Os escritos de Paul
Capítulo 6
Coisas oferecidas aos ídolos
Arrogância não é sabedoria
Agora como tocando coisas oferecidas aos ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. Conhecimento
puffeth, mas a caridade edifica, e se qualquer homem acha que ele sabe alguma coisa, ele não conhece nada ainda como
ele deveria saber. Mas se qualquer homem amar a Deus, o mesmo é conhecido dele. I Coríntios 8:1-3

Eu interpreto estes dois versos para dizer que não importa o quanto você acha que sabe, relativas a
qualquer assunto, sempre há mais para saber. Foi a minha experiência pessoal, que há sempre alguém que sabe
mais sobre um determinado assunto que você sabe, independentemente de quão inteligente você acha que você
é. Mas onde Deus está preocupado, e sabendo que todos, Deus "é" se você ama a Deus como Deus define amor,
então Deus saberá. Não há nada você pode fazer ou dizer ou pensar que Deus não será par.

Sacrifícios aos ídolos
Como relativo, portanto, o consumo dessas coisas que são oferecidos em sacrifício aos ídolos, sabemos que um
ídolo não é nada no mundo, e que não há nenhum outro Deus, mas um. I Coríntios 8:4

Tenho que admitir, eu só tenho conhecimento da minha pequena parte deste mundo, e as pessoas que eu
tenho contato com. Portanto, eu desconheço qualquer religião que atualmente se envolve em sacrifício de
animais, portanto este aviso relativo a comer coisas que primeiro foram dadas em sacrifício para os deuses
pagãos, é necessário, tanto quanto eu estou ciente. Evidentemente, durante o tempo de Paul, tais práticas ainda
eram bastante comuns.
Há no entanto a prática de rezar a ídolos e outras imagens de escultura, que é um pecado contra o
segundo mandamento de Deus. Então Paul adiciona este último comentário como um lembrete para aqueles que
desejam dar verdadeira e correta de adoração a Deus o criador. "Há nenhum outro Deus, mas um." E Deus
nos diz, "Eu sou Deus, vosso Senhor e não há nenhum outro como eu, eu sou Deus, e mas para mim não há
outro."

Oferecida a Deus sacrifício de animais
Há uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção sobre o assunto de sacrifícios de animais, no entanto.
Sob o antigo ou como eu lhe chamo a segunda aliança, Deus permitiu que os animais sejam sacrificados
como uma maneira de limpar-se do pecado. Com a criação do novo, ou como eu chamar o terceiro convênio,
tais sacrifícios já não são permitidos, em que Jesus foi o maior dos sacrifícios, que limpa tudo do homem que se
arrependem de seus pecados. Por conseguinte, sacrifício de animais não é mais necessário a fim de Purifica-te
aqueles pecados que você cometeu.
Os judeus, que ainda não reconhecem Jesus como o Messias, rejeitam esta remoção para a necessidade
de sacrifício de animais, portanto, se já estavam a reconstruir o templo, essas coisas mais uma vez terá lugar.
Esta seria uma abominação para Deus, e o consumo desses animais seria o mesmo como se eles tinham sido
sacrificados para um Deus pagão.

Um só Deus
Para embora haver que são chamados deuses, seja no céu ou na terra, (como muitos haver deuses e senhores
muitos,) mas, para nós há um só Deus, o pai, de quem são todas as coisas e nós nele; e um Senhor Jesus Cristo, por quem
são todas as coisas e nós por ele. I Coríntios 8:5-6

O que Paul está dizendo que nós, que são os Santos de Deus e desse modo dar adoração verdadeira e
correta do criador, saber com conhecimento empírico, que não há um só Deus, e que Jesus que é o Cristo, é o
filho unigênito de Deus. Além disso, sabemos que Jesus é o Cristo, e como tal, Jesus é Deus em carne e osso de
um homem. Este conhecimento é pura e completa; Não há mais nada a aprender, porque o fato está completo.
Não há mais nada a acrescentar a este conhecimento sobre quem é Jesus, porque o conhecimento que ele é o
filho de Deus e Deus na carne de um homem, é a verdade e, portanto, absoluta.

Um exemplo para os outros
Porém não há em cada homem que o conhecimento: para alguns com consciência do ídolo até esta hora comemlo como uma coisa oferecida a um ídolo; e sua consciência, sendo fraca é profanada. I Coríntios 8:7

Paul, então, pergunta a pergunta, se quem são os Santos de Deus sabemos que isso é verdade, então por
que é que os outros não compreendem e, por conseguinte, conhecem esta verdade? Por causa dessa falta de
conhecimento, esses outros dar adoração a falsos deuses e envolver-se na idolatria, assim profanando suas
almas.

Paul usa a consciência da palavra como uma forma de explicar a mentalidade dos adoradores pagãos. Se
você sabe que é um pecado para roubar, mas você sair e rouba de qualquer jeito, então sua consciência você
causará uma pontada ou você vai se sentir um desconforto por apenas um ou dois segundos. Mas um pagão que
não tem o conhecimento de Deus o criador, não terá nenhum tal pontada quando dão adoração a ídolos ou
outras imagens de escultura, para eles não saberão que seja um pecado.
Isto pode ser transportado para o século XXI; Há aqueles que foram ensinados desde crianças que eles
deveriam para rezar aos Santos e a igreja tem imagens, sob a forma de ídolos, pinturas e esculturas, estes
Santos, conjunto sobre altera, com velas em torno deles, para que quando você se ajoelhar para rezar ao Santo
que é descrito, você pode acender uma vela também.
Esta prática é claro em direta violação ao segundo mandamento de Deus. As pessoas desta igreja não
percebe que rezar para os Santos, está violando o primeiro mandamento e knelling antes que as imagens de
escultura daqueles Santos é uma violação do segundo mandamento, e que ambos são uma violação do terceiro
mandamento. Eles não sabem que se trata de um pecado, porque sua igreja tem mentido para eles desde o
primeiro dia que foi estabelecido na 12:00. Porque eles não sabem que eles pecam, eles não têm nenhum ataque
de consciência.
Se quem tem conhecimento da verdade de Deus, devia ajoelhar diante de uma imagem e fazer oração a
imagem, então eu seria culpado de sacrilégio, bem como blasfêmia. Toda a minha educação e conhecimento
não me pouparia para dar tal um insulto a Deus o criador, e sua ira sobre mim seria justificada. Isto é claro
nunca vai acontecer comigo, pois eu seria bastante ser despedaçado por animais selvagens, ao invés de dar o
insulto, não só para o meu criador, mas para meu pai e Salvador.
Em tempos passados, esta escolha foi forçada em cima de muitos um mártir, que escolheu a morte nas
arenas do Império Romano e na torcher câmaras da Igreja de Roma. Bem-aventurados aqueles que não
amam as suas vidas mais do que eles amavam a Deus. Amém.

O que contamina o corpo
Mas carne ordena-nos não a Deus: para nenhum dos dois, se comemos, somos melhores; Nem eu, se não,
comemos estamos pior. I Coríntios 8:8

O que Paul está dizendo, é que não importa se você comer ou não comer a carne de um animal de
sacrifício, quanto ao seu relacionamento e adoração a Deus são. Não é o que é pecado comer carne, é do seu
conhecimento que a carne é de um sacrifício pagão ou não. Se você sabe que seja de um sacrifício pagão, mas

você ainda come, então você cometeu um pecado, se você é ignorante sobre a carne de um sacrifício pagão ou
não e, em seguida comer não é pecado. Isto segue completamente com o que Jesus disse:
Não que isso que vem na boca que contamina o homem, mas que que vem da boca, defileth um homem.
Matthew 15:11
Isso se relaciona com o que você fala, em mentiras, injustiças e blasfêmias, que profanar-te diante de
Deus, não os alimentos que você come. Que eu interpreto a dizer, que se você por acaso deve comer a carne de
um animal que foi sacrificado para um Deus pagão, que você não está contaminado pela carne, por si só. O que
está em seu coração e, portanto, aparece nas palavras que você fala são o que contamina a você.

Ser um exemplo para os outros
Mas tome cuidado para que, por qualquer meio, esta liberdade de seu tornar-se uma pedra de tropeço para
aqueles que são fracos. Pois se qualquer homem ver-vos que tendes conhecimento sentar-se na carne, no templo do ídolo,
será não a consciência dele que é fraco ser encorajado para comer essas coisas que são oferecidas aos ídolos; e através
do vosso conhecimento, o irmão fraco perecerá, por quem Cristo morreu? I Coríntios 8:9-11

O Paul está dizendo na discussão acima é que como um Santo de Deus, sabe que comer carne de um
pagão sacrifício é pecado, mas porque como um Santo de Deus, dar adoração a Deus como Deus ordena e
conhecer a definição dada por Jesus como quem é que é um Santo de Deus, então você não ser julgado em erro
por Deus.
O problema que Paul está trazendo à luz no entanto é que se você comer essa carne e outros, que ainda
têm de ser preenchidas na posição de um Santo de Deus, ver você comer o que lhes é pecaminoso e, em
seguida, por suas ações, você pode causar essa pessoa fazer o que você faz e, assim, entra em pecado. É melhor
que você não se envolver em tais coisas, a fim de evitar que os outros se afastando da verdadeira adoração de
Deus.
Embora Paul usa comer da carne que foi oferecido aos ídolos, o ato de causar outros ao pecado por
causa de suas ações, independentemente de quais são essas ações, é a raiz de que Paul é falar de.

Comer sem carne
Mas quando vos pecam assim contra os irmãos e ferir sua consciência fraca, vós pecam contra Cristo. Portanto,
se carne fazer meu irmão ofender, eu não vou comer nenhuma carne enquanto o mundo se detém, para que eu fazer meu
irmão ofender. I Coríntios 08:12-13

Paul, assim, tira duas conclusões, se engajar-se em algo você mesmo faz com que outro para o pecado e,
em seguida, Paul, por causa de sua posição e seu desejo de ser um exemplo para os outros, abstém-se de que
todos junto, a atividade para que ele nunca pode causar outros ao pecado. Paul usa o simbolismo da carne, mas
ele não fala exclusivamente sobre comer da carne dos sacrifícios pagãos, qualquer coisa que você faz que pode
causar a alguém que está aprendendo do que é preciso para ser um Santo de Deus, que faz com que essa pessoa,
por causa de suas ações, é melhor não se engajou por causa da semana no espírito.
Então você não vai mal, no exemplo acima, Paul não está dizendo que se abstenham de comer de todas
as carnes, mas apenas aquelas carnes derivados de sacrifícios pagãos.

Vegetarianismo
Não faça como outros que eu sei, (Adventista do sétimo dia) que pensam que Paul está sugerindo que
você deve abster-se de comer da carne de todas. A carne que Paul está usando como um simbolismo é dada aos
falsos deuses e apenas para que a carne, Paul não está defendendo vegetarianismo.

Torcer o significado de Paul
Isso é meio irônico, que, nestes versos, Paul está alertando contra a engajar-se em algo que fará com que
aqueles fracos na fé para o pecado, quando palavras dele tem incentivado a Igreja do Adventista do sétimo dia
para fazer isso que está em oposição à palavra de Deus.
Adventista do sétimo dia acreditam como parte da adoração verdadeira e correta de Deus você deve ser
um vegetariano e abster-se de comer qualquer carne ou subprodutos animais tais como o leite.
Deus deram ao homem uma lista de animais que ele pode massacrar para comida e uma lista que ele não
pode ter para alimentos, estes podem ser encontrados no livro de Levítico capítulo 11. Em que Deus disse que
está tudo bem (bom) para comer essas carnes, e a fazê-lo é. não é um pecado, então, quando um adventista do
sétimo dia prega que é pecado comer carne, então a Igreja coloca-se em oposição direta à palavra de Deus e
portanto é engajar-se no mesmo tipo de coisa que Paul está falando contra.

Moses leva a Cristo
Além disso, irmãos, que não vos devem ser ignorantes, como que todos os nossos pais estavam sob a nuvem e
todos passou pelo mar; e foram todos batizados para Moses na nuvem e no mar; e todos comeram a carne espiritual
mesma; e tudo o que bebeu a mesma bebida espiritual: para eles bebiam da pedra espiritual que os seguiu: e que a pedra
era Cristo. I Coríntios 10:1-4

Os versos de quatro acima são referências para o êxodo e os eventos que ocorreram durante os quarenta
anos no deserto.

Batizado por água
Paul ainda mais quer que vejamos a correlação entre o povo do Êxodo e a antiga aliança e as pessoas
que são os seguidores de Jesus e o novo convênio. Paul ainda está mostrando que os israelitas originais foram
batizados das águas quando eles passaram o mar vermelho, Êxodo 14:16, bem como quando foram engolfados
pela nuvem que Deus cercou-se de quando ele falou-lhes do Monte Sinai, Êxodo 19:18 .

Carne espiritual
A carne espiritual é o maná que Deus proveu para aqueles que se seguiram Moses durante seu tempo no
deserto, Êxodo 16:15.

Água espiritual
A água espiritual é uma referência à água que Deus fez a primavera fora do lado de uma montanha, para
que todos pudessem beber e ser atualizado, Êxodo 17:6.

Pedra espiritual
Em seguida, Paul dá referência para O Rock espiritual que é um simbolismo no livro de Daniel, o
Messias, Daniel 02:34-35, de quem o Paul e eu concordamos que Jesus é o Cristo.

Moses pregaram a palavra de Deus
Mas há mais aqui do que expliquei acima. Quando Paul refere-se para o espiritual, ele não está falando a
terrena ou física. Cada uma das opções acima tem a ver com o facto de Moses pregaram a palavra de Deus para
aqueles que vieram do Egito com ele. É isso que é espiritual, as outras coisas que se relaciona com as
necessidades físicas do corpo.
Moses pregaram a palavra de Deus para os israelitas primeiros, então também que Jesus prega para os
israelitas do último dia, ou como Jesus se refere aos santos de Deus.

Os incrédulos
Com muitos deles, mas Deus não estava satisfeito: para eles foram destronados pelo deserto. I Coríntios 10:5

Apesar desses milagres que Moses seguido tudo o que viu com seus próprios olhos, eles ainda não
conseguiram acreditar nas promessas de Deus, e vazio de crença que eles tropeçaram e caíram, para ser
consumida enquanto no deserto. Este evento é revelado, em números 16:30-33 .
Agora, essas coisas eram nossos exemplos, a intenção de que não deve cobiçar coisas más, como eles também à
luxúria. I Coríntios 10:6

Um exemplo para se lembrar
Paul, em seguida, vem o ponto que ele está a tentar a fazer sobre essas referências, que Deus faloudesses eventos e a descrença de quem seguiu Moses, então para mostrá-los como exemplos de como o mal pode
cegar-nos de promessas de Deus e da verdade; que em volta olhando esses exemplos, pode mais facilmente ver
Deus e, portanto, não ser cegos de coisas similares ocorrendo ao nosso redor hoje.
Eu vejo isso como forma de dar instrução para aqueles de nós que vivemos este o fim dos dias e que
aqueles que seguiram Moses, era um sacrifício por nós, que da sua ignorância nós iria recolher a sabedoria de
Deus.

Idolatria
Nem ser vós idólatras, como foram alguns deles; Como está escrito, "o povo sentado-se para comer e beber e
levantou-se para jogar." I Coríntios 10:7

Isto é, mais uma vez, uma referência para os pecados daqueles que seguiram Moses e o bezerro de ouro
que incentivou o irmão a Moses Aaron para construir, Deuteronômio 09:16-17. O ato de dar adoração a ídolos
pagãos foi atribuído a jogar, em que a gente dançava o ídolo como eles cantaram canções em louvor a Deus o
ídolo representado. Essa alegria foi acoplado com algum tipo de festa, bem.

Fornicação
Nem vamos cometer fornicação, como alguns deles cometidos e caiu em um dia três e vinte mil. I Coríntios 10:8

A referência a 23.000 é para aqueles que seguiram a Moses, de que se rebelou contra seu e regra de
Aaron e que Deus causaram a terra separar e engoli-los, a pedido de Moses, que novamente podem ser
encontrado em números 16:30-33 .
Nem deixe-nos tentar Cristo, como alguns deles também tentado e foram destruídos de serpentes. Nenhum sopro
de vós, como alguns deles também murmurou e foram destruídos do contratorpedeiro. I Coríntios 10:9-10

Admonishments de Deus
Agora todas essas coisas aconteceram-lhes para ensamples: e eles são escritos para nossa admoestação, em
cima de quem as extremidades do mundo estão a vir. I Coríntios 10:11

No caso de você duvidou de minha interpretação das palavras de Paul; Ele nos diz com suas próprias
palavras o que dei a explicação de. A palavra ensamples significa: ponto de instância ou exemplo.
Significa que a palavra de advertência : para repreender, para dar conselhos ou a favor ou contra
e para dar um aviso por causa de ações tomadas por aqueles ser admoestados.

Fim dos dias
Paul ainda explica que seus comentários são destinados para aqueles que vivem no tempo do fim do
mundo, que também é conhecido como o fim dos tempos e o fim dos dias. Isto diz-me que as palavras de Paul
estão sendo encaminhadas para ti e para mim. Se nós aprendemos com os erros daqueles que vieram antes de
nós, então talvez podemos superar seus caminhos pecaminosos e obter justiça.

Verdade através da educação
Portanto deixe-o que pensa que ele permanece tomar cuidado para que ele caia. I Coríntios 10:12

Paul então reitera isto. Não acha que sabe a verdade de Deus? Se você acha que fazer, então pergunto,
como veio a saber a verdade? Veio conhecer a verdade de Deus através da fé cega de aceitar que os outros disse
ao longo da sua vida? Sugiro que, se este for o caso, você provavelmente não conhece a verdade de Deus, mas
na verdade têm sido pregado falso evangelho de Satanás.
Para saber a verdade de Deus e tenho certeza que na verdade é a verdade de Deus e não mentiras de
Satanás, você precisa aprender a verdade através do culto de estudo e pesquisa. Deus são muito específico
sobre como estamos a dar-lhe culto. Se o erro você mesmo em uma coisa, você então ficar aquém da adoração
verdadeira e correta como ordenado por Deus. É para aqueles que caem curto que Paul está dirigindo sua acima
aviso. Para reformular o que Paul está a dizer, que dou-te o seguinte.
Se você acha que você permanece na graça de Deus, Acautelai-vos, para que não vos tem caído
curtos.

Lembre-se: Deus nos diz: "Aqueles que me procuram diligentemente devem encontrar me"
Provérbios 08:17

Estou a pensar que o que Paul está dando aviso para elevar-se aqui de uma profecia de quem viria a se
chamar cristãos. Praticamente todos os cristãos que falei com acredita que sem sombra de dúvida que eles são
salvos na graça de Jesus e, portanto, não tem preocupação de aprender ou compreender alguma coisa. Eles
acreditam-se ser perfeito em adoração, e, portanto, não tem nada mais para aprender.

Uma falsa crença.
É uma crença bem difundida que se você declarar Jesus seu Salvador, então você será salvo da graça de
Jesus, com nada mais é exigido de você. Não há nada na Bíblia que diz isso. Paul dá a discussão a respeito
deste, e faz uso palavras se retirado do contexto poderia ser mal interpretadas como dizendo isso, mas quando
colocadas no contexto revela que Paul está realmente dizendo.

Aviso de Paul
Paul está dizendo, "portanto deixe-o que pensa ele permanece de tomar atenção para que não caia"
que está apontando diretamente para aqueles que acreditam que eles são salvos pela graça de Jesus.
Só por tomar o tempo e esforço para estudar e pesquisar a Bíblia e documentos históricos para
determinar o que Deus realmente falou, você encontrará a palavra de Deus verdadeiro. Como eu tenho dito ao
longo destas páginas desta página Web, você precisa fazer o trabalho sozinho. Se você aceitar o que outros
disseram que, como você pode saber se eles tem direito, ou são eles próprios enganados por mentiras de
Satanás?

Deus fornece um escape do pecado
Não tem nenhuma tentação te levada, mas como é comum ao homem: mas Deus é fiel, que não permitirá que
você para ser tentado acima que sois capazes; Mas com a tentação também fará uma rota de fuga, que sejais capazes de
suportá-lo. I Coríntios 10:13

Deus é misericordioso, em que as tentações que nos é dado através de nossas vidas não são tão
poderosas que não somos capazes de superá-los se quiséssemos verdadeiramente. Se você procurar a Deus
orientação, não só no espiritual, mas também na terrena, então superar a tentação não é árdua. Se por outro lado
você ignora a lei de Deus e vira as costas para sua moralidade, então essas tentações vão superar você, sua vida
será o do pecado e você será perdida das promessas de Deus.

Paul adverte contra a idolatria
Portanto, meus queridos, fugi da idolatria. Falo sobre sábios; julga-vos o que eu digo. I Coríntios 10:14-15

Como um cristão ou judeu ou muçulmano, você pode pensar que a adoração de ídolos é uma coisa da
pré-história que ninguém nestes dias se engaja em tais práticas, exceto o verdadeiramente obscuro, mas se você
acreditar, você está enganado. Se você tem estátuas ou pinturas ou qualquer outro tipo de homem feito arte
trabalho retratando, Jesus, a mãe de Mary, ângulos ou qualquer outra representação orientada religiosa, então
você é culpado de idolatria.
Para dar maior compreensão do que Paul está falando, remeto para o segundo mandamento de Deus.
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura, ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no
céu acima, que é embaixo da terra, ou que está na água debaixo da terra: Êxodo 20:4
A maioria dos cristãos falei para desconsiderar este versículo e só me lembro do verso seguinte. Nisto,
que eles acreditam que é certo ter religiosos relacionados com estátuas e pinturas, desde que eles não ajoelha-se
diante deles e dar o culto a eles. Mas se você examinará o versículo acima, você verá que é um pecado nem para
ter e possuir, (fazer a ti), independentemente de saber se você rezar para eles ou não tais coisas.

Um só corpo em Cristo
O copo de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a
comunhão do corpo de Cristo? Para nós, sendo muitos é um só pão e um só corpo: porque nós somos todos os
participantes de um pão. I Coríntios 10:16-17

Aquelas coisas que lista de Paul acima são simbolismos e não objetos de culto, como estátuas e pinturas.
Simbolicamente, eles revelam a nossa fé, não oramos para a Copa, ou para o pão, mas com imagens de
escultura que você faz.
Eis que Israel segundo a carne: não são eles que os participantes de sacrifícios do altar de comer? O que eu
disse? Que o ídolo é alguma coisa, ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? I Coríntios 10:18-19

Como parte da prática judaica, sacrificam animais para a limpeza de seus pecados, e então depois que
eles foram queimados no fogo sacrificial, a carne é consumida em seguida. Como Deus descrito esta prática nos
livros de Êxodo e Levítico, estes são aceitáveis para Deus.

Sacrifícios a demônios
Mas eu digo, as coisas que os gentios sacrificar, sacrificam aos demônios e não a Deus: e eu não que vos devem
ter comunhão com demônios. I Coríntios 10:20

O que Paul está nos mostrando é que todos os sacrifícios aos deuses pagãos e ídolos, são sacrifícios para
demônios. Há um só Deus, e para dar culto a nenhum outro Deus que não é um Deus, mas um Deus falso, é dar
adoração a Satanás, o diabo. Ao fazer isso você não vai comer a carne de um animal, mas a carne de um
sacrifício a Satanás.

Não posso ter os dois
Vós não podem beber o cálice do senhor e a Copa dos demónios: não sejais participantes da mesa do senhor e da
mesa dos demônios. I Coríntios 10:21

Se você verdadeiramente a intenção e o desejo de dar culto ao criador, o Deus todo poderoso, então não
deve incluir na adoração que qualquer coisa que Deus não nos disse de. Se você tem estátuas ou pintura que têm
um significado religioso para você, mesmo se você não rezar para eles, é ainda em desobediência direta para os
mandamentos de Deus segundo. Você deve adorar a Deus como ele comanda, acrescentando nada a esse culto
nem subtrair nada desde essa adoração; mais você não adorar seu criador, mas um falso Deus.

A Cruz como um ídolo
Deixe-me ir um passo além, a fim de deixar claro o que estou tentando explicar. Muitas vezes vezes vi
cristãos enquanto na igreja e fora da igreja, tomar a cruz que eles usam em torno de seu pescoço e segurá-la
como eles rezam.
A Cruz é um simbolismo que diz tudo o que vê-lo em seu pescoço que você é um cristão, e por si só não
é um exemplo de idolatria, mas quando você toma posse disso enquanto você é rezar, então torna-se um ícone
religioso, um talismã. Como tal torna-se um aspecto da idolatria.
Quando você orar a Deus, não é necessário nem necessário que você tenha algo para olhar ou sentir para
aproximá-lo de Deus; Tudo o que você precisa fazer é olhar para dentro de seu coração para entrar em
comunhão com seu criador. Isso é mostrado para ser verdade por Jesus nos versos seguintes.
Mas tu, quando orares, entra no teu armário, e quando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto; e
teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mas quando orando, usar não vãs repetições, como fazem os

pagãos: porque eles pensam que serão ouvidos por muito falarem. Não ser vós, portanto, como lhes: para que
seu pai sabe que as coisas que tendes necessidade de, antes lhe pedis. Matthew 6:6-8
O que Jesus dizendo é que vai para um lugar escuro, (um armário) e fecha-se fora ao seu redor e então
orar a Deus. Quando você se senta em um armário com a porta fechada, não há nenhuma luz, então você não
pode ver um ídolo ou uma pintura, então é quando você orar a Deus que você dá a oração e não a um objeto
feito pelas mãos de um homem.

Lembre-se: você é feita de uma alma vivente e sua alma é parte de Deus, portanto, você é parte do
corpo de Deus. É por isso que Deus ouve suas preces secretas, porque ele está em você e além de você o tempo
todo. Deus é vida, remover Deus e você não tem vida.

Entrando na casa de um pagão
Tenho certeza que quem leu que algum de meus escritos agora entenderá o que Paul está dizendo como
ele refere-se a comer a carne dos animais sacrificados aos ídolos de falsos deuses, mas há uma mensagem que
refere-se a nós que vivem no século XXI, que manifestam essas palavras de Paul, por isso estou inclinado a
admoestar concernente a isso.
Como você sem dúvida vai lembrar, os cidadãos da nação de Israel, caso contrário conhecidos como os
judeus, não foram autorizados a entrar em casa de um gentio, e depois sozinho para sentar-se e dividir o pão
com eles. Para fazer isso foi uma violação das leis de Moses, e a punição pode ser grave.
Estas palavras de Paul falam com isto também. Se você é um Santo de Deus e, assim, se esforçam para
manter os mandamentos de Deus, bem como acompanhar e viver segundo os ensinamentos de Jesus, então você
deve também abster-se de engajar-se socialmente com outras pessoas que não são crentes como você é.
A razão pela qual que os judeus não foram permitidos é que pela mesma razão que você não deve, e isso
é porque se enquanto no repouso ou Igreja de não-crentes são fizeram parte de um ritual pagão ou oração, então
você ter sido contaminado pelo diabo.
Deixe-me dar um exemplo do que estou dizendo. Existe essa pessoa que eu tive muitas ocasiões falar
com respeito a verdadeira palavra de Deus, e depois de algum tempo que eles aceitaram que não existe
nenhuma escritura pelo qual Jesus ou Deus dão comando ou instrução que o sábado foi transferido do sétimo
dia da semana para o primeiro.

Truísmo do Lembre-se Deus: se Deus não falava então é uma mentira.

Entrando na casa de Satanás
Apesar de sua aceitação do presente, eles ainda continuam ir à igreja no domingo. Seus comentários para
mim é que guardam o sábado do sétimo dia como os mandamentos de Deus, mas que não vêem nenhuma razão
por que eles não podem ir à igreja no domingo também. Disseram-me que dão culto a Deus todos os sete dias da
semana, assim, portanto, onde eles dão essa adoração não deve ser um problema.
O Paul está a dizer, é que para participar de uma religião que não é uma adoração de Deus é para
participar na adoração de Satanás, como você pode ser um Santo de Deus, se você também entrar na casa de
Satanás? Essa pessoa que eu estou dando como um exemplo, não aceita que a igreja que vai no domingo é uma
igreja de Satanás, mas pense nisso, se esta igreja não reconhece o sétimo dia da semana como o sábado
verdadeiro e correto, mas em vez disso, observa o sábado no primeiro dia da semana, e que Deus nunca deram
comando nem instrução que Deus tinha transferido do sábado , então não é esta igreja e sua prática em oposição
a palavra e a lei de Deus e como tal torna pagão?

Mais forte que Deus
Nós provocamos o senhor ao ciúme? Estamos mais fortes do que ele? I Coríntios 10:22

Sabendo disto tudo, Paul então faz a pergunta, "pretendemos cultuar a Deus o criador, ou é nossa
intenção de vex Deus sendo desobedientes a sua palavra?" Então Paul pede, "Realmente acredita que você é
mais forte do que o Deus da criação que você pode estar desafiando a seus mandamentos?"
Nós somos um só corpo em Cristo, e Cristo sendo que Deus na carne de um homem é Deus, portanto,
somos um só corpo em Deus. Se você polui o corpo de Deus por engajar-se em atos de rebeldia, os
mandamentos de Deus, então você será expulso do corpo de Deus. Isto é o que é a intenção do dia do
julgamento e do fogo do inferno.

Legal para mim
Todas as coisas são lícitas para mim, mas todas as coisas não são expediente: todas as coisas são lícitas para
mim, mas todas as coisas não edificar. I Coríntios 10:23

Não está acima da lei de Deus
Não entenda mal o que significa Paul com "todas as coisas são lícitas para mim", de Paul não está
dizendo que ele está acima da lei de Deus só porque ele é um Santo de Deus, Paul fala sobre a alimentação dos

animais que tinham sido parte de um ritual pagão, bem como outros que originalmente foram dadas por Deus,
em Deuteronômio capítulo 14. O que Paul está falando sobre é aqueles animais adicionais que tinham sido
proibidos que foram mostrados para Peter em uma visão de Deus para agora ser aceitável para comer, os atos
10:11-16. Sob a lei de Moses, os primeiros israelitas foram limitados em que animais poderiam matar e
consumir como alimento.

Nova Aliança de carnes
Sob a nova aliança, por causa da visão dada a Pedro por Jesus abrindo o consumo de vários desses
animais que tinha sido proibido, aqueles que são os Santos de Deus não pecar quando eles comem eles,
Considerando que, aqueles que não seguem os ensinamentos de Jesus, o pecado ainda quando eles comem esses
mesmos animais.
Como um Santo de Deus, que já não estamos restringidos pela lei de Moses, pelo menos no que se refere
a comer carnes de certos animais, mas aqueles que não são os Santos de Deus, por exemplo, os judeus, estão
ainda sujeitos a essas restrições.
O que Paul é a tentativa de dar compreensão para é que se como um Santo de Deus, você dividir o pão
com aqueles que não têm a fé de Jesus, se eles estão buscando conseguir que a fé ou não e, em seguida, é
conveniente que você não come nada que não lhe foi permitido sob a lei de Moses. Os Santos de Deus precisa
ser um exemplo para os outros a fim de mostrar-lhes o verdadeiro caminho para a justiça. Se em suas ações,
você desencaminhar alguém e, em seguida, você pecou também.

Procurar a riqueza de outro homem
Não deixe nenhum homem procurar seu próprio, mas cada homem outra riqueza. I Coríntios 10:24

A maneira que estas palavras são escritas sugere que Paul está advogando que roubamos de outros. Eu
sei que este não é o caso, mas como está escrito, que é o que as palavras sugerem-se fora de contexto, que
novamente é importante ter em mente a necessidade de saber o contexto antes de tirar conclusões precipitadas.
Quando você coloca este versículo no contexto de que Paul tem falado, o significado torna-se claro. O
que Paul tem falado sobre é que os Santos de Deus devem ser exemplos para todos os outros que eles entram
em contato com. Portanto, os Santos de Deus deve ter em mente que aqueles assistindo que você pode ser
levado a erro se nos envolvemos em algo que é lícito para nós a fazer, mas isso são pecadoras para eles.
A riqueza dos outros é o trabalho que eles fazem para alcançar a justiça, e é essa riqueza que devemos
olhar para melhorar e não a nossa própria.

Não deixe nenhum homem procurar a riqueza do outro, mas tem paciência em sua própria riqueza e da
estação que fornece.

Paul não tem intenção em usar a palavra paciência, que você se contentar com sua posição na vida, mas
que você tem a paciência dos outros ao seu redor. Não há nada pecaminoso em fazer o que puder no
aprimoramento de sua estação... enquanto você fazê-lo dentro dos parâmetros estabelecidos nos dez
mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Em negócios como em todas as coisas você deve viver na moralidade
de Deus, enquanto você faz assim, Deus te abençoe em seus empreendimentos.
O contexto, portanto, de que está sendo falado antes este versículo no livro de I Coríntios, é não fazer
algo que faria com que os outros que o fazem, por causa de seu mau exemplo, a cair em pecado.
Quando você procura o que é seu próprio, então você se envolver em ações que você sabe, como um
Santo de Deus, para não ser pecado para você, mas Paul adverte, em vez disso, dar consideração em todos os
momentos para os outros e só se envolver nessas coisas que aqueles que não são os Santos de Deus, precisam
estar atentos.
Paul disse que ele pode comer de carne que tem sido dada em sacrifício a um Deus pagão, e como um
Santo de Deus, isso é verdade. Mas se alguém que não é um Santo de Deus deve comer da mesma carne, essa
pessoa cometer um ato pecaminoso. Portanto, Paul optou por não participar em quaisquer atos que embora não
pecaminosa para ele, são coisas do diabo para os outros, e como ele escolheu ele adverte que todos os outros
que são os Santos de Deus, a abster-se também.

Por causa da consciência
Tudo é vendido na desordem, o que comer, não pergunta para a consciência de Deus: para a terra é do senhor e
a sua plenitude. I Coríntios 10:25-26

A palavra "Confusão" como usado nestes versos é definida como um matadouro, ou como o
mercado de carne ou peixe. Paul dá-neste aviso como era, no seu dia, que, quando você vai ao mercado
comprar carne, sempre havia uma possibilidade que pode ter sido usado em um sacrifício pagão. A fim de que
você não ofende a sua consciência sobre isso, seria melhor se você não perguntou onde a carne foi obtida. Isto
então dá voz às palavras não ditas de Paul, que se você é ignorante das origens da carne e consumi-lo, então
você não cometer nenhum pecado, Considerando que se você pergunta e é informado que na verdade é de um
sacrifício pagão, então é melhor você não compra a carne, para fazer isso resultar em pecado.

Ignorância não é uma defesa
Como dado neste caso específico, concordo com Paul, no entanto, não carregue essa idéia de ignorância
como sendo verdade de outros aspectos da sua fé. Se você é ignorante de como Deus ordena que ele seja
adorado e se envolver na adoração que é um erro, então você pecar, independentemente de sua ignorância. Isto
é verdadeiro porque como nós vivemos hoje no século XXI, o Evangelho de Deus pode ser encontrado em toda
parte, cabe a você ler e aprender com ele, se assim é culpa de ninguém, mas o seu próprio, por sua ignorância é
a falta de carinho ou sua preguiça em fazer o trabalho que você deve.

Comer o que é oferecido
Se qualquer um dos que crêem não desejo-lhe um banquete, e sejais dispostos a ir; qualquer é definida antes de
você, comer, pergunta-não há consciência de Deus. I Coríntios 10:27

Se você está convidado para a casa de alguém que você conhece não é um converter para a verdadeira
adoração de Deus, mas esta pessoa é um amigo ou em relação a você, então você concorda em ir. Paul está
dizendo que está tudo bem ir e quando dada a comer da sua mesa, fazê-lo, a fim de não ofender os seus
anfitriões.
Mas se qualquer um homem dizer a vós, "isto é oferecido em sacrifício aos ídolos, comer, não por causa dele, que
mostrou e por causa da consciência: para a terra é do senhor e a plenitude de seu: consciência, eu digo, não o teu, mas
do outro: por que é minha liberdade julgada de consciência de outro homem? Porque, se pela graça ser um participante,
porque eu mal estou falado de por isso por que dou graças? Se, por conseguinte, vós comem ou bebem, ou qualquer vós,
fazei tudo para glória de Deus. I Coríntios 10:28-31

Se você entrar em casa de alguém que você sabe que não é um converter para a verdadeira adoração de
Deus e é convidados a jantar com eles, então não ofenda seu anfitrião por se recusar a comer. Se em seu
coração, você vai com bom propósito, deixe a não comer da carne do sacrifício ser uma preocupação para você,
enquanto isso é feito para a glória de Deus.
Gostaria de oferecer uma maneira de comer a carne que você está ciente de como tendo sido utilizada
em um sacrifício, e isso é para dar uma oração pedindo a Deus que abençoe o alimento que você está prestes a
comer. Desta forma, você está mostrando o Deus que você não deseja ofender Deus, acoplando-se no que é
pecado, e por ter Deus abençoe a carne, já não pode ser manchada por toda a terra é de Deus e ser de Deus não
pode ser pecado.

Dar nenhum delito, nem aos judeus, nem aos gentios, nem para a Igreja de Deus: mesmo como todos os homens
em todas as coisas, por favor, não buscando o meu próprio lucro, mas o lucro de muitos, que eles possam ser salvos. I
Coríntios 10:32-33

Meu entendimento do que Paul está dizendo nestes últimos versos várias vai como segue. Se você ir
para a casa de um amigo que depois pede-lhe para se sentar e jantar com ele, e então escolheu a fazê-lo, não
pergunte onde da carne foi obtida, por sua causa da consciência. Como Paul explicado acima, ignorância deste
conhecimento particular, liberta do pecado. No entanto, se você disse que a carne foi obtida um sacrifício
pagão, então não se recusam a comer isso por causa de seu anfitrião e sua consciência, mas por cortesia de
seu anfitrião deveria comer isso.

Dar a oração antes de comer
Paul, então continua a explicar que se dar graças a Deus em uma oração antes de comer a carne
contaminada, então como você pode pecar quando sua intenção é não participar da carne de um sacrifício, mas
que você está comendo a carne de um animal, e como tal, é de Deus e ser de Deus, como você pode pecar? Paul
diz que desde que você dê glória a Deus, então você não pode ofender, e nenhum pecado pode ocorrer.
Eu sou da mente que o Paul deu estas instruções porque ele estava envolvido em uma situação
semelhante, e um pouco de embaraçar ou insultar o anfitrião, ele decidiu dar instruções para que qualquer um de
nós que pode ser desafiado saberia e através deste conhecimento ser livre de consciência e, portanto, ser livre do
pecado.

Não Enter uma casa de não-crentes
Eu posso ver como esta difícil situação poderia surgir, e que como temos boa consciência sobre isso,
então não queremos tem a envergonhar o nosso anfitrião. Mas tudo isto refere-se para a razão por que Deus
proibiram os judeus de entrar na casa dos gentios. Portanto, se você manter-se separado de incrédulos, então
você não terá de se preocupar com a possibilidade de pecar.
Você está ciente de que estou certo de que, embora os judeus não foram autorizados a entrar na casa dos
gentios, era admissível para gentios entrar em sua casa. Portanto, se você tem amigos que não são crentes, então
por todos os meios convidá-los para sua casa, que através de sua influência sobre eles pode também tornam-se
crentes.
Se por outro lado você entrar em sua casa, e eles se envolvem em uma cerimônia religiosa que contraria
os mandamentos de Deus, então você poderia ser puxado para o pecado. É melhor evitar tais situações,
"Mantenha-se fora da tentação."

Ser uma luz e uma inspiração
No entanto, há uma grande desvantagem para isso. A razão pela qual você se envolver com não-crentes,
é através do seu exemplo, eles podem ver a verdade de Deus e por isso, ser convertidos. Se você se recusar a
entrar em casa de um descrente, em seguida, sua capacidade de mostrar-lhes sua luz como dado a você por Deus
é removida. Se você se recusar a entrar em casa de um descrente pode insultá-los até o ponto que você virar
contra sua fé, em vez de dar-lhes razão para converter.

Confrontado com ídolos
Esta discussão refere-se a comer da carne que foi sacrificada aos deuses pagãos, mas isso também pode
se relacionar ao entrar em uma casa de não-crentes e ser confrontado com outros aspectos da pagan e outras
coisas de ímpios. Falo de entrar em uma casa onde a casa está ocupada por um cuja religião incentiva a
manutenção de ídolos e estátuas ou pinturas de ícones religiosos.
Todos os ídolos são um pecado contra o segundo mandamento de Deus, nem uma imagem daquilo que é
comumente considerada uma semelhança de Jesus, ou a mãe de Mary. Estas são imagens de escultura, como
definido por Deus, e a manutenção dessas coisas são pecado. Para você entrar em uma casa que tem essas coisas
em exposição, coloca-o na presença de Satanás, portanto você deve se abster de entrar na casa dos tais nãocrentes.
Eu pessoalmente nunca ter sido um fugir apontando para os outros o que Deus tem a dizer sobre as
ações que eles se envolvem em. Na ocasião foram para a casa do outro e vê uma estátua ou uma imagem de
Jesus ou um dos outros santos, informei aos presentes, do segundo mandamento. Desta forma, eu mostrar a
Deus que eu não estou sendo puxado para os caminhos de Satanás e estou fazendo como Jesus ensinou, em que
estou a tentar mostrar aos outros o caminho para a verdadeira adoração de Deus.
Uma coisa que eu gostaria de acrescentar a esta discussão. Jesus nos diz que devemos amar nossos
irmãos como nós temos eles nos amam. O que isto significa para mim é que eu como um Santo de Deus tem o
conhecimento da verdadeira palavra de Deus, conhecimento que outros não têm.
Ao invés de simplesmente comer a carne oferecida na casa de um amigo, com palavras suaves não
explicar por que não posso comer a carne, sendo ao contrário da minha fé. Explica por que é pecado comer tais
que são de sacrifícios pagãos.
O mesmo é verdadeiro como com os ídolos na casa de um amigo; Se você entra em casa de um amigo e
ver ídolos ou outras imagens de escultura exibidas, explique seu anfitrião por ter tais ídolos é um pecado contra

Deus. -Fazê-lo consultando o segundo mandamento de Deus, que significa que é uma boa idéia que você pode
citar dele com precisão. Desta forma você trazer para a vanguarda, a verdade e está mostrando por exemplo que
os seus anfitriões estão em erro. Isto não significa que você deve insultar o seu anfitrião ou argumentar com
eles, apenas apontar seus erros e então mudar de assunto, a menos que eles fazem perguntas de vocês e solicitar
mais explicação por você.
Paul diz para tolerar por causa da consciência de seu amigo, mas se ele realmente é seu amigo, você
deve fazer uma tentativa de mostrar-lhe o seu erro, explicando a verdade de Deus para ele. Deus nos diz que
que muitos vão ficar ofendidos, e eu digo que é bom. Quando você ofende os outros sobre sua longa realizada
acredita, então você causa-lhes dar uma olhada no seu próprio acredita em comparação com a verdadeira
palavra de Deus, e que trará pelo menos uma pequena lembrança da verdade em sua consciência. Qual é mais
importante para você, protegendo a consciência dos seus amigos ou promover a palavra de Deus?

Vós, seguidores de Paul
Ser vós, seguidores de mim, como eu também sou de Cristo. I Coríntios 11:1
Acho que a maior parte disso, e Paul fala de em I Coríntios capítulo 11, é baseado em arrogância e
preconceitos pessoais de Paul e não em qualquer coisa falada por Deus ou Jesus. Isto transparece nestes dois
primeiros versos.
Vós, seguidores de mim, são palavras de arrogância e não de um servo de Deus. Não é Paul que siga os
Santos de Deus, mas os ensinamentos de Jesus de que Paul é mas um pregador. Que Paul acha que o povo o
segue como ele dá instrução é pura vaidade na parte de Paul.
Paul verdadeiro incluem a ressalva, como eu também sou de Cristo, mas não é que as pessoas seguem
Paul, é o Cristo, Paul é somente aquele que prega a palavra de Cristo. Não é palavra de Paul que o povo o
segue, mas o que Paul diz o povo que Jesus disse.
Agora eu te louvo, irmãos, que vos lembrar-me em todas as coisas e mantém as ordenanças, como eu
lhes entregue a você. I Coríntios 11:2
Não é que as pessoas devem estar se lembrando de Paul, mas as palavras proferidas por Jesus, de que é
trabalho de Paul para pregar ao povo. Para mim, este é semelhante ao meu dizendo tudo o que vêm a esta
página Web e ler estas páginas, você é seguidores de mim. Eu não sou ninguém para ser seguido, é o que Deus
me deu para escrever que é Postado nesta página da Web, e é isto, que é a verdadeira palavra de Deus que todos

devemos seguir. Você não pensaria me arrogante, para não mencionar hipócrita, para pedir que você me siga.
Não é que quem ler seus escritos seguimos Paul, mas ele quem deu a Paul essas palavras para escrever.

Cabeça do homem é Cristo
, Mas eu teria saber, que o cabeça de todo homem é Cristo; e a cabeça da mulher é o homem; e a
cabeça de Cristo é Deus. I Coríntios 11:3
Já mencionei isso, mas, tudo o que li em todos os outros livros da Bíblia, não escrito por Paul, não dá
nenhum suporte para contenção de Paul, que a mulher é submissa ao homem. Então devo concluir que o Paul
está apresentando no que se refere este é fundado sobre seus próprios preconceitos pessoais baseados em
costumes formada através de gerações de homens e não em qualquer coisa que Deus instruiu. Este é um
problema para mim, porque foi o próprio Jesus que escolheu Paul como o profeta para os gentios. Para mim, ou
qualquer outro desconsiderar que qual Paul dá discussão para estes versos, faz com que nos risco colocando-nos
em oposição a Deus.
Eu orei sobre isto, e Deus pediu para sua orientação, mas tudo o que eu posso dizer com alguma
honestidade é o que eu encontrar Paul estar em erro e nada, no entanto, deu-me razão para pensar o contrário.
Portanto, eu apresento a vocês o que Paul está dizendo, e vou dar explicação quanto ao que ele está falando,
como eu tenho com todas as outras escrituras, mas também vou de entrada ou minhas objeções onde encontrar
que estou em desacordo. Portanto, cabe a você que lê este decidir por si mesmos, se Paul é correto, ou não.
A cabeça de todo homem é Cristo , nos diz que Cristo ou Deus é soberano sobre nós, e isso eu
concordo, no entanto, Paul está usando a palavra "homem" como relativos ao gênero, quando Deus usa a
palavra "homem", no que se refere às espécies, que inclui o sexo masculino e feminino. É este erro que o resto
do que Paul está falando de é colocado em erro.

Cabeça das mulheres são os homens
a cabeça da mulher é o homem: Quando Paul usa a frase: "a cabeça do" ele não está se referindo a
cabeça física do corpo, mas de autoridade sobre nós. O que Paul está dizendo no versículo acima, é que
Cristo é a autoridade sobre todos os homens, mas que os homens são a autoridade de cada mulher. Então, ele
continua a dizer que a autoridade sobre Cristo é Deus.
Existem muitas religiões cristãs que tomaram as palavras de Paul ao coração e até recentemente não
permitiram que as mulheres a se tornar os ministros ordenados e são tratadas como nada mais do que bens
móveis. Tudo o que eu li nas escrituras que é uma citação de Deus ou Jesus, não concorda com a ideia de que as

mulheres são subservientes aos homens. Há outros dos profetas de Deus que mostraram as mulheres como
inferior, mas as palavras usadas nessas situações deram-me a acreditar que eles eram os preconceitos pessoais e
não instruções de Deus.

Erro de Paul revelado
A seguir está um exemplo de porque estou convencido de que Paul está em erro sobre esta questão.
Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou-los.
Gênesis 01:27
Como você pode ver, Deus está nos dizendo que não só ele criou o homem, masculino e feminino, no
sexto dia da criação, mas que ambos são criados à imagem de Deus. Se as mulheres são criadas à imagem de
Deus, então, todo o conceito que as mulheres são subservientes aos homens é false.
Se uma mulher é criada à imagem de Deus, como é claramente mostrado no versículo acima, em
seguida, como homens, uma mulher podem alcançar a justiça e com isso se Santos de Deus. Deus não
discrimina entre masculino ou feminino, eles são todos filhos de Deus e, portanto, capazes de se tornar filhos de
Deus. A palavra "Filhos" não se refere apenas o macho, mas toda a espécie de homem.

Cabeças descobertas para homens
Cada homem orando ou profetizando, tendo a cabeça coberta, dishonoureth cabeça. I Coríntios 11:4
Eu entendo que isto quer dizer que se eu em pé lá fora num dia de invernos frios, olha dar oração ou
louvor a Deus, que de alguma forma estou dando desonra a minha cabeça, que, conforme a recordação é uma
referência a Cristo. É o que parece certo para você?
Eu tenho ainda de encontrar em qualquer lugar nas páginas dos livros da Bíblia, exceto aqui, onde até
mesmo sugere-se que eu tenho a cabeça a descoberto antes de eu começar a fazer a oração a Deus. Alguém
pode me dizer o que faria diferença se eu tenho um chapéu ou não quando dá a oração a Deus?
Tenho outra pergunta: e quanto aos judeus. É o costume, embora não tenho certeza de onde ele deriva,
que todos os homens judeus devem usar o gorrinho sobre as suas cabeças quando eles entram a sinagoga.
Parece-me que o Paul, que era um membro de dedicar da fé judaica, está nos dizendo que este costume é false.
Concordo com Paul que tal costume não tem suporte em qualquer coisa que eu li na Bíblia, assim como
eu discordo com Paul quando ele diz que os homens devem ter suas cabeças descobertas quando oram a Deus.
Eu ainda tenho que encontrar qualquer mandamento de Deus sobre este assunto.

Cabeças cobertas para as mulheres
, Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta dishonoureth a cabeça: para que é
que nem todos como se estivesse rapada. Para se a mulher não ser coberto, deixe-a também ser desfalcado:
mas se seria uma vergonha para uma mulher para ser raspado ou raspada, deixá-la ser coberta. I Coríntios
11:5-6
Se uma exigência de que os homens não têm suas cabeças cobertas é ridículo e tolo, como sugiro, então
também é verdade que não há nada na medida em que mandamentos ou instruções dadas por Deus, que isso
deve ter alguma influência em cima de uma mulher dando a oração a Deus também.
Como nos capítulos anteriores dos escritos de Paul, sugeriram que ele tem um preconceito contra as
mulheres e neste capítulo, parece ser completo soprado e óbvio.
Para um homem de fato não deve cobrir a cabeça, já que ele é a imagem e glória de Deus: mas a
mulher é a glória do homem. Para o homem não é da mulher; Mas a mulher do homem. Nem foi o homem
criado para a mulher; Mas a mulher para o homem I Coríntios 11:7-9
Como eu mostrei acima, Deus criada o homem, masculino e feminino no sexto dia da criação, igual a
um outro em que ambos foram criados à imagem de Deus, portanto, estes dois versos são mostrados para ser em
erro, mulher não foi criada para o homem, não mais do que o homem foi criado para mulher, ambos foram
criados por Deus , em que foi seu prazer criar macho e fêmea e não é só masculino ou só feminino. Neste
aspecto da criação de Deus, homem não é diferente do que o resto dos animais da terra, macho e fêmea.

Poeira do chão
Só posso supor que Paul está referindo os seguintes versos, em sua afirmando que as mulheres foram
criadas para o homem.
e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Como você deve ter notado, eu ter capitalizado a palavra homem como é usada neste versículo. Quando
você usar a palavra, o homem, como ele está sendo usado acima, é em referência a raça que é homem e não a
nenhum gênero de corrida, e como tal, a palavra precisa ser capitalizados.

É meu entendimento com base no que Deus nos disse nos versos anteriores a este, que é o que dá a este
versículo de que seu contexto, Deus ainda está falando sobre a corrida, homem, como no que ele criou o homem
no sexto dia da criação.
É um equívoco comum que o versículo acima do Gênesis refere-se para o homem, Adão, e este é,
portanto, trouxe a crença de que Adão foi o primeiro homem. Mas não há nenhuma palavra de Adão, até depois
do sétimo dia, e este versículo, sendo uma parte do sexto dia refere-se, portanto, a espécie de homem e não a
qualquer um indivíduo. Deus estabeleceram o homem como uma espécie sobre a terra sobre o sexto dia da
criação, não o um homem, Adão.
A partir deste versículo, Deus está explicando que o homem a espécie, é formado a partir do "poeira do
solo." A maioria, que eu fale, sobre isto, acreditar que Deus levaram um monte de terra e se formou em uma
figura que é a figura do homem e deu depois que a pilha da vida de sujeira e de que Adão surgiu.
É a minha crença e compreensão que quando Deus usa as palavras para dar instrução ou explicação,
essas palavras sempre tem significado e finalidade. Com isso em mente, o que significa que Deus tem em uma
frase, "Pó da terra?"

Lembre-se: Em toda a Bíblia, Deus usa simbolismos para dar uma visualização gráfica de que ele
está a tentar explicar.
Eu vejo essa frase, "pó da terra," como sendo um tal simbolismo. Então o que é a poeira do chão? Isto
nos leva de volta para o terceiro dia da criação.
E Deus disse, "Deixe que as águas debaixo do céu ser reunidos para um lugar e deixar a terra de dray
aparecem:" e foi então Gênesis 1:9
No segundo dia da criação, Deus separou as águas do outro com um firmamento, que Deus, em seguida,
chamado céu, mas sobre o terceiro dia da criação Deus reúne as águas que estão debaixo do céu em um só
lugar. Com estas palavras, Deus está dando a explicação para o resultado final de sua criação o planeta Terra,
em um só lugar .

Lembre-se: da minha explicação sobre o primeiro dia da criação, no ensaio intitulado, "a criação
de Deus," onde eu sugeri que a forma original da criação de Deus foi que ele era H2O, e isto é por que Deus
chama de "as águas". Gênesis 1:2. Essas mesmas águas, ou hidrogênio e oxigênio são os blocos de construção
originais do universo e todos os outros elementos que existem hoje foram criados no centro de Proto-estrelas do
universo recém-formado.

As águas que Deus reúne em um só lugar que estão abaixo das águas que Deus chama céu são aquilo
que o planeta Terra são formados a partir. Quando você olha com os olhos da sua mente para o que Deus está
dizendo, você vê o planeta Terra como uma bola de água, mas então Deus ordena que a terra seca aparecer, e
ele faz. Desta vez a água é de fato os oceanos da terra, e a terra de Rosana é os continentes, estéril e sem vida.
Deus não nos diz sobre o processo que ele costumava levar as águas celestiais e através deles obter as
águas terrestres. Pelo menos Deus não nos diz em palavras escritas para nos ler, mas, Deus nos diz como este
processo ocorreu e que é a observação através do universo ao nosso redor, o que chamamos de ciência.
A ciência nos diz que os planetas foram formados a partir da "Poeira" das estrelas que explodiu em
Super Nova durante os primeiros anos deste universo. É este "pó" que a terra e tudo na terra é feita, cada, pedra,
cada pedaço de solo, etc. Inicialmente, como mostrei acima, a terra era estéril e sem vida. Então Deus deu a
vida para a terra.
E Deus disse, "Deixe a terra sobressair da grama, a erva produzindo sementes, e o fruto da árvore
rendendo frutos segundo a sua espécie, cuja semente é, em si, sobre a terra:" e foi então Gênesis 01:11
Se você olhar atentamente para este versículo, você verá que Deus não nos diz que ele criou a grama ou
as árvores de fruto, mas que a terra produza. É da terra que a grama cresce, não da semente, mas do pó da
terra em si, que quer dizer que Deus deu a vida para a terra .
Neste momento, na criação, a terra já não é estéril e sem vida, mas tem a vida vegetal, como as
gramíneas e árvores, tudo o que saiu da terra.
Então sobre o quinto dia da criação Deus nos diz que:
E Deus disse: "que as águas abundantemente trazer a criatura em movimento que tem vida e a ave que
pode voar acima da terra no firmamento do céu aberto. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente
que se move,"que as águas abundantemente adiante, depois de sua espécie e toda ave alada segundo a sua
espécie: e Deus viu que era bom. Gênesis 02:20-22
Tal como acontece com as plantas que veio adiante a terra seca, então para fazer os seres viventes, a
criatura em movimento, que tem a vida, vem para cá, não a terra seca mas da água do mar. Isto então dá
explicação sobre se a galinha veio primeira, ou o ovo, a resposta é não, Deus veio primeiro e fez com que a
água deveria trazer os seres viventes.

A frase, "segundo a sua espécie," refere-se ao fato de que todos os seres vivos, plantas e animais têm na
capacidade de procriar. Não se fosse por Deus dando essa capacidade, vida só existiria enquanto aquilo que
Deus deram a vida para estava vivo. Se isso não poderia reproduzir, então não haveria chega depois do.
O ponto que eu estou tentando fazer é que toda a vida no planeta que terra se originou do pó da terra
em que os mares são pó de estrelas, como é a terra seca, e é a partir deles que a vida surgiu. Ser outro dos
animais que Deus estabelece na terra sobre o sexto dia da criação é, portanto, o homem, estrela de pó também e
por causa deste homem é feito do pó da terra .
É desta forma que homem como todos os outros seres vivos na terra, é o resultado de um longo período
de evolução. Não a evolução ao acaso que Darwin sugeriu, mas uma evolução controlada, através do qual Deus
teriam de vez em quando ajustar o processo de modo a tornar a evolução desenvolver como ele pretendia que
deve; Pelo prazer de Deus. Portanto, quando Deus nos diz que ele é "homem formado do pó da terra", é a
poeira de estrelas que ele dá referência.
O que Paul referir quando ele nos diz que as mulheres são subservientes aos homens?
e o Senhor Deus plantou um jardim eastward em Eden; e ali pôs o homem a quem ele havia formado.
Gênesis 2:8
Primeiro, Deus falou de estabelecer a espécie homem no sexto dia da criação:
Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou ele; macho e fêmea os criou-los.
Gênesis 01:27
Quando depois de homem tinha sido estabelecido no sexto dia da criação, Deus repousa sobre o sétimo
dia da criação, então no dia seguinte, que eu chamo do oitavo dia, que ainda vivemos hoje, Deus deu homem
um passo mais longe. Eu vejo o nono dia da criação como sendo quando o velho céu e a terra velho faleceu, e
Deus estabelece um novo céu e nova terra.
e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Neste versículo, Deus é reafirmar o que já tinha feito, em que ele estabeleceu o homem no sexto dia da
criação, mas com mais informações, em que ele causou o homem vir para a frente do pó do chão. Este Deus faz
a fim de informar a você e eu, de onde viemos, e que como os outros animais que viemos do pó da terra que foi
formado do pó das estrelas. Então Deus nos diz que ele levou o homem a espécie e soprou o homem uma alma
vivente.

Desta forma, Deus está nos mostrando, que ele tem levantado homem acima dos outros animais
estabelecidos no sexto dia e deu-nos não só a vida, mas uma alma também. Isto tem feito não apenas um
homem, Adam, mas para toda a espécie de homem.
e o Senhor Deus plantou um jardim eastward em Eden; e ali pôs o homem a quem ele havia formado.
Gênesis 2:8
Mas agora, em Gênesis 2:8 Deus não está falando da espécie do homem, mas de uma dessa espécie, um
homem, singular.
Deus estabelece a corrida do homem depois de Deus planta um jardim, ele leva um indivíduo a corrida e
o coloca aquele para o jardim que Deus tinham plantado. É neste que caminho que Adão é o pai do homem, não
é que toda a humanidade é sangue descendente dele, mas que Adão foi o primeiro homem que Deus tomou
como seu filho, e que todo homem desde Adam têm o potencial de ser filhos de Deus.

Igual perante Deus
Agora que mostrei tudo isso para você, talvez você pode ver que não é maior que a fêmea, o macho da
espécie, nem é maior que o macho da fêmea, eles são ambos membros da corrida do homem, igual, feito por
Deus à imagem de Deus.

Paul continua no erro
Estou a pensar que as seguintes palavras, uma vez que mais revela preconceitos pessoais de Paul e não
qualquer mandamento de Deus.
Para esta causa deve a mulher para ter poder na cabeça por causa dos anjos. No entanto, também não
é o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no senhor. I Coríntios 11:10-11
Tem alguma idéia que Paul está falando quando ele se refere, "ter o poder na cabeça por causa dos
anjos?" Tudo o que vejo é que Paul é tão inflexível que as mulheres são menos do que um homem, que ter uma
cabeça descoberta é uma vergonha e uma afronta contra ele pessoalmente e homens em geral.
Como a mulher é do homem, mesmo assim é um homem também pela mulher; mas todas as coisas de
Deus. I Coríntios 11:12
Apesar de versos anteriores de Paul, sinto que neste versículo Paul tenta convencer todos os outros que
ele está certo sobre as mulheres, por solicitar a Deus no assunto, dizendo: "mas todas as coisas de Deus." Se
suas palavras não são suficientes para convencê-lo, então injetando o pensamento de que o que ele fala é de fato

dado a ele por Deus, então se você ama a Deus você deve aceitar seu ponto de vista e não dar desacordo, como
eu estou fazendo.
Como eu disse anteriormente, o Paul é o escolhido profeta aos gentios, mas simplesmente não posso
aceitar que Deus iria impor a escravidão virtual em cima de qualquer um dos seus filhos, homem ou mulher.

Julgue por si mesmo
Juiz em vós mesmos: é decente que uma mulher Ore a Deus descoberta? I Coríntios 11:13
Se Deus tiveram dado mandamento para Paul para pregar essas coisas para nós, então Paul teria nunca
oferecido que consideramos a questão para nós mesmos, "juiz em vós mesmos", como ele está no versículo
acima. Um mandamento de Deus é apenas isso, um comando, e é para nós a obedecer e não a ponderar sobre
seus méritos. Que o Paul deu esta capacidade de dar conta, me diz que isto é tudo uma opinião de Paul e não um
mandamento de Deus.

A maneira da natureza
Doth nem mesmo a própria natureza te ensinar, que, se um homem tiver cabelo comprido, é uma
vergonha a ele? Mas se uma mulher tiver cabelos compridos, é uma glória para ela: para que o cabelo dela é
dado a ela por uma coberta. I Coríntios 11:14-15
Não faço ideia de onde na natureza podemos comparar que onde um animal macho tem o cabelo longo é
uma vergonha para ele, nem se uma fêmea da espécie tem o cabelo comprido é uma glória para ela. Que tal o
leão? É o leão que tem os cabelos longos em suas principais, e essa principal é para a glória do leão masculino,
enquanto que a fêmea não tem nenhum principal.
E sobre o homem, Sampson, era o Sampson do longo cabelo que lhe deu a sua glória e sua força, uma
vez que ele foi cortado, ele também não tinha. Como eu vejo, premissa inteira de Paul está mergulhada em
preconceitos pessoais e não em qualquer mandamento de Deus.

Se você não concordar com Paul
, Mas se qualquer homem parece ser contencioso, nós temos nenhuma tal costume, nem as igrejas de
Deus. Agora no presente que eu declaro-vos louvo a você não, que vieram juntos não para melhor, mas para
pior. I Coríntios 11:16-17

Mais uma vez vejo este versículo como Paul tentando forçar seu preconceito contra as mulheres sobre
tudo que se preste atenção na sua pregação. Nos versos acima Paul é expressar seu desrespeito daqueles que
repreenda a opinião dele e dizendo-lhes que a se unirem sob o desrespeito pelas suas palavras de alguma forma
não são bom mas ruim.
A palavra "Contentious" é definido como: causando ou susceptível de causar discórdia e
disputas entre pessoas com opiniões divergentes. Tanto quanto estou preocupado, Paul é a tentativa
de impor uma ideologia em cima de suas congregações que não é suportada por Deus, e se você discorda com
Paul, como eu, então você está sendo "controverso" e, portanto, de alguma forma em desacordo com a vontade
de Deus.
Eu respeito o Paul em todos os seus outros escritos, mas na sua opinião das mulheres, devo discordar. Se
ao fazê-lo eu me coloco desafiando Deus, me desculpe, mas até que Deus me mostra que Paul é na verdade
manifestando a intenção de Deus, devo discordar respectivamente.

Reunidos em adoração
Para o primeiro de todos, quando vieram juntos na igreja, ouvi dizer que haja divisões entre vós; e em
parte creio, pois deve haver também heresias entre vós, que eles aprovados podem ser manifestados entre você.
I Coríntios 11:18-19
Neste versículo, Paul está levando sua tentativa de impor a sua ideologia, sobre as mulheres, em suas
congregações, sugerindo que aqueles que não concordam com ele são hereges e que a Congregação tem dentro
de suas fileiras os hereges. No presente, se Paul fosse ter lido tudo isto que escrevi, que aborda o meu desacordo
com ele, e como eu têm demonstrado que a atitude em relação às mulheres não é o que Deus pretende, ele me
condenaria como sendo um herege. Portanto, cabe a cada um de vocês para decidir com base no que Paul tem
escrito e o que eu tenho dado como refutação, e o que a Bíblia mostra como a atitude de Deus em relação às
mulheres, que é que isso é um erro.

A ceia do senhor
Quando nos reunimos
Quando nós entramos juntos, portanto, um lugar, isto é... não para comer a ceia do senhor. I
Coríntios 11:20

Não sei se mais alguém tem notado isso, mas neste versículo acima de Paul passou de uma discussão
sobre as mulheres na igreja e depois saltou para uma discussão completamente separada, que não pode ver
nenhuma relação com o que ele estava falando de antes.
Se algum de vocês leu as lições incluíam nesta página da Web, você deve se lembrar, que eu tinha
queixa que o versículo do capítulo numeração sistema, às vezes rompeu um assunto fazendo parecer que a
discussão acabou, quando na verdade o verso seguinte ou dois foi uma continuação da discussão.
Neste versículo acima, ele vai apenas na direção oposta. O versículo acima, sendo o início de um outro
assunto deve, portanto, sido numerado como um capítulo separado do capítulo 11. Esta mudança completa no
assunto dita isto, tanto quanto eu estou preocupado. Mas deixe-na ler, para ver se há uma correlação com o tema
das mulheres e o de vir juntos no que se refere a comer refeições.
O que Paul parece estar dizendo no versículo acima é esta; "Quando viemos juntos em congregação,
não viemos juntos para ter uma refeição", nosso propósito de vir juntos é na irmandade da fé. Só porque uma
congregação pode vir juntos e ter uma refeição juntos, não faz essa refeição uma ocasião especial como
observar a ceia do senhor.
No versículo acima, Paul sai bem e nos diz, "isto é não comer a ceia do senhor." Em que Paul está nos
dizendo que esta nova discussão em que está envolvido não é sobre a ceia de Lordes, então por que acha que
Paul traz a tona o assunto sobre a ceia do senhor?

Cada um tem seu próprio jantar
Para em comer todos nos tira antes outro sua própria ceia: um tem fome e outro é bêbado. I Coríntios
11:21
Meu entendimento de que Paul está dizendo aqui é que alguns de nós estão melhores financeiramente e
como tal, somos capazes de comprar e comer uma melhor qualidade e uma maior quantidade de comida do que
outros, que não está tão bem. Portanto, cada um temos nossa própria ceia para comer, e que o melhor é que nós
não ostentá-nosso lugar na sociedade na frente daqueles não tão bem fora.
Se você está tendo um bife para o jantar, porque você pode, mas seu vizinho só pode pagar um
Hamburgo, então é rude e humilhante para você comer na mesma mesa como seu vizinho. Portanto, o que Paul
parece estar dizendo é quando vamos à igreja, deve ser para a adoração de Deus e não para ter uma refeição
comunal com outras pessoas da nossa congregação.

Comer em casa
o que? Haveis não casas para comer e beber? ou vós desprezam a Igreja de Deus e que não não tem
vergonha? O que devo dizer a você? Devo elogiá-lo nisto? Eu te louvo não. I Coríntios 11:22
Este versículo, em seguida, dá suporte ao meu entendimento acima. Evidentemente, veio a ser um
costume entre as congregações precoce, que quando as pessoas reuniram-se no seio da igreja, que eles também
iria participar em ter uma refeição juntos, mas cada um trouxeram sua própria comida e alguns tinha muito e
outros pouco. Paul está dizendo essas congregações que se trata de um mau costume, pois revela a disparidade
entre a capacidade financeira das pessoas na mesma congregação.
Paul está dizendo que ao invés de vir à igreja com a intenção de ter a sua refeição, você deve comer em
casa e trazer nada com você à igreja. Desta forma, não envergonha ninguém que tenha menos do que você pode
ter.

Comunidade comida
Na fronteira América, onde as pessoas viviam longe removido do outro prédio que eles usaram como a
Igreja Assembléia, é necessário um dia inteiro de vai e de voltar da igreja, portanto, era necessário que eles
trouxeram comida com eles. Essas pessoas, percebendo a preocupação de Paul combinaram seus alimentos
juntamente com os outros da Congregação em uma variedade de estilo buffet, do qual todos podem escolher o
que eles queriam comer. Desta forma, que ninguém estava envergonhado por qualquer outra pessoa, os muitos
como eles foram capazes, contribuíram para a refeição comunal.

A última ceia
Pois tenho recebido do senhor que que também entreguei a ti, que o Senhor Jesus na mesma noite em
que foi traído tomou o pão: e quando ele tinha dado graças, ele é freio e disse: "Tomai e comei: isto é meu
corpo, que é quebrado por você: este fazer em memória de mim. Depois da mesma maneira também tomou o
cálice, quando ele tinha a ceia, dizendo: "este cálice é o novo testamento no meu sangue: isto fazei vós, tão
freqüentemente como vós bebem, em memória de me I Coríntios 11:23-25
Nos três versos acima, Paul está dando a referência para o que se tornou conhecido como a última ceia,
onde em Jesus mostrou simbolicamente o cumprimento da adoração verdadeira e correta de Deus conforme
exigido pela nova ou terceiro convênio, que você pode encontrar em Matthew 26:26-28 .

Para melhor compreender o contexto do que Paul está dizendo acima e vai dizer nos versos seguintes,
primeiro precisamos ter uma melhor compreensão de por que Jesus e os apóstolos sentou-se para partir o pão
juntos e em que momento do dia isso tudo aconteceu.
O por que se relaciona com o fato de que era o primeiro dia da observação a semana da Páscoa, e que,
no primeiro dia, a besta de Páscoa é para ser comido como uma lembrança de tudo o que Deus fez para liberar
os primeiros israelitas da escravidão egípcia.
A hora do dia é da noite desse primeiro dia e é, portanto, a refeição da Páscoa que Jesus e os apóstolos
estavam envolvidos em comer.

Compreendendo a refeição da Páscoa
Agora é necessário para compreendermos a importância da refeição da Páscoa que Jesus e os apóstolos
estavam levando a observância de.
E aconteceu que, quando Jesus tinha terminado todas estas palavras, ele disse a seus discípulos:
"Sabeis que depois de dois dias é a festa da Páscoa, e o filho do homem é traído para ser crucificado."
Matthew 26:1-2
Você vê, que que se tornou conhecida como a "última ceia", começou como uma observância da
primeira festa da Páscoa. A Páscoa é uma observância de uma semana que começa o décimo quarto dia do mês
que chamamos de março, até o vigésimo primeiro dia do mesmo mês ou uma observação de sete dias. As
instruções de como manter a Páscoa é mostrado nos versos seguintes.
e este dia será a vós para um memorial; e guardares isso uma festa ao senhor pelas suas gerações;
guardares isso uma festa por uma ordenança para sempre. Êxodo 12:14
Eu tenho há muito tempo acredita-se que a observância da Páscoa era uma exigência da segunda aliança
que Deus fez com os primeiros israelitas que se seguiram Moses fora do Egito, e todas as gerações depois da
nação de Israel, que é quem o segundo pacto aplica-se para e não para aqueles que são os Santos de Deus, que
estão sob a nova ou como eu lhe chamo o terceiro pacto.
Deus mostrou-me algo que me diz, que a observância da Páscoa na verdade se aplica para aqueles que
são os seguidores dos ensinamentos de Jesus e, portanto, fazem parte do terceiro convênio também.

Lembre-se: Deus não fala apenas para aqueles dos primeiros israelitas, no versículo acima do livro
de Êxodo, mas para todas as gerações futuras dos israelitas.

Lembre-se também: que um israelita é qualquer pessoa, quem

guarda os mandamentos de

Deus e com o primeiro advento de Cristo, tem o testemunho de Jesus Cristo. Isso significa que você e eu,
que abraçam os ensinamentos de Jesus e manter os dez mandamentos como tendo sido cumprido e reforçada
por Jesus, estão também sendo falados que por Deus nos versículos acima e seguintes. Isso me diz que como os
Santos de Deus também será necessário para manter a observância da Páscoa.

14 de março
Sete dias serão podereis comer pães ázimos; até o primeiro dia vos devem guardar fermento fora de
suas casas: para todo aquele que come fermentados pão desde o primeiro dia até o sétimo dia, aquela alma
deve ser cortada de Israel. Êxodo 12:15
A observância da Páscoa começa no décimo quarto dia de março, sem consideração a que dia da
semana que cai em cima. De ano para ano, o dia da semana será diferente e às vezes, o primeiro e, portanto, o
último dia da Páscoa pode cair no dia de sábado, mas na observância da Páscoa, o dia de sábado não é dada
consideração.

Pão ázimo
Não tenho certeza por que Deus é tão exigente sobre o comer dos pães ázimos, mas Deus é, e como tal
que desejam dar uma adoração verdadeira e correta para o nosso criador, devemos fazer como os mandamentos
de Deus, mesmo quando não entendemos a que propósito é servido por que exige de nós.
Deus dá um pouco de explicação nos versos seguintes.
Não comerás nenhum pão levedado com ele; sete dias tu deverás comer pães ázimos com isso, mesmo o
pão da aflição: para vós chegastes diante da terra do Egito em teres: que tu possas me lembro do dia quando
tu chegastes para trás fora da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Deuteronômio 16:3
Se você ler toda a história do Êxodo e a observância da Páscoa, você vai entender o que as pessoas não
tiveram tempo para colocar o fermento na massa pão na noite em que Deus trouxeram a morte para baixo sobre
o primeiro nascido do Egito. Por este motivo, a fim de se lembrar que sua partida do Egito estava em teres, e
que Deus quer que eles se lembram de quando comer pães ázimos.

Cortando-se de Israel
Tem sido meu entendimento até saber, que o que Deus está dizendo, que alma deve ser cortada de
Israel, refere-se a nação de Israel e não da Congregação, porque a Páscoa aplicados somente para aqueles sob o
segundo pacto, nisso estou errado.
Sete dias serão podereis comer pães ázimos; até o primeiro dia vos devem guardar fermento fora de
suas casas: para todo aquele que come fermentados pão desde o primeiro dia até o sétimo dia, aquela alma
deve ser cortada de Israel. Êxodo 12:15:
No versículo acima, Deus está se referindo a ser cortado das congregações dos israelitas, ou os Santos de
Deus.
Se você não obedecer a Deus em todas as coisas, mesmo aqueles que você não entende, então você está
sendo desobediente à palavra de Deus, e que você remove sendo justos aos olhos de Deus. Se você é injusto,
então sua adoração fica aquém do que os mandamentos de Deus e sua adoração, portanto, é em vão.

Minha conclusão
Isso então me diz que aqueles que são os seguidores dos ensinamentos de Jesus são sujeitos a
manutenção da observância da Páscoa, assim como foram os primeiros israelitas, e isso inclui não comer
qualquer fermento em seu pão.

Uma santa convocação
e no primeiro dia haverá uma santa convocação e no sétimo dia haverá uma santa convocação para
você; não há forma de trabalho será feita neles, que todo homem tem que comer, que só pode ser feito de você.
Êxodo 12:16
O primeiro dia da semana da Páscoa e o último dia da semana da Páscoa haverá uma santa convocação.
A palavra "convocação" é definida como:
1. uma grande sessão solene,
2. a convocação de uma reunião formal,
3. geralmente considerada uma reunião dos membros sênior de uma igreja ou congregação.
Como usado no versículo acima, aplica-se a toda a Congregação e não apenas os membros seniores.

Usando a palavra "Santo" como um qualificador de tipo de convocação, Deus pretende que este
encontro é religioso na natureza e, portanto, é uma parte importante da adoração do Deus verdadeira e correta.
O que é então a dizer-me, é que existem duas festa que fazem parte da observância da Páscoa, a primeira
é a ser realizada no décimo quarto dia do mês de março, e a segunda é a ser realizada no vigésimo primeiro
dia do mês de março.

Nenhum trabalho feito
Deus então continua a incumbir-se de que vai não haver nenhum trabalho feito em dois dias. Desta
forma, Deus pretende que esses dois dias, o primeiro e o último dia da Páscoa, estão a ser tratados da mesma
forma como é o dia de sábado, em que vai não haver nenhum trabalho realizado por qualquer pessoa na
Congregação ou que pode ser definida como um israelita.

Lembre-se: estes dois dias pode ou não pode cair no dia de sábado, mesmo assim, eles devem ser
observados como é o dia de sábado, exceto que a preparação do alimento é permitida para estes dois dias,
Considerando que tais atividades, tais como a preparação de refeições, não são permitidas no dia de sábado.

Jesus e a Páscoa
Este então nos leva à observância da Páscoa que Jesus e os apóstolos estão metidos. Isso também me
mostra que porque Jesus é observar a Páscoa que nós devemos também, como seguidores de Jesus Cristo.
Agora o primeiro dia da festa dos pães ázimos os discípulos vieram a Jesus, dizendo-lhe: "onde queres
tu que preparamos para ti para comer a Páscoa?" Matthew 26:17

Tome nota: o versículo acima está dizendo que é o primeiro dia da Páscoa, em oposição à última ou
o sétimo dia da Páscoa.
Nós sabemos do que precede, que este é o primeiro dia da Páscoa, e que se trata, portanto, a refeição e
Santa convocação do primeiro dia da Páscoa. É durante esta refeição do primeiro dia da observação da Páscoa
que o animal sacrificado deve ser comido como dado sob o Pacto de segunda.

Como eles estavam comendo
e como eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e abençoado e de freio e deu aos discípulos e disse,
"leve, comer; Este é o meu corpo." Matthew 26:26

Partir o pão
Tome nota: O versículo acima nos diz que Jesus e os apóstolos já estavam comendo antes de Jesus
toma o pão e quebras. Eu indico é para mostrar que o ato de quebrar o pão, por si só não tem significado
especial ou significado; simplesmente significa que eles estavam já sentou-se e já estavam comendo sua
refeição.
Quando Jesus, então, parte o pão, Jesus está usando o pão como um exemplo simbólico de seu corpo que
está quebrado e seu sangue que é derramado, para o perdão dos pecados daqueles que são os Santos de Deus.
Desta forma, Jesus está dando instrução você e eu, como um aspecto da adoração verdadeira e correta de Deus.
Eu apontar isto para fora, porque isso foi dito para mim por vários, incluindo um par de ordenados
pastores cristãos, que o termo, "quebra de pão", refere-se a uma Santa convocação, Considerando que eu
insisto que o termo é um coloquialismo e foi usado em relação a qualquer momento que as pessoas sentaram-se
para comer uma refeição, e não apenas em uma santa convocação.
Para mostrar que estou correto, quero salientar, que o versículo acima diz-nos que já tinham começado a
comer, e ao fazê-lo já estavam envolvidos no ato de partir o pão .
É verdade que este foi o primeiro dia da Páscoa e que este encontro foi de fato uma santa convocação,
mas a frase, "partir do pão," foi usada em relação a todas as refeições e ocasiões não apenas especiais.

Sangue do novo testamento
e ele tomou o cálice, deu graças e deu-lho, dizendo: "Bebei todos; para isto é o meu sangue do novo
testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Matthew 26:27-28
Desta forma Jesus é usando o pão e o vinho para simbolizar não só o sacrifício dele, mas que por causa
de seu sacrifício, "muitos" para a remissão dos pecados. Eu destaquei a palavra "muitos" Hammer, em casa, o
fato de que Jesus não está dizendo a toda a humanidade, mas que "muitos" saberia a remissão de seus pecados.
É de salientar que apenas aqueles que se qualificam como os Santos de Deus, terá seus pecados perdoados. Se
você rejeita os ensinamentos de Jesus e é desobediente para os mandamentos de Deus, seus pecados não serão
perdoados. Isto é importante, porque tantos cristãos pensam que o sacrifício de Jesus, dá perdão a toda a
humanidade, quando este versículo deixa claro, que apenas "muitos" será perdoado.

Se você vive sua vida em pecado e não se arrependem aqueles pecados e pedir perdão a Deus, como
você pode pensar que em Jesus você ainda ser perdoado e que você vai encontrar o seu caminho, por causa da
graça de Jesus, no céu?

Lembre-se: Deus nos diz que ama a Deus, por ser obedientes a sua palavra ou você mostrar-se
como odiar a Deus por ser desobediente. Somente aqueles que são os obedientes a palavra e a lei de Deus
qualificam como sendo os Santos de Deus.

A Páscoa e o terceiro convênio
Como referi anteriormente, a Páscoa não é apenas da responsabilidade daqueles coberto sob o segundo
pacto entre Deus e a nação de Israel, não é que a nação de Israel era composta somente os Santos de Deus, ou os
israelitas, mas que também tinha em sua população aqueles que não acreditavam e, portanto, falha ao ser
definida como um israelita. É para aqueles que são os israelitas que Deus ordenou que a Páscoa seja mantida.
Embora a maioria da nação de Israel a Páscoa no momento essa caminhada de Jesus entre nós, nem todos que
fez eram na verdade israelitas como eles são definidos, simplesmente porque eles não guardam toda a lei de
Deus.
Nós, que são os seguidores dos ensinamentos de Jesus, são aqueles que abraçam e obedecer os
ensinamentos, que incluem a manutenção dos dez mandamentos, mas há muitos que não manter tudo que Jesus
ensinou mas que mesmo assim chamada próprios cristãos. As religiões que se intitulam Christian, não estou
ciente de qualquer um que realmente manter a Páscoa, como ele é ordenado para ser mantido por Deus nos
livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio.

Sacrifício de animais
Aqui é a coisa que eu quero salientar, no entanto. Com o sacrifício de Jesus, não existe um subsídio ou
mandamento que israelitas envolver-se no sacrifício de animais por mais tempo. Como tal o comendo da besta
da Páscoa não é mais necessário. Isso não significa que os seguidores dos ensinamentos de Jesus já não são
obrigados a observar a Páscoa, porque não quer dizer que, apenas significa que Jesus substituiu o comer da
Páscoa besta com outra coisa.

Pão e vinho
Em Jesus dando o simbolismo do seu corpo e sangue, o pão e o vinho, Jesus substitui o sacrifício e a
comer de um animal com o partir do pão e beber do vinho, mas apenas como ele é mostrado por Jesus para ser
feito. Esta eleva-se a Jesus é a Páscoa de novo para o povo da nova aliança. Tudo é o mesmo que com a antiga
Páscoa, exceto que não há nenhum sacrifício de um animal, que passa a ter o partir o pão e o beber do vinho.
Somos ainda obrigados a observar a Páscoa, porque é necessário como uma forma de manter na nossa
memória e das gerações futuras, tudo o que Deus fizeram para os Santos de Deus na pessoa dos primeiros
israelitas, em trazê-los do cativeiro e tornando-os uma nação dos fiéis, mesmo se nós somos já não uma nação
com fronteiras.
Todos os outros aspectos da Páscoa ainda devem ser mantidos, no primeiro dia começa o décimo quarto
dia do mês de março e o último dia é sobre o vigésimo primeiro dia de março. Vai não haver nenhum trabalho
feito no primeiro dia ou o sétimo dia da celebração da Páscoa, e não devemos comer o pão que é fermentado.
Apenas o pão ázimo é para ser consumido.
É sobre esses dois dias, o primeiro e o sétimo que estamos a ter a ceia de lordes e mais uma vez
participar da promulgação simbólica do"Quebrando o pão e beber do vinho".

Por favor, tome nota: Não é o vinho fermentado que é necessário. Quando Jesus transformou a
água em vinho, era o que hoje chamamos de suco de uva e do vinho não fermentado. Isso é mostrado,
comparando o bom vinho de todos os outros vinhos. Está tudo bem se você deseja usar o vinho fermentado
nesta cerimónia, mas aqueles que como eu, que não bebem álcool de qualquer tipo, podem usar suco de uva em
vez disso.
A razão, portanto, que Jesus partiu o pão e bebemos o vinho era dar o novo pacto Santos de Deus, uma
nova Páscoa.

O novo testamento
Depois da mesma maneira também tomou o cálice, quando ele tinha a ceia, dizendo: "este cálice é o
novo testamento no meu sangue: isto fazei vós, tão freqüentemente como vós bebem, em memória de me" I
Coríntios 11:25

As palavras, "em memória de mim," não se aplica a lembrar de Jesus, o homem de carne e sangue, mas
os ensinamentos de Jesus e nosso abraço desses ensinamentos e nossos esforços para viver pela moralidade de
Deus como ensinada por Jesus e de acordo com os dez mandamentos.

Lembre-se: Jesus define um Santo de Deus da seguinte maneira.
"Aqueles que manter os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." Apocalipse 12:17
Com esse entendimento de que um Santo ou um israelita é, também entende-se que como tal deve
observar a Páscoa e realizar esta fração do pão e beber do vinho como uma lembrança daquelas coisas que Deus
fez para trazer o povo do Egito, mas também para manter em nossa memória os ensinamentos de Jesus Cristo,
bem como o sacrifício da sua vida mortal para a remissão dos nossos pecados.

Até vir
Para tanto quanto vós comem este pão e bebem este cálice, fazeis shew a morte do senhor até que ele
venha.... I Coríntios 11:26
As palavras, "até venha" é uma referência para o segundo advento de Cristo, que é para dizer, desde há
gerações dos Santos de Deus, e até a volta de Jesus, Jesus está comandando todos os fiéis para realizar essa
observância da Páscoa, como Deus, Jesus ordenou.

Jesus cumpre
É desta forma que Jesus cumpre a Páscoa. Como originalmente dado, um animal foi usado como um
sacrifício simbólico que apontavam para o advento de Cristo. Com Jesus, usando o simbolismo da quebra do
pão, o sacrifício de um animal é mais exigido ou permitido.

Um aviso
Portanto todo aquele que deve comer deste pão e beber este cálice do senhor, indignamente, será
culpado do corpo e sangue do senhor. I Coríntios 11:27
Compreende as implicações de por que o Paul usa a palavra, "indignamente," no aviso acima?
Sob o segundo convênio somente aqueles que eram cidadãos da nação de Israel, quer sejam israelitas ou
não, foram autorizados a comer as duas refeições da Páscoa. É esta mesma restrição que Paul está falando no
versículo acima.

Se você se considera um cristão, mas apenas dar o serviço de bordo para ser um cristão e não viver
como os ensinamentos de Jesus nos diz para fazer, por não observar o sábado no sétimo dia, ou qualquer dos
outros mandamentos, então você não é um Santo de Deus e como tal não é digno de participar da ceia Lordes.
Por causa de sua indignidade e sua hipocrisia de participando da ceia Lordes, você é culpado da morte de Jesus,
como se você fosse um dos presentes naquele dia, que o condenou e crucificou.

O indigno
Este aviso é importante, porque Jesus nos diz que todos aqueles que receberem a marca da besta, que são
aqueles que ficam aquém dando adoração verdadeira e correta de Deus, serão tratados com o mesmo nível da
ira de Deus como será Satanás. Todos aqueles que dar serviço de bordo para ser de Cristo, mas fazer não manter
todos esses imperativos morais ensinados a nós por Jesus e não manter e obedecer todos os dez mandamentos e
são hipócritas e indignos de participar da ceia do senhor.

Juiz se
, Mas deixe um homem examinar-se e então deixe que ele coma desse pão e beber esse copo. I Coríntios
11:28
Para "Examine si mesmo" é comparar a mesmo, suas crenças e suas práticas com os ensinamentos de
Jesus e os dez mandamentos. Se você está confiante de que você é, de fato, em obediência a palavra de Deus, e
você é um Santo de Deus por causa de sua justiça em conformidade com as maneiras de Deus, então você pode
participar do jantar Lordes. Se você encontrar que você caí por ser um israelita, então não composto de seus
pecados por participar do jantar do senhor.
Para ele que come e bebe indignamente, come e bebe a condenação a mesmo, não discernindo o corpo
do senhor. Por causa disto, muitos são fracos e doentios entre você e muitos dormir. I Coríntios 11:29-30
A palavra "percepção" é definida como:
1. Para ver ou notar algo que não é muito clara ou óbvio,
2. para ser capaz de distinguir entre duas ou mais coisas .
Um exemplo disso é que você mantenha e observar o primeiro dia da semana como o sábado de Lordes,
mesmo que Deus deixa muito claro que o sétimo dia da semana é o dia de sábado do senhor. Êxodo 20:10 .
Porque se nós julgássemos a mesmos, nós não devemos ser julgados. I Coríntios 11:31

Se você estiver disposto a olhar criticamente para si mesmo e comparar o que Deus tem ordenado e
instruídos contra suas crenças e suas práticas, e quando você vê que você está fazendo, não como Deus diz, mas
de forma diferente ou em oposição ao que Deus ordenou e então ajustar-se a ser obediente à palavra de Deus,
então não haverá nenhuma razão para Deus para julgá-la.

Lembre-se: Quem são os Santos de Deus e desse modo são justos aos olhos de Deus não terá que
enfrentar o julgamento no dia do juízo, para eles vão já ter sido levantados nas nuvens para estar com Jesus
quando ele voltar, porque eles já são perfeitos aos olhos de Deus. Aqueles que permanecem, portanto, devem
ser julgados.
, Mas quando somos julgados, são repreendidos do senhor, que não devem ser condenados com o
mundo. Portanto, meus irmãos, quando vieram juntos para comer, mais tardar um para o outro. E se qualquer
homem fome, deixe-o comer em casa; que vós Vinde juntos não a condenação. E o resto irá definir em ordem
quando venho. I Coríntios 11:32-34
O Paul tem escrito tudo o que ele tem razão se relaciona com o desejo de Deus, que lendo estes castigos
seções e pelo Paul, vamos tomar conhecimento do nossos próprio comings curtos e, assim, aprender a justiça
por causa deles. Se não ouvir, ou tomar conhecimento, então estamos vai ser condenados a danação.
A frase, "Tarry um para o outro," refere-se a tomar o tempo antes de ir ao encontro de comer
sua refeição, ao invés de levar comida com você para ser comido na frente daqueles não tão
bem fora como você está, em outras palavras, ser atencioso com os outros que você não
envergonhar ou ofendê-los .
Como você pode ter o aviso, não há nenhuma correlação entre a conversa de Paul dos primeiros 19
versículos do capítulo 11 do livro de I Coríntios sobre mulheres e sua conversa nos últimos vários versos que se
relaciona com juntando na Congregação e refeições, e é por esse motivo, tenho queixa relativa como o versículo
do capítulo sistema de numeração é usado.

Partir o pão
A frase, "o partir do pão," nada mais é do que um coloquialismo e foi usada por pessoas muito antes de
Jesus partiu o pão durante a última ceia.

Aqueles que não concordam
Há alguns cristãos que tendo leu ou ouviu o que eu tenho que dizer, no que diz respeito a quebra de pão,
rejeitar minha compreensão da frase e manifestou seu desacordo, enviando-me e-mails, que você também pode
fazer, vá nesta página Web, sob o título, "entrar em contato conosco."
O seguinte é uma tal resposta. Eu coloquei essa palavras de pessoas em uma fonte diferente do que
aquelas palavras que são o meu comentário a fim de tornar mais fácil para o leitor a diferenciar entre quem as
palavras são de.

Sábado dia primeiro uma mentira
Os discípulos de Jesus encontrou o primeiro dia da semana para compartilhar comunhão
em memória da morte do senhor. Peculiar que eles não fizeram isso no sábado ou até mesmo
ou sexta-feira dia que sempre Jesus instituiu, originalmente. Em vez disso, eles escolheram o
domingo o primeiro dia da semana. Isso é porque o primeiro dia da semana que vem a ser
também o 8o dia do ciclo, o novo dia é um novo pacto sobre novas promessas e Jesus
ressuscitou dos mortos.
Deixe-me acabar com isso fim de dar compreensão do erro sendo feito aqui. A refutação acima se
relaciona com o seguinte verso.

Primeiro dia Sabbath
E sobre o primeiro dia da semana, (domingo), quando o discípulo chegou junto para partir o pão, Paul
pregou-lhes, prontos para partir no dia seguinte; e continuou seu discurso até meia-noite . Atos 20:7
O desacordo sobre o "partir do pão," se relaciona com o maior desacordo sobre qual dia é o verdadeiro
dia de sábado, o primeiro dia da semana ou o sétimo dia da semana. Eu considero o mal-entendido do
significado da frase, "quebra de pão," como sendo no centro do mal-entendido sobre a aceitação do primeiro
dia, (domingo), como sendo o verdadeiro dia de sábado.

Por que Paul partiu o pão
O desacordo sobre a finalidade da refeição acima refere-se à compreensão ou incompreensão por que os
discípulos reuniram-se em primeiro lugar.

Não vejo nada de palavras neste versículo, nem em qualquer um dos versos que antecederam a este ou
após este que nos diz que esta refeição que Paul está tomando parte no primeiro dia da semana, tinha alguma
coisa a ver com a observância do sábado, nem da observância da Páscoa.

Não suportado pela escritura
Esta pessoa, vamos chamá-lo Joe, que está dando o desacordo, declara que " os discípulos de Jesus,
nos conhecemos no primeiro dia da semana, para partilhar a comunhão em memória da morte
de Jesus ." Não há nada nos versos acima escritos por Paul, que nos diz que este é, na verdade, foi por Paul e
essas pessoas partir desta congregação estão vindo juntos.
Como eu vejo, Joe está colocando palavras na boca de Paul. Quando você lê as escrituras, é necessário
que você aumenta, nem diminuir o que Deus tem dito, e porque Paul é o Profeta de Jesus, o que ele tem escrito
não suas palavras, pelo menos neste caso, mas a palavra de Deus-Jesus.
É por causa deste falso entendimento; Por que Joe então continua a dar a questão de saber por que eles
foram motivados a participar desta comunhão no primeiro dia da semana, ao invés do sábado ou qualquer outro
dia.
"Que eles não fizeram isso no sábado ou até mesmo na quinta ou sexta-feira, dia que
nunca Jesus instituiu que, originalmentepeculiar".
Mais uma vez, no entanto, Joe deu um falso entendimento com as palavras, " dia que sempre Jesus
instituiu que, originalmente ." Não há nada na Bíblia falada por Jesus, no qual Jesus fala de ou dá instruções
da observância do sábado em qualquer dia que como ele é ordenado por Deus no quarto mandamento. Que Joe
está sob a impressão ou mal-entendido que Jesus então instruir, adiciona ao seu erro.
' Em vez deles escolheu domingo o primeiro dia da semana. Isso é porque é um novo
pacto sobre novas promessas, e Jesus ressuscitou dentre os mortos, o primeiro dia da semana
que vem a ser também o 8º dia do ciclo, o novo dia. "
Mais uma vez, Joe está mostrando seu erro. Joe está dizendo que Paul e os outros "escolheu o
domingo," quando não há nada em que Paul tem escrito que há qualquer tipo de escolha. Eles não escolhi
domingo para que esta refeição, era hora do jantar e sentaram-se para baixo para comer, isso é tudo. Não há
nenhuma ocasião especial mencionado em que Paul tem escrito, portanto, supor que foi na observância de uma
santa convocação, é colocar palavras na boca de Paul.

Como já disse no início deste capítulo, a ceia de Lordes é realizada durante a noite do primeiro e sétimo
dia da Páscoa, como uma lembrança de tudo o que Deus fez para trazer os israelitas do Egito, mas também para
manter em memória que Jesus sacrificou sua vida mortal que poderia ser o resto de nós reconciliou com Deus
em sua misericórdia e sua graça.
A ceia do senhor e Jesus quebrando do pão, portanto, tem tudo a ver com a Páscoa e nada a ver com o
sábado. Em que a Páscoa já tinha passado como é dada no versículo seguinte, portanto isto vindo juntos de Paul
e outros discípulos, não tem nada a ver com a Páscoa, ou com o sábado como Joe teria que nós acreditamos.
e nós navegou longe Philippi após os dias dos pães ázimos e veio-lhes a Trôade, em cinco dias; onde
nós morada sete dias. Atos 20:6
Como você pode ver, este versículo nos informa que a Páscoa já passou antes de Paul atinge a Trôade e
senta-se para ter uma refeição com alguns de sua congregação. É por estas razões, e porque eu sei dos históricos
escritos fora da Bíblia, a frase, "quebra de pão", significa simplesmente se sentar para jantar, com nenhum
outro significado especial implicado.
É esta má interpretação dos escritos de Paul que é um exemplo perfeito de uma das maneiras que
Satanás diz mentiras dele. É através de mentiras de Satanás que aqueles como Joe são enganados da verdadeira
palavra de Deus e a adoração do Deus verdadeira e correta. Nesta interpretação de algo escrito por Paul, Joe
acha que para observar o sábado no primeiro dia da semana é aceitável por Deus, quando o oposto é verdadeiro.
Tal é o resultado dos enganos de Satanás.
Quando Satanás podem confundir ou enganar-nos para observar o sábado em um dia que não seja o que
Deus ordena, ele nos coloca em desobediência os mandamentos de Deus e como tal nos remove de retidão.
Jesus nos diz, que somente os justos vão chegar a conhecer Deus.
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