להיות גדל אפילו יותר מאשר אז?

סטייה של ישו
 Paulהראשון מתאר זאת הבשורה אחר ולאחר מכן  rewordsזה להסביר שאין זה הבשורה אחר אבל כי מה האחרים .מטיף
אינה נאמנה את תורתו של ישו ,אך סטייה של האמת.

שאלה של ברית מילה
כך שתביני את התלונה של  Paulסובב סביב השאלה של ברית מילה ,לא את מצוות האל .ברית מילה העורלה היא היבט של
האמנה הראשונה שעשה אלוהים עם אברהם ,כמו גם באמנה השני אשר אלוהים עשה עם  Mosesצאצאיו של יעקב ,אבל לא השלישי
ואת ברית חדשה .הדיון הזה עוד אז לא היבט של אם האנשים הללו הם להאדיר את עשרת הדיברות או לא .זה הנושא של ברית העורלה
שמטפל  Paulבפסוקים אלה.

להיות מקולל
אבל למרות שאנחנו ,או מלאך מן השמים ,מלמדים כל אחרים בשורת לקרבך מזה שבו אנו השמענו לכם ,תן לו להיות מקולל .כמו שאמרנו
קודם ,אז אומרים עכשיו שוב",אם כל אדם לדרוש כל הבשורה אחרים לקרבך  yeשקבלו ,נתתי לו יהיה הבגלל ".הגלטיים 1:8-9

אם אתה זוכר מהשני הכתבים שלי ,הראיתי באמצעות מסמכים היסטוריים אלו בהיסטוריה שדגל התורה כי היא מנוגדת
האלוהים .אדם אחד כזה נתן כראיה כי השבת ראשון נצפתה על ידי הנוצרים הראשונים קצת ,אז לכן ,שהוא השתמש בה ראיות כי השבת
ראשון הוא מחלו על ידי אלוהים.
זה כמובן השקר של השטן ,מקום בכתבי הקודש הוא כתוב איפה אלוהים האב או אלוהים הבן נותן המצווה או הוראה בוטלו
שבת ביום השביעי ,השבת ומכאן ואילך היא שחלים ביום הראשון של השבוע .אדם זה ,ד ר  ,Hiscoxהוא ,כפי  Paulהרגע אמר,
המקולל ,בגלל שבישרו שקר כאמת.
הטיעון שלי בדבר השבת ראשון היה אם זה הוא מחלו על ידי אלוהים ,איפה זה אז כתוב .אם אתה רוצה לדעת את דברי האל,
בטח תחפש את זה מעל דפי הספרים של נביאים ,חדש או ישן צוואות .חיפשתי את התנ ך מההתחלה עד הסוף ,לא מצאתי בשום מקום כי
האל האב או אלוהים הבן נתן הוראה או פקודה זו שבת ביום השביעי בוטלו  ,במקומה זה הועבר ביום הראשון של השבוע ,שום דבר,
בשום מקום.

הכומר  Thomasאנרייט
נשיא המכללה הגאולה ,הכנסייה של רומא
אף-על-פי ישו לא הכריזה שבת ביום השביעי יבוטל לטובת ביום הראשון השבת ,כולל הכנסייה של רומא.
על ידי הכוח האלוהי שלי לבטל את יום השבת ,מצווה עליך לשמור ביום הראשון של השבוע הקדוש.
נותנים צייתנות אלוהי היקום ,או גבר?
עם המצווה מן הכנסייה של רומא s'300 ,לספירה ,זמן קצר לאחר הכנסייה של רומא נוסדה על ידי הקיסר קונסטנטינוס ,העולם
התרבותי כולו השתחוו בצייתנות נפעמה לפקודה של הכנסייה של רומא.

הכנסייה הקתולית סנט קתרין סנטינל
העברה זו של השבת על ידי הכנסייה של רומא הוא תמך ,למחיאות כפיים הסנטינל ב 21 -במאי .1995
אולי הדבר הכי נועז ,השינוי המהפכני ביותר הכנסייה אי פעם עשה  s'300לספירה היום כאשר הכנסייה שינתה את יום השבת
הקדוש מיום ראשון עד יום ראשון .לא מכיוונים כל ציין בכתבי הקודש ,אלא על ידי רשות משלו.
אני מאמין כי האלוהים הוא עליון; לכן ,אני יודע כי ביום ראשון השבת היא השקר של השטן אז אני דוחה את זה .כי הכנסייה
של רומא שינתה את השבת באופוזיציה ישירה אל האלוהים ,היא כופה בי הידיעה כי הכנסייה של רומא הוא למעשה אנטיכריסט כפי
שנובא על ידי .Daniel

זוכר אמיתה של

אלוהים :אמיתה כמו האל קובע ,אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר .בפסוקים שלעיל Paul ,נותנת

תמיכה זו קלישאה ,המדריך מציין כי אלה העוסקים כאלה קללות ידע מלא זעמו של אלוהים ,אשר הוא מה המילה המקולל כרוך.
אף-על-פי  Paulמדבר על ברית מילה ,לא השבת ,מייצג משמעות זהה של אלה המטיפים בבשורה שקרית.

 Paulמטיפה אלוהים של
בשביל לעשות עכשיו לשכנע אנשים ,או אלוהים? או רצוני לרצות גברים ,כי אני עדיין בבקשה גברים ,אני לא צריך להיות משרתו של המשיח.
הגלטיים 1:10
 Paulאינו מנסה ללמד את הדברים האלה שאנשים רוצים לשמוע ,אבל להטיף המילה הקדושה של אלוהים ,אפילו אם האלוהים היא מנוגדת
אשר העם מאמין בגלל בבשורה שקרית של השטן .מטיף האלוהים האמיתי Paul ,הוא מוכן לקבל את התיעוב של אחרים יותר מאשר שלהם להכרה,
כי הוא יודע כי לשם כך כרצון האל.

 Paulמאשרת האמת
אבל אני לאשר אותך ,אחיהם שאינו הבשורה אשר מישוע ולימדו אותי אחרי האיש .כי גם לא קיבלתי את זה של האדם ,וגם היה לימדתי אותו,
אלא על ידי ההתגלות של ישו .עבור יה שמע על השיחה שלי בזמן האחרון בדת של היהודים ,איך למדוד את זה מעבר נרדפו כנסיית האלוהים ,בזבזה
אותו ,:שהרוויח בדת של היהודים מעל רבים במעמד שלי במדינה האישי שלי ,להיות יותר מאוד אילת המסורות של האבות שלי .הגלטיים 1:11-14

 Certifiesלנו ,זה אומר כי  Paulנותן אחריות והעדות ,כי מה שהוא מטיף להם הוא האלוהים ,וכי יש לו
"
 Paulאומר שהוא"
מוטיבציה נסתר או אישי עבור השמעתה .הסבר נוסף שלו  Paulנותן תמיכה מה שאמרתי כפי שהוא נוגע היהודים וביום מודרני נוצרים,
שלהם לשמור על מנהגים ומסורות על חשבון של ישיר התנגדות מילה ,תורתו של אלוהים.

החינוך של  Paulהמשיח
אבל רצון האלוהים ,אשר מופרדים אותי מהרחם של אמא שלי ,וקרא לי בחסד שלו ,כדי לחשוף את הבן שלו בי ,אני אולי מטיף לו בקרב עובדי
האלילים; מיד אני שהוענקו לא עם בשר ודם :אף אחד לא הלך אני עד ירושלים אליהם אשר היו השליחים לפני; אך אני נכנס אל ערב ,חזר שוב עד
דמשק .הגלטיים 1:15-17

כאשר  Paulמתייחס הניתוק שלו לרחם אימו ,לא שהוא מילולי אך סמלי.
זוכר Paul :הועסק על ידי בית המקדש ,ואני מודה היה קנאית ,להאדיר את מנהגים ומסורות; זה מה שהוא מסמל את הרחם
של אימא .
אני משוכנע כי לא ישו הופיע שאול בחיזיון הזה בעוד בדרכו לדמשק ,הוא לא הומרו ,שאול הייתי הופך  .Paulזה בגלל גילוי זה
הביא על ידי החזון  Paulשהיה עשוי להתבטא תורתו של ישו ,זה בתוך הקשר המתמשך שלו עם ישו ברוח של האל ,נתקל נגעו מרוח
הקודש  Paulממשיך להטיף עם הרשות של ישוע ולא על ידי הסמכות שלו.
זכור :ההגדרה של הנביא של אלוהים" ,אחד דרך מי אלוהים מדבר Paul ".הוא נביא של ישו המשיח ,כך בשם  Paulכותב גם
את המילים האלו ,המילים של המשיח בן האלוהים ,עם אבל הדעות האישיות קטין כפי הבאתי לאור.

סקרנות
אז אחרי שלוש שנים עלה לירושלים לפגוש את פיטר abode ,איתו חמישה עשר ימים .אבל את השני של השליחים ראה אני להציל אף אחד,
 Jamesהאח של הלורד .הגלטיים 1:18-19
זה  Paulנותן דין וחשבון של תהליך הוא עבר לאחר החיזיון שלו מן המשיח בדרך לדמשק ,ומעידה על האמת החינוך שלו בא מאלוהים ,לא
מכל אחד השני השליחים של ישו.
הפסוקים הנ ל זה מבלבל אותי " ,שמור  Jamesהאח של הלורד  ".לכן אף אחד לא  Paulהזה או כל החניך השני של ישוע המשיח אשר
להפנות למישהו אחר אבל ישו בתור "לורד"; זה מרמז כי  Jamesמדוברות של מאת  Paulהיה אח בדם לישו.
יש מקום אחד אחר שאני יכול לחשוב עליו היכן יש הצעה כי ישו היה אחים ,זה נמצא הפסוקים הבאים.

בעוד הוא כבר דיבר עם האנשים ,הביטו ,אמא שלו ועמד שלו אחיהם ללא ,שרוצה לדבר איתוMatthew 12:46 .
המילה "אחיהם" מוגדרת בתור :אחיו ,אך הוא מתייחס בדרך כלל כמו האחים בדת ולא בהכרח האחים בבשר .
כמו בשימוש הפסוק הנ ל ,הוא הציע כי המשמעות היא האחים בבשר כי ישוע מגיב באמצעות חובק הנוכחי כמו האחים שלו באמונה.
ומי הוא (ישו) ענה ואמר לו כי אמר לו האלהים"אמא שלי? ומי אחיי? הוא הושיט את ידו כלפי תלמידיו ,ואמר",ראו את אמא שלי אחיי! עבור.

מי יעשה רצונו של אבי אשר שבמרום ,אותו דבר שלי אח ,אחות ,אמאMatthew 12:48-50 .
בשום מקום אחר בתנ ך ,כך גיליתי ,פרט לכך נכתב על ידי  ,Paulנותן הצעה כי ישו היה אח ,דם של מרים אמו או באמצעות נישואין מאביו
השלב-יוסף.
רק אחרים  Jamesשראיתי המוזכרים בברית החדשה הוא אחיו של יוחנן ,בן זבדי .אני לא מאמינה כי  Paulלהפנות השליח  Jamesבתור
אח של האדון.
לדעת את זה ,אז מי זה  James Paulמדבר ,זה בעצם אומר כי ישו היה אח  .זה ואז נותר דבר מסקרן אותי

שוב  Paulמאשרת
עכשיו הדברים אשר אני כותב לכם ,הביטו ,לפני אלוהים ,איני משקרת .הגלטיים 1:20

עוד פעם  Paulמעיד כי הדברים האלה כי הוא מדבר וכותב ניתנות לו מאלוהים .אני יודע שזה נכון ,כי אני יכול להעיד את זה
כי ,כמו  ,Paulקיבלתי הוראה שלי מאלוהים וממנה אף אדם ,כפי שעשה .Paul

ברית מילה האו ם
ואז ארבע עשרה שנים אחרי עלה שוב לירושלים עם נבא ,לקח טיטוס איתי גם .ואני הלכתי על ידי התגלות ,תקשרו להם את הבשורה אשר אני
מטיף בין הגויים ,אבל בפרטיות להם שהיו על המוניטין ,שמא בכל האמצעים אני צריך לרוץ או לרוץ לשווא .אבל גם טיטוס ,מי היה איתי ,להיות יווני,
נאלץ למול :הגלטיים 2:1-3

עכשיו עוד פעם  Paulחוזר הנושא אשר הוא כותב הגלטיים ,זהו זה .ברית המילה של העורלה Paul .הראשון מסביר לנו כי
בתחילת משרדו שהוא הלך לפני אלה של מוניטין ,עם נבא ,שוב ארבע עשרה שנים  Paulמאוחר יותר שוב מתחיל לירושלים עם טיטוס
ומדווח שוב לגבי הדברים הואגליה מטיף על הגויים .אלה של מוניטין ,לפרש השליחים ושל תלמידיו היו שהלכו עם ישו.
הוא יותר מסביר ,פן בכל האמצעים אני ,צריך לרוץ או לרוץ לשווא ,זה כך הוא יכול לוודא עם השליחים מה הואגליה מטיף
היתה נכונה כדי להבין טוב יותר תורתו של ישו .היא זו כי נתקל לא תוקנה על ידי השליחים שהוא לא היה בטעות ,עודדו אותו להמשיך
את מה שהוא הטיף ,ובכך לקבל אשר אלוהים נתן לו שאכן בתור ישוע לימד את האחרים.
זה  Paulאומר לנו כי טיטוס ,חברו ולא יווני ,לאחר שיש הומרו ל תורתו של ישו ,הרגיש אין נקיפות מצפון למול .אשר לפרש
כדרך של  Paulאומר שאם אחד הנודע כמו טיטוס ,שהטיף המשיח ,הוא לא נוטה להיות נימול ,אז למה לעשות את אלה של גלטיה
להרגיש באמת?

נביאי שקר
וכל זה בגלל שקר אחיהם במפתיע הבאת ,שנכנס  privilyלרגל את החירות אשר בידינו במשיח ישוע ,שהם אולי מביאים לנו משועבדת :את מי
שנתנו במקום על ידי הושמע ,לא ,לא במשך שעה; האמת של הבשורה עשוי להמשיך איתך .הגלטיים 2:4-5

 Paulמאשים אחרים כי השמענו את הצורך ברית-המילה העורלה בתור אחים שווא ,כי הם היו לא מודעים ,או אנשי גלטיה היו
מודעים כי היו אלה אשר הטיף אחיהם שווא ,אבל זה היה בגלל בבשורה שקרית הגלטים הרגיש את זה נדרש לקיים את העורלה מהול,
אף-על-פי  Paulיש קודם לכן הטיף אחרת.
אני רואה את זה כדרך של  Paulאומר לנו כי משום שהוא מקבל הדרכתו מאלוהים לא גברים ,כי מה שהוא מטיף להם הוא
האלוהים בצורתו הטהורה ביותר ,לכן יש לתת הודעה כאמת ,ואילו אחרים אשר מלמדות בניגוד מה  Paulמטיף שקריות ,כי הם לא של
אלוהים .כי הם מלמדים את זה וזה בניגוד איזה אלוהים-אלוהים הראה .Paul

 .תחשוב על זה

ככה ,אלוהים אומר לך משהו ,אז לכן אתה יודע שזה נכון .כי זה נאמר לך על ידי אלוהים ,ואתה יודע

שזה היה אלוהים ,כי אתה יודע מתי אלוהים מדבר אליך .ואז מישהו בא ואומר לך משהו שהוא בניגוד אשר אלוהים אמר לך .האם אתה
מפקפק בעצמך לגבי האם אלוהים דיבר אליך או לא ,או שאתה להסתמך על מה שאתה יודע להיות המילה של אלוהים ,ולכן דחה מה
האישה הזו אמרה לך כמו להיות שקר?
 .הייתי במצב הזה ,ואני יודע מתי אלוהים אומר לי משהו ,כי זה תמיד לאימות בכתבי הקודש( ,אני תמיד חרוצים במחקר שלי
של כתבי הקודש) ,אז כשמישהו אומר לי משהו .לא מסכים עם מה שאני יודע הוא האלוהים ,אני דוחה את זה ואתה מנסה להראות מישהי
אחרת איך הם בטעות.
 .זה מה אומר  .Paulהוא זכה הוראותיו מישו אז הוא יודע שזו האמת ,אשר לפיכך אומר לו שזהו דבר דיבר כנגד מה שנתן מישו
השטן שקר ,ללא קשר מי זה שמדבר זה.

נביא לגויים
אבל אלה שנראו במידת מה ,זה בכלל היו ,ארצה ,לא משנה לי :אלוהים  acceptethשל האדם של איש משום שנראו במקצת בכנס הוסיפו
דבר לי :אבל נהפוכו ,כאשר הם ראו כי הבשורה של  uncircumcisionהיה מחויב אליי ,כמו הבשורה של ברית המילה היה בפני פיטר; (כי הוא זה
מחושל לאשש בפיטר כדי  apostleshipברית הדבר היה האדיר בי כלפי הגויים ):הגלטיים 2:6-8
הבשורה של  uncircumcisionמתייחס לעובדה  Paulנקרא על ידי אלוהים כדי לדרוש את תורתו של ישו על הגויים ,לא כל כך
ליהודים.
הבשורה של ברית המילה מתייחס לעובדה כי פיטר .מטיף היהודים באופן כמעט בלעדי ולא לגויים.
אני משוכנע  Paulנכון בנוגע הגויים לא להזדקק למול ,הרבה בגלל הדיון מעולה שלו בבתים קודמות ,אך בעיקר בגלל אלוהים בעצמו אומר
לנו כי הברית החדשה היא בניגוד האחד שהוא עשה עם האבות שלנו ,שהוא יכתוב את חוקיו על לבנו.

כי זאת הברית אשר אכרות עם בית ישראל אחרי הימים ההם ,נאום ה :להכניס לחוק את דעתם ,כותב אותן בליבם :אני אהיה להם לאלוהים,
הם יהיו לי אנשים .עברית 8:10
לי את זה מסיר את הצורך המטרה הסמלי של ברית המילה העורלה .בכתב את חוקיו על ליבנו אלוהים מציב הבנה רוחנית של חוקים אלה
עלינו .ברית-המילה העורלה אינה רוחנית ,אבל אחי ,או של הבשר .הבשר הוא חטא ,הרוחני מעל חטא ,או חופשיים מהחטא.

הוראות השליחים
וכאשר  ,James Cephasג'ון ,שנראו עמודים ,נתפס החסד כי ניתנה אליי ,הם נתנו .לי ,נבא בידיים הנכונות מלגת; כי אנחנו צריכים ללכת
בפני עובדי האלילים ,והם אשא ברית המילה .רק הם היו כי אנו צריכים לזכור את העניים; אותו הדבר שאני הייתי קדימה .גם לעשות .הגלטיים 2:9-10

 Paulממשיך להסביר כי לפחות שלושה מעמודי התווך של הכנסייה של ישו מסכים עם ההבנה של  ,Paulשהם מסכימים כי
 Paulצריך להטיף על הגויים בעוד הם הטיף ליהודים .השימוש של  Paulהמילה ברית המילה בהקשר זה אומר ,יהודים ,ועל השימוש
שלו המילה עובד אלילים מתייחס הגויים .
הדבר היחיד השליחים שלושה אלה התעקש כי  Paulמלמדים ,נכון ,זה כמו הקדושים של אלוהים ,נדרשים לתת עזרה הכנסייה
של ישו מי הם עניים או תחת מצוקה .זה מה הגיע להיות המכונה "כריסטיאן בדרך ,או כריסטיאן צדקה".

 .פיטר היה אשם
אבל כאשר פיטר היה אנטיוכיה ,אני מהתעמולה אותו על הפנים ,כי הוא היה אמור להיות האשימה .כי לפני מסוימים בא  ,Jamesשהוא באמת
אכל עם הגויים :אבל כשהם היו באים ,הוא פרשה ,הפריד את עצמו ,מחשש אותם אשר עסקו ברית המילה .הגלטיים 2:11-12

שאשנה את דעתי
אף-על-פי פיטר הסכימו במקור עם  Paulבנוגע את ברית-המילה העורלה ,איפשהו לאורך הדרך ,פיטר שינה את עמדתו.

בלבול בהודעה
 Paulמסביר כי כאשר הוא נפגש עם פיטר באנטיוך ,שהוא התמודד עם פיטר לפנים שלו ,זה אומר כי הוא התעמת עם פיטר
פנים אל פנים .ההתמודדות הזאת  Paulמאשים את פיטר בתור הלא נכון ,ובכך להאשים על הבלבול בהודעה נשמעת.

הפעולות של פיטר
 Paulממשיך ומסביר כי פיטר בעבר היה התיישב לשבור לחם עם הגויים בבתיהם ,אף-על-פי  Mosesשל החוק אסר עליו.
 Paulהזה נותן כמו הבנה על ידי פיטר נכון המילים שנאמרו על ידי ישוע .עדיין בגלל הלחץ שמונח פיטר על ידי  Jamesואחרים של
המרת היהודי ,הוא קרס על רצונם במקום להמשיך כפי הטיף ישו .זה מתייחס חזרה למה ישוע קרא פיטר "פטרוס ",חתיכת סלע ,נטה
בקלות יותר מאשר על "פטרה" סלע מאסיבי ,או הקוסמי ,מוצק ובטוח.

אם אתה זוכר מן הכתבים הקודם שלי ,גיליתי מדוע ישוע קרא פיטר פטרוס ולא של פטרה .פטרוס שאתה חתיכת סלע ,בקלות
להזיז או התנודדה ,ואילו פטרה היא רוק שאינו ניתן להעברה הקוסמית בגודלם .זה ואז נותן הבנה איך פיטר יכול להיות כל כך בקלות
מושפע דעתו של גברים ,גם כאשר הוא יודע דבר האלוהים.

זוכר אמיתה של

אלוהים :זה ואז כדלקמן דרך האל אזהרה בדבר האלוהים הוא האמת ,כל דבר שאמרת או נכתב זה

מחלוקת או כנגד האלוהים הוא שקר.

עימותים פנים אל פנים
יהודים אחרים  dissembledכמו כן איתו; בנדרים כי נבא גם היה נסחפתי עם  dissimulationשלהם .אבל כאשר ראיתי כי הם הלכו לא
 uprightlyעל פי האמת של הבשורה ,אמרתי אשא פיטר לפני כולם",אם אתה ,להיות יהודי livest ,כמנהג של הגויים ,ולא כפי לעשות היהודים ,למה
 compellestאת הגויים לחיות כמו היהודים? הגלטיים 2:13-14

 Paulמראה זה כי פיטר היה משך מן האמת של הבשורה של ישו ,מעשיו גרמה לאחרים גם ירחיקו .זה אמר על הפנים של פיטר
בפני עדים .אין ספק ,נבא גם היה התרחקה את הכוונה האמיתית של מילותיו של ישוע.

להאמין בישוע המשיח
אנו יהודים על ידי הטבע ,לא חוטאים בגויים ,בידיעה כי אדם לא מוצדקת עבודות צילום של החוק ,אך על ידי האמונה של ישוע המשיח ,אפילו
שהאמנו בישוע המשיח ,כי אנחנו אולי מוצדקת על ידי האמונה של ישו ,ולא באמצעות יצירותיהם של החוק :עבור עבודות צילום של החוק יהיה אין בשר
להיות מוצדקת .הגלטיים 2:15-16

החוק אינו מצדיק
אני נאלץ לחזור ולהדגיש כי  Paulמדבר של החוק וזה לא

נותן הצדקה האמונה הבטחות אלוהים .איפה זה כתוב בחוק שבו

כתוב כי החוק יעשה את הכל יותר להשאיר אותך מן החטא? בשום מקום זה אומר כי הישועה היא לזכות מ לשמור על החוק.

מצדיק אמונה
רק באמונה ,אשר נולד מתוך אמונה כי האלוהים הוא האמת ,כאשר אתה מאמין ולמקם את הביטחון העצמי שלך ההבטחות,
האלוהים אתה אז מוצדק( ,מוצדקת ,לא נשמר).
להיות מוצדקת את האמונה כי ההבטחות של מילים של אלוהים הם אמת ,האם לא ובפני עצמו הגאולה ערבות או גאולה .יש
עדיין צורך לשמור את עצמך ללא חטא ,על מנת להרוויח ישועה .כדי לשמור על עצמך מפני חטא שאתה קודם צריך לדעת מה הוא חטא,
זה יכול להיות ידוע רק על ידי לדעת ולהבין את המצוות של אלוהים ואת תורתו של ישוע המשיח.

האם ישו מוביל אותנו לחטוא?
אבל אם ,בעוד אנו שואפים להיות מוצדק על ידי המשיח ,אנו עצמנו גם נמצאו חוטאים ,ולכן המשיח שר חטא? חס וחלילה .כי אם לבנות שוב
את הדברים אשר אני הרסתי ,הסברתי עצמי ובעל עבירות מכבדו .הגלטיים 2:17-18

אך אם ,בעוד אנו שואפים להיות מוצדק על ידי המשיח ,אני מבין זה להביע ,מוצדקת את האמונה שהם ובאלוהים הבטחות של
נכונים ,אז עליך לקבל גם כי האלוהים הוא האמת ,כל מילה לא נאמר על ידי אלוהים ולכן הוא שקר

החוטאים יש אמונה?
גם מצויים אנו עצמנו החוטאים .אם אתה סבור כי ישו קם לתחייה מן המתים ,ושיש בתחיית שלו לך תקווה התחיה משלך ,אז
אתה הצדקה התקווה הזאת .אם באותו זמן גם אתה נואף או פרוצה ,ותיהיה כי ,לא לשנות מה שאתם מאמינים ,אתה עדיין לא חוטא ,שעל
אף שיש לך אמונה בתחיית המתים?

גר הצדק
אם המצב הנ ל או כל עוול אחרים נגד מצוות האלוהים מתאים למצבך ,אז האם זה אומר ולכן המשיח הוא שר חטא? Paul
אומר" ,לא .חס וחלילה " .להאמין כי אלוהים נותן לך רק הצדקה ,בתקווה הישועה לא כשלעצמה להבטיח ישועה בפני עצמו.
מה  Paulהדגים היא כי אתה עדיין חייב לחיות חיי יושר ,צדק ניתן להרויח רק על ידי שמירה על מצוות האלוהים ולשמור את
תורתו של ישו.

חטא נהרס
כי אם אני לבנות שוב את הדברים שהרסה ,מתייחס חטא נהרסת באמצעות אמונה ,אך הוא נבנה מחדש אם תפסיק לשמור
ולחיות על ידי חוקי אלוהים-אלוהים .להאמין היא לדבר ,לחיות חיי יושר היא צריך לציית לחוק ,או כמו  Paulמנסח זאת ,אם אתה ברוח
ה'( ,וזה להאמין) אז את צריכה גם ללכת ברוח ,כלומר לחיות את המוסר של אלוהים.
מה  Paulאומר כאן זה אשר הטיף ישו אינה נכונה ,אם איך כל אחד מאיתנו מוצדקות המשיח? ישו לימד כי היא דרך האמונה
בתחיית המתים לנו הצדקה ,אמונה יש לעשות עם הלב לא עם סימן חיצוני על העור שלנו כמו ברית מילה העורלה.
אם מה פיטר מטיף נכון אז ישוע היה שגיאה במה הוא הטיף אשר היה מנוגד לחוק ,כפי שכתוב באמנה הראשון ,אם זה נכון אז
כל אלה זה להמיר המשיח הם בחטא .זו ואז מגיע לזה ,מה  Paulמטיף בנוגע ברית המילה הנכונה ,או נכון מה פיטר מטיף?

סמליות בבשר
אלוהים עשה את זה התברר כי ברית מילה העורלה היא אבל בעל סמליות ,תזכורת פיזית קבועה לשמור את המצוות של
אלוהים.

התעוררות רוחנית של הלב
מה  Paulמטיפה כי את ההתגלות של ישו ,הברית החדשה ,הסמליות הוחלף על ברית מילה אמיתית של הלב ,כמו אלוהים יש
תמיד נועד מההתחלה.

מת בחוק
לפי דרך התורה ,אני מת על החוק ,כי אולי אגור לאלוהים אני אני נצלבו עם המשיח :אף על פי כן אני גרה; עדיין לא ,אבל ישו חיה  #בי:
והחיים שבו אני חיה עכשיו בגוף ,אני חי על פי האמונה של בן האלוהים ,מי אהב אותי ,נתן את עצמו למעני .הגלטיים 2:19-20

כי אני מת על החוק דרך החוק .כפי  Paulואני אומרים ,מטרת החוק היא למנוע מאיתנו חטא ,להיות חופשי של החטא אינו
מבטיח חיי נצח .זה אלה רק לשמור את התורה אך לא מאמינים בדבר אלוהים ,יש הישועה לא המשיח.
אם אתה להבין ולקבל כי החוק על ידי עצמו מספק רק חופש מן החטא ,אז אם אתה רוצה אני יכול לחיות לאלוהים ,ואז אתה גם
חייב להאמין הצדקה באה מתוך האמונה לא החוק.
כדי להשיג זאת ,עליך לקבל הזה אני אני נצלבו עם המשיח .בגלל החוק אתה תדע רק מוות ,אבל תוך אמונה אתה תמות אף על
פי כן אני גרה; עדיין לא אני ,אבל ישו חיה  #בי .
 .זה אמונה או אמונה של בנו של אלוהים ,מי אהב אותי ,ונתן לעצמו עבורי ,שיש לך וכך התקווה שלך לתחיית המתים ולחיי
נצח.
באמונה הוא נולד מקווה ,אבל לשמור על המצוות של אלוהים ,חובק את תורתו של ישו ,תתרגם את התקווה הזאת לתוך
אבטחת חיי הנצח .
זוכר :אתה לא נשמרים על ידי שלך עובד לבד ,שאתה צריך גם אמונה.

? ישו מת לשווא
אני לא לסכל את חסדו של אלוהים :כי אם הצדק בחוק ,ואז ישו מת לשווא .הגלטיים 2:21

 Paulטוען כי אם הצדק בחוק ולא אמונה ,אז ישוע הקריב את חייו לשווא .החוק קיים לפני אלוהים ,אך לא היה שום הצדקה
בתקווה לחיי נצח ,רק אמונה כי ישו קם לתחייה מן המתים ,יש לנו תקווה התחיה שלנו .זה כי אימון ואמונה כי יש לנו תקווה להינצל ,לא
רק לשמור על החוק.
זוכר :אני אומר את מקווה הגאולה והישועה לא עצמו.

מבין

זה :אני שוב מרגיש נוטה להפוך שימו לב :החוק בדבר את ברית-המילה העורלה הוא מפורש האמנה הראשונה בין

אלוהים לבין אברהם ,לא היבט של עשרת הדברות ,ולא של תורתו של ישו ,ולכן כשאני אומר כי עדיין עליך לשמור את המצוות של
אלוהים ,ברית-המילה העורלה אינה כלולה במחיר כמו ונדרשת.

איך קיבלו את הרוח?
 הגלטיים טיפשי ,מי הגולמיות מכושף לך ,כי לא יציית את האמת ,לפני שעיניו ישוע המשיח וטרף אין ספק צוינו ,נצלב ביניכם? הגלטיים
3:1

דרך עבודות שלך
זה רק אני ילמד ,קיבלו יה את הרוח העבודות של החוק ,או על ידי הדיון של אמונה? אתה כל כך מטופשת? יש החלה ברוח ,יה עכשיו נחקקים
מושלם הבשר? לשווא  yeסבל כל כך הרבה דברים? אם עדיין יהיה לשווא .הגלטיים 3:2-4

דרך אמונה
הוא לכן ministereth ,לך את הרוח ,וכך גם  workethניסים ביניכם ,כשפים הוא זה העבודות של החוק ,או על ידי הדיון של אמונה?
הגלטיים 3:5

אברהם האמין אלוהים
גם אברהם האמינו באלוהים ,ונספרו זה היה לו הצדקה .יודע יה לכן כי אשר הם אמונה ,אותו הם ילדיו של אברהם ,כתבי הקודש חזה כי
אלוהים יצדיק את עובדי האלילים דרך אמונה ,הטיף לפני הבשורה אל אברהם ואומר"בקרבך כל העמים יבורך" .אז הם להיות אמונה ברוכי אברהם נאמן.
הגלטיים 3:6-9

 Paulפעם נוספת מתייחסת אברהם לתת תמיכה את הבנתו של אמונה כמו להיות זה אשר נותן הצדקה ,לא החוק .אני מרגיש
מחויב .עוד פעם אחת להצביע ,הצדקה לא אומר ישועה ,אתה עדיין צריך לשמור את המצוות ואת חוקי האלוהים ,אחרת אתה תיפול לפני
הגאולה Paul .הזה חשף לפחות בשני מקרים בעבר גם כן.
גם אברהם האמינו באלוהים ,ונספרו זה היה לו הצדקה.
זכור :שהוא צדיק אתה חייב לשמור את עשרת הדיברות; עם זאת ,אברהם לא היה את עשרת הדברות .אף-על-פי אברהם לא
לשמור את עשרת הדיברות ,כפי שהם מופיעים בצורה כתובה ,הוא לא נאלץ לעשות זאת .הם היו אברהם לא חוקי יקוימו ,אבל חלק
הצביון המוסרי שלו .זה כי הוא האמין בדבר אלוהים ,אז אלוהים אברהמס מתומחר מאמין כמו הצדק ,לא בגלל אברהם שמר את החוק
של אלוהים ,אז הוא עשה ,אברהם פשוט לא ידע כי האופי המוסרי שלו היה תורתו של אלוהים.
אברהם היה נפש קרובה לאלוהים ,ובגלל זה אלוהים הציע לו כל כך הרבה אם אברהם רק לתת לפולחן לאל ולא השני של שפע
של האלים פגאניים.

ילדיו של אברהם
יודע יה לכן כי אשר הם אמונה ,אותו הם ילדיו של אברהם .הגיע להיות מובן במשך הדורות זה להיות ילד של אברהם להיות
צאצא דם של אברהם .מה פסוק זה אומר לי הוא הבנה היסטורית זו הוא  .falseלהיות שילד של אברהם הוא שתהיה לך אמונה ,או
להאמין בדבר האלוהים ,ואת כל מי אמונה זו ,בין אם הם הדם של אברהם או לא ,הם ילדיו של אברהם.
ישנם רבים ,אשר הדם צאצאי אברהם ,אשר לא מאמינים להבטחותיהם של אלוהים ולא תחייתו של ישוע ,ולכן הם אינם של
ילדים של אברהם באמונה של ההבטחות של אלוהים .חשוב על זה באותה צורה כפי שהראיתי את ההבנה של אלה אשר היו דם מזרע
יעקב ,אך לא היו בני ישראל .באותו אופן ,אלוהים משתנה אברם לאברהם כי אברהם האמין.
לדוגמה :אני לא נולד יהודי ,אין שום דם יהודי באבותיי ,לכן ,אני לא צאצא דם של אברם ,ובכל זאת אני צאצא של אברהם,
כי אני מאמין מילה ,הבטחות של אלוהים כפי שעשה אברהם.
כתבי הקודש חזה כי אלוהים יצדיק את עובדי האלילים דרך אמונה ,הטיף לפני הבשורה אל אברהם ואומר"בקרבך כל
" כי אלוהים קיבל אברהם כמו להיות צדיק בגלל אמונתו (אמונה) ,שאלוהים ייסד דרך אברהם כי כל מי האמין ,ובכך הייתה
העמים יבורך.
אמונה יכולה להיות מוצדקת באמונה .כל העמים זה לקבל ולהאמין באלוהים יבורך.
אז הם להיות אמונה ברוכי אברהם נאמן .אנא שימו לב זה אלוהים אומר כי אלה של אמונה מבורכים ,לא גאל .אתה חייב
לקבל את דברי האלוהים כפי שהם מקבלים ,אל תשים מילים לפיו של אלוהים .אתה אולי מתנגד באומרו כי אלו הן מילותיו של  Paulלא
של אלוהים ,אך זכור  Paulהנביא של ישו ,כך שבו הוא כותב כפי שהוא מתייחס כתבי הקודש ניתנת לו על ידי ישוע.
זכור :נביא הוא אחד דרך מי אלוהים מדבר;  Paulלכן אבל הצינור מפיו של המשיח שלנו עיניים ואוזניים.

מקולל על-ידי החוק
עבור רבים כמו גם של העבודות של החוק הם תחת קללתו :כי כתוב",ארור זה כל  continuethלא נמצא כל הדברים הכתובים בספר התורה
לעשות אותם ".הגלטיים 3:10

אם לא תשמור את המצוות של אלוהים ,אז אתה מקוללים ,לשמור את המצוות של אלוהים לא לעסוק במעשי חטא ,זה מה
שעושה לך המקוללת .להיות צדיק הוא לשמור את חוקי האל; כל מי צדיק מקוללים

במשפט והן האמונה הנדרש
אבל זה אף אדם מוצדקת על ידי החוק בעיני אלוהים ,זה ברור",:הצדיק חייכם על ידי אמונה ".החוק אינה אמונה :אבל",האיש הזה כשפים אותם
תחיי אותם ".הגלטיים 3:11-12

אף-על-פי בשידור חי על פי החוק של אלוהים ,כך לבד אינו מצדיק אותך בתקווה הישועה ,רק עם אלמנט נוסף של אמונה אתה
אז מוצדקת ,אינה מובטחת ,רק מוצדקת .זה מסיבה זו כי היהודים לא מוצדקות ,בתקווה הישועה ,כי הם אינם מאמינים כי ישו קם לתחייה
מן המתים .אם היהודים האמינו ,ואז הם כבר לא יהיו יהודים אבל את הקדושים של אלוהים.

ישו הגואל
המשיח הגולמיות גאל אותנו מפני הקללה של החוק ,נעשים קללה עבורנו :כי כתוב",ארור הוא כל מי  hangethעל העץ ":ברכת אברהם עשוי
לבוא על אומות העולם דרך ישוע המשיח; כי אנחנו עלול לקבל את ההבטחה של הרוח דרך אמונה .הגלטיים 3:13-14

 Paulואז שוב מסביר כי החוק הוא הקללה שמחבר אותנו אל הבשר של העולם הזה ,ואילו האמונה ההבטחות של אלוהים נותן
דרך אמונה ,אמונה מאפשר דרך הצדקה.
זכור :ברכת אברהם היא כי הוא האמין אלוהים ,הוא לפני שהוא ידע את החוק או היה מהול.
כפי שאתה זוכר ,שישוע נצלב מן הצלב שנבנתה מעץ ,כתוב את כל מי למות בעוד תלה על עץ מקוללים ,לכן הוא קילל ישו.
אף-על-פי ישו מקולל עבור נתקל נצלב על עץ ,על תחייתו של ישוע כי קיבלנו תקווה הבטחות אלוהים ,ואילו החוק עצמו אינו.

לא להגדיל או לצמצם
אחים ,אני מדבר כמנהג הגברים; שאהיה אבל האמנה של אדם ,עדיין אם זה להיות מאושרות ,אף אדם לא  disannullethאו addeth
שהוכנסו בו .הגלטיים 3:15

זה  Paulנותן התייחסות הפסוק בספר דברים פרק  ,2 4שבו אלוהים אומר לנו כי הוא נתן לנו איך לתת לסגוד לו ,כי עלינו
לציית המילים שלו ,לא הוספת אליהם או חיסור מהם ,זה אומר שאין לאדם לשנות על-ידי הוספה או הפחתה לזה איזה אלוהים דיבר ,
ואני אומר שזה לשים את המילים בפה של אלוהים .רק אלוהים יכול לתקן את דבריו ,כפי שישו עשה שלו בדיונים הנוגעים כמה עשרת
הדיברות.

אחד לא הרבה
עכשיו אברהם ,הזרע שלו היו ההבטחות .הוא נאום לא ,וכדי זרעים ,החל רבים; אבל כזו של אדם ,וכדי זרעך ,אשר הוא המשיח .הגלטיים
3:16

להיות שילד של אברהם הוא אמונה ולהאמין ובכך כפי שעשה אברהם ,אז גם הוא להיות זרע אברהם ,אז .אבל שאני לא צאצא
דם אל אברם ,אני זרע אברהם ,כי אני מאמין באמונה שלי יש לי אמונה .דרך האמונה שלי את תורתו של ישו ותחייתו ,אני ולכן מוצדק ב
שלי מקווה הישועה.

ארבע מאות שלושים שנה אחרי אברהם
ואת זה אני אומר ,כי האמנה ,אשר אושרה לפני אלוהים במשיח ,החוק ,אשר היה ארבע מאה ושלושים שנה אחרי ,לא  ,disannulכי .זה יעשה
את ההבטחה של אף השפעה .כי אם הירושה של החוק ,זהו אין יותר של הבטחה :אבל אלוהים נתן לאברהם על-ידי הבטחה .הגלטיים 3:17-18
 Disannפירושו :ביטול ,להרוס ,או כדי להפוך חלל .
"
המילה"ul

את הברית אשר אושרה לפני אלוהים במשיח מתייחס האמנה הראשונה ,אך החוק לא באה עד  430שנים מאוחר יותר באמנה
השני ,לא לבטל את האמנה הראשונה שהוקמה על האמונה של אברהם ,לא על החוק .החוק לא תוקף את ההבטחות של אלוהים אשר הוא
עשה אברהם.
 Paulממשיך להסביר כי אם החוק הדרישה היחידה הירושה חיי הנצח ,ואז הירושה אינה של ההבטחות של אלוהים ,אלא רק על
ידי החוק .זה  Paulנקודות יציאה אינה נכונה ,כי אלוהים נתן את ההבטחה לאברהם בשל אמונה ההבטחה לא נמצאים בידיו של החוק.

איזו מטרה את החוק?
הזין מהירה של האי ואז  servethאת החוק? נוספה בגלל העבירות ,עד הזרע צריך לבוא למי ההבטחה היה עשוי; הוא הוסמך על ידי מלאכים
בידו של מתווך .מגשר זה לא מתווך אחד ,אך אלוהים הוא אחד .הגלטיים 3:19-20

 Paulואז נותן הסבר מדוע אלוהים נתן לנו את התורה דרך  Mosesמלכתחילה Paul .אומר שכי מאדם לאברהם כדי ,Moses
בני אדם שפרעו ,והפכו את גבם על אלוהים ואת בריתו.
כפי שנכתב קודם ,החטא הוא לא חטא ,אם אלוהים לא אמר לנו כי לעשות משהו זה לחטוא .בחוק ,כמו זה ניתנת לנו עשרת
הדיברות ,אלוהים פירוט מהו חטא ,ולכן ניתנת לנו הבנה של מה לא לעשות ,אבל יותר חשוב ,מה שעלינו לעשות ,בדרך זו אלוהים הראה
לנו כיצד להחזיר לו ,ובסוף עוונותינו.
? את מבינה אז מה אומר  Paulעשרת הדיברות ניתנו לאדם כך היינו יודעים חטא .אנחנו צריכים לדעת החטא בכדי למנוע
מאיתנו חטא ,ובכך משיגים צדיקות ,כי רק הצדיקים יהיה להיכנס לגן עדן.

ישוע מביא ישועה
? האם החוק נגד ההבטחות של אלוהים חס וחלילה :כי אם היה חוק נתון אשר יכל להביא חיים ,באמת צדק צריך להיות בחוק .אך כתבי הקודש
הגולמיות שסוכמה כל חטא ,כי ההבטחה על ידי האמונה בישוע המשיח עלול להיות נתון להם מאמינים .הגלטיים 3:21-22

החוק כפי שהוא ניתן  Mosesוכל הדורות מאז אל חלל או לשלול את ההבטחה שאלוהים נתן לאברהם בשל האמונה שלו .החוק
נועד למנוע חטא עד לבואם של זרע אברהם אשר עשוי ההבטחה .כל דור בין לא חי תחת ההבטחה של חיי נצח ,רק מי האמונה כפי שעשה
אברהם ,הצדקה שלהם תקווה לגאולה.
זה האמונה שלי לעומת זאת ,כי עם ישו ,כל מי אי פעם חייתי ,היו צדיקים בעיני אלוהים ,נשמרים בישוע ,למרות שהם חיו לפני
ישו.

החוק למנהל בית הספר
בחלק זה Paul ,מנסה לתת הבהרה מלאה של מה שאמר לנו לעיל.
אבל לפני אמונה הגיעה ,היו ששמרנו תחת החוק ,שתוק אשא האמונה אשר צריכה להיות לאחר מכן חשף .הזין מהירה של האי החוק היה מחנך
שלנו להביא אותנו בפני אלוהים ,כי אנחנו עשויים להיות מוצדק על ידי אמונה .הגלטיים 3:23-24

אבל לפני אמונה הגיעה ,היו ששמרנו תחת החוק .החוק הוא למנהל בית הספר ,זה אומר כי התורה ניתנה לנו על מנת ללמד
אותנו כיצד ניתן למנוע את החטא .החוק מוגדר החטא ,על ידי לדעת מהו חטא ואז אנחנו משכילים לדעת איך לא לחטוא ,היא זו כי החוק
אינו למנהל בית הספר.
חוק בפני עצמו לא יתן לנו הצדקה בתקווה הישועה ,אבל כשאתה לוקח איזה חוק מלמד אותך ואת בני הזוג עם האמונה
ההבטחות של אלוהים ,אז יש לי אמונה ,אז לך הצדקה תקווה.
החוק הוא עדיין היבט של האמונה ,אבל רק כך אתה לא חטא בשוגג .אם אינך מודע איזה חטא זה ,איך אתה יכול לדעת אם
החוטא?
זכור :להיות מוצדק לא אומר לך נשמרים או נגאלים .הגאולה באה מתוך האמונה ,המתגוררים היושר ,הצדק נובע מכך
חטאים.
אבל אחרי זה האמונה ,אנחנו כבר לא תחת מורה ,כי אתם כל הילדים של אלוהים על ידי האמונה בישוע המשיח .כפי שרבים מכם כפי שיש
הוטבלו לתוך המשיח יש שים על המשיח .הגלטיים 3:25-27

ישנם רבים לפענח לעיל בשם  Paulאומר כי באמונה שאתה מעל לחוק ,זה השקר של השטן.
 Paulלא אומר מעל החוק ,רק כי אתה כבר לא תחת המורה .אחד ההיבטים של נכנס האמונה היא חובקת את המוסר של אלוהים
כפי נכלל ברשימת עשרת הדיברות ,כמו גם ניתנה לנו על ידי אלוהים .כאשר כותבים על מוסריותו של אלוהים על הלב שלך ולאחר מכן
חלק האמונה של האל מילה היא האמת של אלוהים ,בסוד שובכך אתה מאמין.
באמונה כי ישוע עלה מן הקבר ,אתה בוגר בית הספר ,אז אתה כבר לא צריך הדרכה ,אבל זה לא אומר כי כל מה שלמדת הוא
עכשיו מיושנים שאינם נחוצים .כאשר בבית הספר ,למדת כי  2ועוד  ,4 2שתסיימי מבית הספר ,הידע הזה הוא עדיין יקר עבורך ועבור
רצונם פעמים שיש את הידע הזה מסייע לך בחיים .אותו דבר נכון לגבי תורתו של אלוהים.

יודע את

זה :ישוע לימד את המוסר של אלוהים ,ישוע גם לימד ,הורחבו על המשמעות של שש עשרת הדיברות .בזה הוא

לימד את החוק ,לכן ,לומר שאתה נשמרים באמונה בלבד ,יש להתעלם כל שישוע לימד.
כדי להיות חסיד של ישוע המשיח הוא לחיות כפי שהוא לימד .אם אתה לא מוסרי לדחות את מה שישוע לימד אז אתה לא חסיד
של ישו ,גם אם תיתן מס שפתיים כדי להיות אחד .אם אתה שוכב עם זונות ,אשר שם נוסף נואף ,או של נואף ,אז אתה לא חסיד של ישו,
כי אתה חי את חייך באופוזיציה ישירה להשיג את מה שישוע לימד.

לשים על ישו
 Paulואז ממשיך לתת הכשרה אפילו את זה .עבור כמה שיותר אתה כמוני יש הוטבלו לתוך המשיח לשים על ישו .לשים על
המשיח הוא לקבל את תורתו של ישו ,לקחת את המוסר שנלמדת תורות אלה ,להתאים את האישיות שלך ואת הקוד המוסרי שלך כדי
להתאים את זה של האל .ראשית זאת באופן סמלי על ידי עובר התהליך של הטבילה ,המסמלת את השינוי או לידה מחדש ,מחיי חטא אחד
של האל מוסר .אתה ואז ממשיך את התהליך של למידה באמצעות מחקר ,לימוד הבשורה הקדושה לחיות את חייך כפי שאלוהים מתכוון
שאתה חי ,לא בחטא כפי שעשית .למעלה עד ההטבלה שלך.

הטבילה במים היא סימבולית; זה שלך עובד ,וזו שוב ,תהליך ,זמן ומאמץ שלעסוק כדי ללמוד ולקבל את דבר
האלוהים .זה לחנך את עצמך דבר האלוהים ,ואז שיש לך מוצדק תקווה האלוהים מטביל אותך עם רוח הקודש ,באמצעות טבילתו
אמת הישועה ואת חיי הנצח.

ויורשים ההבטחה
לא יהודי ולא יוונית ,יש גם קשר ואין בחינם ,יש לא זכר ולא נקבה :יה הם כל אחד בתוך במשיח ישוע .אם אתם של ישו ,ואז הם יה של
אברהם זרע ,יורשים על פי ההבטחה .הגלטיים 3:28-29

כפי  Paulניסה לומר קודם לכן ,זרע אברהם אינה הקווים דם החושפים את היותו צאצא של אברם ,אבל שלך מאמינים בדבר
אלוהים ,כי אתה זרע אברהם.
ישוע המשיח היא הגשמת ההבטחה שהאל יצר לאברהם ,כך שאתה מאמץ את תורתו של ישו ,שתהפוך יורש ההבטחה שהאל
יצר לאברהם.

היורש לאימוץ
עכשיו אני אומר ,כי היורש ,כל עוד הוא ילד differeth ,ממנו משרתת ,למרות שהוא אדון הכל; אבל הוא תחת מורים ומושלים עד הפעם מינה
של האב .הגלטיים 4:1-2

חשבו על כך היורש באחד כס המלכות של אירופה ,בתור ילד ,הוא נתון ההוראות שניתנו לו על-ידי מורים ומושלים שלו,
למרות שהוא יירש את הכתר הוא זה של אומה חזקה Paul .דבריה כמו אלה יורשים ,כפי המרה המשיח ,שהוא כפוף גם את המורים
שלנו ,המורים שלנו הם עשרת הדברות ו תורתו של ישוע המשיח ,עד הזמן מונה האלוהים כי אנחנו צריכים לקבל את הירושה שלנו.
הירושה אינה שלנו עדיין ,ישוע הוא עדיין כדי לחזור ,עד אז אנחנו עדיין נדרש לעשות טוב עובד ,ולחיות ובכך בצדקת.
אפילו אז ,כשהיינו ילדים היינו בעבדות תחת היסודות של העולם :אבל כאשר היה שבבוא הזמן ,אלוהים שלח את בנו ,גרם של אישה ,שנעשו
לפי החוק ,כדי לגאול אותם שהיו תחת החוק ,כי ייתכן שנקבל האימוץ של בנים .הגלטיים 4:3-5

החוק הוא מה מכין אותנו הירושה ,ואת זה בתוך שמכתיב החוק כי ישוע נשלח כדור הארץ ,זה כי כיבוד החוק שישוע הוא
מניפסט בגאולתו של כל מי .כמו אברהם סבור ,ובכך להיות מאומץ על ידי אלוהים האב בתור בניו.

תחשוב על זה בתור אדם מאמצת ילד ,ותוך האימוץ הילד הופך הבן שלו ,זה בדרך זו אלוהים תאמץ אותם מי האמונה ולכן יש
אמונה .אם אבא שלנו הוא האל הכל-יכול ,אז הירושה שלנו הוא כל שאלוהים הוא ויצרו .אלוהים היא חיי נצח ,אלוהים ברא את היקום
ואת הארץ זה המצוי בו.
כי אתם בנים ,אלוהים הגולמיות וישלח את הרוח של הבן שלו לתוך ליבך ,בוכה ,אבא אבא ,מה הנך אין יותר משרת ,אבל בן; אם ילד ,אז
היורש של אלוהים דרך ישו .הגלטיים 4:6-7

עכשיו שיש לכינון תפיסה זו  Paulמחזיר לנושא המיועד שלו.

פעם ברוח האמונה
 Howbeitלאחר מכן ,כאשר יה ידע לא אלוהים ,יה שירות ועשיתם אשר מטבעם הם לא אלים .אבל עכשיו ,אחרי זה יה לדעת אלוהים או
מעדיף ידועים של אלוהים ,איך לפנות  yeשוב הרכיבים אביוני וחלשים whereunto ,יה רצון שוב למה? הגלטיים 4:8-9

זוכר :הנושא של חוק  Paulתהתה הוא ברית המילה של העורלה של כל הזכרים ,כמו ליצן הסמלי של קבלת כי עשרת
הדיברות הם יקוימו Paul .מחזירה כעת אל הליבה של הנושא שעליו הוא מגיב למערכת.
אם אחרי הכל למדנו ב כתביו של  Paulואתה מאמין לכן יש אמונה בישוע ,למה היית אז אתה מרגיש צורך לחזור על הצורך של
הבשר על ידי נימול העורלה? כאשר אתה בעבדות לחוק ללא אמונה ,אז לך אין תקווה לחיי נצח ,אבל רק המוות .האמונה המהווה את
הבסיס של האמונה ,מצדיק את תקווה להינצל .בזה שהם הרימו מ ארצי לזה של הרוחני ,לאיזו מטרה הינה מוגשת ואז לחזור אדמה?
יה להתבונן ימים ,חודשים ,ופעמים ,על שנים .אני חושש ,שמא יש שהטלתי על העבודה לשווא .הגלטיים 4:10
הסיבה ש Paul-אומר" ,אני פוחד ממך ",היא כי ,הוא כולל הטיף את הבשורה האמיתית של ישו ,אבל האנשים האלה יש קיבל ואימץ
בבשורה שקרית ,בנוגע את ברית-המילה העורלה.
זוכר :אתה חייב לעבוד את אלוהים בדיוק כמו שאלוהים ציווה ,לא הוספה או הפחתה החל מה שאלוהים כבר אמרה.
תחת הראשון ואת השני בריתו עם אברהם ,Moses ,היה נדרש האלוהים כי הגברים למול ,אבל תחת חדש או האמנה השלישי ,אלוהים
מצווה שיש כל הקדושים של האל החוק נכתב על ליבם ,להיות ברית מילה של הלב .עם זאת ,האמונה האמיתית של שמירה על עשרת הדברות ,יש
כבר לא צורך ברית המילה הפיזי סמליים.
אחים ,אני מפציר בכם ,להיות כמוני;  .כי אני כמו  :yeיה לא מזיקות לי בכלל .אתה יודע איך דרך חולשתם של הבשר הטפתי הבשורה לקרבך
בתחילה .הפיתוי שלי שהיה בגופי  yeתיעב לא ,ולא דחה; אבל קיבלה אותי כמו מלאך האלוהים ,אפילו בתור ישוע המשיח .הגלטיים 4:11-14

מה  Paulמתייחס כאן היא כמו שאול הוא היה מעורב הרדיפה של חסידיו של ישו ,למרות זאת ,הוא התקבל על ידי אלה למי
 .Paulהוא כותב כמו מלאך האלוהים Paul ,החל להטיף את תורתו של ישו .כפי שאתה וודאי זוכר את המילה "אנג'ל" אומר שליח .
אז איפה מבורכות  yeדברתי של? כי הדוב תקליט ,כי ,אם זה היה אפשרי ,יה עקר במו עיניך ,ניתנה להם לי .הגלטיים 4:15

 Paulמסביר לעם גלטיה ,אחרי הוא להמיר אותם המשיח הזה ,הם הופכים להיות כל כך נלהב באמונה שלהם היה  Paulביקש
מהם והם היו לוקחים את העין שלהם .אני מאמין כי  Paulמתבצעת פילוסופי ,לא מילולי אך הוא הבין וכוונתו.
אני לכן להיות האויב שלך ,כי אני אומר לך את האמת? הם בקנאות להשפיע עליך ,אבל לא טוב;  .כן ,הם לכלול אותך ,כי אתה עלול להשפיע
עליהן .אבל זה טוב להיות מושפעת בקנאות תמיד בדבר טוב ,ולא רק כאשר אני מתנה איתך .הגלטיים 4:16-18

אין ספק שאותם אנשים לאורך זמן השמענו בבשורה שקרית ,ומאמין  Paulמימוש זה מגיב על  falseשלהם .לאחר אמונה או
מותאמת אישית הוא הוקם ,זה קשה לעזוב את זה ,האנשים האלה של גלטיה מוכנה לקבל את הבשורה כפי שהוצגה על ידי  Paulלטובת
ההבנה שווא הוקמה שלהם .זה חושף גם במהלך החיים של  ,Paulהשטן עוסקת מזהמים את דבר האלוהים.
הדיון הזה מתייחס את ברית-המילה העורלה ,ואת האנשים האלה של גלטיה ,נאמר על-ידי אחרים ,אם הם רוצים להיות המשיח
קודם שעליהם שלהם גברים נימולים Paul .מספר האנשים האלה כי זה שקר ,כי הם מעל הדרישה של חוק ברית מילה כי יש להם את
החוק ברית מילה על ליבם שאין צורך לקיים גם את התזכורת הסמלי של ציות לחוק על ידי בעל שלהם אל תדאג ברית מילה.
ילדי הקטן ,מהם אני ביסורי שנולד שוב עד המשיח להיווצר בך ,אני משתוקק להיות נוכח איתך עכשיו ,וכדי לשנות את הקול שלי; כי אני עומד
בכל מקרה של ספק עליך .הגלטיים 4:19-20

 Paulאומר בגלל שיטות שווא שהם מחזיקים כי יש לו ספק כי הם עדיין אמונה של ישו .מה זה אומר לי ,הוא למרות אולי כבר
נגעת על ידי אלוהים זה לא אומר שאתה לא מסוגל חוזרים שוב ושוב אל החטא .אם אנחנו באמת היו נסלח על חטאינו על ידי ישוע ,אז
למה ישו ואת כל השליחים להמשיך להטיף את הצורך של שמירת לעצמנו חטאים? אדם וחווה פעם היה ללא חטא ,אך השטן הצליח
לגרום להם להיכנס אל החטא .אז אולי אפשר מי חסידיו של ישו הנוצרי ,היכולת הלולים אימון שווא או מותאם אישית זה יביא אותנו
לחזור בחטא .אנו חייבים להישאר ערניים ,ולחיות תמיד מוסריות לימד על ידי ישוע ,ונערכו בעשרת הדברות.

זוכר מה אלוהים אומר

לנו" :לכבד את השם שלו עם השפתיים ,אבל לאחר מכן כדי לא לשמור מצוותיו הוא לסגוד

לשווא".

אברהם היו שני בנים
לפניכם הסבר מצוין על ידי  Paulראיות נוספות שניתנו במקרא אשר מקנה חוזק הטפותיו ברית המילה העורלה אינה היבט של
להיות מצייתת האלוהים.
תגיד לי ,כי הרצון להיות תחת החוק ,יה לא שומעים את החוק? זה נכתב ,כי אברהם היו שני בנים ,האחד על ידי  ,bondmaidהשני על ידי
 .freewomanאבל הוא מי היה של  bondwomanנולד לאחר בבשר; אבל הוא של  freewomanעל-ידי הבטחה .הגלטיים 4:21-23

בנו הבכור של אברהם שישמעאל לא נולד מתוך הבטחה של אלוהים ,אמו הגר ניתנה אברהם על ידי אשתו משפטי שרה ,זו
הסיבה  Paulמתייחס אל ישמעאל כמו שיש נולד הבשר ,ואילו יצחק נולד מתוך הבטחה של אלוהים ,וכך נולד על-ידי הבטחה לא של
הבשר.

איזה דברים הם משל( ,סיפור אמיתי) על אלה הן לשתי האמנות;  .זאת מיום בהר סיני ,אשר  genderethלעבדות ,אשר הוא אגר בשביל זה
אגר הוא הר סיני בערב הסעודית answereth ,לירושלים שהוא עכשיו ,נמצא קשירה עם ילדיה .הגלטיים 4:24-25
הר סיני הוא אותו ההר אשר נקרא על ידי הערבים" ,אגר".
אגר הוא השם שניתן אל ההר על ידי גברים ,אבל סיני הוא השם שניתן אל ההר על ידי אלוהים.
אבל ירושלים הנמצא מעל היא חינם ,שהיא האמא של כולנו .כי כתוב",שמחי ,אתה עקרה שלא במקביל; בוקעים ולבכות ,אתה זה travailest
לא :עבור רבים יותר ילדים מאשר שהיא הסיבה בעל הגולמיות השומם .הגלטיים 4:26-27
ירושלים היא חינם  ,כי העיר הורו לי להיבנות לא על ידי גברים ,אבל על ידי אלוהים ,ועם במבנה ירושלים היא להיות האמא של כל בני
ישראל-
מדינת ישראל ותושביה הוא קטן לעומת כל האנשים של כדור הארץ ,אבל של מי מוגדרים בני ישראל ,הם לא ביסורי בחיפוש אחר
אלוהים ,לעמים אחרים אך כל האחרים של האדם לעשות.
עכשיו ,נזירים ,כמו יצחק היה ,אנחנו הילדים של הבטחה .אבל גם אז הוא נולד לאחר הבשר רדפה אותו שנולד אחרי הרוח ,אפילו אז זה
עכשיו .הגלטיים 4:28-29
ישמעאל היה בנו הבכור של אברהם ,היה אהוב על ידי אברהם של ישמעאל קודם  14שנים של החיים .כאשר שרה ילדה את יצחק ,שרה
ואלוהים נדרש כי אברהם לכפות ישמעאל ואמו לצאת המדברה ,הם להיות מודאג כי בנו הבכור חושב לעצמו יורש לאברהם ,עלול לפגוע או אפילו
להרוג את יצחק .שנאה ומלחמה בין שני בניו אלו ,עדיין משתוללת בעולם היום בין היהודים והמוסלמים.
בכל זאת מה נאום כתבי הקודש?"לגרש את  bondwomanואת בנה :כי בנו של  bondwomanלא יהיה יורש עם הבן של ".freewoman
הגלטיים 4:30
אז אם כך ,אחיהם ,אנחנו לא ילדים את  ,bondwomanאבל החופש .הגלטיים 4:31

אני רואה את זה בתור הסמלי של אלה מי האמונה ולכן יש אמונה ,ואת מי לעשות לא אמונה ,ובכך עבדים של החוק .אלה מי
אגם אמונה ,לכן תחת התורה ,לא יהיו היורשים של ההבטחה ,בעוד אלה לעשות אמונה ,לכן יש אמונה ,הם היורשים של ההבטחה ,אלא
גם של האימוץ.

אמונה היא האהבה
שתהיה לך אמונה באלוהים היא מאמינה כי האלוהים הוא האמת ,זה בתורו מראה אלוהים שאתה אוהב אותו ,בגלל האמונה שלך.
לעמוד מהר ולכן החירות שבעזרתו המשיח זיווג אותנו בחינם ,להיות לא הסתבכו שוב עם עול השעבוד .הגלטיים5:1 ,

 Paulמעודדת למי לבוא המשיח על ידי אמונה ,כמו גם אלה לאחר שחיו תחת החוק ,לעמוד מהיר ,ולא יתנו לעצמם להיות
מושפע ההוראות שווא .מושך אותם בחזרה כדי שהעול של האמנה השנייה .בתוך אמונה ואמונה הם באו לישו ,להיכנע נימול הרצון
העורלה להסיר את האמונה ולחזור את המותג של העבד לחוק המייצג ברית המילה.

 .הביטו .Paul ,אני אומר לכם ,כי אם  yeלמול ,המשיח יהיה רווח לך כלום .כי אני אעיד שוב לכל אדם אשר נימול ,הוא חייב לעשות את החוק
כולו .המשיח הפך אין אפקט לקרבך ,יומת אתה מוצדקת על פי החוק; יה הם נפלה מן החסד .הגלטיים5:2-4 ,

האמונה כי ישוע לתחייה היא האמונה של תקווה; ברית המילה מספק רק ידיעת טוב ורע ,אך אינו מספק תקווה של תחיית
המתים .למי לבוא המשיח ,תקווה ואמונה בתחיית המתים ירוויח כלום בהפיכת לברית ,למעשה להיות התרחקה התקווה של ההבטחה ,על
ידי מתן הוכחה כי אתה לא מאמין כי אתה מקבל את הצורך ברית מילה.
האמונה של תקווה שבא מהלב; דיני קדימה מן החטא ,ולכן נדרשת המותג של ברית המילה העורלה ,כסימן מראה כי אתה עבד
לחטא .ברית המילה של העורלה שהרוויח היהודים בכלל לא ,כי לא היה להם אמונה שהם נפלו לתוך חטא ,אבל ברית-המילה
מהרווחים לב כל מי מאמין ,פעם אחת אתה מאמין חטא יש שום פיתוי בשבילך.

החטא של סקס
 .תן לי לתת לך דוגמא ,אולי זה יעזור שזה מובן אשר  Paulהוא מטיף.
עשרת הדיברות ,הכשל של שמירה על הדיבר הרביעי הוא הנפוץ ביותר בקרב אלה שקוראים לעצמם כריסטיאן .החטא הבא
הנפוץ ביותר הוא כשל לשמור את המצווה השביעית" ,אתה ואזי לא תנאף ",אשר כוללת איסור ניאוף ,הכולל גם במיניות הומו.
בצעירותי ,הייתי אשמה של שבירת מצווה זו ,למרות שאני אוהב את אשתי ,היה פגם אישיותי לפיה לא הייתי מסוגל למנוע את
עצמי מן החטא הזה .יש מאז חינוך עצמי האלוהים ,אני יודעת מה הפגם הזה היה שלי כל זמן הנעורים שלי ,שידעתי כי לא הייתי צריך
לעסוק ניאוף ,אבל לא האמנתי תחיית המתים או כל אחד אחר ההבטחות של אלוהים ,הייתי בור של תורתו של ישו ,זה חטא לסייע אז
נשא איננה חשובה לי .הסכמתי שאני אמות ,כי המוות שלי היה נצחי.
 .כי אני לא מאמין בתחיית המתים חייתי את חיי על המוטו של "החיים קצרים ,אז תהנה מזה במלואם . ".אני יודע .זה לחיות
בחטא ,וזה עם הידע הזה אני היה להתגבר על חטאיי ואת חיים דרכים של ישו ואלוהים .אבא שלי.
עכשיו אני התחנכו על החוק ,כמו גם את ההבטחות של אלוהים ,יש לי תקווה בתחיית המתים ואת חיי הנצח .אני צריך התחרט
על חטאיי ,עשו מאמץ מאז כדי לחיות תחת הפרמטרים שנקבעו על ידי עשרת הדיברות ואת תורתו של ישוע .זה עזר כדי למנוע ממני
חטא יותר ,במיוחד אלה בעלי אופי מיני .אבל ובפני עצמם ,אני לא מוצדק בתקווה הישועה ,רק להאמין שישו היה שלח לסלוח חטאינו,
דרכו .אלוהים ייתן מחילה לכל מי בתשובה באמת ,זה שאני אני עכשיו הצדיק את הציפיות של תחיית המתים או טרנספורמציה של הגוף
והנפש לחיי נצח .הישועה דורש האמונה והן על החוק.
זכור :אף-על-פי אלוהים נתן אברהם זה להאמין שלו היוו הצדק ,לפני שיתנו את החוק ,אברהם קיבלו את החוק לאחר מכן.
החוק קיבל היה על הדרישות של האמנה הראשונה עם אלוהים ,את הדרישה כי אברהם וכל אלה בביתו היו למול.
 .זה יביא לך כי אברהם היה נדרשים לעבור על החוק וגם האמונה ,כפי שאנו ...כמו אברהם ,הגויים של הזמן של  ,Paulגם
קיבלו מאלוהים .האמונה שלהם היוו צדקתו לפני שהם הבינו או ניתנו על החוק ,אבל באותו זמן הם כעת נדרשים לציית לחוק של עשרת
הדיברות ,את תורתו של ישו ,בדיוק כמו אברהם היה נדרש לשמור על החוק כפי מאויתות באמנה הראשון.

עבור ואנחנו ברוח לחכות את התקווה הצדק באמונה בישוע המשיח גם ברית מילה שמפיק משהו ,ולא  ;uncircumcisionאבל אמונה אשר
 workethעל ידי אהבה .הגלטיים5:5-6 ,

אם אתם מאמינים ההבטחות של אלוהים ,כי האלוהים הוא נכון ,אתה מכניס את החיים ואת הנפש באמונה הזאת אז אתה השגת
אמונה .ברגע שיש לך את האמונה הזו ,אז זה לא משנה אם אתם נימולים העורלה או לא ,כי זה על ידי האמונה כי יש בסיס לא ע י מותג
של העבד לחטוא.

לא של ישו
אתה הסתובבת היטב; מי לעכב אותך כי לא יציית את האמת? זה השכנוע יבוא לא עליו כי הכרזתי אותך .הגלטיים5:7-8 ,

 Paulאומר אלה של גלטיה כי בתחילה האמונה החזיקו למעיין אמונה ,יה? לרוץ היטב ,אבל עם אלה הטפה אחרות בבשורה
שקרית שהם הופכים לשכנע כי האמונה אינו מספיק ,אבל אלה הזרמים שווא הן לא של המשיח ,לכן צריך להתעלם.
כמו קלישאה של אלוהים אומר ,אם היא לא מדוברת על ידי אלוהים אז זה שקר.
לוון קצת  leavenethאת כל הגוש .יש לי אמון בך דרך האל ,כי כן להיות אף אחד אחרת אופקים :אבל הוא זה  troublethאת ישא את
השיפוט שלו ,יומת הוא להיות ....הגלטיים5:9-10 ,

בעניין הזה אני משוכנע כי  Paulמאשים פיטר להיות אחד מי זה ללמד את בשורת שווא .אם למעשה פיטר השתנתה עמדתו
המקורית בדבר את ברית-המילה העורלה אז אני מסכים עם  ,Paulפיטר הוא האשם.
אלוהים הטיל את ברית-המילה העורלה על אברם ,צאצאיו דם בגלל חטא זה משתולל בעולם .עם המותג הזה גלוי והפיזי,
אלוהים קיווה כי הבנים של אברם ובכך זוכר ,דרך זיכרון ולהימנע מחטאים.
זה היה סימן ,כי אלוהים ראה אדם חוטא ,רק ב לחנך אותם נגד החטא יכול הם מתעלים מעל החטא .זה העם נפל קצר ,מפני
שאין בהם אמונה ההבטחות של אלוהים ,אפילו לאחר שראה נסים במו עיניהם הם עדיין חסרה האמונה.
כאשר תגיע האמונה ההבטחות של אלוהים ,במיוחד את ההבטחה כי כי אלוהים קם ישוע מן המתים אתה גם יש בסיס להאמין כי
אתה יכול להיות שעלה מהקבר ,יש לך משהו הרבה יותר גדול מאשר תזכורת פיזית לא לחטוא ,אך יש צורך מעומק הלב לא חטא ,כי
האמונה עכשיו אתה זה לחטוא מסיר את התקווה של תחיית המתים .רק בצדקת לך הצדקה התקווה של תחיית המתים .החטא הוא עוון,
כאשר אתה נמנע החטאים באמצעות מאמץ מכוון מצפון ,אשר ההגדרה של צדקתו.
זכור :לחטוא הוא להפר אחד של עשרת הדיברות ,אז כאשר אתה שומר השבת ביום הראשון ולא יום השביעי כפי שהצטווה
על ידי אלוהים ,אז אתה לחטוא .כאשר ישוע אמר" ,אם אתה שובר אפילו המצוות הללו ,Matthew 5:18-19 ,ואז לשבור את כל
אותם ,ולא אף אחד אשר חטאיהם פעם ייכנס לתוך בית האלוהים. Matthew 5:20 ".
ואני ,אחיהם ,אם אני עדיין מטיף ברית מילה ,מדוע אני עדיין סובלים מרדיפה? ואז הוא חדל העבירה של הצלב .הגלטיים 5:11

אם  Paulהיה מטיף המצריך הגויים למול העורלה אז למה הוא עדיין להיות נרדפה ע י זקני בית מקדש? זה היה על ידי הטפה כי
הגויים לבוא המשיח אין למול שנותן את המטרה הגדולה לזקני המקדש לגנות ולרדוף את חסידיו של ישו .אם  Paulהיה מטיף ברית
המילה אז לא הייתי אז זקני בית מקדש להפסיק את הרדיפה של  Paulואחרים של ישו?
הייתי אפילו נותקו אשר להטריד אותך .עבור ,נזירים ,יה נקראו אל החירות; רק שימוש לא חירות לאירוע לבשר ,אלא על ידי אהבה לשרת
אחד לשני .עבור כל החוק מתגשמת במילה אחת ,אפילו בעסק;"ואהבת  thyשכן כמו את עצמך ".הגלטיים5:12-14 ,

אם אתה מאמין בהבטחות של אלוהים ,ובכך יש אמונה בתחיית המתים ,זה אינה מעניקה לך רשיון לחטוא .אמונה מצדיק לתת
לך בתחיית המתים ,אך הצדקה לא אומר שאתה כבר נגאלנו; הגאולה בא לאמץ את המוסר של אלוהים ולהפוך את מוסריותו המוסר שלך.
כל החטאים הם מעשי מוסריות; לכן אם יש לכם המוסר של אלוהים ,אז אתה מסוגל חטא .אם לעומת זאת אתה חושב את עצמך מעל
החוק ,אשר למנהל בית הספר של חטא ,אז לך חיים המוסריות של אלוהים ,ולכן הם אחד מי התקשר ,אבל לא ,זה אומר ,אתה מסתכן
פסק דין.
אבל אם  yeלנשוך לטרוף אחד את השני ,לקחת הקדישה  yeלהיות לא נצרך האחד מהשני .הגלטיים 5:15

ללא ספק יש הרבה מאבקים קורה בנוגע ברית-המילה העורלה Paul ,מזהיר כנסיית גלטיה ,כי אם זה ימשיך ,שהם .יכולים
להשמיד כל מה הם בנו .זה מתייחס אותנו שחיים אחרית הימים ,למרות השאלה של ברית המילה הוא כבר לא מהווה בעיה ,עדיין קיים
סוגיית השבת ביום הראשון ולא השבת ביום השביעי .כל זה להיות שנאמר כאן על ידי  Paulמשמש באותה קלות למחלוקת זו אחרית
הימים בין הנוצרים לבין הקדושים של האל ,שאותה אני מתייחס כמו בני ישראל למען האמת.

הליכה ברוח של האל
זה אומר",הולך ברוח ,יה לא יהיה למלא את תאוות הבשר .עבור הבשר  lustethנגד הרוח והרוח נגד הבשר :אלה להפך האחד לשני :כך יה
לא יכול לעשות הדברים זה כן היה ".הגלטיים 5:16-17

זה נותן תמיכה מה בדיוק אמרתי; אם תלכו ברוח ,זה אומר ,אם אתה גר על ידי המוסר של האל ,ניתן בחינם תאוות הבשר .כמו
אדם בן תמותה ,יש לנו את היצר החייתי של הגוף( ,הבשר) ,שמושכת אותנו לכיוון של חטא ,בתור אחד של האמונה להבטחותיהם של
אלוהים ,יש לנו .הנסיגה של הרוח ,אשר מושכים אותנו בחזרה מן הרצונות של הבשר.
דבריה של  Paulהיא כדי לא להיכנע .הנסיגה של הבשר אלא לאמץ את ההשפעה של הרוח .רק מי הולך ברוח יש תקווה
לגאולה.
הדברים זו  ,yeמתייחס הרצון הטבעי לעסוק את היצר החייתי ,אלא דרך הנפש ואת הנשמה ניתן להדוף את החיה ,לאמץ את
הרוח.

לא לפי החוק
אך אם  yeלהיות מובלים של הרוח ,יה אינם תחת החוק .הגלטיים 5:18

רוב הנוצרים כי דיברתי להאמין כי בפסוק לעיל  Paulאומר" :כמו נוצרי ,אתה מעל לחוק ,ותחזיק ככזה החוק כבר לא יש לך או
הפעולות שלך .כי על ידי אמונה ,אמונה בישוע ,אנו נושעים על ידי החסד של ישוע ,כבר לא חייב לציית לחוק" .
אז מה בעצם הכוונה  Paulכשהוא אומר שאתה לא תחת החוק ? אם את משלמת :שים לב ,שימי פסוק זה לעיל בהקשר של כל
 Paulהזה כתב לפני ,אתה תדע כי  Paulלא אומר שאתה כבר לא על מוסריותו של אלוהים ,מה שמעניק חוקי הזהות ,אבל בתור אחד
ברוח ,שאין לך לעבד החוק  ,אבל כתבו את החוק על ליבך והמוסריות של אלוהים עשה המוסר שלך ,ובכך הצבת את עצמך מעל החוק,
כי זה כבר לא החוק יקוימו ,אך היבט של אישיות משלך ,כבוד הצביון המוסרי .זה מה שם אותך מעל החוק ,לא בניגוד לחוק.

 Paulמלמדת בנוגע חטא
על מנת להבהיר מה  Paulמדבר Paul ,ואז נותן רשימה של החטאים שהם מניפסט כאשר אתה מאפשר לעצמך להילקח על ידי היצר החייתי
שלך או כפי  Paulמכנה זאת " ,העבודות של הבשר "-
עכשיו עובדת של הבשר הם הרישומים ,אשר הם אלה;

בגידה ,ניאוף ,טומאה,Lasciviousness ,
עבודת אלילים ,כשפים ,שנאה ,סטיה,
אמולציות צפות ,זעם ,מריבות,Seditions ,
כפירה ,Envyings ,רציחות ,שיכרות,
 Revellingsוכאלה כמו:
אשר אמרתי לך בעבר ,כמו גם אמרתי לך בזמן האחרון ,כי הם אשר עושים כאלה דברים לא יירש את מלכות האלוהים .הגלטיים 5:19-21
כפי שאולי שמתם לב שסימנתי כמה מן החטאים האלו ברשימה אשר הם גם היבטים ציוויים מוסריים ברשימת עשרת הדברות.
 Paulואז מודיע לנו ללא כל ספק כי לעסוק מעשי חטא מסיר את כל סיכוי יורשות את מלכות האלוהים .פעולה זו מעניקה תמיכה מלאה לכל
זה הם אומרים את זה גם ,שרק הצדיקים ,ייכנס לגן עדן.

פירות הרוח
 Paulואז ממשיך לתת רשימה של אלה היבטים מוסריים של הרוח .אין שום חוק נגד התכונות המוסריות הללו כי התכונות הללו הן היבט
של המוסר של אלוהים ,ולכן הם צדיקים ,רק חוקים אלה הוקמה על ידי השטן דרך בבשורה שקרית שלו ,יגרום כגון אלו חוטאים.
אבל הפרי של הרוח...
באהבה
ג'וי,
שלום,

,Longsuffering
העדינות,
אלוהים אדירים,
אמונה,
הענווה,
מתינות:
נגד כזה אין שום חוק .הגלטיים5:22-23 ,

אתה "הולך ברוח"
ברצונך ללכת בדרכים של אלוהים או השטן ,הבחירה היא שלך .כתביו של  ,Paulהוא נתן לך חינוך בדרכים של אלוהים,
במקביל ש Paul-נותן לך להבין איך לא ללכת בדרכים של השטן ,באיזו דרך אתה בחר ללכת?
שהם של ישו נצלב הבשר עם החיבה ואת תאוות .אם אנו חיים ברוח ,תן לנו גם ללכת ברוח .הבה לא יהיה בשירותם התהילה שחצן ,מעוררות,
מלא קנאה על המזל אחד לשני .הגלטיים5:24-26 ,

" להיות
ישוע מגדיר את הקדושים של אלוהים ,כמו":אלה אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישוע המשיח.
ברוח של האל הוא כמו מתאר את אותה הגדרה.
עליך לשמור את עשרת הדברות .ארבעת המצוות הראשונות מתייחסות לספר לנו איך אלוהים דורש שאנחנו עובדים אותו.
האחרון שש המצוות הן שש של תכונות מוסריות של אלוהים .אלוהים הוא אבינו שבשמים ,הוא ברא אותנו ,וזה הכוונה שלו ,כמו כל אב
אנושי ,אשר ילדיו גדלנו לאותו תו מוסרי שיש לו .על ידי מתן אותנו עם אלה קודים של התנהגות אבינו מגלה מהו חטא ,איך כדאי
ההתנהלות שלנו ולהימנע מחטאים.

עדותו של ישו
ההגדרה שלעיל דורש כי גם אנחנו לנו עדותו של ישוע המשיח .ישוע נתן לנו שתי צורות של עדות.
הראשונה היא כי ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,המשיח ,בן האלוהים .כחלק להיות ברוח ,אנו חייבים להאמין שזה יהיה נכון,
שהוא ישו קם לתחייה מן המתים ,וכי באמצעות דוגמה שלו כי אנחנו גם לקום לתחייה .זוהי ההבטחה שעליו אנו בונים את האמונה שלנו.
השני של העדויות של ישוע היא כל כך הטיף ואותן לימד .עשרת הדברות היו חלק את תורתו ,אך ישוע הורחבו על ציוויים
מוסריים  6ידי נותן לנו עוד מספר ,בדרך זו ישוע ממלא חוקי האל .ישו לא להוסיף ציווי מוסרי כדרך והוציאם מיושן ,אלא על-ידי הוספת
ישוע הביא אותם עד לסיומו ,חושף את ההיבטים מלא של האל מוסר ,כמו הרחבה על תכונות מוסריות אלה אנו כמו הילדים של אלוהים
חייב לאמץ ,חי לפי החוקים.

מה  Paulאומר מעל היא אם אנחנו חיים ברוח; תן לנו גם ללכת ברוח .לתרגם את זה לא רק לדבר ,אבל את ההליכה ,זה
אומר ,לא רק ללמוד את המצוות של אלוהים ,את תורתו של ישו ,אבל להפוך אותם לחלקים של מי אתה ,כבודו ,האישיות שלך ,את
האופי המוסרי שלך .בדרך זו תלך ברוח של האדון.

אלה אשר להסס
אחיהם ,אם אדם להיות עקפה בחיסרון ,יה אשר רוחנית ,שחזור אחד כזה ברוח של הענווה; בהתחשב ,שמא אתה גם להתפתות.
הגלטיים 6:1

אם הקהילה שלכם יש אדם נופל לתוך מאורת ,הוא חובתם של לך ולאחרים האלה מהקהילה תיתן לו ולהראות לו את הדרך חזרה אל
צדקתו .אם לא תעשה זאת ,כאשר היא נתפסת על ידי לך שזה קורה .להשאיר את הדלת פתוחה זה שלך או אחרים בענייני הקהילה אולי
גם להסס ולאחר להיכשל בחטא.

מגשים את החוק של ישו
להיות יה נטל אחד של השני ,אז לממש את החוק של אלוהים ,כי אם אדם חושב את עצמו להיות משהו ,כאשר הוא שום דבר ,הוא
 deceivethאת עצמו .הגלטיים 6:2-3

המילה "נטל" מוגדרת בתור :קשה או לדאוג אחריות או חובה ,עומס כבד לסחוב .
בהקשר ל מה  Paulמדבר ,כאשר אתה נטל למישהו אחר ,זה אומר כי אתה גורם אחר כדי לקחת אחריות על הנשמה שלך .כשאת מודיעה
כי הם נחלקים הגינות ,ואז אתה מקום להעמיס עליהם לתקן את אשמתם ,ולנסות לטפס החוצה חטא .בכך שאתה למלא את החוק של ישו
שאמר "לאהוב אחרים כפי שאתה היית אחרים אוהב אותך" .המתנה הגדולה ביותר שאתה יכול לתת לאדם הוא המתנה של הצדק,
הצדק מוביל הגאולה והישועה אל חיי הנצח.
זה היה הניסיון שלי לעתים קרובות יותר מאשר לא ,הם יכעסו על ידי לך ,ולא יטענו כי אתה הוא שגוי .אך אלה אשר רוח ה'
יודע את צדקתו של הדרכים שלהם ,קהילה ,הרבים צריך לעזור למי בטעות לחזור לנכונות תורתו של ישוע.
 .תחשיב את זה :אם כמו רבים מאמינים ,כנוצרים אתה נושע על ידי החסד של אלוהים ,אז למה ישוע ,Paul ,כל השליחים
האחרים לבזבז כל כך הרבה זמן ומאמץ מזהיר אותנו מפני החטא? אם ישו כבר מחל לנו חטאינו ,אז למה הם כל כך נחוש כי אנו לא
חוטאים? אמונה זו היא התוצאה של השטן שקר .כל כנסייה מטיף את השקר הזה ,הוא לא יותר מאשר מכשיר של השטן ,ואני בתור כזה
אנטי המשיח.

להוכיח את צדקתך העצמית
 .אבל אתן כל אדם להוכיח את העבודה שלו ,ואז הוא יהיה לי שמחת את עצמו לבד ,ולא אחר ,עבור כל אחד יישא נטל שלו.
הגלטיים 6:4-5

מה  Paulאומר מעל לפני? אתה יכול להצביע על אי-הצדק .של אחרים ,תחילה עליך להוכיח כי ההבנה של תורתו של ישו היא
הנכונה ,ולא לך בטעות .המילים" ,כל אחד יישא נטל משלו ",נותן תמיכה שאמרתי בהזדמנויות שונות ,זה הכרחי כי אתה לקחת את זמן
ומאמץ כדי לקרוא את המחקר ,הגיע כדי להבין את דבר האלוהים על משלך ,לא להסתמך על אחרים כדי לתת משמעות עבורך.

 .להתפלל לאל .אלוהים-
לתת לו שמלמדים היום המילה לתקשר לו זה  teachethבכל דבר טוב .הגלטיים 6:6

לתקשר איתו זה מלמד הוא להתפלל לאל .אלוהים ,הוא האלוהים אשר מלמד את כל הדברים הטובים .מה אני מאמין  Paulאומר היא לא
תוכיח את עצמך על ידי היכולת שלך לבד ,אבל מתפלל לאלוהים לתת לכם הדרכה בלימודים.

אנו קוצרים את .מה שאנחנו החזירה
לא שולל; אלוהים לא לגחך עליה :עבור כלל גבר  ,sowethכי הוא גם יקצור .עבורו  sowethלבשרו של הבשר ,יקצור שחיתות; אבל הוא
זה  sowethאת הנפש של הרוח יקצור חיי נצח .הגלטיים 6:7-8

כחלק ההתעקשות של  Paulלהוכיח את עצמך Paul ,מוסיף כי אנחנו חייבים שולל על ידי יהירות שלנו במחשבה שאנחנו נסדר את זה,
אבל לא .בתפילה באלוהים ,אלוהים יראה לכם את האמת ,אם אתה באמת מחפש את אלוהים .אלוהים יודע אם תעשה או אם אתה משקר
לעצמך.
אם יש לך אמונה באלוהים ,עם אלוהים ,ואז אתם תישאו חיי נצח ,אבל אם אתה יהיר לשקר לעצמך ,אז המוות הוא מה אתם תישאו.

שמחה היטב עושה
תן לנו ולא להיות עייף היטב עושה :עבור בבוא העונה אנחנו ,יקצור ,אם אנחנו לא להתעלף .הגלטיים 6:9

בעת הצגת עוד דרכים של האל ,אתה לעזור להם לבוא לפני אלוהים ,וזו שמחה הנפש שלך.
כפי ולכן יש לנו ההזדמנות ,תן לנו לעשות טוב בפני כל האנשים ,במיוחד ועשיתם מי של משק הבית של אמונה .הגלטיים 6:10

זה  Paulמטיפה כי אנחנו כדי לנסות להראות לכולם את הדרך הצדק ,אבל יותר מכך האחרים של הקהילה שלכם עלולה להיות
שגיאה.

פחד לא רדיפה
את מבינה עד כמה גדול מכתב שכתבתי לכם עם היד האישי שלי? כמו רבים כמו הרצון להפוך שהשמן הוגן של הבשר ,הם להגביל
את למול; רק שמא שעליהם לסבול מרדיפות על הצלב של ישו .הגלטיים 6:11-12

 Paulבילה הרבה זמן ומאמץ בכתיבת מכתבים אלה הכנסיות השונות הנוגעות את ברית-המילה העורלה ,והוא רוצה זאת למי
קראת אותם להבין כי אלו שאומרים לך .כי אתה חייב למול לעשות כך הם לא להירדף .אם הוד סגידותך המותאמים כדי לרצות אחרים
יותר מאשר להיות בצדקת את תורתו של ישו ,את המצוות של אלוהים ,אז אתה לא באמת הקדוש של אלוהים.
לא לקחת בחשבון אם נרדף או לא ,אבל חושבים רק על התהילה של אלוהים ואת נשמתך הנצחית.

אלה לפי החוק ,להיכשל לשמור על החוק
על אף הם עצמם מי נימולים לשמור את התורה; אבל רצון יש לך ברית מילה ,כי הם עשויים תהילה גופכם .הגלטיים 6:13

כאשר אתה מצליח להביא אדם אחר מחוץ החטא ולתוך צדקתו ,יש לך סיבה כדי פאר במשחק ההישג שלך .זה הפרטים
האלוהים את התהילה הזאת ,אז גם את אלה שמנסים להכניס אותך ציות שלהם מוטעית ומאמין מועדת לשגיאות תהילה כאשר הם
הצליחו לעשות זאת .זה לתהילה שלהם כי הם מביאים לך לתוך שגיאה ,אל תהילת האל.
אבל חס וחלילה שלא צריך פאר ,לשמור הצלב של ישו אדוננו ,על ידי מי העולם נצלב אליי ,וגם אל העולם .הגלטיים 6:14

 Paulמבקש לא התהילה שלו כאשר הוא מוביל את הצדק ,אבל תמיד רק את תהילת אלוהים-אלוהים.

יצור חדש
עבור במשיח ישוע גם ברית מילה שמפיק משהו ,ולא  ,uncircumcisionאלא יצור חדש .הגלטיים 6:15

ישוע אמר" ,רק שובו האלה ייכנס לפני האב ",זה זה לידה מחדש לתוך יצור חדש  Paulהדוברת של.
 ,כמו רבים כפי ללכת לפי כלל זה ,שלום והם רחמים ,ועל ישראל של אלוהים .החל מעתה ואילך תניח לאיש להטריח אותי :כי
אני נושא בגופי את הסימנים של אדונינו ישו .נזירים ,החסד של ישו אדוננו להיות הרוח שלך . .אמן .הגלטיים 6:16-18

"ישראל של אלוהים ",הוא הפניה אל האומה החדשה שאלוהים נותן הברית החדשה כדי ,לא אומה של גבולות המקרקעין או
קרקע ,אלא אומה של הקדושים.

