Os escritos de Paul
Capítulo 5
Outros não julgar
-O que é fraco na fé receber ye, mas não a duvidosas disputas. Romanos 14:1
A palavra "disputas" é definido como: argumentação ou discordância. E como usado no versículo
acima como se relaciona com a adoração de Deus, um desentendimento na prática de uma fé e uma
prática diferente de outra fé .
O Paul está dizendo é que devemos aceitar os outros para se juntar a nós mesmo que também são justificados
em Cristo, apesar de suas práticas e/ou crenças diferem da nossa.

Carne de animais como alimento
Para um crê que ele pode comer todas as coisas: outro, que é fraco, come ervas. Não deixe ele come o desprezo
que come não; e não é ele que come ele come do juiz não deixa: para Deus ele recebeu. Romanos 14:2-3
Eu vejo essa discussão como relacionados com aqueles que acreditam que é errado ou mal a matar animais e
comer a carne dele e aqueles que comem a carne dos animais.
Nesta discussão, Paul está assumindo que ambos os lados da questão são salvos em Cristo ou são no mínimo os
Santos de Deus.
Neste tempo que moro há uma religião cristã que acredita que para dar a verdadeira e correta de adoração a
Deus devemos fazer como foi no jardim de Eden, onde Adão e Eva comeram apenas das plantas no jardim e
não animais foram mortos e massacrados pela carne.
Só posso supor das palavras que Paul está usando, que tal uma crença existia na época dele também.
Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio mestre, ele permanece ou cai. Sim, ele deve
estar holden: para Deus é abet para fazê-lo ficar. Romanos 14:4

Paul faz a pergunta, "quem é você para questionar as crenças daqueles que estão no espírito de
Deus, como você está." Deus julgará se esta religião é verdadeira ou não. Não é para você ou para mim fazer
essa decisão.

Deus dá uma listagem dos animais
O que não está incluído nesta discussão é o fato de que Deus deu ao homem uma listagem de animais
que podem matar e comer, e Deus o chamou esta bom. Aqueles que pregam que é mau ou perverso para matar
animais para a alimentação são, por conseguinte, em oposição à palavra de Deus.
Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Eden, foi porque eles tinham pecado. Para sua punição
eles foram retirados da fonte da misericórdia de Deus e, portanto, eram obrigados a obter sustento por si
mesmos.

Castigo do homem
Ter que comer, como fazem os outros animais da terra, a carne dos outros, é um outro aspecto da
punição. Em pecar, Adão e Eva abaixou-se volta para o lugar dos animais que Deus tinham levantado acima de.
Ao exigir que o homem mais uma vez, comer a carne de outros animais, foi a forma de Deus revelar seu
descontentamento com o homem. Se nós escolhemos agir como animais, então Deus vão nos tratar como
animais. Somente aqueles que erguer-se acima e abraçar a moralidade de Deus e dar a verdadeira e correta de
adoração a Deus vão recuperar a graça de Deus.

Cada na sua própria mente
Um homem considera um dia acima do outro: outro considera todos os dias iguais. Que cada homem ser
plenamente persuadido em sua própria mente. Romanos 14:5

Lembre-se: Paul entende que Deus deu ao homem esta lista de animais, portanto, ele sabe que
comer a carne dos animais não é um pecado, nem é um pecado não comer a carne dos animais. Também é
aceitável a Deus.
Com isto em mente, Paul faz a pergunta, por que aquele que é justificado em Cristo, vai questionar e
condenar qual outro que é justificado em Cristo?
Paul então explica: "que cada homem ser plenamente persuadido em sua própria mente." Se você acredita
que é errado comer a carne dos animais e, em seguida, é até você para viver essa crença. Se você então

participar da carne, então você pecou, por que você é um pecado. Considerando que, se eu sei que é aceitável
por Deus para comer a carne dos animais, então para mim a fazê-lo não é pecado, pois é como eu acredito. É
somente na alçada de Deus julgar a justiça de suas crenças e não por mim ou qualquer outra pessoa passar esse
julgamento em cima de você, nem você em cima de mim.

Nós somos todos justificados de Deus
Ele que permanecerá no dia, ele permanecerá a senhor; e ele que permanecerá não o dia, ao Senhor ele não
considerá-lo. Come Come para o senhor, pois ele dá graças a Deus; e o que não come e dá graças a Deus.
Para nenhum de nós vive para si e nenhum homem morre para si. Romanos 14:6-7
O que Paul quer dizer os dois versículos acima que quem são os Santos de Deus somos todos justifica-se
em Deus, e, portanto, nós somos de Deus e pertencem ao Deus em que Deus é o criador de todos nós. Como tal,
as crenças que temos e mantemos as práticas não são nossos próprios, mas são de Deus, se não de Deus, então
Deus irá julgar, não cabe a nos julgar uns aos outros.

Nós pertencemos a Deus
Para se vivemos, vivemos para o senhor; e se morremos, morremos para o senhor: se vivemos, portanto, ou
morremos, somos do senhor. Romanos 14:8
Para este fim Christ ambos morreram e ressuscitou, e reviveu, que ele poderia ser senhor tanto dos mortos e
vivos. Romanos 14:9
É por esta razão, dois de fé tendo diferentes crenças e costumes, por que Deus enviaram Jesus. Os
ensinamentos de Jesus através de nós saberemos a vontade de Deus, e é para todos nós conforme nossas práticas
se encaixar com os mandamentos de Deus.
Se Deus não tiveram dado uma listagem desses animais que o homem poderia comer comida, então matar e
comer um animal seria um pecado. Mas Deus deu-na listagem, portanto se podemos comer ou não comer, é
acima de nosso pessoal acreditar como temos interpretação dos ensinamentos de Jesus e os dez mandamentos.

Vai enfrentar o julgamento de Deus
, Mas por que tu julgar o teu irmão? Ou porque thou fixado em zero teu irmão? Para nós tudo permanecerá
perante o Tribunal de Cristo, pois está escrito: "como eu vivo", diz o senhor: "todo joelho se dobrará a mim, e
toda língua confessará a Deus, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:10-12

Lugar sem tropeços
-Nos portanto não julgar um ao outro mais: mas julgar isto pouco, que nenhum homem colocar um obstáculo
ou uma ocasião para cair no caminho do seu irmão. Romanos 14:13
Paul refere-se a uma pedra de tropeço, como um simbolismo para a pregação das Escrituras falsas que
faz com que os outros a ficar aquém da verdadeira palavra de Deus e assim impedir que eles sabendo que a vida
eterna.
eu sei e estou persuadido pelo Senhor Jesus, que não há nada de impuro de si mesmo: mas a ele que considera
qualquer coisa para ser impuro, para ele é impuro. Romanos 14:14
Paul está reconhecendo que ele está ciente de que comer carne não é impuro ou não um pecado, mas se
sua crença em sua interpretação da palavra de Deus que é um pecado, então para você que é um pecado.
, Mas se o teu irmão estar consternado com a tua carne, agora tu sobremodo não caridosamente. Não destrua
com vossa carne, por quem Cristo morreu. Romanos 14:15
Se outro acredita que é pecado comer carne, e os dois são trazidos juntos, diz Paul, não ostentá-você está
comendo carne na frente dele ou tentar persuadi-lo a comer da carne, mas em vez disso, ser caridoso e ficar em
silêncio em seu desacordo da sua crença.

Lembre-se: para ele é pecado comer carne, então, se você de alguma forma convencê-lo a participar
de um pedaço de carne, você causou a ele para o pecado, e porque você o levou a pecar, assim também você
pecou.
Deixa-não depois de seu bem ser mal falado de: para o Reino de Deus não é de carne e bebida; mas
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:16-17

Lembre-se: Jesus nos diz que é não o que comemos que contamina nossos corpos, mas o que vem
adiante de nossas bocas. No exemplo acima de Paul, que se abstém de comer carne não é profanar o corpo dele,
mas se você que não acha isso um pecado, convence-lo que acredita que é um pecado, comer a carne, através de
suas palavras que convence-lo a comer a carne, você levá-lo a profanar o corpo dele, por causa de suas crenças.
É não o que comemos que Deus nos julga por, mas que está em nossa coração. Se você tiver escrito em
cima de seu coração e em sua mente, as formas e os mandamentos de Deus, então não pode haver nenhum mal
em você. Isto é verdade também para aqueles a quem Deus deu o Espírito Santo, mas tem um costume diferente
ou prática do que você tem.

Aceitável a Deus
Para ele que, nestas coisas, sirva de Christ é aceitável a Deus e aprovado dos homens. Romanos 14:18
-Nos, portanto, siga depois as coisas que fazem para a paz e com o qual edificação de uns para outros.
Romanos 14:19
O Paul está a dizer é para você e eu não tomar ofensa ou exceção com outras pessoas que professam ser o
Santos de Deus, só porque seus acredita diferir da nossa, mas em vez disso, olhar para encontrar um terreno
comum para que ambos podem viver em paz com o outro.
Carne de destruir não a obra de Deus. Todas as coisas são na verdade puras; Mas é mau para o homem que
come com ofensa. Romanos 14:20
Para comer com ofensa, significa acreditar que algo é pecado, então ir e fazer o que você sabe para
ser um pecado. Esta é a maneira de Satanás, pois ele sabe os mandamentos e a maneira de Deus, mas Satanás
opta por não obedecer. É desta forma que Satanás é mal aos olhos de Deus. Se você também fazer o que você
sabe que é pecador, então você está mal também.
é bom para comer carne, nem beber vinho, nem alguma coisa em que teu irmão stumbleth, ou é ofendido ou é
fraco. Romanos 14:21
Não tendes fé? Que para ti mesmo perante Deus. Feliz é aquele que não se condena naquela coisa que ele
alloweth. Romanos 14:22
Se você acredita que para fazer algo é pecado e retire-se, portanto, a tentação de cometer esse pecado,
então você está feliz que você não condenou.
e que doubteth é amaldiçoado se ele comer, porque ele come não de fé: para qualquer não é de fé é pecado.
Romanos 14:23
Se você duvida da verdade como se algo é pecado ou não, mas fazê-lo na mesma, então você tem
condenado se. Somente no conhecimento da verdade pode ter certeza que você não está cometendo um pecado,
ignorância gera pecado.

Nós que somos fortes
Nós, em seguida, que são fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a mesmos. Deixe
que cada um de nós por favor seu vizinho para o seu bom para edificação. Por Cristo o prazer não a mesmo;
Mas, como está escrito, "as reprimendas deles que acusaram-te caiu no me" Romanos 15:1-3
Paul não está se referindo a pessoas que são fisicamente forte, mas forte em sua fé. Cabe a Santos de Deus, que
são fortes na fé, para orientar e ajudar aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus verdadeiro.

As coisas foram escritas
Para qualquer coisas foram escritas aforetime foram escritos para nosso aprendizado, que pela paciência e
conforto das Escrituras pode ter esperamos. Romanos 15:4
No presente, Paul está se referindo aos livros do antigo testamento. Deus fez com que eles seria escritos
para que as gerações do homem que se seguiram a sua publicação podem ler e ter conhecimento da palavra de
Deus. No conhecimento da palavra de Deus que recebemos a esperança da Ressurreição para a vida eterna e em
todas as outras promessas feitas aos santos por Deus.

Uma mente
Agora o Deus de paciência e consolação conceder-lhe ser um likeminded em direção a outra de acordo com
Jesus Cristo: que vós podem com uma mente e uma boca a glorificar a Deus, mesmo o pai de nosso Senhor
Jesus Cristo. Romanos 15:5-6
Se todos nós aprendemos o que Jesus ensinou, então devemos estar como o espírito, as palavras que
Jesus falou tem o mesmo significado independentemente que língua eles são lidos em. Jesus disse: "Amarás o
teu próximo como ti mesmo." Isto também pode ser contado como, "Amar o seu vizinho como você teria seu
vizinho te amo." Independentemente do idioma,, que isso é falado, ainda tem o mesmo significado.
Portanto vós receber uns aos outros, como Cristo também nos recebeu para glória de Deus. Romanos 15:7
Como Jesus recebeu aqueles que vieram com ele? Se você fosse um pecador, ou um cobrador de impostos, ou
teve algum tipo de deficiência física, aqueles que os outros das pessoas boas dos judeus, evitaria, Jesus o
recebeu com braços abertos e uma promessa de tempos melhores. Se você está tão aberto aos outros, como era
Jesus, então você está no seu caminho para ser um Santo de Deus.

Agora eu digo que Jesus Cristo foi um ministro da circuncisão para a verdade de Deus, para confirmar as
promessas feitas aos pais: e que os gentios podem glorificar a Deus por sua misericórdia; como está escrito,
"por esta causa eu vou confessar-te entre os gentios e cantar ao teu nome." Romanos 15:8-9
Paul usa a palavra "circuncisão" para se referir a todos os que estavam sob a primeira e a segunda aliança com
Deus. É uma referência à obrigação de ter todos os homens circuncidados. Em troca de manter esses dois
primeiros convênios, Deus deu promessas ao seu povo, o que chamamos de judeus.
Mesmo que Jesus veio para o principal motivo de salvar seu povo de mentiras de Satanás, sua pregação também
deu esperança aos gentios que veio para abraçar os ensinamentos de Jesus Cristo.

Gentios dado boas-vindas
e novamente ele diz, "Alegrai-vos, vós, gentios, com seu povo." E novamente, "Louvai ao senhor, vós todos os
gentios; e elogiá-lo, todos vós." Romanos 15:10-11
Mas ao que parece, aqueles que não são judeus também são convidados para o Reino de Deus como
irmãos aos israelitas.

Raiz de Jessé
e novamente, Isaías diz: "haverá uma raiz de Jesse e ele que se levantará para reinar sobre os gentios;
nos gentios devem confiar. Romanos 15:12
Jesse foi o pai de David, a raiz é outra maneira de dizer que um descendente de Jessé, e foi esse descendente,
Joseph, o pai adotivo de Jesus e Maria, mãe de Jesus. Porque Jesus era o filho de Deus, Joseph não era o pai
biológico, por isso é pela linhagem da Mary, que Jesus é o descendente de David.
Agora o Deus da esperança Encha você com toda alegria e paz em crença, que vos podem abundam em
esperança, através do poder do Espírito Santo. Romanos 15:13
O Espírito Santo é o palavra de Deus vivo, o poder do Espírito Santo é em receber não só o
conhecimento da palavra de Deus, mas a compreensão do significado pretendido de que Deus é.

Bondade e conhecimento
e eu mesmo também estou persuadido de vocês, meus irmãos, que sois também cheios de bondade, cheia
de todo o conhecimento, capaz também de admoestar um ao outro. Romanos 15:14

Nisto Paul é admitir que ele está ciente de que aqueles, a quem ele está escrevendo esta correspondência,
foi tocado pelo Espírito Santo, e portanto, eles têm o conhecimento e compreensão de tudo que Jesus ensinou.
Ter esse conhecimento significa que eles vão saber se dentre sua congregação cai da verdadeira palavra
ensinado por Jesus e como tal são capazes de admoestar aqueles que voltar para o verdadeiro caminho da
justiça.

Paul, profeta de Jesus
, No entanto, irmãos, eu escrevi mais ousadamente vos em algum tipo, como colocá-lo em mente, por causa da
graça que é dado a mim de Deus, que eu deveria ser o ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o
Evangelho de Deus, que a oferta acima dos gentios pode ser aceitável, sendo santificados pelo Espírito Santo.
Romanos 15:15-16
O que Paul está dizendo aqui é que Paul como ministro de Deus para os gentios, tem a autoridade para
julgar em cima de suas congregações, e para lhes mostrar o caminho de Jesus, como é a compreensão ou
interpretação de Paul.
eu tenho, portanto, do qual eu pode glória através de Jesus Cristo naquelas coisas que pertencem a Deus. Para
que não se atrevem a falar de nenhuma dessas coisas que Cristo não tem feito por mim, para fazer os gentios
obediente, pela palavra e ação, através de poderosos sinais e prodígios, pelo poder do espírito de Deus; para
que a partir de Jerusalém e rodada sobre a Ilíria, eu totalmente pregado o Evangelho de Cristo. Romanos
15:17-19
Mais uma vez esses versos me sugerem que o Paul ainda está estabelecendo a sua autoridade sobre suas
congregações.

Pregando para os ignorantes
Sim, então tem se esforçou para pregar o Evangelho, não aqui Christ foi nomeado, para que eu deveria
construir sobre o fundamento do outro homem: mas como está escrito, "a quem ele não tinha falado de, eles
poderão ver: e eles que não ouvimos devem compreender." Romanos 15:20-21
Paul está informando quem lê estas palavras dele, que ao invés de pregar o Evangelho e em torno de
Jerusalém, ele viajou longe, trazem a palavra de Jesus e o Reino de Deus para aqueles que anteriormente não
tinha ouvido falar de Jesus.
Por qual causa também eu ter sido muito impedida de vir para você. Romanos 15:22

Por causa de suas viagens, Paul não foi capaz de viajar para visitar essas pessoas pessoalmente.
Mas agora ter lugar não mais nestas partes e tendo um grande desejam estes muitos anos para vir até
vós; quando assim sempre tomo minha jornada em Espanha, eu irei até você: pois confio para vê-lo em minha
jornada e para ser trazido a caminho thitherward por você, se o primeiro ser um tanto enchi com sua empresa.
Romanos 15:23-24
, Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos Santos; para vos aprouve-los da Macedônia e Acaia, tornar-se
uma certa contribuição para os Santos pobres que estão em Jerusalém. Romanos 15:25-26
Antes de Paul pode fazer o seu caminho para vê-los, ser primeiro vai a Jerusalém, para ministrar aos
Santos naquela cidade.
Tem-lhes agradou em verdade; e seus devedores são, pois se os gentios foram feitos participantes das suas
coisas espirituais, seu dever é também para ministrar-lhes em coisas carnais. Romanos 15:27
Este versículo é uma daquelas coisas que estabeleceram os cristãos como um povo generoso e dando.
Não só está a ser um Santo de Deus importante para você no reino espiritual, mas ter compaixão e generosidade
para com os outros menos afortunados, é também como Jesus ensinou.
Quando, portanto, ter realizado isso e selaram a eles esta fruta, virá por você em Espanha. Tenho certeza de
que, quando eu vir até vós, irei na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15:28-29
Agora rogo-vos, irmãos, o Senhor Jesus Cristo e pelo amor do espírito, que vós esforçam junto comigo em suas
orações a Deus por mim; que eu podem ser entregues a partir deles que não acreditam na Judéia; e que o meu
serviço que eu tenho para Jerusalém pode ser aceites dos Santos; que podem vir até vós, com alegria pela
vontade de Deus , e com sejam atualizados. Agora o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Romanos
15:30-33

Falsos profetas
Agora rogo-vos, irmãos, marcá-los que causam divisões e infracções contra a doutrina que vos tenham
aprendido; e evitá-los. Romanos 16:17
Paul já viajou longe, estabelecimento de muitas igrejas ao longo do caminho. Paul tem incutido nos
corações daqueles que ele convertido a verdade dos ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim, lá tornou-se
manifesto em muitas dessas congregações, pessoas que mudaram as palavras ou interpretações de que eles

foram mostrados por Paul. Com esses falsos profetas, formaram-se as divisões nas congregações quanto a
verdade de que Jesus ensinou.
Paul está ciente dessas coisas e está dando aviso que aqueles que pregam que como o que Paul
originalmente tinha instruído, devem ser evitados e rejeitados por congregações.

Enganadores entre você
Para eles que são de tal forma servem não nosso Senhor Jesus Cristo, mas seu próprio ventre; e por
boas palavras e discursos justos enganam os corações dos simples. Romanos 16:18
Os simples são aqueles ainda não educado na plenitude da verdadeira palavra de Deus, portanto eles são
suscetíveis a mentirosos e falsos profetas.

Ser sábio de malfeitores
Para sua obediência é Vinde no exterior a todos os homens. Estou feliz, pois, em seu nome: mas ainda tenho
você sábio-o que é bom e simples sobre o mal. Romanos 16:19
O mal é aquilo que é contrário as maneiras de Deus e aqueles que pregam o Evangelho falso são maus, mesmo
se eles pensam que eles estão pregando a verdade. Se você está cheia de seu próprio conhecimento e, portanto,
acho que você sabe a vontade de Deus, mas está no erro, mas mesmo assim prega o que você acha que é
verdade, você está mal e você ferir aqueles a quem você prega além de si mesmo.
e o Deus da paz ferirá Satanás debaixo dos seus pés em breve. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com
você. Amém. Romanos 16:20
Está escrito que embora Satan vai ferir o calcanhar de Cristo, Christ irá ferir a cabeça de Satanás. O hematoma
que Satanás está profetizado para infligir sobre Cristo é vir a passar, quando foi Satanás quem causou que Jesus
iria ser pregado na Cruz.
Cuidado com o que os outros mandam, é tão fácil de ser enganadas. Verificar e analisar o que dizem,
comparando suas palavras com a palavra de Deus, como está escrito nos livros da Bíblia.

Revelação do mistério
Agora a ele que é de poder estabelecer segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, de acordo com
a revelação do mistério, que foi mantido em segredo desde que o mundo começou, mas agora é manifestado e

pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, feito conhecido a todas as nações para a
obediência da fé : para sábio único Deus, ser glória por Jesus Cristo para sempre. Amém. Romanos 16:25-27
Desde que os livros da Bíblia foram publicados primeiramente em forma escrita por Moses, eles têm sido em
grande parte um mistério e difícil de entender. O livro da revelação não faz sentido para a maioria das pessoas
que tentam lê-lo.
Com o fim dos dias em cima de nós, Deus deu ao seu anjo no céu para começar a pregar o Evangelho de
Deus eterno para nós na terra que tem sido escolhido por Deus para receber a verdadeira palavra de Deus.
e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam
sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo com uma voz alta, "Temei a Deus e dar glória a
ele; para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele que fez o céu e terra, o mar e as fontes das águas.
Apocalipse 14:6-7
O que isto significa é que o verdadeiro significado das Escrituras será feito manifesto para os escolhidos por
Deus e lhes pregou a todos que ouvem. Estes escritos nesta página Web, é uma tentativa por Deus para fazer
saber a verdadeira palavra de Deus. O fato de que você está lendo estas palavras é prova que estão dispostos a
ouvir a verdadeira palavra de Deus e são, portanto, no caminho da justiça, que leva à salvação.

Espírito do senhor
e eu, irmãos, quando eu vim para você, não acompanha o excelência de palavras ou de sabedoria, anunciandovos o testemunho de Deus. I Coríntios 2:1
O Paul está dizendo é que ele também tem sido dada a verdadeira palavra de Deus e através dele e de
seus escritos trouxe a todos que ouvem.
Para eu determinei a não saber de nada entre vocês, salve Jesus Cristo e ele crucificado. I Coríntios
2:2
Paul não é só saber, exceto em sua compreensão das Escrituras e os ensinamentos de Jesus.

Demonstração do espírito
e eu estava com você na fraqueza e com medo e em grande tremor. A minha intervenção e a minha
pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito e de
poder. I Coríntios 2:3-4

Paul era um membro do sacerdote do templo e como tal, foi bem educado pela sua vez na história.
Mesmo assim, ele está dizendo que ele não usou as palavras que um homem educado pode usar, mas em vez
disso usou palavras que têm o poder do espírito de Deus, para que aqueles que foram educados não podiam
entender.
Isto pode ou não pode ser enquanto ele falava do Evangelho para as pessoas, mas as palavras que ele usa
nestas palavras que são escritas, é as palavras de um homem culto, tornando a compreensão de sua pretendida
ou seja difícil, a menos que eles são estudados de forma diligente.
Que sua fé não deve estar na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. I Coríntios 2:5
A intenção de Paul foi alcançado por aqueles que o ouviram pregar a fé ganharia o poder de Deus e não
da sabedoria das palavras bem faladas do homem. Deixe o anel de verdade de Deus através de, não as palavras
elegantes dos homens.

Esses sábios dos homens
Obstante falamos sabedoria entre os que são perfeitos: ainda não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes
deste mundo, que vêm ao nought: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, até mesmo a sabedoria oculta,
que Deus ordenado antes que o mundo a nossa glória: qual nenhum dos príncipes deste mundo sabia: para eles
o soubesse , eles não crucificaram o senhor da glória. I Coríntios 2:6-8
Se você já é sábio em seu conhecimento do mundo, então, sua arrogância é tal que você teria dificuldade
em ouvir a sabedoria de Deus.
Mas como está escrito, "o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem, as coisas que
Deus tem preparado para eles que o amo." I Coríntios 2:9
Sendo um homem de sabedoria, você tem olhos que não vêem e ouvidos que não ouvem, pois a
sabedoria de Deus não é dado entrada em seu coração. Somente aqueles que amam a Deus e procuram a sua
sabedoria, vão abrir seu coração para deixar entrar o mistério e a verdade da palavra de Deus.

Só Deus sabe
Deus mas haveis revelado-los pelo seu espírito: pois o espírito sonda todas as coisas, sim, as coisas profundas
de Deus. I Coríntios 02:10

Deus irão revelar sua verdade para aqueles que demonstram seu amor por Deus. Porque Deus vê a sua
alma, Deus vão saber se você realmente o ama ou não.
Para que o homem conhece as coisas do homem, salvar o espírito do homem que está nele? Mesmo assim as
coisas de Deus conhece a nenhum homem, mas o espírito de Deus. I Coríntios 02:11

Coisas espirituais
Agora temos recebido, não o espírito do mundo, mas o espírito que é de Deus; que podemos saber as
coisas que são livremente nos dado de Deus, que as coisas também falamos, não com as palavras adestra que
sabedoria humana, mas que o Espírito Santo instrui; comparando as coisas espirituais com espirituais. I
Coríntios 02:12-13
, Mas não as coisas do espírito de Deus, recebe o homem natural: eles são tolice-lhe: nem ele pode conhecêlos, porque eles são discernidos espiritualmente. I Coríntios 02:14
Um "Homem Natural" é alguém que é educado nos caminhos do mundo e pode facilmente discernir as
verdades do mundo. Mas esse mesmo homem não consegue compreender as coisas espirituais de Deus, porque
para ele eles são tolos não tendo nenhum apoio na lógica.

Deus está acima do julgamento
, Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele próprio é julgado de nenhum homem. Para quem
tem conhecido a mente do senhor, que ele pode ensiná-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. I Coríntios 02:1516
A sabedoria e o conhecimento de Deus é tão grande que nenhum homem pode compreender. Portanto,
nenhum homem pode dar instruções para Deus, para ele é saber tudo.

Babes em Deus
e eu, irmãos, poderia não falar-vos como a espirituais, mas como a carnais, como até bebês em Cristo. I
Coríntios 3:1
Paul é admitir que ele não consegue compreender a mente de Deus mais do que qualquer outro homem,
portanto, Paul prega nas palavras carnais do homem, mas de forma que um pode falar com bebês, usando
palavras de cuidado que permitirão que aqueles que ouvir ou ler suas palavras, para entender.

Te alimentei com leite e não com carne: para até então não fostes capazes de suportá-lo, nem ainda agora são
vós capaz. I Coríntios 3:2
Assim como um bebê é incapaz de comer alimentos sólidos, Paul prega palavras facilmente entendidas
por aqueles que desejam vir a Deus.
Porque ainda sois carnais: pois Considerando que há entre vós invejando e conflitos, divisões, sois não
carnal e caminham como homens? I Coríntios 3:3
Para ser "Carnal" é ser da terra, e os homens são naturalmente contrárias a moralidade de Deus, é por
isso que o homem se envolve em coisas que são pecadores aos olhos de Deus.

Não de Paul, ser de Jesus Cristo
Enquanto um diz, "Eu sou de Paul; e outra, eu sou de Apolo; "não sois carnais? I Coríntios 3:4
Se que abraçaram a pregação de Paul e diz, "Eu sou de Paul", ou se você abraçar a pregação de Apolo, e
você diz, "Eu sou de Apolo," Lembre-se, eles não pregam de si mesmos, eles pregam de Jesus Cristo, portanto,
eles são de Jesus, como você está.
Quem então é o Paul, e quem é Apolo, mas Ministros por quem vós acreditaram, mesmo que o senhor deu a
cada homem? I Coríntios 3:5
Não acredita que o Evangelho de Jesus porque você ouviu Jesus, você acredita em Jesus porque você
ouviu o que Jesus ensinou como pregou para você por Paul ou um dos outros apóstolos. Em última análise, foi o
Evangelho de Jesus que causou a acreditar, portanto Coloque glória em Cristo não o pregador de Cristo.

Deus dá aumento
eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu aumento. Então, nem é ele que planta nada, nem ele que rega;
Mas Deus que dá o aumento. I Coríntios 3:6-7
No presente, Paul está usando uma analogia agrícola, para atravessar seu ponto. Paul é o plantador da
semente do conhecimento de Deus, e Apolo é ele quem regada e mantida que que foi plantada, que pode crescer
e prosperar.

A Igreja de um dos muitos
Agora ele que planta e aquele que rega são um: e todos os homens receberão sua recompensa de acordo com
seu próprio trabalho. Pois somos operários com Deus: vós sois a criação de Deus, vós sois o edifício de Deus. I
Coríntios 3:8-9
Aqueles que pregam para estabelecer uma igreja e aqueles que trabalham para sustentar e apoiar a Igreja
a crescer e todos aqueles que pertencem à igreja são um em Cristo Jesus.

Paul é compilações da Fundação
De acordo com a graça de Deus, que é dado a mim, como um sábio mestre construtor, eu pus o fundamento, e
outro constrói nela. Mas que cada homem tome cuidado como ele constrói a isso. I Coríntios 03:10
Para outro pode Fundação nenhum homem leigos do que isso é colocado, que é Jesus Cristo. I Coríntios 03:11
A Fundação da Igreja de Cristo é que o que foi ensinado por Jesus, e nenhum homem pode estabelecer
uma fundação que não é de Cristo, para que ele seja outra igreja e não a Igreja de Cristo. Se o que é pregado
para você como sendo do ensinamentos de Jesus Cristo, mas é através do estudo diligente determinar que não é
suportado pelo que Jesus ensinou, então é uma mentira, e aqueles que pregavam são mentirosos e devem ser
desconsideradas.
Isto, claro, dar necessidade que você de fato estudar diligentemente e não aceitar o que os outros mandam, sem
verificar isso com a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo.

Igrejas de false
Agora se qualquer homem construir sobre este ouro de fundação, prata, pedras preciosas, madeira, feno,
restolho; todo o trabalho é efectuado manifesto: para o dia deve declará-lo, porque isso será revelado pelo
fogo; e o fogo deve tentar trabalho de cada homem, de que tipo que é I Coríntios 03:12-13
A Fundação da Igreja de Cristo é construída sobre as palavras proferidas por Jesus e apenas essas
palavras. Se um vem longitudinalmente e adiciona a essa base, coisas da terra, então que igreja deixa de ser uma
igreja de Cristo e o fim dos dias, quando Deus julgará o mundo, as injustiças desta falsa Igreja será manifesto
pelo fogo do inferno.
Eu vejo esse aviso de Paul como um aviso profético contra a Igreja de Roma e o seu esplendor e pompa e
circunstância, nenhum dos quais refere-se às palavras faladas por Jesus. Não é os tesouros da terra que Deus

está interessado, pois eles existem porque Deus os criou. Não, é sua alma e seu conhecimento das coisas
espirituais que Deus olha quando ele passa o julgamento em cima de você.
Se o trabalho de qualquer homem que ele tem construído logo após cumprir, ele receberá uma recompensa. I
Coríntios 03:14
Se você se esforçar para ganhar conhecimento e com essa compreensão do mistério de Deus, então você saberá
recompensas de Deus, mas se você não se esforçar, mas aceita sem questionar o que os outros mandam, então
arrisca-se aquém daqueles recompensas. Se quem prega para você está no erro, então, seu conhecimento será no
erro também.

Lembre-se: uma igreja não é um tijolo e argamassa de construção; é uma congregação de pessoas,
todos com a mesma fé e propósito. Portanto, o que Paul está falando de não é edifícios ou o trabalho que foi em
sua construção, mas no trabalho que foi para você aprender a palavra de Deus verdadeiro e a Igreja da fé que em
seguida preenche seu coração.
Se o trabalho de qualquer homem será queimado, ele sofrerá perda: mas ele mesmo será salvo; ainda assim
como por fogo. I Coríntios 03:15
Tenho certeza que a maioria de vocês lendo isto acima verso vai pensar que Paul está dizendo que
mesmo se você é igreja, se uma igreja falsa e é dado ao fogo do inferno, as pessoas da igreja ainda serão salvo.
Se a igreja é falsa, então as pessoas que compõem a igreja vão adorar falsamente. Sendo esse o caso, então,
como pode Paul declarar que eles ainda serão salvos?
Paul adiciona um qualificador para o que ele está dizendo; "ainda assim como pelo fogo," que significa que
somente aqueles da Igreja cuja fé e compreensão da palavra de Deus verdadeiro, irá suportar o fogo e são eles
que serão aqueles que são salvos, não todos os membros da Igreja falsa.
Se você pertence a uma igreja que prega o primeiro dia da semana como sendo o dia de sábado, e você acredita
que este é o verdadeiro dia do senhor, então você não serão salvos, no entanto, se você vir a descobrir que o
verdadeiro dia do senhor é o sétimo dia e converter para a verdadeira Igreja de Cristo , em seguida, você será
salvo.
e seguiu-se outro anjo, dizendo, "Babilônia caiu, está caído, aquela grande cidade, porque ela fez
bebem de todas as Nações do vinho da ira da sua prostituição." Apocalipse 14:8
E ouvi outra voz do céu, dizendo: "sai dela, povo meu, que vós não participantes dos seus pecados, e que
recebeis não dos seus flagelos." Apocalipse 18:4

Nos versos acima, Deus está dando aviso de sua ira e o encorajamento que você retire-se a falsas igrejas
que não pregam a palavra de Deus, mas uma versão distorcida respectivas. Apenas no estudo diligente e
conhecimentos adquiridos, você saberá se sua igreja prega o Evangelho falso ou de fato que prega a palavra de
Deus, a coisa mais óbvia que informa se a sua igreja é falsa ou não, é que se prega no primeiro dia ou domingo
sábado.
O sétimo dia (sábado) é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20:10

Templo de Deus
Know vós não que sois o templo de Deus, e que o espírito de Deus habita em vós? Se qualquer homem profanar
o templo de Deus, ele será Deus destruir; para o templo de Deus é Santo, qual templo sois. I Coríntios 03:16-17
Religião sem Deus de Satanás do liberalismo, que é o falso profeta, terá que acreditar que o corpo de
uma mulher pertence a ela e, portanto, ela tem o direito de escolher se a transportar o bebé de termo ou tê-lo
abortado.
O que Paul está dizendo acima contradiz a mentira de Satanás. Nós pertencemos a Deus, ele nos criou e
Deus nos deram a vida, mas não apenas a vida, Deus fez-em uma alma viva. É a alma que faz parte do espírito
de Deus, e é desta forma que Deus habita em vós.
Nada que você ou permitir a ser feito para seu corpo que contraria os mandamentos de Deus é abominação a
Deus, e como tal, Deus destruirá o corpo em cima do dia do juízo final. Em que a alma é a parte do corpo e não
pode existir sem o corpo, então se Deus destrói o corpo em seguida também serão destruídos.
Deus diz, "não matarás", portanto se assassinar seu filho por nascer, tu vais desonrar o seu corpo.
Deus diz, "tem nenhum ídolos ou outras imagens de escultura", portanto se você tem tatuagens em sua pele,
então tu vais desonrar o seu corpo.
Deus diz, "não dareis falso testemunho", portanto, se você fala mal dos outros, então tu vais desonrar o seu
corpo.
Não deixe nenhum homem enganar-se. Se qualquer homem dentre vós parecer ser sábio neste mundo, deixe-o
tornar-se um tolo, que ele pode ser sábio, (em Deus). I Coríntios 03:18
Para a sabedoria deste mundo é tolice com Deus. Pois está escrito: "ele nos tira o sábio em sua própria
astúcia." E novamente, "o senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos." I Coríntios 03:19-20

Portanto deixe sem glória de homem em homens. Para todas as coisas são tuas; Se Paul, ou Apolo ou Cephas,
ou o mundo, ou vida, ou morte ou as coisas presentes, ou que está por vir; todos são seus; e sois de Cristo; e
Cristo é Deus. I Coríntios 03:21-23

Julgar aqueles que pregam
Que um homem tão conta de nós, a partir dos Ministros de Cristo e administradores dos mistérios de
Deus. I Coríntios 4:1
Quando você ouvir alguém, independentemente de sua celebridade, você deve julgar o que eles pregam
e verificar-se com o que a Bíblia diz. Se o pregador fala falsamente então rejeitar suas palavras, se o pregador
fala a verdade e, em seguida, abraçar o seu ministério.
Paul usa a palavra "Stewards" como aqueles que pregam a descrever. É um "mordomo": um agente, e
neste caso é uma referência a um "agente de Deus", ou um profeta de Deus.
Além disso, é necessário em mordomos, que um homem seja encontrado fiel. I Coríntios 4:2
Para ser "fiel" é dar um fidedigno de tudo aquilo que você é um agente de. Se você é dito por
Deus, "mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, lá em fareis sem trabalho", então ele é um profeta
fiel que prega isso para sua congregação, mas se ele prega que o primeiro dia é o sábado do senhor, então ele
está sendo infiel ao seu cargo como o mordomo do evangelho sagrado de Deus.
Cabe a você, como um seeker diligente da verdadeira palavra de Deus, para julgar as palavras pregadas
por seu pastor.
, Mas comigo é uma coisa muito pequena, que deve ser julgado de você, ou do julgamento do homem:
Sim, eu não julgo meu próprio auto. I Coríntios 4:3
Paul considera que é uma coisa pequena que podemos julgá-lo, porque ele é confiante, ter sido tocado
pelo Espírito Santo, que o que ele prega não pode ser refutada, porque é fundada sobre a palavra de Deus.

Deus é o juiz de Paul
Para que eu não sei nada por mim mesmo; ainda não pelo presente justifica: mas ele que me julga é o
senhor. I Coríntios 4:4

Paul está nos dizendo que ele não tem conhecimento, exceto que o que foi dado a ele por Deus, portanto,
que o conhecimento que Paul tem é puro sem desigualdade.
Confiança de Paul deriva o conhecimento que Deus julga o Paul e desde que Deus aceita Paul e, em
seguida, qualquer decisão que passou em cima de Paul por homens, é de pouco interesse para Paul.

Lembre-se: Paul foi fortemente perseguidos pelos judeus e romanos iguais, todos querendo colocálo à morte. Mesmo assim, Paul não tem cuidado com essa perseguição, porque ele sabe que ele é fiel à palavra
de Deus e, portanto, será recompensado independentemente o que outros homens lhe fazem.
, Portanto, julgar nada antes do tempo, até que venha o senhor, que tanto vai trazer à luz as coisas
ocultas das trevas e fará com que os conselhos dos corações se manifestar: e então cada homem terá louvor de
Deus. I Coríntios 4:5
Meu entendimento de que Paul está dizendo neste versículo é que as pessoas das suas congregações não
devem julgá-lo, que é apenas a tutela de Deus para julgar Paul.
Neste, eu discordo. Como aqueles que têm andado a ler meus comentários das Escrituras da Bíblia e
especialmente das coisas escritas por Paul, tenho freqüentemente vezes tomadas ressentimento do que é dito e
feito um esforço para mostrar em outros lugares na Bíblia o que Deus pretende de facto.
Novamente, este é um desses lugares onde eu discordo. Se você não tomar o tempo e o esforço para
procurar diligentemente para a verdadeira palavra de Deus, mas aceitar como verdade que lhe diz que outra
pessoa, mesmo um tais como Paul e, em seguida, você está aceitando em fé cega, que o que eles dizem que
você é como Deus pretende.

Lembre-se: O que Deus disse, "eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram
diligentemente encontrar-me."

Lembre-se também: Mentiras de Satanás, e uma das maneiras que Satanás diz que as mentiras
dele, dando falsas interpretações quanto ao significado do que está escrita na Bíblia, portanto, é sábio que
verificamos a interpretação com o significado das palavras, para determinar a verdade.
e estas coisas, irmãos, em uma figura transferi a mesmo e a Apolo para o vosso bem; que vós podem
aprender em nós para não pensar em homens acima de o que está escrito, que ninguém de vocês ser vestida
para um contra o outro. I Coríntios 4:6

Eu interpreto isso como Paul dizendo eu e você não julgar suas palavras que são escritas, mas aceitá-las,
porque são dele e, portanto, é verdade.
Talvez, o que Paul escreve é verdade em sua mente, mas como tenho mostrado, o que Paul escreve
como sendo a verdade, nem sempre está de acordo com o que Deus pretende, como tenho mostrado de vez em
quando.
Novamente, deve insistir na necessidade de não tomar o que é dito para você por outros pelo valor de
face, mas questionar tudo e, assim, adquirir conhecimento e compreensão pelos seus próprios esforços. Não
aceite cegamente o que outro diz.

Dar glória a Deus-Jesus
Para quem faz ti discordar do outro? E o que tens tu que tu não recebem? Agora se thou recebê-lo,
porque tu glória, como se não recebeste isso? I Coríntios 4:7
Se sua fé é fundada sobre os ensinamentos de Jesus e todos os outros que são os Santos de Deus, tem sua
fé fundada sobre os ensinamentos de Jesus e, em seguida, tudo deve ser o mesmo, não pode haver nenhuma
diferença na fé, para Jesus falou só um evangelho.
Se você recebeu sua fé do Evangelho de Jesus, então, sua fé é esse evangelho, como está todo mundo
cuja fé é em Jesus.
Se você fala como se sua fé não era do que Jesus ensinou e, em seguida, você tentar glorificar a mesmo,
quando é para Deus, Jesus, que você deve dar glória.

Rico no senhor
Agora sois cheios, agora sois ricos, vós tem reinou como reis sem nós: e gostaria que Deus vos reinar,
que nós também pode reinar contigo. I Coríntios 4:8
eu acho que Deus tem estabelecido nos apóstolos a última, como se fosse nomeado para a morte:
porque nós somos feitos um espetáculo (exemplo) para o mundo e aos anjos e aos homens. I Coríntios 4:9
Nós somos tolos, pelo Deus amor de, mas sois sábios em Cristo; somos fracos, mas sois fortes; vós sois
senhores, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora nós tanto fome, sede e estão nuas e são
fustigadas e não ter certos habitação; e do trabalho, trabalhando com nossas próprias mãos; Sendo injuriados,

bendizemos; Estamos sendo perseguidos, sofrê-lo: estamos sendo difamado, treat: somos feitos como a sujeira
do mundo e são o offscouring de todas as coisas até este dia. I Coríntios 04:10-13
Como com Jesus, os apóstolos e profetas de Jesus são tratadas mal por todos os que rejeitam e se opor a
eles, mas ao mesmo tempo, aqueles que alcançar a fé por causa do sofrimento do Apóstolo, fazer aquele
sofrimento tolerável. Sacrifício de si mesmos que fizemos a toda nas misericórdias de Deus.
eu escrevo essas coisas para envergonhar vocês não, mas como meus filhos queridos que te avisei. Para
que tenhais dez mil instrutores em Cristo, ainda tendes não muitos pais: porque em Cristo Jesus gerei você
através do Evangelho. Portanto, imploro-vos, vós, seguidores de mim. I Coríntios 04:14-16
A primeira vez que eu li isso, fiquei ofendido que Paul está dizendo, você e eu para acompanhar a
pregação de Paul e não os ensinamentos de Jesus, mas depois de alguns mais estudo e revisão de suas palavras,
percebi, que não é o que Paul está dizendo.
O que Paul está dizendo, é para ter cuidado com todos os outros que declaram que eles pregam o
Evangelho de Jesus, que sejam falsos profetas, então, portanto, seguir o que Paul tem pregado, para o Paul
pregava que você pode ter certeza de ser como Deus pretende e não falsas palavras. Com isto em mente, Paul,
em seguida, começa a pregar em matérias específicas, ao invés de generalizações.

Paul em adultério e fornicação
Comumente é relatado que há fornicação entre você e tal fornicação como não é nem mesmo nomeado
entre os gentios, que se deve ter esposa do seu pai. E vós são vestidas, de não tem bastante lamentado, que ele
que fez este ato pode ser levado longe de entre vós. I Coríntios 5:1-2
Nisto Paul está fazendo sabe-se que ele está ciente de que a Congregação, para que esta carta é enviada,
tem em suas fileiras, fornicadores.

Lembre-se: Paul estava indo para terras que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nem nunca tinham
sido dito que Deus ordenado era certo e errado, (os dez mandamentos), portanto quando estes pagãos antigos
mesmos convertessem para os ensinamentos de Jesus, eles ainda detidos com muitas das práticas pagãs que não
eram pecados sob as antigas religiões.
Paul, em seguida, dá o pecado específico que ele está castigando contra e que é um filho de engajar-se
em fornicação com a esposa do seu pai. Presumo que isto não está se referindo a mãe do seu filho, mas para que
seu pai se casou com outra mulher, mais o pecado seria o de incesto e não a fornicação.

Evidentemente, a congregação como um todo não considerou isso mal e os mesmos não eliminou essa
pessoa de sua congregação. Paul está exigindo que eles devem expulsar essa pessoa; mais eles serão todos feitos
pecadores por causa de sua inércia.
Para eu verdadeiramente, como ausente no corpo, mas presente em espírito, ter julgado já, como se
fosse presente, lhe dizem respeito que então fez esta escritura, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando
vos reunidos, um meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, para entregar um a Satanás para a
destruição da carne , que o espírito pode ser salvo no dia do Senhor Jesus. I Coríntios 5:3-5
Isso vai junto com o que Paul tinha falado de mais cedo, que como o Profeta de Deus, Jesus, Paul tinha a
autoridade para pedir a remoção deste fornicador da Congregação, mesmo que ele não estava presente em carne
e osso para passar este acórdão.

Contaminado de glória é sem glória
Sua jactância não é bom. Sei que vós não que um pouco de fermento leaveneth o caroço inteiro? I
Coríntios 5:6
Paul então usa uma analogia de cozer pão. Fermento é o que chamamos hoje, de "Fermento", e se você
adicionar levedura nem um pouco de uma determinada bola de massa, fará com que tudo o que é feito de massa
a subir. Desta mesma forma, se uma das congregações é envolver-se em atos pecaminosos, então este pecado é
espalhado através de toda a congregação como o fermento na massa.
Concordo com tudo o que Paul é dizer, exceto que este pecador ser removido da Congregação. Essas
pessoas que Paul está gravando são pagãos antigos com todos os adornos maus dos pagãos. Em que eles se
arrependeram e virou-se para os ensinamentos de Jesus precisa ser incentivado. Ao invés de expulsar alguém
que não está totalmente ciente de tudo que Jesus ensinou a ser pecado, é da responsabilidade do restante da
Congregação que conheço de fornicação, um pecado, para explicar e ensinar esta pessoa seus maus caminhos.
Eu sou todo para algum tipo de punição corporal, tais como um açoitamento público, mas simplesmente
expulsar, então o que eles aprenderam, exceto o ressentimento dos caminhos de Deus. Quem são os Santos de
Deus temos como nossa responsabilidade para com os outros educado na verdadeira palavra de Deus, é difícil
fazer isso, se você remover da sua presença, todos que ficam aquém moralidade de Deus.

Cristo é a Páscoa nova
Purga para fora, portanto, o fermento velho, que sejais uma nova massa, como sois sem fermento. Para
o mesmo Cristo, nossa Páscoa é sacrificada por nós: por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem
com o fermento da maldade e da malícia; Mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. I Coríntios 5:7-8
Os dois versículos acima Paul está fazendo uma declaração que no começo que eu tive que questionar a
verdade. O que Paul está dizendo é que Jesus é a Páscoa para os Santos de Deus, que são da terceira ou nova
aliança com Deus.

Lembre-se: Quando Moses trouxeram os primeiros israelitas do Egito, Deus ordenou que eles eram
manter uma observância anual da Páscoa, manter em suas memórias para todas as gerações, o que Deus fez a
fim de fazer o faraó para deixá-los a deixar o Egito.
Nesta primeira Páscoa, uma refeição era para ser comido que necessitou de um sacrifício animal,
(ovelha ou cabra).
O que eu entendo de Paul estar dizendo é que, porque Jesus levou os pecados do homem sobre si
mesmo, que já não é lá preciso de um sacrifício de animais, que tempo interpretaram que como alguém que está
vinculado a nova aliança, não sou obrigado a observar a Páscoa original, em que estava em relação direta com a
nação de Israel , onde a nova Aliança tem a ver com a intenção de Deus que cada um tem uma relação pessoal e
íntima com o nosso criador, um a um, já não sendo uma parte de um grupo ou uma nação.
O que Paul está dizendo é que há uma nova Páscoa, e que está em Cristo Jesus. Portanto, como Jesus
partiu o pão e bebemos vinho, dando-lhes como simbolismo de seu corpo e seu sangue, então também nós deve
observar a Páscoa, mas não com um animal sacrificado, mas em reencenar a fração do pão e beber do vinho.
Paul de verdade usa simbolismos quando ele diz: façamos a festa, não com fermento velho, nem com o
fermento da maldade e da malícia; mas com os ázimos da sinceridade e da verdade, , mas que melhor maneira
de lembrar o significado completo do porque Jesus partiu o pão e bebemos o vinho, do que para nós a fazer o
mesmo enquanto observamos a Páscoa , como também nos lembramos o que Deus realizou em trazer o seu
povo, os israelitas, fora os costumes do paganismo.
escrevi-vos em uma epístola para empresa com fornicadores não: ainda não completamente com os
devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou roubadores, ou com os idólatras; então para vós precisa ir fora
do mundo. I Coríntios 5:9-10

Mas agora eu tenho escrito para você não fazer companhia, se qualquer homem que é chamado um
irmão ser um fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou um railer, um bêbado ou um roubadores; com tal um
um para comer nenhum não. I Corintios 05:11
Primeiro Paul grava desta congregação que eles devem expulsar qualquer fornicadores, dentre eles, mas
com esta carta, Paul comandos que da Congregação, nenhuma associação externa com os fornicadores também
têm.
Para o que tenho eu de fazer para julgá-los também que estão sem? Vós não julgá-los que estão dentro?
I Corintios 05:12
Mas os que estão sem Deus julga. Portanto, colocar longe de entre vós que pessoa malvada. I Corintios
05:13
Se seu irmão irmão era um fornicador e expulsou-o da igreja, e você é um membro daquela igreja, então,
Paul está dizendo que vocês não vão associar-se com seu irmão, mesmo fora da igreja.
Eu discordo com isso de duas maneiras.

Primeiro: Se alguém pecar, então é seu dever e responsabilidade como um Santo de Deus, para
mostrar essa pessoa a verdade caminho da, através de instrução e orientação. Como você pode fazer isso se você
expulsá-los e depois ter mais nada para fazer com eles novamente?

Segunda: Jesus não associar com todos os tipos das pessoas que os judeus viraram as costas na e
adúlteros e pecadores? Somente através de seu exemplo e instrução pecadores aprende-o mal dos seus
caminhos. Somente através da aquisição deste conhecimento podem sempre esperar para se arrependerem de
seus pecados.

Julgar entre vós
Ousa algum de vós, tendo questão contra outro, ir a lei antes dos injustos e não antes dos Santos? Não
sabeis que os santos devem julgar o mundo? E se o mundo deve ser julgado por você, sois indignos de julgar as
coisas mínimas? I Coríntios 6:1-2
Tenho que assumir que Paul está falando sobre julgar aqueles da Congregação que violam as leis de
Deus e não aqueles que você pode ter um problema financeiro ou jurídico com.

Não é para as autoridades civis ou aqueles que não são convertidos para a verdadeira fé e adoração de
Deus, para julgar a Congregação em questões que dizem respeito à fé.
Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais uma coisa que pertencem a esta vida? Se tendes
julgamentos de coisas pertencentes a esta vida, defini-las para julgar quem são menos estimado na igreja. I
Coríntios 6:3-4
Infelizmente, parece-me, que Paul está dizendo que os Santos de Deus deve em todos os momentos e
por todas as razões, julgar uns aos outros e não nossas divergências perante um Tribunal de direito civil.
Novamente, devo discordar aqui com Paul. O quinto mandamento, honre seu pai e sua mãe, também
implica que é responsabilidade dos pais ensinar seus filhos a dar respeito não só a lei de Deus, mas também as
leis da nação em que vivem.
Como você está dando o respeito à sua nação se tomar sobre si mesmos para tentar condenar pessoas
fora a autoridade das leis de seu país?
Não a história do apedrejamento de Steven mostra-nos que aqueles que fazem o apedrejamento, embora
eles eram a elite dos anciãos do templo, foram mostrados por Deus para ser criminosos e um bando de
assassinos, por não trazer Steven perante um juiz de Roma primeiro?
Sobre o segundo advento de Cristo e o estabelecimento do Reino de Deus na terra, então será o tempo
para os Santos julgar, não antes.
Esta discordância que tenho com Paul sobre este assunto é a minha opinião e como tal não tem poder
sobre você. Mas eu mostrei como é contrário a essas coisas, que Deus tem nos ordenou, portanto, eu acredito
que minha opinião tem o poder da escritura, Considerando que, o que Paul disse, tem apenas a opinião dele.
Falar com a sua vergonha. É assim, que não é um homem sábio entre vós? Não, não aquele que deve
ser capaz de julgar entre seus irmãos? Mas irmão antecede a lei com o irmão e que os incrédulos. I Coríntios
6:5-6
Eu entendo a preocupação de Paul, mas onde o problema se aplica a coisas não faz parte da fé, deveriam
como Deus instruir, ser da competência dos tribunais civis. Mas se o assunto se aplica a algo da fé, então isso
por todos os meios deve ser julgado pela Congregação e não pelos incrédulos.
Agora, portanto, há absolutamente uma falha entre vós, porque vós ir à lei um com o outro. Porque vós
não preferem tomar errados? Por que vós não prefere-se a ser defraudado sofrem? Não, errado e defraudar e
que vossos irmãos. I Coríntios 6:7-8

Aqui é a coisa que eu sinto é no centro do que Paul está a tentar dizer. Se a Congregação dos crentes em
Deus, então por que há uma necessidade de que haja qualquer discurso entre os membros que precisam atacar
uns aos outros em um tribunal?
Se como os Santos de Deus todos nós respeitar os ensinamentos de Jesus Cristo, então como pode um de
nós tomar exceção com outro ao ponto que é necessário um terno?
Não sabeis que os injustos não herdarão o Reino de Deus? Não erreis: nem os devassos, nem os
idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos com a humanidade, nem
ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o Reino de Deus. I
Coríntios 6:9-10
Então, isso dá suporte a minha percepção de que o verdadeiro perigo de Paul é que se nós somos todos
os Santos, deve que nem todos agem como Santos e para fazer o contrário, a fim de causar uma lei serve, então
você não é realmente um crente nos ensinamentos de Jesus, mas deve ser uma impostora na congregação.

Tome nota: No exemplo acima, Paul dá uma listagem de todos aqueles que não entrarão no Reino
de Deus:
Os devassos, que são definidos como: aqueles que praticar sexo fora dos laços do
casamento .
Idólatras, que são definidos como: aqueles que têm a posse de ou dar adoração a ídolos e
outras imagens de escultura .
Adúlteros, que são definidos como: aqueles que sendo casada praticar sexo com outra pessoa
do que seu cônjuge .
Afeminado, que são definidos como: homens que cruzam o vestido e agir mais no caminho
de uma mulher do que como um homem devem agir .
Liberalismo vai dizer que tais homens não estamos envolvidos no pecado, no entanto, aqui o Paul, o
Profeta de Deus, Jesus, nos diz exatamente o oposto. Quem você acredita?
Abusadores de si mesmos com a humanidade: que é outra maneira de dizer Homo Sexual.
Novamente, Deus declara tais pessoas para aqueles que não entrarão no Reino de Deus.
Ladrões: então é uma referência para os mandamentos de oitava, não furtarás.

Covetous, que é definido como: ter um desejo forte e saudável de possuir algo que
pertence a outra pessoa. A cobiçar a mulher de outro homem.
Bêbados, que é definido como: alguém quem bebe habitualmente a quantidade de álcool .
Maldizentes, que é definido como: para fazer um ataque feroz ou abusivo em alguém ou algo
assim, usar linguagem abusiva ou insultuosa.
Roubadores, que é definido como: a aquisição de algo através da força, ameaças e
intimidação .
Como você pode ver algumas destas proibições listados por Paul, se relacionam com os dez
mandamentos, mas quando você pensa sobre eles, todos eles têm algum grau de associação com o significado
expandido dos dez mandamentos.
Se você é culpado de qualquer um destes atos pecaminosos, então tome isso como um aviso, se
arrependem de seus maus caminhos e procuram obter o perdão de Deus, para que nem ainda sabe de salvação.

Justifica-se em esperança
e tais foram alguns de vocês: mas vós são lavados, vós são santificados, mas vocês são justificadas em
nome do Senhor Jesus e pelo espírito do nosso Deus. I Coríntios 06:11

Tomam nota: que o Paul usa o qualificador, "foram" na descrição de alguns daqueles que são da
Congregação. Somos todos pecadores durante nossas vidas, mas quando nós são mostrados o mal de nossos
caminhos, aqueles de nós que subir acima de nossos velhos hábitos e assumir o manto de Jesus, justificam-se na
esperança de salvação.

Justifica-se em todas as coisas
Todas as coisas são lícitas para mim, mas todas as coisas não são expediente: todas as coisas são
lícitas para mim, mas eu não será trazido sob o poder de qualquer um. I Coríntios 06:12
Para ser um Santo de Deus, você primeiro deve ter sido dado o Espírito Santo por Deus. Como um Santo
de Deus, você já, portanto, é perdoado por Deus e é, portanto, assegurou a salvação. Por causa desta garantia,
você não pode ser condenado por nada, é por isso que todas as coisas são lícitas para os Santos de Deus.

Paul passa a dizer-nos, no entanto, que apesar de todas as coisas são lícitas para ele, não é conveniente.
A palavra "conveniente" é definido como: adequado ou conveniente. Se você tem os mandamentos de Deus
escritos em cima de seu coração, então seria impossível de se envolver em algo pecaminoso, apesar de que seria
legal para você fazê-lo. Como um Santo de Deus, você deve ser um exemplo para outras pessoas que tenham
ainda obtido a fé, portanto, seria inapropriado ou desaconselhável para você se envolver em coisas que não
são legais para aqueles que não são os Santos de Deus.

Você pertence a Deus
Carnes para a barriga e a barriga para carnes: mas Deus destruirá tanto a ele como eles. Agora o
corpo não é para fornicação, mas para o senhor; e o senhor para o corpo. E Deus tem ambos levantou o
senhor e também levantará pelo seu próprio poder. I Coríntios 06:13-14
Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Devo então levar os membros de Cristo e tornálos os membros de uma meretriz? Deus me livre. I Coríntios 06:15
Quando você obter o status de um Santo de Deus, você se entregar a Cristo, e como tal, você se torna um
membro da Igreja de Cristo. Como tal, você é obrigado a permanecer fiel a ensinamentos de Jesus Cristo e
segurar a Igreja de Cristo puro e limpo.
Se você se envolver em atos pecaminosos, apesar de todas as coisas são lícitas para você, um membro de
Cristo faça imundo. Se você ama a Deus, Jesus, então isto não é algo que você nunca poderia fazer. Se por outro
lado, você ter feito uma coisa má, então você é um impostor e não um verdadeiro membro de Cristo.
o que? Não sabeis que ele que é juntou-se a uma prostituta é um corpo? Para dois, diz ele, serão uma
só carne. Mas ele que é juntou-se ao senhor é um espírito. I Coríntios 06:16-17

Fugir de fornicação
Fogem fornicação. Cada pecado que um homem faz é sem o corpo; Mas quem comete fornicação peca
contra seu próprio corpo. I Coríntios 06:18
o que? Não sabeis que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, que tendes de Deus, e
vós não sois seu próprio? Para vós são comprados por bom preço: portanto, glorificar a Deus em seu corpo e
no seu espírito, que são de Deus. I Coríntios 06:19-20
Mais uma vez Paul deixa claro que seu corpo não pertence a você, que é o templo de Deus e como tal é sagrado.
Para que você se envolver em atos pecaminosos é profanar o templo de Deus.

Celibato dos homens e mulheres é bom
Agora, sobre as coisas do qual vós escreveu-me: é bom que um homem não toque em uma mulher. No entanto,
para evitar a fornicação, que cada homem tem sua própria esposa e deixar todas as mulheres têm o seu próprio marido. I
Coríntios 7:1-2

É minha observação pessoal depois de ter lido este capítulo inteiro antes de que se esforçando para dar o
comentário ou explicação sobre o de Paul significado pretendido, que Paul escolheu de sua própria mente,
comprometer-se na vida de um celibatário. É esse entendimento que eu acho que você vai entender melhor seu
significado no que diz respeito aos comentários pessoais que ele faz.
O primeiro comentário pessoal que prepara o palco para todo o resto vai como segue: é bom para um
homem para não tocar uma mulher. O que eu considero como significado Paul por isso é que é melhor para
um homem ou uma mulher para se abster de qualquer tipo de sexo, mas para dedicar toda a sua energia para o
estudo das Escrituras e a adoração de Deus. Acho que você vai ver essa compreensão da verdade da mina por si
mesmo, à medida que continuamos com o estudo do presente capítulo.
Paul continua a dar a discussão, como ele se aplica àqueles homens que escolheram não abster-se,
portanto, é prudente que todo homem tem uma mulher e toda mulher tem um marido, para que eles podem
praticar sexo sem cometer o pecado da fornicação.
Tudo isto se relaciona com o Sétimo

Mandamento, tu não deves cometer adultério. Como eu

mostrei antes, esta discussão é um aspecto de adultério e fornicação, e entre os dois pecados, nos diz que que

todo o sexo é pecado, exceto entre um marido e uma esposa. Não é um pecado entre marido e
mulher... porque Deus remove-lo como um pecado para o casal como presente de casamento.
Em que o homem é tirado aqueles animais que foram estabelecidos na terra sobre o sexto dia da criação,
o homem precisa procriar para continuar na terra. Se o homem fosse imortal e viveu para sempre, então não
haveria nenhuma necessidade de procriação, então até que Deus dá a vida eterna do homem, a procriação é
necessário. Devido a essa necessidade, Deus permite que não há pecado no sexo da procriação enquanto é
através do sagrado matrimônio e não como os outros animais, em fornicação e adultério.

O casamento é um contrato
Deixe o marido dai a mulher a devida benevolência: e da mesma forma também a esposa para o marido. I
Coríntios 7:3

Se é a escolha de um homem ou uma mulher a praticar sexo e, portanto, pelos laços sagrados do casamento, então
é necessário do homem que o marido não ocultar-se de sua esposa e que a esposa não ocultar-se de seu marido.
Quando uma mulher diz ao marido, "hoje não, eu tenho uma dor de cabeça, ela está violando o contrato para o
marido.
Se você é casado, é pelo contrato que lhe é feitas, homem e mulher, e parte desse contrato é que cada um tem o
direito para ter e manter o outro, até que a morte os separe. Isso significa que se uma mulher, rejeita o marido e se
recusa a se envolver em sexo, ela está em violação de contrato, o mesmo é verdadeiro se o homem se recusa a sua esposa.
Quando um ou o outro recusa-se, o outro é deixado com nenhuma liberação de suas necessidades. Isso resultará
em frustração e adultério mesmo. Portanto, não é que você está em quebra de contrato, mas que por suas ações causaram
um outro, seu esposo, potencialmente para o pecado. Se por causa de suas ações ou omissões, causa outro para o pecado e,
em seguida, você é culpado do mesmo pecado.
A mulher tem de não poder de seu próprio corpo, mas o marido: e do mesmo modo também o marido tem não
poder de seu próprio corpo, mas a esposa. Fraudar a vós não é um do outro, só que ser com o consentimento de uma vez,
que vos podem dar-se ao jejum e à oração; e vamos juntos de novo, que Satanás tentá-lo não para sua incontinência. I
Coríntios 7:4-5
Quando um homem e uma mulher concordam em ser homem e mulher, eles passam de indivíduos, a ser uma só
carne, que é dizer que os dois, tornar-se um na unidade familiar, já não singular e separada um do outro.
Estes dois versos, então, dar apoio aos meus comentários acima. Paul também está dizendo que em tempos de
adoração deve presumir-se que um não pode querer se envolver em sexo e que o outro, portanto, compreende. Mas esses
intervalos não devem ser alargados. Quando acabar com a adoração, retornando para os deveres de marido ou esposa é
necessária a fim de evitar tentações de pecaminosidade com outro.

Mútuo consentimento
Mas falo isso pela permissão e não do mandamento. I Coríntios 7:6
Paul está nos dizendo para cima, que suas palavras não têm o peso de Deus por trás deles, mas que ele
pessoalmente lhes dá como sendo a permissão dada pelo marido e mulher e não como qualquer mandamento de Deus.
Outra maneira de olhar para isto é que Paul está sendo lógico em sua discussão do assunto, mas que não existe nenhuma
escritura de Deus para suportar o que ele está sugerindo.
No entanto acredito que não há escritura que dá suporte para o que Paul está dizendo, que é revelada nos seguintes
versos do quarto mandamento.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: nele tu não deverás fazer qualquer trabalho, mil, nem eles
filho, nem tua filha, teu servo, nem eles serva, nem teu gado, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas: porque

em seis dias o senhor fez o céu e a terra, o mar, e tudo o que neles é e o sétimo dia, descansou: portanto o senhor
abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:10-11
Eu destaquei as palavras, "tu não deverás fazer qualquer trabalho," faço isto para salientar que Deus refere-se
apenas uma, "tu", e mesmo que Deus dá a menção a vários outros, ele não dá menção à esposa. Isso é porque a esposa não
está sujeita a este mandamento? Claro, não, somos todos filhos de Deus, masculino e feminino; Portanto, estamos todos
sujeitos a lei de Deus.
O que Deus tem feito é mostrar que quando um homem e as mulheres se casam, eles se tornam uma só carne,
então Deus precisam não mencionou o marido e a mulher separadamente, pois eles são uma unidade familiar em
casamento. Quando Deus, portanto, refere-se a "tu" é a unidade familiar de marido e mulher e não o homem só.
Isso então me diz que, embora Paul diz que seus comentários são sua opinião apenas e não fundada nos
mandamentos de Deus, eu tenho que discordar mais uma vez com Paul.

Sirva a todos os homens celibatário
Pois eu gostaria que todos os homens eram mesmo como eu mesmo. Mas cada homem tem sua adequada dom de
Deus, uma dessa maneira e outro depois disso. Digo, portanto, para as solteiras e viúvas, "é bom para eles se elas
resistem até mesmo como eu. Mas se não podem conter, deixá-los casar: pois é melhor casar do que to queimar. " I
Coríntios 7:7-9

Paul então faz outro dos seus comentários pessoais. Pois gostaria que todos os homens eram mesmo
como eu próprio. Como eu disse, Paul escolheu o celibato, e ele é mais uma vez indicando a preferência dele
que todos os homens seguir seu caminho.
Então Paul admite que todos os homens podem não escolhe como ele tem. Mas cada homem tem sua
adequada dom de Deus, uma dessa maneira e outro depois disso.
Paul então continua a dar a discussão sobre o assunto em questão. , Portanto, digo para as solteiras e
viúvas, "é bom para eles se elas resistem até mesmo como I. Paul diz que todos os que são solteiros, bem como
aqueles cujo cônjuge tenha morrido, que eles devem considerar o celibato para o resto de suas vidas.
Paul, então, dá conselhos para todos aqueles que não escolheram a abstinência. Mas se não podem
conter, deixá-los casar: pois é melhor casar do que to queimar, " que, naturalmente, é uma referência ao sexo,
sendo um pecado fora do casamento. Para se envolver em fornicação leva ao julgamento e acórdão poderia
levar ao fogo do inferno.

No entanto devo salientar uma falha no pensamento de Paul sobre este assunto. O que ele está dizendo
que se você não deverem os deveres de ser um marido ou uma esposa, você pode dedicar atenção total ao
estudo e à adoração de Deus.
Ter sido casado com quase 47 anos enquanto eu escrevo estas palavras, e em nenhum momento meus
deveres como marido impediu meu estudo e conversão à fé verdadeira em Deus. Admito, que pode ser a
exceção, para o meu casamento é definitivamente uma exceção aos outros deste ponto no tempo, mas se eu
posso fazer ambos, então, para outros pode se eles têm a força e a força de vontade para fazê-lo.

O casamento é para a vida
E para os casados ordeno, ainda não eu, mas o senhor, "Deixe não a mulher afastar-se do marido: mas e se ela
partir, deixe-a permanecer solteiro, ou ser reconciliados com o marido: e não deixe o marido Largue sua esposa. I
Coríntios 07:10-11

Isso se relaciona com os ensinamentos de Jesus, onde Jesus deixa claro que o casamento é para a vida, e
que a única vez que você pode divorciar de seu cônjuge sem você cometer um pecado é quando seu esposo se
envolveu em adultério primeiro. Por conseguinte, Paul está dizendo se você e seu cônjuge separam, para
qualquer que seja o motivo, além de adultério, eles precisam de ambos a tentativa de reconciliação, senão
correm o risco de pecado.
Se você decidir deixar o seu cônjuge, porque eles são abusivo ou incompatível com você, então ambos
devem abster-se de alguma vez ter sexo outra vez. Se você deve casar de novo, então você e seu cônjuge novo
são culpados de adultério. Quando você se casar, é para a vida, e mesmo que o governo civil pode permitir o
divórcio, Deus não, exceto onde um tem sido infiel ao outro primeiro.

Casamento e não-crentes
Mas para o resto falo eu, não o senhor: se algum irmão tem uma esposa que não crê, e ela estar satisfeito habitar
com ele, deixá-lo não mandá-la embora. E a mulher que tem um marido que não crê, e se ele ficar contente habitar com
ela, deixem ela não deixá-lo. I Coríntios 07:12-13

Uma vez mais Paul deixa claro que a seguir é suas opiniões e não têm o poder de um mandamento de
Deus por trás deles. Paul sugere que, se você está casada com alguém que não tem a crença na fé como você
faz, mas que você, caso contrário, sente prazer em seu casamento e, em seguida, é aceitável que você continue
naquele casamento. Se você foram convertido para a verdadeira adoração de Deus, mas seu cônjuge não tem,
Paul diz que não é necessário que você retire-se do seu cônjuge sobre esta disparidade em crença.

Mais uma vez, no entanto, Paul é no erro, para isso é dado apoio nas Escrituras e, portanto, não é só a
opinião de Paul. Jesus nos diz que nós, que foram convertidos para a fé verdadeira, deve pregar a nossa fé com
os outros a fim de ajudar a mostrar-lhes o caminho para a verdadeira adoração de Deus. Neste, a primeira
pessoa que você deve tentar converter é, logicamente, seu esposo. Então mesmo que eles rejeitam suas
tentativas, se você ainda ama seu esposo, não é necessário que você deixá-los por causa deste desacordo. Talvez
com o tempo e pelo seu exemplo, seu cônjuge irá eventualmente converter, se Deus quiser.

Por causa das crianças
Gostaria de dar uma exceção a isso, no entanto. Se descubro como um converter para a verdadeira
palavra de Deus que minha esposa não é um convertido, mas eu amo minha esposa, em seguida, como Paul
disse, eu estou sob nenhuma obrigação de separar da minha esposa. Por outro lado, se minha esposa refuta a
minha conversão e empenha-se em impor sua religião falsa em cima de mim ou meus filhos, em oposição a meu
consentimento, então é correto que você se divorciar de seu cônjuge e ganha a custódia dos filhos, por causa das
crianças.
No entanto, há um problema com isso. Jesus nos diz que a única vez que o divórcio é tolerado por Deus
é se o seu cônjuge se envolve em fornicação ou adultério. Jesus não deu nenhuma discussão sobre o divórcio de
um cônjuge que não foi convertido para a verdadeira adoração de Deus. Se Deus, Jesus não falou isso, então é
uma mentira. Se quiser remover seus filhos de um não-crente como um convertido, você pode se divorciar no
âmbito do direito civil, mas você não tem permissão para se casar novamente ou praticar sexo com mais
ninguém, para fazer então colocaria em pecado.

Santificados pelo outro
Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a mulher descrente é santificada pelo marido: mais foram
seus filhos impuros; Mas agora eles são sagrados. I Coríntios 07:14

Embora Paul afirmou que estas palavras são a sua opinião e não têm a força de Deus por trás deles, eu
tenho que te dizer, que, após sete anos de estudo fervoroso da Bíblia, eu vejo o verso acima como sendo como o
próprio Deus pretende. Portanto, este versículo, pelo menos, tem o poder de Deus por trás disso.
O versículo acima diz respeito ao fato de que Deus reconhece o casamento entre um crente e um
descrente, e que, portanto, os filhos de um casamento tão são santos aos olhos de Deus e não como bastardos, o
que seriam se não houvesse nenhum casamento.

Salvar o cônjuge descrente
Mas se a partida descrente, deixá-lo parte. Um irmão ou uma irmã não está sob escravidão em tais casos: mas
Deus nos chamou para a paz. Para o que sabes, Ó mulher, se tu deverás salvar o teu marido? Ou, como sabes, Ó homem,
se tu deverás salvar tua esposa? I Coríntios 07:15-16
Em seguida, Paul dá razão lógica, por que um casamento deve não ser despedaçado por um diferenciando-se da
fé. Se seu esposo não tem sua fé, então através de seu amor e instrução através do curso de seu casamento, eles podem ser
salvos. Ao mesmo tempo no entanto, se seu choses de cônjuge para deixá-lo por causa da diferença na fé, então soltá-los,
para nós não são escravos de Deus, mas são convidados vir a Deus de nossa própria enciclopédia será.
Há uma pergunta que Paul deixou un-esclareceu, no entanto, se o cônjuge descrente folhas, o que isso tem a dizer
sobre sua obrigação para com o seu casamento ser para a vida? São vocês que não deixou, ainda vinculados por contrato
de casamento ou tem o contrato foi anuladas porque seu esposo não adorar como você faz?
É minha opinião baseada em sendo o casamento para a vida, que você e seu cônjuge são vinculados pelo
casamento, e para se casar novamente, seria um pecado. No entanto, se seu cônjuge deixa você então se casar com outro,
então o cônjuge pecou, e você não tendo primeiro pecado é liberados do casamento e é livres para casar novamente.

Chegar a Deus por suas habilidades
Jesus diz que o divórcio não é permitido excepto onde ocorreu a adultério ou fornicação. Portanto, se nos
deixando, seu esposo tem não e não se envolver nessas coisas, e então você deve permanecer fiel ao casamento também,
mais entra pecado você mesmo. Se por outro lado, o cônjuge que folhas, em vez se casar de novo, depois que o cônjuge
está em pecado, e então você é libertar a casar-se como dado por Jesus.

Como Deus dá você caminhará
Mas como Deus tem distribuído a todos os homens, como o senhor tem chamado a cada um, então deixá-lo ir. E
então ordenar em todas as igrejas. I Coríntios 07:17

Isto refere-se voltar para o que Paul estava dizendo anteriormente, que cada um de nós venha a Deus à
nossa maneira, e que devemos ser como somos chamados. Por exemplo, já fui chamado para escrever essas
explicações da Bíblia, então é minha vocação. Ao mesmo tempo que eu não ser chamado para curar os
enfermos ou ressuscitar os mortos, que não é como Deus me chamou para fazer. O Paul está a dizer o resto de
nós, é que estamos a aceitar uns aos outros como somos e não tente julgar que os outros com base em nossa
própria chamando.

Isto me identifico, porque minha mulher que eu amo com todo meu coração, não aparece para mim a ser
convertido para a Igreja de Cristo. Mesmo que ela andou comigo através de nossa busca inicial de Deus, ela não
tem o zelo em seu abraço de ensinamentos de Jesus que eu tenho. Agora depois de ler estes versos escritos por
Paul agora eu posso compreender as diferenças entre nós e no presente memorando, receio não mais pela alma
dela, por causa do meu amor por ela, nunca considerei deixá-la só porque ela não tem obter o zelo para com
Deus que eu tenho.

Mandamentos de Deus é tudo
Circuncisão do prepúcio
Qualquer homem chama-se ser circuncidado? Deixá-lo não se torne incircunciso. É qualquer chamado na
incircuncisão? Deixá-lo não ser circuncidado. A circuncisão é nada e incircuncisão é nada, mas a manutenção dos
mandamentos de Deus. I Coríntios 07:18-19

Uma vez mais, Paul vem para fora e nos diz, que é importante que mantenhamos os mandamentos de
Deus, que se traduz em manter os dez mandamentos, e assim mantemos a lei de Deus, nós somos justificados.
Então, muitos cristãos que eu falei, acredito que eles não são mantidos para os dez mandamentos porque
eles foram cumpridos por Jesus na Cruz, que eles são salvos pela graça de Jesus e, portanto, acima da lei.
O que Paul está dizendo acima, está em oposição direta a isso. Portanto, tudo se resume a quem você
acredita?

A circuncisão é nada
O que Paul está dizendo aqui é independentemente da vossa vocação, há apenas uma coisa que todos
temos que fazer em comum, e é para manter os mandamentos de Deus. Mais uma vez, Paul afirmou claramente
que os dez mandamentos, ou as leis de Deus, são um aspecto integrante e necessário da adoração do Deus
verdadeiro e correto.
Em que Paul disse isso duas vezes, agora que eu li até agora no meu estudo de seus escritos, que é
desconcertante para mim que praticamente todos os cristãos que falo para acreditar que, como cristãos, a lei de
Deus são de alguma forma não é mais importantes, e que os cristãos são salvos pela graça de Jesus e são,
portanto, sobre as leis de Deus.

Se você aceitar que o Paul é um profeta de Jesus, então você também deve aceitar que o que ele prega,
como se relaciona com as coisas de moralidade, é de Deus. Como você viu, é fácil separar pensamentos
pessoais de Paul, o Evangelho de Deus, portanto, se Paul diz que temos de manter todos os dez
mandamentos, então por que tantos cristãos que rejeitar ou negar isso.
O que eu gostaria de saber, onde na Bíblia diz que como cristãos já não estão sujeitos a lei de Deus?
Claro que não o encontrei, e como diz o truísmo de Deus, se Deus não falava, então é uma mentira.

Venha como Deus chama você
Que cada homem habitar na mesma chamada no qual ele foi chamado. Arte que tu chama a ser um servo? Não
me importo com isso: mas se tu possas ser feita livre, prefiro usá-lo. Para ele que é chamado no Senhor, sendo servo, é
freeman do Senhor: do mesmo modo também é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Vos são comprados por bom
preço; Não podeis ser os servos dos homens. Irmãos, que cada homem, no qual ele é chamado, nele habitar com Deus. I
Coríntios 07:20-24

Virgens e outros solteiros
Agora sobre virgens não tenho nenhum mandamento do Senhor: ainda que dou minha opinião, como um que tem
obtido a misericórdia do senhor para ser fiel. I Coríntios 07:25

Mais uma vez Paul é informando-nos que não há nenhum mandamento de Deus sobre a discussão que se
segue, mas que deseja dar a discussão sobre o assunto do mesmo.
Suponho, portanto, que isto é bom para o socorro presente, digo, que é bom para um homem assim ser. Art que
thou vinculado a uma mulher? Não pretendem ser solto. Art que thou solto de uma esposa? Procure não uma esposa. I
Coríntios 07:26

Escolhi o celibato sobre casamento
Sugiro que o Paul usa as palavras, "socorro presente," como uma referência para a atual vida mortal
que vivemos neste mundo. Acredito que sua referência é em relação ao tempo que é nossa vida mortal, e que ele
acredita que o retorno de Jesus é iminente e que, portanto, devemos dedicar nossa energia para as necessidades
da alma e rejeitar nossas necessidades do corpo ou da terra.
Isso que digo como ele se relaciona volta ao Paul, tendo escolhido o celibato, e que Paul sente que todos
os que daria a adoração a Deus deve também abster-se dos prazeres da carne.

O que Paul diz acima é que não importa qual situação você se encontra atualmente, você não deve olhar
para mudar essa situação, porque o esforço de fazê-lo seria tomar muito do seu tempo e pensamentos, é melhor
dedicar esse tempo à adoração de Deus. Quando você, como um homem, perseguir uma mulher ou um divórcio
de uma esposa, você dedicar muito tempo nesse esforço que melhor deve ser dada ao estudo da verdadeira
palavra de Deus.
Eu concordo que todos devem se envolver no estudo da palavra de Deus verdadeiro e não dar tanta
atenção para as necessidades ou desejos do mundo ao seu redor, mas também sei, que uma relação precisa que
você faça um esforço para fazê-lo funcionar.
O Paul está a sugerir, que se vocês não são casados no presente, não tomar o tempo e o esforço para
encontrar um cônjuge. Novamente, isto é devido ao contentamento de Paul de celibato para si mesmo, mas
termos sido casados quase 47 anos agora, nem posso imaginar quão solitário teria sido minha vida sem a minha
maravilhosa esposa.
Se você já é casado, então é tarde demais para mudar seu status. O casamento é para a vida, e uma vez
casado, independentemente de quanto sua situação, para obter um divórcio civil não vai te ajudar, para me casar
de novo, te colocaria no pecado. Passar seu tempo no estudo da palavra de Deus verdadeiro e talvez seu cônjuge
pode ser persuadido a se juntar a você, e talvez então seu casamento vai se tornar tudo o que você esperava no
dia em que você se casou.

Não há pecado em escolher o casamento
Mas e se tu casar, tu não tens pecado; e se um casar virgem, ela não tem pecado. No entanto, tal terá problemas
em carne e osso: mas poupá-lo. I Coríntios 07:27

O versículo acima mostra-me mais uma vez que o Paul tem bem pouco a dizer sobre a instituição do
casamento. Ele escolheu o celibato e isso é bom para ele, mas sinto que sua negatividade contínua sobre o
casamento precisa ser contador equilibrado com a minha opinião.
Casei-me jovem para o que é considerado normal para a minha época no tempo. Como a escrita destas
palavras, eu tenho felizes há quase quarenta e sete anos. Minha esposa é mais que uma esposa para mim, ela é
minha melhor amiga, companheira e ela esteve presente para testemunhar a minha vida como eu fui lá para dar
testemunho dela.
Os tempos bons e os maus momentos que tivemos uns aos outros para decompor em e tomar força a
partir. Conheci minha esposa quando eu ainda tinha 15 anos, e ela tem sido o centro da minha vida desde então.

Eu não percebi isso no momento, mas desde que eu encontrei Deus, vim a perceber que ela era um presente de
Deus, e um presente para ela. Até à data, ela é o maior presente que Deus deu para mim, e agradeço-lhe de todo
meu coração.

Seis dias de trabalho
O que estou tentando dizer é, celibato tem seus méritos, e se você não se distraiam com um cônjuge,
então seu tempo pode ser gasto exclusivamente na adoração de Deus, mas Deus disse que nos é dado seis dias
para fazer todo o nosso trabalho, ou seja, recebemos seis dias para cuidar das necessidades do corpo , e que, no
sétimo dia, estamos a pôr de lado as preocupações do corpo e dedicar-às necessidades de nossas almas.
Isso me diz, que intenção de Paul dedicar sete dias por semana no estudo e contemplação da sua
adoração a Deus é não como Deus pretende. Um dia da semana que Deus reservou para sua adoração, portanto,
ter uma vida, como ele é jogado para fora para você durante os outros seis dias da semana é aceitável a Deus. Se
parte da vida que você escolher para assumir os prazeres e as responsabilidades do casamento e, em seguida,
que também são aceitáveis a Deus.

A vida é curta, prepare sua alma
Mas isso eu digo, irmãos, o tempo é curto: ele permanece, que ambos eles que têm esposas como se eles não
tiveram nenhuma; e os que choram, como se eles choraram não; e eles que Alegrai-vos, como se alegraram não; e eles
que compram, como se possuíssem não; e eles que usam deste mundo, como não abusar: para a moda deste mundo foi
embora. I Coríntios 07:28-31
Mas você teria sem cuidado. Ele que é casado cuida para as coisas que pertencem ao senhor, como ele pode
agradar ao senhor: mas ele que é casado cuida para as coisas que são do mundo, como agradar sua esposa. I Coríntios
07:32-33

Com esses versos acima, eu acredito que você vai concordar com a minha avaliação de Paul e sua
preferência ao celibato. Neste último versículo, ele define a mesma explicação que sugeri, que para se casar é
demais de uma distração da sua adoração de Deus. Como tenho tentado salientar, no entanto, não há tal
distração tem prejudicado minha diligente busca para a verdade de Deus.
Há uma diferença entre uma mulher e virgem. A solteira cuida para as coisas do senhor, que ela pode ser Santa,
tanto no corpo e no espírito: mas ela é casada cuida para as coisas do mundo, como ela pode agradar ao marido. I
Coríntios 07:34

Nesta acima versículo Veja que Paul é ingênuo. Eu ainda não conheci uma mulher que não tem em um momento
ou outro em sua vida, não pensada em estar com um homem em casamento. Que Paul acha que todas as virgens, sejam
eles homens ou mulheres, estão em todos os tempos envolvidos na adoração de Deus, é ingênuo.
E isso eu falo para o seu próprio lucro; Não que eu pode conjurar um laço em cima de você, mas por isso que é
gracioso, e que vos poderão assistir o senhor sem distração. I Coríntios 07:35
Mas se qualquer homem acha que ele behaveth se impróprio em direção a sua virgem, se ela passa a flor de sua
idade e a necessidade assim o exigirem, deixá-lo fazer o que ele vai, ele não peque: deixá-los a casar. I Coríntios 07:36

Seu próprio corpo pessoal e ser virgem para as necessidades do sexo, seja a Virgem sendo falada dela. Se você
achar que você tem necessidade de um cônjuge e, em seguida, Paul está dizendo que você pode tomar esse
caminho e não pecar.

Remanescentes de uma virgem
No entanto, ele que permanece firme em seu coração, tendo sem necessidade, mas tem poder sobre seu próprio
será e então tem decretado em seu coração que ele manterá sua virgem, faz bem. Então, ele que dá-la em casamento faz
bem; Mas ele que dá a ela não em casamento faz melhor. I Coríntios 07:37-38

Como vês, Paul tem uma preferência definitiva para o celibato. "Virgem" que está sendo falado aqui é o
seu próprio corpo virgem. Quando você é jovem e virgem para sexo, Paul sugere que você permaneça assim e
dedicar sua vida a dar serviço a Deus.
Eu não quero dissuadir ninguém de tais efeitos bons, e você definitivamente precisa permanecer virgem
até que é casados, mas ao mesmo tempo, não acho que Deus exige que você permanecer virgem e nunca se
casar, como disse Jesus, "o casamento é um estado honroso", como é o significado de Jesus quando ele nos
diz:
Para esta causa será um homem deixar pai e mãe e devem decompor em sua esposa: e eles dois serão
uma só carne? Matthew 5:19

Casamento vinculado pela lei
A esposa é vinculada pela lei, enquanto o marido vive; Mas se o marido dela ser morta, ela é a liberdade para se
casar com quem ela quiser; somente no senhor. Mas ela é mais feliz se ela então cumprir, após meu julgamento: e acho
também que eu tenho o espírito de Deus. I Coríntios 07:39-40

O que Paul diz a viúva, é não olhar para se casar novamente, mas em vez disso, você será mais feliz o
resto da sua vida a viver em celibato. Isto pode ser verdade para alguns, mas como você pode ver, não é minha
opinião, e também não é esperado de você por Deus.

