Os escritos de Paul
Capítulo 7
Dons espirituais
Ídolos mudos
Agora sobre dons espirituais, irmãos, eu não teria você ignorante. Sabeis que fostes gentios, levados a
estes ídolos mudos, mesmo como vós foram levados. I Coríntios 12:1-2

Lembre-se: que que Paul está escrevendo está sendo dirigido para as pessoas das congregações
cristãs na cidade de Corinthia, a maioria dos quais eram gentios antigos, e não aos judeus especificamente.
Antes de converter a Cristo, os gentios tinham sido membros de cultos pagãos e recebeu adoração como
"ídolos mudos." Tendo isso em mente dá contexto ao que Paul está prestes a escrever.
Paul se refere "ídolos mudos," porque estátuas ou pinturas ou esculturas de deuses pagãos, não têm
mente, não tem vida e, portanto, são burros e incapazes de pensamento ou discurso.
Portanto dou-lhe a entender, que nenhum homem falando pelo espírito de Deus chama Jesus
amaldiçoado: e que ninguém pode dizer que Jesus é o senhor, mas pelo Espírito Santo. I Coríntios 12:3
Se você é um seguidor dos ensinamentos de Jesus, e como tal sabe Jesus ser Deus na carne de um
homem, então você sabe que Jesus é Deus e como tal não pode ser amaldiçoado.
A palavra "maldito" é definido como: horrível ou odioso, condenado, suportando os efeitos
de uma maldição .

Diversidades de dons
Agora há diversidades de dons, mas o mesmo espírito. E as diferenças das administrações, mas o
senhor mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. I Coríntios 12:46

Independentemente dos talentos que Deus lhe concedeu e esses talentos diferentes, concedidos à outra
pessoa, todos eles foram conferidos pelo mesmo Deus.
Há aqueles que recebem o talento de grandes cantores e outros que são grandes dançarinos e outros, que
têm talento no estudo das Ciências, mas todos são filhos de Deus e era Deus, o pai que deu a cada um daqueles
talentos que possuem.

Nosso lucro pessoal
, Mas a manifestação do espírito é dada a cada um para lucrar em cima. Para a um é dada pelo espírito
a palavra da sabedoria; a outra palavra de conhecimento pelo mesmo espírito; a outra fé, pelo mesmo espírito;
para outro os dons de curar, pelo mesmo espírito; a outra o trabalho dos milagres; a outra profecia; a outro
discernimento de espíritos; a outra os tipos de mergulhadores de línguas; a outro a interpretação de línguas. I
Coríntios 12:7-10
Todos nós, que pode ser chamado de homem, me deram presentes de Deus. Como usamos esses
presentes são até cada um de nós. Mas como eles são concedidos por Deus, é Deus que fazemos intenção usar
daqueles presentes na glória de Deus o pai e não em nossa própria glória.
, Mas todos estes Opera que um e o mesmo espírito, dividindo a cada homem solidariamente como ele
será. I Coríntios 12:11
Cada dom ou talento são aqueles individualmente e são dadas de acordo com a vontade de Deus, no seu
prazer.

Parábola do corpo humano
Para como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros de um corpo, sendo muitos, são um
só corpo: assim também é Cristo. I Coríntios 12:12
Como membros da Igreja de Cristo, cada um de nós temos nossos próprios talentos especiais. Quando
podemos unir nossos talentos com os outros membros da Igreja de Cristo, que muitos indivíduos ficam uma
única unidade, os filhos de Deus.

Fiz um em Cristo
Para por um espírito são todos nós batizados em um só corpo, nós sejam judeus ou gentios, se podemos
ser vínculo ou livre; e foram todos feitos para beber em um só espírito. I Coríntios 12:13

Paul está fazendo o processo que não importa se você usar para ser um judeu ou um gentio, uma vez que
você dá a sua vida a Deus-Jesus nós muitos tornam-se Unidos como uma igreja de Cristo.
Para o corpo é não é um membro, mas muitos. Se disser o pé; "Porque eu não sou a mão, eu não sou do
corpo;" é, portanto, não do corpo? E se a orelha deve dizer: "Porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo;"
é, portanto, não do corpo? I Coríntios 12:14-16
Como o corpo humano é composto de muitas partes, todos trabalhando para o benefício do corpo único,
muitos são mesmo assim, um, o corpo.
Se o corpo todo fosse olho, onde estava a audiência? Se toda a ouvia, onde estava o cheiro? Mas agora
tem Deus os membros cada um no corpo, assim como tem ele satisfaz. E se fossem todos um membro, onde
estava o corpo? I Coríntios 12:17-19
, Mas agora eles são muitos membros, ainda mas um só corpo. I Coríntios 12:20
e o olho não pode dizer para a mão, "Eu não preciso de ti:" nem novamente a cabeça para os pés, "Eu
não preciso de você." Ou melhor, muito mais os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são
necessários: e os membros do corpo, que pensamos ser menos honrado, sobre estes nós conferem honra mais
abundante; e nossas peças impróprio tem formosura mais abundante. I Coríntios 12:21-23
As diversas peças se juntam e formam o único corpo.
Para nossas peças graciosa não precisam: mas Deus hath moderou o corpo juntos, ter dado a honra
mais abundante para a parte que faltava: que não deve haver nenhuma cisma no corpo; mas que os membros
devem ter o mesmo cuidado de um para outro. I Coríntios 12:24-25
E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele; ou um membro é honrado, todos os membros
se regozijam ao proprietário. I Coríntios 12:26

O corpo de Cristo
Agora sois o corpo de Cristo e membros em particular. E Deus tem alguns na igreja, primeiros
apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar professores, depois que milagres, depois dons de
curas, ajuda, governos, diversidades de línguas. I Coríntios 12:27-28
Sou um discípulo de Jesus e eu nos esforçamos continuamente para a perfeição de um Santo de Deus,
mas não sozinho sou uma igreja nem uma congregação. Quando nós que somos discípulos de Jesus se unem

formamos uma congregação ou uma igreja, e com outras congregações e igrejas em todo o mundo, compõem a
Igreja de Cristo.
Como indivíduos, nós temos nossos próprios talentos que damos, em seguida, na glória de Deus, cada
um único dos outros.
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos os professores? São todos os trabalhadores de
milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Tudo o que interpretar? Mas sinceramente
cobiçam os melhores presentes: e ainda shew eu vos um caminho mais excelente. I Coríntios 12:29-31
Embora Deus deu a cada um de nós nossos próprios talentos, não há nada de errado, esforçando-se obter
outros talentos, que pode ser multi-talentoso e desse modo dar ainda maior glória ao senhor.

Talento sem dar glória
Que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e já não é caridade, eu me tornei como o metal que
soa ou um címbalo tine. I Coríntios 13:1
A palavra "caridade" é definida como:
1. a prestação voluntária de dinheiro, materiais ou ajuda para as pessoas em
necessidade.
2. a vontade de julgar as pessoas de forma favorável ou tolerante.
3. o imparcial amor de outras pessoas, especialmente como uma virtude cristã.
Se você usa seu Deus concedeu talentos para sua própria glória e não dar glória a Deus, então você está
sendo desrespeitoso para Deus.
e embora eu tenho o dom da profecia e entender todos os mistérios e todo o conhecimento; e que eu
tenha toda a fé, para que poderia mover montanhas e não de caridade, não sou nada. I Coríntios 13:2
Se você dar adoração a Deus que me mandaram, mas fazer não dar caridade ou misericórdia aos outros,
então você não é verdadeiramente um Santo de Deus, e se não, então você não é nada, para que somente os
justos devem entrar no céu.
e ainda que distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e que eu entregasse o meu corpo
para ser queimado e já não é caridade, isso nada me aproveitaria. I Coríntios 13:3

Sendo Charitable, ou misericordioso, é um dos atributos que Jesus ensinou e como tal, é parte integrante
do que significa ser um cristão. Se você não tem nenhuma, então não é nenhum cristão, nem um verdadeiro
seguidor de Jesus Cristo.

Não ser ostensiva
Caridade padece há muito tempo e é amável; caridade não inveja; caridade não se vangloria, não está
inchada, não se porta com indecência, ela não busca própria, não é facilmente provocado, não suspeita mal;
rejoiceth não na iniqüidade, mas rejoiceth na verdade; confirmou todas as coisas, believeht todas as coisas, crê
todas as coisas, sofre todas as coisas. I Coríntios 13:4-7
A palavra "Vaunteth" é a velha palavra inglesa para "famosa" e é definida como: se vangloriou ou
elogiou de forma ostensiva.
A palavra "Ostentatious" é definido como: marcada por uma exibição vulgar de riqueza e
sucesso desenhado para impressionar as pessoas .
O que Paul está dizendo é que a caridade não deve ser dado como uma maneira para se gabar da sua
riqueza ou bondade, mas dado em segredo com a intenção de ajudar os outros e não a brilhar uma luz em cima
de você de qualquer maneira.

Enquanto você ainda vive
a caridade nunca falha: mas se haver profecias, eles devem falhar; se lá ser línguas, eles devem cessar;
se haver conhecimento, deve desaparecer, pois sabemos que em parte, e nós profetizar na parte I Coríntios
13:8-9
Os versos acima, Paul está usando o simples ato de caridade como um simbolismo de todos os
imperativos morais ensinados por Jesus e listados nos dez mandamentos. O que Paul está dizendo, que,
enquanto estamos na terra em corpos de carne mortal, é hora de demonstrar o nosso amor por Deus e para as
nossas acções na moralidade, para em breve, com a segunda vinda de Jesus, seu tempo de prova se terá passado.

A segunda vinda
, Mas quando é aquilo que é perfeito, então o que é em parte será feito fora. I Coríntios 13:10

Este versículo é um aviso, que tem apenas enquanto você ainda vive e antes do retorno de Jesus para
alcançar a justiça, para quando Jesus vem, somente aqueles que são os Santos de Deus serão arrebatados acima
nas nuvens para estar com ele; todos os outros terão rosto julgamento e condenação de risco.

Versículos de fé moralidade
Quando eu era criança, eu falava como criança, entendia como uma criança, pensava como uma
criança: mas quando me tornei homem, guardei as coisas infantis, pois agora vemos em espelho,
obscuramente; mas então face a face: agora conheço em parte; mas então devem saber mesmo como também
sou conhecido. Agora pois, permanecem a fé, esperança, caridade, estas três; Mas o maior destes é a caridade.
I Coríntios 13:11-13
Quando eu era criança, refere-se as injustiças do pecado que tinha durante sua juventude, mas agora que
você se tornou um adulto, você olha para ti como um espelho e ver essas injustiças e, assim, nos esforçamos
para superá-los. Com a realização do seu passado pecaminoso, esforçar-se para alcançar a justiça, e com isso
você tem fé, esperança e caridade. Paul diz-nos, desses três atributos, então alcançar a caridade é o maior.
Concordo que a caridade é um imperativo moral poderoso para alcançar, mas a caridade é entre você e
outra pessoa, Considerando que, é a Deus que nós olhamos para dar culto, portanto, a fé é de longe o maior dos
três, porque, na fé que você acredita. Quando você acredita que a palavra de Deus é a verdade, e que quando
Deus faz uma promessa, será cumprido, e quando Jesus morreu na cruz que ele ressuscitou a vida e isso porque
Jesus foi ressuscitado, assim também será você, se você tem fé.
A fé é do espírito, Considerando que a caridade é de moralidade, ambos são necessários para alcançar a
justiça, mas se você tem moral, mas não tem fé, então estamos perdidos, Considerando que se você tem fé sem
moralidade, estas ainda é uma oportunidade para você.

Dom da profecia
Segui a caridade e desejo de dons espirituais, mas sim que o ye podem profetizar. I Coríntios 14:1
A palavra "profecia" é definido como: para revelar a vontade de Deus na previsão de um
evento futuro .
Paul está falando sobre o recebimento de dons espirituais, e em sua busca para obter esses dons de Deus, Paul
classifica "caridade" no topo da lista. No versículo acima, no entanto, Paul diz que obter o poder de "profecia"
é ainda um presente maior.

Deus me mostrou algumas coisas que acontecer antes que acontecem, mas eu não diria que Deus me deu o dom
da profecia. Quando eu entendi o que foi feito pela profecia do livro do Apocalipse sobre a abominação da
desolação, e como ele ficava no Santo lugar, Deus mostrou-me quando isso iria acontecer, que depois de
anunciar nesta página Web sobre quatro ou cinco semanas antes que ele fez. Este evento aconteceu justamente o
que eu escrevi, só a conseqüência do evento não era como eu tinha assumido.
Novamente, ele me deu entendimento sobre uma profecia de tempo dada no livro do Apocalipse, que calculado
para fora de 25 de junho de 2015. Isto provou para ser exato, mas mais uma vez, o que achei que teria
acontecido naquela data não aconteceu, em vez disso, aconteceu outra coisa que eu não tinha considerado.
Tudo isso me diz que Deus mostra-me a compreensão de como determinar as profecias de tempo e quando eles
virão para passar, agora que estamos no fim dos dias, mas o evento a ter lugar ainda está escondido de mim até
que o evento é passado. Quando Deus deu seus profetas como Daniel ou John visões de acontecimentos futuros,
eles são muito específicos e acontecem tal como sugerem as visões. Eles são verdadeiros profetas, enquanto eu
sou apenas dado a entender quando, não é o que.

Falar em línguas
Para ele que fala em uma língua desconhecida diz não aos homens, mas a Deus: pois nenhum homem
understandeth; porém no espírito ele fala mistérios. I Coríntios 14:2
Uma vez fui informado por um ministro ordenado que ele tinha sido dada ao poder de "Línguas".
Curioso, perguntei-lhe, como ele sabia com certeza que ele falou em línguas. Então, sua família veio em sua
defesa e disse, ele em mortos falam em línguas porque ouviram falar dele. Então perguntou: "vocês nasceram na
língua inglesa, e é a única linguagem que você entende fluentemente, então como você poderia saber se ele está
falando em línguas?"
Para "falar em línguas," significa que você fala em um idioma, diz o inglês, mas aqueles
que te cercam te ouviram falando na língua que eles foram trazidos, espanhol, francês,
etc. Eu expliquei esse pastor e sua família que se não havia ninguém presente gerada em outro idioma que o
ouvi nesse idioma, enquanto todo mundo ouvi-lo em inglês, haveria nenhuma maneira de saber se na verdade
ele falou em línguas.
Por causa da minha não aceitando sua reivindicação, ele e sua família tornou-se ofendido comigo, e a
conversa terminou. Até hoje eu duvido que esse pastor de ter este poder, o principal motivo sendo que ele prega

o primeiro dia de sábado, que me diz que ele não é um pregador da palavra de Deus verdadeiro e, portanto, não
foi dado o poder de línguas.
O Paul está dizendo no versículo acima é isso. Se você tem o poder de línguas, mas tudo a seu redor
falar no mesmo idioma como você fala, então eles não entenderiam o que dizes porque eles iria ouvi-la em um
idioma diferente do que o que eles falam.
Mais uma vez, acho que o Paul está em erro nesta declaração. Como mostrei acima, quando você fala
em línguas que você ainda proferir as palavras no seu idioma, diz o inglês, mas aqueles que foram criados em
outro idioma, diz francês, te ouve nessa língua, mas aqueles que falam a mesma língua, como Inglês, ainda te
ouvirá em sua língua de nascimento.
, Mas aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e conforto. I Coríntios 14:3
No falar em línguas, você é dado um dom espiritual de Deus, o que permite que todos os que te ouvir,
não importa o idioma que eles falam, para entender o que está dizendo. O que Paul está dizendo é que essa
capacidade é pequeno e de menor valor que o dom da profecia.

Língua desconhecida
Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica-se; mas aquele que profetiza edifica a igreja. Eu
teria que vos falou todas as línguas, mas prefiro que vós profetizaram: para maior é quem profetiza do que
aquele que fala com as línguas, exceto que ele interprete, que a igreja receba edificação. I Coríntios 14:4-5
Estes versos, mais uma vez revela Paul a incompreensão do que significa falar em línguas. Ele tem a
impressão de que aqueles que ouvir alguém falar em línguas não vão entendê-lo, e como eu expliquei acima,
que não é o caso.
Isto diz-me que todos os presentes que nos dada por Deus e é para a edificação de Deus e a promoção da
Igreja de Cristo. Como Paul explicado anteriormente, são nos chegamos a Deus com nossos próprios talentos, e
Deus distribui seus dons como esses talentos ditam.
Ele aparece para mim, o Paul, dando preferência de uma presente sobre a outra e está mostrando um
preconceito de um ministro de Jesus para o outro. Nós somos muitas partes, mas de uma igreja, cada um
realizando a função nos dado por Deus. Paul compreende isto, quando ele deu a analogia das partes do corpo,
mas parece ter esquecido quando se fala dos dons de Deus.
Agora, irmãos, se eu venho vos falar em línguas, o que será que lucrar, exceto falarei com você pela
revelação, ou de conhecimento, ou profetizar ou pela doutrina? I Coríntios 6:14

e até mesmo as coisas sem vida dando som, se tubulação ou harpa, exceto que eles dão uma distinção
do soa, como será conhecido o que é canalizado ou harped? I Coríntios 14:7
Mais uma vez estes versos mostram incompreensão de Paul de línguas. Paul está dizendo que se ele falar
em línguas, quem ouvi-lo não lucrará porque eles não vão saber o que ele está dizendo. Em seguida, ele
compara isso com a distinção entre o som de um tubo ou uma harpa e que embora você vai reconhecer um som
a partir de outra você não vai entender o que cada som está falando.
Se o trompete dá um som incerto, quem se preparará para a batalha? Do mesmo modo, vós, exceto vós
total pelas palavras língua fácil de ser compreendido, como irá ser conhecido o que é falado? Para vos falar
no ar. I Coríntios 14:8-9
Existem, pode ser, tantos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Portanto, se eu
sei que não é o significado da voz, serei-lhe que profere um bárbaro, e aquele que fala será bárbaro para mim.
I Coríntios 14:10-11
Novamente, estes versos revelam mal-entendido de Paul do que significa falar em línguas.

Procurar presentes que edificar
Mesmo assim vós, já que sois zelosos dos dons espirituais, buscam que vos podem nos superar para a
edificação da igreja. Portanto que ele que fala em uma língua desconhecida, reze para que ele pode
interpretar. Porque, se eu orar em uma língua desconhecida, meu espírito está orando, mas o meu
entendimento é infrutífera. I Coríntios 14:12-14
Lá é outro dos erros de Paul aparecendo nos três versos acima. Paul é do entendimento que nós temos
uma escolha de que dom espiritual Deus dará a cada um de nós quando nós são convertidos para a fé. Só tenho
a minha própria experiência para julgar, mas é meu entendimento, mesmo assim, que não podemos escolher,
mas Deus decide com base em nossos talentos pessoais, dons que ele nos dá.
o que é então? Orarei com o espírito, e Orarei com o entendimento também; Cantarei com o espírito, e
eu cantarei com o entendimento também. I Coríntios 14:15
Else quando tu deverás abençoe com o espírito, como aquele que ocupa o quarto dos indoutos
descrever Amen no teu dando de agradecimento, vendo que ele understandeth não é o que dizes? Tu dás o seu
em verdade Obrigado bem, mas o outro não é edificado. I Coríntios 14:16-17

Verdadeiro falar em línguas
Toda esta conversa, apresentada por Paul é fundada em erro de sua incompreensão do que significa falar
em línguas. Eu quero que todos vocês entendem que na verdade é Paul quem está no erro e não a mim, então
deixe-me mostrar-te nas Escrituras onde o poder das línguas é definido.
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o espírito lhes
deu expressão vocal. E lá estavam habitando em Jerusalém judeus, homens devotos, fora de todas as Nações
debaixo do céu. Agora quando isto foi propalado no exterior, a multidão se uniram e foram confundida, porque
que cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos estavam espantados e maravilhados, dizendo um
ao outro, "Eis que, nem todos são estes que falar galileus? E como podemos ouvir cada homem em nossa
própria língua, em que nós nascemos?" Atos 2:4-8
Apesar do livro dos atos é geralmente atribuído a ter sido escrito por Paul, é o meu entendimento com
base em palavras muitas vezes usadas, essa outra pessoa ou um escriba quem de fato o que faz a escrita.
Os versos acima, do livro de atos, são uma contabilidade de uma testemunha para os eventos e
acontecimentos sendo falados. Não há nada nas palavras usadas que sugerem que se trata de uma opinião, mas
uma observação honesta.
Aqueles que foram cheios do Espírito Santo, eram galileus e falavam esse idioma, mas aqueles que ouvilos falar, e foram de muitas outras nações foram criados falando a língua dessa nação, ainda que ouviram os
galileus falar-lhes na língua de cada um dos seus próprios nascimentos.
Você vê, é que estas palavras, "e como podemos ouvir cada homem em nossa própria língua,
no qual nascemos, que dá a definição sobre o que significa falar em línguas.
Paul é um erro mais uma vez, relativas à sua compreensão, e como tal toda esta conversa sobre o falar
em línguas é muda.
agradeço a meu Deus, eu falo em línguas mais do que todos vós: mas na igreja eu tinha prefere falar
cinco palavras com o meu entendimento, que pela minha voz pode ensinar aos outros também, que dez mil
palavras em uma língua desconhecida. I Coríntios 14:18-19
Irmãos, não ter filhos na compreensão: porém em malícia ser ó filhos, mas no entendimento ser
homens. I Coríntios 14:20

A lei fala
Na lei está escrito, "com homens de outras línguas e outros lábios vai falar a este povo; e ainda por
tudo o que eles não me ouvirá, "diz o senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não aos que crêem, mas para
eles que acreditam não: mas profetizando sirva não para os que acreditam que não, mas para os que
acreditam. I Coríntios 14:21-22
Paul está dando a citação de outra fonte bíblica, mas mais uma vez, desconhece as palavras que ele está
citando meios.
Com homens de outras línguas, é uma referência a pessoas de outras nações.
Falarei a este povo: Paul está se referindo a uma lei escrita, o que significa a lei de Moses, e o lugar que
estas palavras está sendo citado de não existir na minha versão da Bíblia, portanto não posso explicar baseado
no contexto que as palavras estão sendo citadas de, mas, parece-me, que Paul fala-se de que a lei diz , e como

eu" que diz "falarei a este povo", é a lei e não uma pessoa. É,

tal, é a lei que está falando, portanto, o "

portanto, a lei que diz: "ainda por tudo o que eles não me ouvirá," o que significa que as pessoas de outras
nações não vão ouvir a lei, porque é a lei que eles não levarão a cabeça de, e não tem nada a ver com alguém
falando em línguas.
Isto é verdade na história, porque só o povo da nação de Israel, tomou qualquer consideração a lei de
Moses, Considerando que outros povos de outras nações podem ter ouvido falar da lei, ainda que não ouviu,
porque eles não achava que a lei dos judeus aplicado a eles.
Vês, portanto, que Paul é mais uma vez entendendo mal o que ele está falando de.
Se, por conseguinte, toda a igreja ser entrar juntos em um só lugar e todos falam com línguas e lá
entrar aqueles que são ignorantes, ou incrédulos, não dirão que estais loucos? I Coríntios 14:23
Esta suposição toda é fundada até o equívoco que aqueles que são nascidos em um idioma não vão
entender esses falar em línguas, que, como foi mostrado por causa de mal-entendido de Paul do que significa
falar em línguas.

Se toda profecia
, Mas se todos profetizar e chegar em uma que não crê, ou um incultos, ele está convencido de tudo, ele
é julgado de todos: e assim são os segredos do seu coração feita manifesto; e então caindo para baixo no rosto,
ele vai adorar a Deus e relatar o que Deus está em você de uma verdade. I Coríntios 14:24-25
Paul está a concluir que se você profecia e as pessoas de uma variedade de línguas te ouve, eles
entenderão que você ser convertidos à fé e serão convencidos que você está morto um homem de Deus, por
causa da profecia.
Eu concordo, que isso é verdade, exceto que se as pessoas de diferentes línguas ouvirem você profecia
na sua língua, então como será eles entendem o que você diz. Só se você der a profecia em línguas, serão todos
ouvi-lo na sua própria língua e desse modo compreender e acreditar.
É por esta razão que Deus instruiu-me para traduzir muito do que é oferecido nesta página da Web para
outros idiomas, para que pessoas de toda a lata de terra ler a palavra de Deus na sua própria língua e, assim,
compreender e talvez ser convertido.

Servir a Deus para edificar a Deus
Como é, então, irmãos? Quando vieram juntos, cada um de vocês tem um salmo, tem uma doutrina, tem
uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Faça todas as coisas se vos edificante. I Coríntios
14:26
Neste versículo, Paul é mais uma vez mostrando que ele compreende que todos recebemos nossos próprios dons
especiais de Deus e que todos nós edificar Deus exercendo esses presentes.
Se qualquer homem falar em uma língua desconhecida, o que seja por dois, ou no máximo por três e
que curso; e deixar um interpretar. Mas se não haver nenhum intérprete, deixá-lo manter o silêncio na igreja; e
deixe-o falar de si mesmo e a Deus. I Coríntios 14:27-28
Agora que você tem demonstrado o significado correto do que significa "Falar em línguas", você pode
ver como o comentário acima por Paul é infundada e mergulhada em erro?

Segure sua língua
Deixe os profetas falam dois ou três e o outro juiz. Se nada revelado para outro que está assentado por,
deixe o primeiro Mantenha o silêncio. Para vós todos podem profetizar um por um, que todos podem aprender,
e todos podem ser consolados. I Coríntios 14:29:31
Nisto Paul está dizendo que aqueles que falam em um idioma diferente devem manter sua boca fechada
enquanto na congregação com os outros, não do idioma, e para que aqueles que falam a língua majoritária falar
e dar deferência para eles.
Estou em absoluto desacordo com esta premissa inteira. Deus nos dá tudo para entender à nossa
maneira, e discutir e debater o nosso entendimento é necessário para que não recebemos mal entendido. Se
quem está falando em uma linguagem não seu e eles na verdade falarem em línguas, então você vai entender
tudo o que eles dizem, pela mão de Deus e não pelas palavras de homens.
e os espíritos dos profetas estão sujeitos os profetas. Para Deus não é o autor de confusão, mas de paz,
como em todas as igrejas dos Santos. I Coríntios 14:32-33
Esta declaração do Paul está correta por em si, mas o contexto que Paul coloca-nos, é o que é um erro. Porque
Paul está dando a discussão de algo que ele desconhece, é palavras dele que criam confusão entre aqueles que
ouvir as palavras dele. Eu sei que é verdadeiro, porque aquele Pastor que eu falei de mais cedo tem erro de Paul
aceito preenchida explicação como sendo correto e por que razão foi puxado mais longe da verdadeira palavra
de Deus e em mentiras de Satanás.

Lembre-se: como é mostrado com Judas, mesmo aqueles a quem você confia e ama, pode levá-lo
longe de Deus, mesmo quando eles não percebem que eles estão fazendo isso.
Não estou a dizer que Paul é outro Judas; Tudo que estou dizendo é que você não deve tomar pelo valor de face
nada que alguém lhe diz como sendo a verdade. Você precisa pesquisar e estudar o que eles dizem e comparálos com o que a palavra de Deus nos diz.
Como tenho mostrado em várias ocasiões, Paul é falível, mesmo que ele é dado para ser profeta de Jesus
aos gentios. Mesmo que muito do que direitos de Paul é um erro, também é fácil de descobrir a verdade com
base em suas ponderações, simplesmente por tomar o tempo e esforço para estudos e pesquisas.

As mulheres ser silencioso
Deixe sua mulher manter silêncio nas igrejas: para não é permitido-lhes a palavra; mas eles são
ordenados a ser sob a obediência, como também diz a lei. I Coríntios 14:34
Mais uma vez, Paul está mostrando seu preconceito contra as mulheres, e mais uma vez eu discordo
completamente. Eu tenho mostrado anteriormente, como Deus olha para todos os seus filhos como iguais e
todos que dar culto como os mandamentos de Deus, serão aceitos para a Irmandade de Cristo, como filhos de
Deus, independentemente do seu sexo.
e se eles vão aprender alguma coisa, deixe-os perguntar a seus maridos em casa: é uma vergonha para
as mulheres a falar na igreja. I Coríntios 14:35
Esta conversa que Paul está envolvida em é, portanto, no erro e mudo, Deus quer que todos nós
aprendemos a sua verdade, e em sendo educado, recebemos o entendimento. Deus não vê sexo, pois é no
coração e na alma que Deus olha, não o corpo para fora do homem.
o que? Veio a palavra de Deus para fora de você? Ou veio ela vos só? Se qualquer homem pensar-se
para ser um profeta, ou espiritual, que reconhece que as coisas que vos escrevo são mandamentos do senhor. I
Coríntios 14:36-37
Mais uma vez, Paul está nos dizendo que se estamos de acordo com ele, então aceitamos que tudo o que
ele escreve é como um mandamento de Deus, mas se o que Paul escreve é contrário ao que Deus tem mostrado
como sendo verdade em outro lugar na Bíblia, são nós aceitar que qual Paul escreve ou o que os profetas que
vieram antes de Paul escreveu?
Este dilema tem nunca me confundiu, para olhar para o contexto do que está sendo dito e as palavras
usadas. Se as palavras tendem a glorificar um homem, então eu considero as palavras de uma opinião masculina
e não a palavra de Deus, se as palavras usadas glorificar a Deus e promover a compreensão do mistério de Deus,
então eu aceito essas palavras como sendo faladas por Deus.
No exemplo acima escreve Paul, "coisas que eu escrevo," que me diz que ele está dando glória para si
mesmo e não tanto a Deus.
Mas se qualquer homem ser ignorante, deixe ele ser ignorante. Portanto, irmãos, cobiçar para
profetizar e proibir não falar em línguas. Deixe todas as coisas ser feito decentemente e em ordem. I Coríntios
14:38-40

Estes versículos acima de todos os outros revela preferência de Paul ou prejuízo para a profecia, ao invés
de falar em línguas e como tenho mostrado, como as palavras são usadas, é uma opinião de um homem e não
um mandamento de Deus.

Vitória em Jesus
Além disso, irmãos, declaro-vos o evangelho que preguei a vós, que também recebestes, e em que estiverdes; pelo
qual também vós são salvos se vos mantém na memória o que pregava a vós, a menos que vós acreditado em vão. I
Coríntios 15:1-2

Estes dois versículos Paul é resumir o que ele pregou nos capítulos anteriores. Ainda mais, afirma que se
você ficar, (ao vivo), por sua do pregação então você será salvo, a menos que sua pregação foram em vão para
você, porque você não ou não vai acreditar.
Por causa da infinidade de erros que Paul tem mostrado, não baseio minha adoração de Deus somente
sobre aquilo que Paul tem pregado, mas adquiriram, por causa do meu estudo diligente, uma fundação de
crença, de que toma nota dos escritos de Paul, com ressalvas como eu tentei revelar-lhe.

Fundação da fé
Somente aqueles que crêem na ressurreição de Jesus e sua promessa de nossa ressurreição, bem como a
promessa de Deus de vida eterna, podem ser participantes da fé, aqueles que não acreditam em pelo menos isso,
não serão salvas.
Não é suficiente para que nós crença aquilo que Paul fala sobre no exemplo acima, no entanto, os versos
mas que também acredito quando Paul nos diz, "comer um animal que foi sacrificado é um pecado ou ter
estátuas e pinturas de ícones religiosos, também é um pecado." Se você não acredita que é verdade, então você
não tem fé.
Eu tenho vários parentes e amigos que são da Igreja Católica Romana, e embora eu tentei mostrar-lhes
que ter imagens de escultura e isto é um pecado, eles não ou não acreditará em mim, mesmo quando eu mostrarlhes na Bíblia onde diz que é pecado.
Essas pessoas são tão cego por Satanás que eles são incapazes de ver a verdadeira palavra de Deus e
como tal são perdidos para Deus. Mesmo sabendo que isso seja verdade, não desisti de neles que ainda
convidar-me para suas casas.

Acredito que Jesus Rose dos mortos
Por que entreguei a ti, antes de tudo o que também recebi, como é que Cristo morreu por nossos pecados,
segundo as escrituras; e que foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras: I Coríntios 15:3-4
Paul continua a mostrar-nos que o advento de Cristo e sua morte e ressurreição são o cumprimento da profecia,
que são as promessas de Deus, que nos foi dada através dos escritos de seus profetas. Se em seu estudo você aceita e
acredita que essas profecias dadas por Deus, que têm vindo a passar são verdadeiras e de Deus, então você vai acreditar
em todas as profecias, como sendo de Deus, "irá realizar o juramento que eu juro", mesmo aqueles que estão por vir
para passar. Falo daqueles dada no livro de Apocalipse que nem todos ainda tem de ser cumprida.

Acredito que Jesus Seen por muitos
E que ele foi visto de Cefas, e depois dos doze: depois disso, ele foi visto de acima de quinhentos irmãos de uma
só vez; dos quais a maior parte permanecem até o presente, mas alguns são adormecidos. Depois disso, ele foi visto de
James; Depois de todos os apóstolos. E o último, ele foi visto de mim também, a partir de um nascido fora de devido
tempo. I Coríntios 15:5-8

Paul então passa a dar conta da prova da ressurreição de Jesus, dando identidade para aqueles que foram
testemunhas de Jesus depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Sinto-me obrigado a revelar outro dos erros
de Paul no entanto.

Mulheres como Santos de Deus
Na lista de testemunhas acima, Paul deixou de fora, tenho certeza, pela intenção, os dois da Mary que
primeiro foi ao túmulo de Jesus e encontrei o desaparecimento. Eles também viram Jesus, que também falou
com eles e, portanto, deveria ter sido no topo da lista de Paul, sendo que eles foram os primeiros a vê-lo.
Considero essa falta de respeito, outro exemplo, revelando a crença de Paul que as mulheres são inteligentes e
digno apenas como brinquedos de homens, e, portanto, indigno de ser associado com sua pregação das
Escrituras, como dei voz ao anteriormente no presente estudo dos escritos de Paul. Permita-me dar explicação
sobre por que sinto que isso seja um erro de Paul.

Os fez macho e fêmea
Não tendes lido, que que as tornava no início tornou-os macho e fêmea e disse: por esta causa será um homem
deixar pai e mãe e devem decompor em sua esposa: e eles dois serão uma só carne? Portanto, eles são não mais twain,
mas uma só carne. O que, por conseguinte, Deus uniu, deixe o homem não separe. Matthew 19:4-6

O que eu interpreto estes versos como o significado é que Deus criou o homem e mulheres igual uns aos
outros sobre o sexto dia da criação. Quando Deus se juntou a Adão e Eva em casamento, no que eu chamo do
oitavo dia da criação, Deus levaram duas partes iguais, masculinas e femininas e fez um único inteiro, uma
família.
Portanto, se Deus os fez igual, e eles são ambos criados por Deus, então se uma mulher deve ouvir o
Evangelho de Deus e aceitar e acreditar nas promessas de Deus, então ela não é um Santo de Deus? Se ela é um
Santo de Deus, então ela então não tem o conhecimento que é um requisito para ser definido como um Santo?
Se uma mulher tem, portanto, este conhecimento, então por que razão é que um homem tem o direito sob Deus,
abster-se ou silenciar as mulheres para fazer perguntas ou dar explicação das Escrituras?
Ainda tenho que ler alguma coisa no Evangelho onde Deus nos diz que uma mulher é menor que um
homem, ou que uma mulher deve ser escravo de um homem com a finalidade de seu prazer sem status como um
parceiro igual no casamento, ou na sua fé. Esses versículos da Bíblia onde eu leio essas palavras dubladas, eu
não vê-los como vindo de Deus, mas como opiniões e preconceitos daqueles que escrever a palavra, como faz o
Paul.
Paul não diz que o corpo da mulher não é só dela, nem é o corpo de um homem sozinho, que devem em
casamento estar dispostos a dar ao outro o que é o direito sob o contrato de casamento dele? Eu vejo a atitude de
Paul em relação às mulheres como seus próprios preconceitos pessoais e não um aspecto da palavra de Deus.

Fez Rise Jesus dentre os mortos?
Pois eu sou o menor dos Apóstolos, que não vou encontrar para ser chamado apóstolo, porque persegui a Igreja
de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou: e sua graça que me foi concedida não foi em vão; Mas eu trabalharam
muito mais do que todos eles: ainda não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Portanto, se fosse eu ou eles, assim
pregamos, e então vós acreditavam. I Coríntios 15:9-11
Agora se Cristo ser pregou que ele ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há nenhuma
ressurreição dos mortos? Mas se não haver nenhuma ressurreição dos mortos, então é Cristo não ressuscitado: e se
Cristo não ressuscitou, então é vÃ nossa pregação, e também é vÃ a sua fé. I Coríntios 15:12-14
Sim, e achamos que são falsas testemunhas de Deus; Porque nós testemunharam de Deus que ele levantou
Christ: quem ele ressuscitou não para cima, se assim for ser que os mortos ressuscitam não. I Coríntios 15:15
E se Christ não ser gerado, sua fé é vÃ; Ainda estais nos vossos pecados. Então eles também que está
adormecido em Cristo são pereceram, e se nesta vida só temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais

miseráveis. Mas agora é Cristo morto e ressuscitado, e tornar-se os primeiros frutos deles que dormiu. I Coríntios 15:1620

Evidentemente, existem alguns que Paul encontrou durante suas viagens que refutou a ressurreição de
Jesus. Paul continua com a pergunta, que se Jesus não ressuscitar dos mortos, então nós também devemos crer
que nós não serão ressuscitados. É pelo fato de que Jesus ressuscitar dos mortos que temos esperança que nós
também aumentará. Sem esperança, onde está a fé, sem fé e, em seguida, a aceitar os ensinamentos de Jesus é
sem propósito.

Na morte de Adam, vida em Cristo
Para desde pelo homem veio a morte, pelo homem, veio também a ressurreição dos mortos. Para como em Adão
todos morrem, mesmo assim em Cristo devem todos ser vivificados. I Coríntios 15:21-22

Adam não pecaram, nenhum homem nunca teria morrido. Adão e Eva ainda viveria hoje, mas pelo seu
pecado.

O fim dos dias
Mas cada homem na sua própria ordem: frutos de Cristo o primeiro; Depois eles que são de Cristo Jesus na sua
vinda. Então virá o fim, quando ele deve ter entregue o Reino de Deus, até mesmo o pai; Quando ele deve ter colocado
para baixo toda a régua e toda autoridade e poder. I Coríntios 15:23-24

Frutos de Christ o primeiro: Jesus é o primeiro de ter sido ressuscitado para a vida eterna, em oposição
a Lázaro, que foi ressuscitada volta para o corpo mortal, de que ele já morreu novamente.
Depois, eles que são de Cristo Jesus, na sua vinda, refere-se ao segundo advento de Cristo, quando
todos aqueles que podem ser definidos como os Santos de Deus, que morreram a morte mortal devem ser
ressuscitados para a vida eterna.
Então virá o fim, que é referência para o fim do reinado de 1.000 anos de Jesus quando todo mal deve
ser removido e o novo céu e nova terra devem ser realizado.
Mesmo pai; quando ele deve ter colocado para baixo governar e toda autoridade e poder. No final do
reinado de 1.000 anos de Jesus todas as outras nações e governos e autoridade vão ter sido desmantelados, com
o Reino de Deus a única.

O último inimigo de Deus
Por que ele deve reinar, até ele tem por todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será
destruído é a morte. I Coríntios 15:25-26

Jesus reinará na terra, até que todos os inimigos de Deus foram destruídos ou subjugados. Quando algo
ou alguém está debaixo do seu pé, é outra maneira de dizer que você tem poder sobre eles, ou que você
controlá-los. O Reino de Deus na terra, será estabelecido com a finalidade de remover o domínio do homem da
terra e retorná-lo a Deus. A lei do homem não passará, só vai ficar assim a lei de Deus, e todos os homens que
deixou naquela época serão sujeitos a lei de Deus. Quando todos os homens foram colocados sob a lei de Deus
e todos aqueles que rejeitaram essa regra foram eliminados da terra, então Deus vão destruir a própria morte.
Uma vez que você aceitou e vive pela lei de Deus, e a vida eterna é dada a você, então morte deixará de ser uma
certeza que seja daqueles que são mortais.
Por ele tem colocado todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas são colocadas
debaixo dele, é manifesto que ele é excetuado, que colocou todas as coisas debaixo dele. I Coríntios 15:27

Jesus está sujeito o pai
E quando todas as coisas devem ser subjugadas-lhe, em seguida, devem o filho também se sujeita a ele que
Coloque todas as coisas debaixo dele, que Deus seja tudo em todos. I Coríntios 15:28
Jesus é Deus em carne e osso de um homem, mas Jesus não é Deus o pai, ele é o filho de Deus, portanto, Jesus
também é um assunto de Deus pai e como ele demonstrou em sua vida, Jesus dá verdadeira e correta de adoração a Deus,
assim como o resto dos Santos de Deus vai fazer.

Se não há ressurreição, então por quê?
Mais o que farão os que são batizados pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? Por que eles são então
batizados pelos mortos? E por que estamos em perigo cada hora? I Coríntios 15:29-30
Em que Paul colocou-se em perigo por causa de sua pregação de Jesus como o Messias, e que a ressurreição de
Jesus é a salvação de todos nós, Paul faz a pergunta, por que deveria ele se colocar em perigo se Jesus não tivesse
ressuscitado dos mortos?
Protesto por sua alegria que tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, morrer diariamente. I Coríntios 15:31

Se não há ressurreição, vamos festejar!
Se à maneira dos homens eu tenho lutado com feras em Éfeso, que advantageth-lo, se os mortos não ressuscitam?
Vamos comer e beber; para que um dia vamos morrer. I Coríntios 15:32

Paul continua dar sarcasmo a este conceito que Jesus tinha não se levantou do túmulo, por dizer que
se Jesus não ressuscitou, então por que nós abster-se dos prazeres deste mundo, porque não só festa e comer e
beber, para morrermos amanhã, então por que não viver a vida ao máximo até que não há vida? Se Deus não
levantou Jesus dentre os mortos a salvação é uma mentira, então por que nós abraçamos moralidade, quando o
pecado é muito mais divertido.

A ressurreição explicada
Não vos enganeis: comunicações maus corromper boas maneiras. Despertar para a justiça e o pecado não; para
alguns não têm o conhecimento de Deus, não: Eu falo isso para sua vergonha. Mas um homem vai dizer, "como são os
mortos ressuscitados? E com que corpo vêm?" I Coríntios 15:33-35
Se você ouve ou ler o falso evangelho e não tomar o tempo e esforço para verificar com a verdadeira palavra de
Deus dada na escritura, então você será corrompido da moralidade de Deus para a imoralidade de Satanás. Paul então
continua a dar explicação sobre o que envolve a ressurreição.
Paul faz a pergunta, "com que corpo vêm?" fiz essa pergunta no início do meu estudo da Bíblia. Foi o meu
entendimento, a maior parte da minha vida que o corpo não levantou dentre os mortos, mas que a alma fez. Que o corpo
humano não poderia existir fora da atmosfera da terra, portanto aqueles ressuscitados seria no espírito somente.
Isto agora sei que é uma falsa compreensão, o corpo e a alma são um. O corpo pode viver sem a alma, como é
evidenciado pelos outros animais da terra, que não há almas, mas Deus, fez o homem uma alma vivente, o que equivale a
dizer que o homem é mais do que apenas o corpo. Homem é uma parte da ordem natural da terra, mas por causa da alma,
o homem também tem o potencial de céu.

Parábola do grão de sementes
Tu enganar, que que tu sowest não é vivificado, exceto que morrer: e o que que tu sowest, tu sowest não que isso
o corpo deve ser, mas grão nu, ele pode chance de trigo, ou de alguns outros grãos: mas Deus dá-lo um corpo assim
como tem ele satisfaz e para cada semente seu próprio corpo. I Coríntios 15:36-38

Paul usa um simbolismo agrícola para dar o entendimento de como Deus irão realizar a ressurreição.
Paul diz-nos que até que algo está morto, ele não pode ser vivificado novamente. Para ser vivificado é a mesma
de ser reanimada, ou começar a mover-se e ser sentida em movimento .

No simbolismo de um campo de plantação, Paul usa a analogia das sementes de uma planta que quando
a planta morre no outono e você leva uma semente da planta, a semente germinará e a planta vai crescer então
mais uma vez. Paul ressalta que não é a planta original que vai voltar para a vida, mas a semente da planta.
O único problema que tenho com essa explicação, mas Paul não é concluído, é que o meu entendimento
é que eu será ressuscitado, e todos os cabelos na minha cabeça quando eu morrer vão ser na minha cabeça
quando eu estou ressuscitado e que o último pensamento que eu tenho na instância da morte vai ser o primeiro
pensamento que eu tenho sobre ressurreição. Não há nenhuma semente de um homem específico, que pode
crescer para ser o mesmo homem específico. Mesmo em procriação a criança não é o homem quem é o pai dele.
A criança é exclusiva para si.
Toda a carne não é a mesma carne: mas há um tipo de carne dos homens, outra carne de animais e outro de
peixes e outro de aves. Também há corpos celestes e corpos terrestres: mas a glória celestial é um, e a glória do terrestre
é outra. I Coríntios 15:39-40
O que Paul está dizendo é que o homem é um corpo da terra, mas na ressurreição seremos manifesto no corpo dos
anjos.
Há uma glória do sol e outra glória da lua e outra glória das estrelas: para uma estrela differeth de outra estrela
em glória. I Coríntios 15:41
Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia em corrupção; Ele é disparado em incorrupção: ele é
semeado em desonra; Ele é disparado em glória: ele é semeado em fraqueza; Ele é disparado no poder: ele é semeado
um corpo natural; Ele é disparado um corpo espiritual. Há um corpo natural, e há um corpo espiritual. I Coríntios
15:42-44
E assim está escrito, "o primeiro homem Adão foi feito uma alma vivente; o último Adão tornou-se um espírito
acelerado. I Coríntios 15:45
Não sei onde Paul obtém essa idéia de um último Adão de. Eu fiz uma pesquisa das Escrituras e não encontrei
qualquer referência a um último Adão. Também estou bastante certo de que Adam por causa de seus pecados contra o
Espírito Santo não será ressuscitado para a vida eterna, mas em vez disso irá entrar em morte eterna. É a magnitude de
seus pecados, porque Deus prejudicado toda a humanidade com o pecado de Adão.
No entanto, vejo isso como não uma declaração literal, mas como um simbolismo dar mais explicação sobre a
discussão acima. O que Paul está dizendo acima, dá suporte ao meu entendimento original que o corpo mortal não ser
ressuscitado, mas só o espírito, mas como o espírito é a parte do corpo, ele deve ter um corpo na ressurreição e Paul está
dizendo que este corpo será incorruptível, Considerando que, o nosso corpo terrestre é corruptível.

Jesus como exemplo
Para me ajudar a compreender este que olho para Jesus por exemplo. Jesus morreu a morte mortal da Cruz e
ressuscitou. O corpo ressurreto de Jesus era sólido e pode ser tocado por aqueles que o viram depois de sua ressurreição.
Isso me diz que o corpo de Jesus foi ressuscitado; Só que ele não estava mais sujeito à morte. Como com o exemplo de
Paul de uma semente, o corpo ressurreto de Jesus era idêntico ao corpo mortal, apenas já não era sujeito a corrupção da
morte, em outras palavras, que foi feito melhor, mas ainda o mesmo corpo.
Porém isso não era primeiro o que é espiritual, mas o que é natural; e depois o que é espiritual. I Coríntios 15:46
O primeiro homem é da terra, é terreno: o segundo homem é o senhor do céu. Como é o terreno, tais são eles
também que são terra: e como é o celestial, tais são eles também que são celestiais. E como nós tenham suportado a
imagem da terra, nós também suportará a imagem do celestial. I Coríntios 15:47-49

Levantou-se em incorrupção
Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o Reino de Deus; Nem corrupção herdar a
incorrupção. Eis que eu mostrarei você um mistério; "Nem todos descansaremos, mas nós deverão todos ser
transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, à última trombeta: para deve soar a trombeta e os mortos
eleva-se incorruptível, e deve ser mudados. I Coríntios 15:50-52

O acima é uma referência para as trombetas que vai soar com o segundo advento de Cristo, que quando
Christ retornou e o último daqueles sons de trompete todos aqueles que foram mortos em Cristo serão gerados
na vida eterna, e aqueles que são os Santos de Deus que ainda vivem neste dia será a mudança do mortal ou
corruptível para o imortal ou o incorruptível.
Por isso corruptível deve colocar na incorrupção, e este mortal deve colocar na imortalidade. Então quando este
corruptível deve ter colocado na incorrupção, e este mortal deve ter colocado na imortalidade, então devem ser levado
para passar a dizer que está escrito, "Morte é tragada na vitória." I Coríntios 15:53-54
Ó morte, onde está o teu aguilhão? O túmulo, onde está tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado; e a força do
pecado é a lei. I Coríntios 15:55-56
Mas, louvado seja Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. I Coríntios 15:57

As palavras que usa de Paul em sua explicação da Ressurreição é insatisfatório para mim não dá
resposta à pergunta inicial; "e com que corpo vêm?" Então deixe-me dar uma explicação a você que me dá uma
compreensão mais clara.

Quando morremos o corpo morre mas a alma vai para dormir, como Jesus descreve-lo. A alma é que o
que nos dá a possibilidade de ser um com Deus, o corpo não é mais que do corpo de qualquer outro animal. É a
alma que é nossa essência aquilo que nos torna únicos de todos os outros homens que já andaram a face da terra
desde que o homem foi criada na terra por Deus.

Minha compreensão da ressurreição
O corpo é feito de elementos (átomos), do universo mortal, (o que Deus chamou de terra), nenhum dos
quais têm vida própria. Céu, por outro lado não é composto de átomos, mas de outra substância pura que é a
criação em sua mais pura essência.
Após a Ressurreição Deus formar aqueles elementos que compunham cada um dos nossos corpos do que
o céu é feito e mais uma vez, respirar a alma viva para aqueles corpos. Deus nos diz que foi contado todos os
cabelos, o que me diz que ele manteve-se na memória de todos os aspectos do nosso corpo como ele foi na
morte e irá restabelecer dos elementos do céu exatamente como era, com todos os cabelos em seu lugar.

Um corpo perfeito
A alma é nossa essência; o corpo é o recipiente que a alma reside no. Haverá uma diferença no entanto,
se em vida era coxo, ou cego ou surdo, ou teve qualquer tipo de doença ou deficiência, essas coisas já não
afectam o seu corpo ressurreto. O que o céu é feito de é perfeição; Portanto, nossos corpos celestes também
serão feitos na perfeição.

Sua fé não in Vain
Portanto, meus amados irmãos, sede firme, imóvel, sempre abundantes na obra do senhor, já que sabeis que seu
trabalho não é vão no senhor. I Coríntios 15:58

Tenho a certeza que agora, depois de ler tudo o que escrevi antes deste estudo, você entende o que a
palavra "Trabalho" refere-se a, mas por acaso você não leu as outras lições ou capítulos do assunto, deixe-me
explicar mais uma vez o significado da palavra "trabalho", como ele é usado aqui por Paul.
O trabalho do senhor refere-se a o esforço que colocou em estudo e aprender o Evangelho de
Deus Santo. Como você pode ver pelas palavras de Paul, ele está ciente de que não é suficiente que você
simplesmente declara-se um cristão, ou declara que Jesus é seu Salvador; abundam na obra do senhor, você
deve andar a pé não só falar por falar.

Pensa nisso. Se declarar que Jesus seu Salvador é tudo o que você precisa fazer, então por que estão nos
sendo dito por Jesus para evitar o pecado, e porque é Paul nos dizendo ser vós firme, imóvel, sempre
abundantes ?
Em Jesus, que nossos pecados serão perdoados, isso é verdade, mas só se nós nos esforçamos abster-se
de pecado. Quanto os homens mortais, nós vai pecar, mesmo se nós fazemos nosso melhor para não pecar,
invariavelmente, o pecado irá ocorrer. Ele vem com serem influenciados por Satanás a cada dia que vivemos.
Mas se você é "Trabalho" em educar-se em quem Deus é e o que ele defende, então Deus sabe que você deseja
em seu coração para não pecar, e é esse esforço que você se envolver em que irá determinar o julgamento de
Deus de vocês.

Sábado domingo é uma mentira
A seguir vários versos tem dado discussão relativa antes nas aulas. A importância de compreender a
verdade que Paul está falando sobre torna importante que dou mais uma vez a discussão aqui.
Exceto o Adventista do sétimo dia e um par de pequenas seitas, praticamente todos os cristãos observam
o domingo ou primeiro dia da semana como Sábado Santo de Deus.

Primeira desculpa
Todos aqueles que eu falei para quem tem algum conhecimento sobre a Sagrada Escritura, refere-se a
mim para os três versos seguintes como uma das suas validações para observar o domingo em lugar do sétimo
dia da semana como isso está escrito em Gênesis capítulo 2 e o quarto mandamento, que é encontrado em
Êxodo capítulo 20.

No primeiro dia da semana
Agora no que diz respeito a coleta para os Santos, dei ordem para as igrejas da Galácia, mesmo assim fazei vós.
I Coríntios 16:1
Como você pode ver, Paul está dando instruções para a Igreja dos Coríntios para ocupar uma coleção, assim como
ele deu a Igreja de Gálatas para fazer tão bem. Para colocar isso em contexto, você teria que voltar uma maneiras de
descobrir, que Paul está a caminho de Jerusalém para levar assistência aos pobres daquela cidade que são crentes em
Cristo, que vieram em tempos difíceis, devido as perseguições dos anciãos templo. Esta coleção sendo solicitada pelos
Paul é então para as pessoas em necessidade.

Após o primeiro dia da semana , deixe cada um de você esperava por ele, como Deus tem prosperado dele, que
não haver nenhum recolhimentos quando venho. I Coríntios 16:2

Paul então instrui o Santos da Caríntia bem como as da Galácia, tirar essas coisas que estão sendo
doadas para o esforço de socorro e armazená-los no primeiro dia da semana. Sobre o primeiro dia da semana
cada um de vós leigos por ele na loja.
Peço-lhe, onde nestas palavras é Paul instruindo que o primeiro dia da semana agora é o Santo sábado
do senhor? Acho nada nestas palavras que nos dizem isso. Por esse motivo eu fiz esta pergunta: "Por que Paul
disse estas congregações para levar as doações e armazená-los no primeiro dia da semana?"
Se você pensar de você vai ver. Como sempre, em meu estudo diligente da Bíblia, eu faço perguntas.
O que está envolvido em tudo isso? Não há uma ação que pode ser definida como "trabalho" envolvido?
Se você tem grãos ou outros alimentos, ou roupa ou qualquer outro, e é fisicamente movendo-a de sua casa para
um local de armazenamento, que não constitui o muito tipo de trabalho que é proibido no sábado Lordes? Não
significa a razão, que o Paul não que instruir os Santos para fazer algo que é pecaminoso no dia do senhor, mas
instruí-los a fazê-lo no dia seguinte, o primeiro dia da semana?
Outra coisa a considerar, esta instrução de Paul é sob a forma de uma carta para os anciãos da igreja,
então, como você acha que eles poderiam passar esta instrução para a Congregação, exceto no dia da semana
que todos ficam juntos, que é claro é o dia de sábado ou o sétimo dia da semana?
O que me diz é Paul está dando instruções para os líderes das congregações de anunciar essa coleção
quando as pessoas se juntam durante o sétimo dia serviços, para que no dia seguinte, domingo, eles podem
montar suas doações juntos.
Paul continua a dizer, "Que lá não ser nenhuma recolhimentos quando venho." Paul não está
instruindo os Santos para manter serviços no primeiro dia da semana, ele está dando instruções que colocam
essas coisas que eles podem, em armazenamento, para que quando ele chegar, qualquer dia que poderia ser,
haverá ser sem encontros, porque ele não quer que fique aqui, mas para continuar com a devida tem que ver as
necessidades das pessoas em Jerusalém.
Portanto, nestas palavras de verdade, eu pus mentira nu Satanás a mentira que é. Então aceita a
verdadeira palavra de Deus, ou vai continuar a acreditar e observar o domingo como dia de descanso?

Lembre-se: se Deus falou com ele, é a verdade, se Deus não falou isso, é uma mentira. Você
também adora o Deus da criação, como ele ordena, ou não, sua alma imortal pesa na balança.

Segunda desculpa
O seguinte é outro exemplo da verdadeira palavra de Deus que aqueles que observam o sábado, primeiro
dia parece incapaz ou não quer aceitar.
Em seguida, no mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia da semana, quando as portas estavam
fechadas, onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, veio Jesus e ficou no meio e disse-lhes:
"Paz seja convosco." John 20:19
Este versículo está falando do mesmo dia em que Jesus foi encontrado para ser ressuscitado do túmulo.
Este versículo também nos diz que o dia que Jesus ressuscitou foi o primeiro dia da semana, e que agora tinha
quase acabado, porque este versículo nos fala que era na noite .
A pergunta que deve ser feita é primeiro porque tinham os apóstolos reuniu-se em que dia e hora? O
versículo acima responde a esta pergunta; eles estavam reunidos por medo dos judeus. Você vê, não há nada
nas palavras deste versículo que sugere mesmo que os apóstolos se reuniram para observar o sábado, reuniram a
fim de ocultar-se longe dos judeus que queriam matar todos eles apenas como os judeus tinha assassinado Jesus.

Terceira desculpa
Paul e o primeiro sábado do dia
Se refuta o que eu digo sobre o sábado do sétimo dia, Paul dá discussão nos versos seguintes.
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
Os dias dos pães ázimos referir-se a Páscoa; Isto então nos diz que este evento terá lugar no mês de março, e
depois acabou-se a Páscoa.

Páscoa
Gostaria de tomar nota de que Paul dá a referência para a Páscoa, mas não a Páscoa. Os primeiros cristãos,
Paul incluído, não segurou a respeito da morte e ressurreição de Jesus, como qualquer tipo de férias ou observação
religiosa anual. Não foi até o estabelecimento da Igreja de Roma na 12:00 quando o Imperador Constantine ordenou
a observância, bem como a observância do Natal, que aqueles que se intitulam Christian começaram a manter como
uma observação anual.

Imperador Constantine fez isso, não por causa de qualquer coisa nas Escrituras onde Deus dá instrução ou
comando, mas porque essas duas ocorrências cai durante o equinócio da Primavera (Páscoa), bem como o solstício
de inverno, (Natal), ambos dos quais foram um aspecto da adoração do Deus Sol pagão, e não tem nada a ver com os
ensinamentos de Jesus, ou a adoração do Deus da criação.
Imperador Constantine foi um fervoroso adorador do Deus Sol e nunca foi um cristão, conforme definido
pelo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
e após o primeiro dia da semana, (domingo), quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paul
pregou-lhes, prontos para partir no dia seguinte; e continuou seu discurso até à meia-noite. Atos 20:7
Muitos têm me indicou este versículo quando dar exemplo que Paul observou o sábado do dia primeiro. À
primeira vista, eu posso ver como você pode pensar isto; no entanto, quando você toma o momento de discernir o
que é ser disse que você vai ver que não é a observância do sábado que Paul é envolvidos no ou falando sobre.

Repartindo o pão
Este versículo é definitivamente falando de Primeiro dia (domingo), mas é a pergunta que você precisa
perguntar, "O que Paul está fazendo neste primeiro dia da semana?" Este versículo nos fala, os discípulos se
reuniram para partir o pão.
Então precisamos fazer a pergunta, o que significa para partir o pão? Eles se uniram para fazer uma refeição,
está na hora de jantar. Não há nada que sugira que esta reunião é de forma alguma uma observação do Sabbath, eles
vieram juntos à noite para jantar.
O verso então passa a nos dizer, "Paul pregou-lhes." São essas palavras que os oradores de insistir que isso
reflete uma observância do sábado, porque Paul prega para aqueles presentes no primeiro dia da semana.

Partem no dia seguinte
A chave para entender por que isto não é uma observância do sábado é com as seguintes palavras no entanto.
"Pronto para partir no dia seguinte," revela o verdadeiro propósito por Paul prega aos presentes. Paul vai ser
saindo pela manhã, assim que as pessoas querem e precisa que Paul dar-lhes instruções acerca do Evangelho de
Deus, para quem sabe quando ou se Paul nunca passará seu caminho novamente.
Isto não é uma observância do sábado, mas uma reunião improvisada do povo para ganhar tanto
conhecimento de uma pessoa como Paul possível antes que ele parta. As palavras, "e continuou seu discurso até à

meia-noite," é o primeiro aspecto do que esta história está escrita nas Escrituras, com o seguinte entendimento
completo trazendo para a finalidade.
Você pode perguntar, "por que Deus tem causado que isto estar escrito nas Escrituras, se não for para
instruir que adorando Deus no primeiro dia da semana é permitido de Deus?"

O rapaz cai do terceiro do sotão
Os versos a seguir dar o objectivo ou o contexto de por que esta história está sendo contada na escritura.
e havia muitas luzes na câmara alta, onde eles estavam reunidos. E ficou ali, em uma janela, um homem
jovem chamado Êutico, sendo caiu em um sono profundo: e como Paul foi longa pregação, ele afundou para baixo
com o sono e caiu do terceiro loft e foi levantado morto. E Paul caiu e caiu em cima dele, e abraçar ele disse,
"Trouble não vos; para a sua vida está nele." Quando ele, portanto, era subir novamente e tinha quebrado o pão e
comeu e conversamos um longo tempo, mesmo até o romper do dia, então ele partiu. Atos 20:8-11
Como você pode ver que o objetivo é mostrar que uma criança caiu três níveis e foi declarada morta, mas
quando Paul veio a ele, a vida voltou para ele. É isso que é o propósito de contar esta história e nada a ver com
qualquer primeiro dia de sábado.

Continuou até o raiar do dia
Uma coisa que eu quero chamar a vossa atenção, que para mim dá prova que este não é um sábado reunindo.
Paul, então, continuou e conversamos um longo tempo, mesmo até o raiar do dia .

Lembre-se: esta reunião e pregação começa quando eles se sentar na hora do jantar da noite do primeiro
dia da semana e em seguida, continua durante toda a noite até o raiar do dia, que tornaria jantar domingo à noite,
durante a noite, que como Deus deixa a hora é agora o segundo dia da semana ou segunda-feira, de manhã ou nascer
do sol da manhã de segunda-feira.

Lembre-se também: Deus determina o novo dia como início no sol para baixo, portanto o dia sendo
falado não é o sábado, o sétimo dia, mas na verdade é o primeiro dia da semana ou domingo. Então eles se sentam
para baixo para janta, domingo à noite, que então como agora ocorre em algum momento perto ou depois do pôr do
sol, ou à noite do dia, ou seja, domingo à noite.

O que isto me diz é que no final do primeiro dia à noite do primeiro dia, eles sentam para jantar. Este fim de
refeição dia teria ocorrido pouco antes de que se sentaram para jantar, dependendo de qual época do ano era e
continuou durante a noite quando a criança cai.
Este então é durante as horas do segundo dia da semana, pois Deus diz as horas. Sabemos que época do ano
que isso ocorre de, após os dias dos pães ázimos, atos 20:6. Essa frase é uma referência para a Páscoa, que cai no
mês de março, o que significa que esta refeição teria ocorrido no início da noite por volta das 16: 00 horas, ou 16:00
domingo, e antes que se sentaram para o jantar.
Portanto, esta história está sendo contada dos eventos que ocorrem desde o pôr do sol no primeiro dia da
semana, durante a noite até o raiar do dia no segundo dia da semana, que não é o primeiro dia da semana, domingo,
mas no segundo dia da semana segunda-feira. É no nascer do sol, no segundo dia da semana (segunda-feira), em que
Paul então partiu.
Agora que ter tomado o tempo para estudar e entender esses versículos, não vejo como alguém pode
interpretar esta história como sendo uma instrução de observar o sábado no primeiro dia da semana. Todos a
pregação feita por Paul era depois que o sol se põe a noite do primeiro dia durante a noite para a manhã do segundo
dia, que seria segunda-feira não domingo.
Nada de pregação de Paul ocorre durante as horas do dia do primeiro dia, todos eles ocorreram durante as
horas quando a maioria das pessoas, caso contrário, estaria dormindo, e que Deus nos dá para ser o novo dia ou o
segundo dia da semana.

Segunda-feira não domingo
Se aqueles que acreditam que estes versos dar prova de guardar o sábado no primeiro dia da semana são
aceitos por Deus, então ele não seguir estes versos mesmos devem dar prova que nós deve observar o sábado, não no
primeiro dia, mas no segundo dia da semana, segunda-feira? Claro que não, o sábado é o nome que Deus deram para
o sétimo dia da semana, o único dia da semana em que Deus santificado e então santificados. Assim como
chamamos o sétimo dia sábado, Deus primeiro deram o nome do Sabbath.

Definindo repartindo o pão
Como parte da minha escrita, estas páginas nesta página da Web, eu freqüentemente vezes enviar cópias de
peças do que eu escrevi para outras pessoas que de vez em quando tive discussões ou desacordo com respeito o meu

entendimento de que a escritura significa. O seguinte é uma tal discussão que eu já forneci em escritos de Paul,
capítulo 6, mas novamente dar forma agora a casa do martelo o erro do primeiro dia sábado.
Eu uso um estilo de fonte diferente com comentários de Joe de meus comentários, assim você terá a
facilidade de saber que é meu e que é dele.
e após o primeiro dia da semana, (domingo), quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paul
pregou-lhes, prontos para partir no dia seguinte; e continuou seu discurso até à meia-noite. Atos 20:7

Uma reunião improvisada
Não estamos de acordo; isso

é não uma reunião improvisada .

Não posso dar a identidade desta pessoa, a quem chamo Joe, porque eu não teria permissão para usar seu
nome neste fórum público, mas você deve saber que essa pessoa é um ministro ordenado em uma das igrejas
protestantes.
Comentário acima de Joe diz respeito à minha afirmando que a Congregação tinha chegado juntos ter
lanchonete e nada mais do que isso. No meu entendimento de discordância de Joe, Joe acredita que o termo,
"quebra de pão", refere-se não para uma refeição todos os dias, mas para uma refeição de importância especial
ou ocasião.
Supondo que este seja o desacordo de Joe, escrevi-lhe o seguinte.
Você está certo, é hora do jantar e eles sentados para jantar. A frase, "pão de pausa," é um coloquialismo,
que significa "sentar-se e jantar".

Pão, importante na dieta
O grampo da dieta do mundo antigo foi pão, do Egito à Babilônia. Se eles poderiam pagar alguma coisa, era
um suplemento para o pão. Eles iria sentar em uma mesa e rasgar o pão em pedaços e depois embebê-lo em algum
tipo de um caldo de ervas, para dar o sabor do pão e tornar o pão mais fácil de mastigar.
O termo, "quebra de pão", em nenhuma maneira sugere algum tipo de uma ocasião especial ou celebração.
Cada vez que você se senta para jantar, partiste o pão.

Um dia escolhido pelos discípulos
Em sua tentativa de dar suporte para o que ele estava discutindo, Joe me mandou isso.
"Quando os discípulos se reuniram para partir o pão," especifica o dia escolhido pelos
discípulos para manter comunhão que foi ordenado pelo senhor.
Minha resposta foi a seguinte: Acho que você está falando sobre a última ceia na frase acima. Sim, eles
vieram juntos para observar a Páscoa, e sim Jesus partiu o pão naquela noite e usando o pão e o vinho como
simbolismos representando o corpo e o sangue do novo testamento. Mas mesmo antes de Jesus deu esses
simbolismos, os doze estavam envolvidos no jantar. Eles já estavam envolvidos no partir do pão. Dou como prova o
seguinte verso.
E como eles estavam comendo , Jesus tomou o pão e abençoado e freio e deu aos discípulos e disse, "leve,
comer; Este é o meu corpo." Matthew 26:26
Você vê, que eles já estavam comendo; Eles já tinham começado a quebrar o pão. Verdade, este foi um
especial ocasião, a Páscoa, mas a frase refere-se a qualquer momento você senta para jantar, não só para ocasiões
especiais.
Há muitos, especialmente na comunidade judaica e em italiano algumas famílias que tiveram jantar com, que
ainda hoje se referem a sentados para jantar, como quebrar o pão. Então escrevi para o Joe.

Não a Páscoa
Baseado em seu argumento, só posso supor que você é da mente que a refeição que está sendo falada foi a
refeição da Páscoa, mas se você olhar para as palavras que estão escritas, esta refeição particular tem lugar após os
dias dos pães ázimos, como mostrado no seguinte versículo.
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
Você vê, a Páscoa já passaram, e eles tinham viajado a Trôade para passar sete dias lá.

Razão dada para refeição
A razão dada porque estavam sentado para esta refeição era porque era a noite do primeiro dia, que significa
que esta refeição era depois do sábado, e que de manhã, segunda-feira, Paul estava se preparando para Trôade, para
continuar sua jornada. Eles estavam simplesmente sentar-se para ter uma última refeição antes de Paul estava a sair.
Se você olhar para o contexto do que está sendo discutido em atos 20 , você vai ver, não é a refeição que é o
assunto, nem o fato de que alguns discípulos se reuniram para compartilhar uma refeição. O contexto ou assunto de
que Paul está a dar a discussão que é o rapaz que cai de três andares e é declarado morto, mas quando Paul levanta-lo
em seus braços sua vida retorna para ele. Paul está mostrando, que como os outros apóstolos, ele também pode
ressuscitar os mortos.

O menino caiu
O resto da discussão, incluindo a primeira refeição do dia, é estabelecer o contexto de que Paul estava
presente quando o garoto caiu, e que foi porque o rapaz estava sentado em um precário local ouvir o Paul tinha a
dizer, que ocasionou sua queda.
Joe então faz a pergunta seguinte, ainda com a intenção de dar apoio à sua afirmação de que se tratava de
uma observância do sábado dia primeira.
A questão realmente deve ser porque eles escolheram o primeiro dia da semana?
Minha resposta a esta pergunta é a seguinte: que é a coisa, eles não escolhi nada. Estadia de Paul em Troas
chegou ao fim, e na manhã seguinte ele deixaria. A refeição foi nada mais do que se sentaram para jantar.
A Páscoa original não foi no primeiro dia da semana. Se Jesus partiu o pão na Páscoa (ou
Sex) e destinado a ser realizado naquele dia, ele teria dito isso. Não! Então por que não no
sábado?

O que Joe está se referindo a acima tem a ver com o fato de que a última ceia, como observado por Jesus
e os apóstolos ocorreu na quinta-feira, ou no quinto dia da semana. Foi durante aquela noite, quando Jesus é
preso pelos anciões do templo. Então na sexta-feira, no dia seguinte e no sexto dia da semana, Jesus foi julgado
e condenado e crucificado. A noite do sexto dia, sexta-feira, Jesus foi removido da Cruz e colocado no túmulo.
Foi, portanto, na noite de quinta, que ocorreu a última ceia.

Como você pode ver, o Joe é inflexível que aqueles desta congregação e Paul escolheram a noite do
primeiro dia da semana como um dia de observar o sábado.
A manutenção da observância da Páscoa não tem nada a ver com a manutenção do sábado. São ocasiões
distintas. A Páscoa começa no dia 14 de março, mas essa data pode ocorrer em qualquer um dos dias da
semana, dependendo de que ano é.... O dia da Páscoa original, tal como consta no livro de Êxodo, é
desconhecido. Não é o dia da semana que importa, no entanto, é o décimo quarto e vigésimo primeiro dos
meses de março, o que importa na manutenção da Páscoa.
Minha resposta a Joe é como segue:
Deus nunca estabeleceram que a Páscoa era para ser observado em qualquer dia da semana, mas que era
para ser realizada como uma ocasião de uma semana, durante sete dias e há de ser não comer do pão levedado
durante esses sete dias.
No décimo dia do mês que eu entendo ser o mês de março, como vamos manter o calendário de hoje, a
Páscoa ou o animal destinado para a refeição da Páscoa é para ser tomado e separados do resto do ouvido.
A refeição ou a Páscoa... vai ser morto o décimo quarto dia do mesmo mês. Porque o primeiro dia da
Páscoa é o mesmo dia em que eles matam e comem a besta que é sobre a décima quarta do mês, então o último
dia da Páscoa deve ser sete dias mais tarde ou no vigésimo primeiro dia do mês.
Porque estes dias são dias do mês e não os dias da semana, eles mudam de ano para ano. É possível que
a Páscoa refeição pode cair em um dia de sábado, mas isso não é motivo de preocupação para a observância da
celebração da Páscoa.
Em que esta refeição, que Paul está assistindo, não tem nada a ver com a Páscoa, e não tinha nada a ver
com o sábado, em que o sábado já tinha sido observado, todo argumento Joe acima não tem sentido.

Nova Aliança
Isso seria parte da antiga aliança. Mas Cristo estava instituindo uma nova aliança com
novas promessas. Ele disse que ele veio para cumprir, não para destruir. Nova Aliança
comemora a vitória sobre a morte e a sepultura e a nova vida que está em Cristo Jesus. A razão
por que ele é mantido no primeiro dia da semana é o primeiro dia é também o oitavo dia = nova
semana, nova aliança. Jesus também deu um novo mandamento "que você ama uns aos outros
como eu vos amei"

Premissa de Joe na várias frases acima é um erro. Joe diz que na nova aliança, a observância do sétimo
dia sábado já não se aplica, pelo menos isso é o que eu acho que Joe está dizendo, porque com o
estabelecimento da nova aliança, um novo dia tem que ser usado para o dia de sábado.

Como dada por Deus
Para se aquela primeira aliança tivesse sido irrepreensível, então deve nenhum lugar tem sido
procurada para o segundo. Para encontrar a falha com eles, ele diz, "Eis que vêm dias, diz o senhor, quando
farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá: não segundo a aliança que fiz com seus
pais no dia quando os tomei pela mão para levá-los da terra do Egito; Porque eles continuaram não em meu
convênio, e considerei-los não,"Saith o senhor. Hebreus 8:7-9
Nos versos acima, Deus dá a razão por que uma nova aliança é necessária.
Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o senhor; Colocarei
minhas leis em sua mente e escrevê-los em seus corações: Eu serei um Deus para eles e eles serão para mim
um povo. Hebreus 08:10
Como já referi muitas vezes nesta página da Web, você deve aceitar a palavra de Deus como a verdade,
nem tudo o que Deus disse, nem diminuição de tudo o que Deus disse a aumentar.
Em acima das palavras ditas por Deus sobre a nova aliança, não há nenhuma conversa do dia do sábado,
portanto, é em oposição a palavra de Deus, para sugerir que o que Deus disse de alguma forma se relaciona com
a manutenção do sábado do sétimo dia.

Definição de cumprir
Só posso supor, como tantos outros cristãos que eu fale, que Joe está confuso quanto ao significado da
palavra, "Cumprir".
Jesus veio para cumprir, mas Joe parece não entender a definição de cumprir. Para cumprir significa
para trazer a conclusão. Completa algo não significa que agora está terminado a ponto de tornálo obsoleto, mas que ele agora está completa, a ponto de trazer em um estado de perfeita
utilização ou finalidade .

Parábola da tabela
Eu uso a seguinte parábola para explicar melhor o que cumprir apenas o significado da palavra é.

Havia um carpinteiro, e ele foi contratado para construir uma nova tabela para a família que o contratou.
Depois de trabalhar em cima da mesa por vários dias, ele estava de cabeça para baixo na sua mesa de trabalho,
com três das quatro pernas anexadas, quando ele foi chamado para cuidar de alguma outra tarefa.
Neste ponto, a tabela pode ser chamada de uma tabela, mas é inacabado, em que com três pernas não
será suficientemente estável para usar como uma tabela, é incompleta.
O carpinteiro retorna para o trabalho de acabamento da mesa em um par de dias. Uma vez que ele atribui
a quarta perna e dá a tabela um verniz, ele fica la no chão. A tabela é agora feita, e tem a função de uma tabela
como é a sua finalidade. O carpinteiro tem trazido a tabela até a conclusão e, portanto, cumpriu o seu contrato.

Jesus cumpre
Os dez mandamentos em e de si mesmos estão incompletos. Eles não refletem a plenitude de quem Deus
é. Deus é a soma total de sua honra pessoal, sua personalidade e seu caráter moral. Os dez mandamentos listar
seis traços morais de Deus, mas existem muitos mais.
Com o advento de Jesus o Cristo, Jesus ensina vários imperativos mais morais, que se relacionam
diretamente com os seis primeiros, mas não são óbvios até você estuda e entender quem e o que é Deus e tudo o
que ele defende.
Os seis imperativos morais dados nos dez mandamentos são os seguintes:
Vós não deveis fazer nenhum assassinato,
Tu não deverás cometer adultério,
Não roubarás,
Não dirás falso testemunho,
Honrar a tua mãe e teu pai,
Não cobiçarás.
Esses seis são uma lista daquelas coisas que Deus define como sendo pecaminosa. Jesus não adiciona à
lista de coisas que são pecadores, em vez dele ensina o aspecto positivo daquelas coisas que Deus define como
bons e justos.
Nós deve confortar aqueles que choram ou estão em perigo, de outra
Aqueles que são a vontade Mansa sabem recompensas,
Aqueles que têm fome de Justiça e de Justiça, são abençoados,
Abençoados aqueles que dê misericórdia aos outros,

Abençoados aqueles que são puros de coração,
Aqueles que são os pacificadores são abençoados,
Tudo que Jesus ensinou dá definição para a palavra "justiça", ao mesmo tempo que dá uma maior
compreensão sobre quem é Deus, sua personalidade e seu caráter moral.

Como é Deus
Quando você combinar essas coisas ensinadas por Jesus com os imperativos morais listados nos dez
mandamentos, você obter uma definição completa e realizada, de quem é Deus, mas também você obter uma
definição completa do que Deus quer que seus filhos devem ser como.
Em que Jesus cumpre a lei que é os dez mandamentos, todos eles ainda se aplicam, incluindo a
observância do sétimo dia sábado. Deus é de eternidade em eternidade; sua personalidade e seu caráter moral
são imutáveis, como é o Deus eterno, assim também é a lei do Deus eterno.
Deus estabeleceu o sábado como ele trabalhou para criar este universo. Cada dia dos seis dias da criação
são outro bloco de construção da instituição da semana de sete dias, e quando Deus descansou no sétimo dia, ele
coroou essa semana com seu Santo sábado. Este será imutável, enquanto permanece neste universo.
Por que razão Deus teria que mudar seu dia sagrado de descanso, só porque ele é o estabelecimento de
uma nova aliança? O sábado é fora os mandamentos que constam os convênios, faz parte dos dez mandamentos
de Deus, que é uma codificação da lei de Deus foi estabelecida muito antes que Deus criou este universo, e
muito antes de Deus trouxe os primeiros israelitas do Egito.

A palavra de Deus
, Mas o "sétimo dia" é o sábado do Senhor teu Deus: Êxodo 20:10
Não sei sobre você, mas admito que a palavra de Deus é a verdade, e o que Deus tem falado deve ser
obedecido. Em que não há lugar na Bíblia onde Deus disse que o primeiro dia da semana é o dia de sábado, por
conseguinte, devo continuar a aceitar que o versículo acima é verdadeira e correta da palavra de Deus.

Lembre-se: Jesus não disse ele estava a cumprir a lei, mas ele também estava a cumprir os profetas.
Pode me dizer, de que forma Jesus cumpre os profetas? Pode me explicar o que Jesus quer dizer quando ele fala
dos profetas desta forma?
Deus me mostrou a resposta para isso, e eu incluí-lo nas aulas.

Eu você, leitor, forneceu a discussão acima para que você veria o conjunto mente daqueles que são
enganados por Satanás a aceitá-lo de Satanás mentir que o sábado é no primeiro dia da semana. Tudo o que
Deus tem causado a ser escrito na Bíblia me diz que o sábado, como ordenado por Deus, está a ser observado no
sétimo dia da semana. Não encontrei nada nas Escrituras onde Deus ou Jesus dá comando ou instruídas sobre o
primeiro dia como sendo o dia de sábado. Ou você acredita que a palavra de Deus como sendo a verdade, ou
você acredita a palavra de Satanás como sendo a verdade. Sua alma imortal está na balança.

Jesus refuta a crença dia primeira
No final do sábado, quando começou a amanhecer para o primeiro dia da semana, veio Mary
Magdalene e a outra Maria para ver o sepulcro. Matthew 28: 1
Você entende o que está sendo dito aqui, "no fim do sábado?" Veja, estas palavras estão nos dizendo
que o sábado estava no fim. Então as palavras vão para dizer-nos mais informações, "como começou ao
amanhecer para o primeiro dia da semana." Acabou-se o sábado, e a noite está dando lugar ao amanhecer.
Faço a pergunta, "é quando esta madrugada ter lugar?" Este versículo nos fala, "para o primeiro dia da
semana." Neste versículo, Deus está se tornando muito claro mais uma vez, que o primeiro dia da semana não é
o sábado, porque Deus está nos dizendo que o sábado acabou, e que está nascendo o primeiro dia da semana.
Para continuar a refutar o sétimo dia como dia de Santo de Deus e a observar o primeiro dia da semana
como o sábado, após ser exibido, me diz que Satanás tem influência muito poderosa em seu coração e sua
mente.

Contribuições para Jerusalém
e quando eu venho, quem vós aprovará por suas cartas, eles vão enviar para trazer sua liberalidade a
Jerusalém. E se for conhecer que eu vá também, eles devem ir comigo. I Coríntios 16:3-4
Voltando agora para os escritos de Paul, continuamos com o objetivo de por Paul instruiu o povo de Corinto e
aqueles da Galácia, pôr de lado as contribuições para o povo de Jerusalém.
Agora virei a vós, quando devem passar Macedónia: para eu passar a Macedónia. E pode ser que vou cumprir,
sim e o inverno com você, que vos podem trazer-me na minha jornada whitersoever que ir. I Coríntios 16:5-6
Paul enviou uma carta a Corinthian pedindo contribuições e agora explica o que é sua intenção de retornar
posteriormente para o inverno com eles, mas que ele deve primeiro leva as contribuições para Jerusalém.

Para não nos vemos agora a propósito; mas espero que fique aqui um pouco com você, se o senhor permitir. I
Coríntios 7:16
Mas eu vou demorar em Éfeso até Pentecostes. Para uma porta grande e eficaz é aberto a mim, e há muitos
adversários. I Coríntios 16:8-9
Pentecostes é um dia de celebração do dia que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos de Jesus Cristo.

Paul dá a introdução de outros
Os versos seguintes não têm nada a ver com Paul pregando os ensinamentos de Jesus Cristo, mas são
uma introdução dos outros em Cristo que estão indo para Corinto e por esta razão que eu não tenho nenhum
comentário para fornecer.
Agora se Timóteo vem, ver que ele pode ser com você sem medo: pois ele opera a obra do senhor, como
eu também. Não deixe nenhum homem, por conseguinte, desprezá-lo: mas conduzi-lo adiante, em paz, que ele
pode vir a mim: para procurá-lo com os irmãos. I Coríntios 16:10-11
Como tocar nosso irmão Apolo, grandemente desejado-lhe para vir até vós com os irmãos: mas sua vontade
não era nada para vir neste momento; mas ele virá quando ele terá tempo conveniente. I Coríntios 16:12
Vigiai ficar rápido na fé, você desistir como homens, ser forte. Deixe todas as suas coisas a ser feito com
caridade. I Coríntios 16:13-14
rogo-vos, irmãos, sabeis que a casa de Estéfanas, que é as primícias da Acaia, e que eles têm se viciado para o
Ministério dos Santos, que vos sujeitai-vos a tal e para todos que helpeth com a gente e laboureth. I Coríntios
16:15-16
estou contente com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico: para o que estava faltando em sua parte que eles
forneceram. Para eles tem atualizado meu espírito e o seu: reconhecer-vos, portanto, os que são de tal forma.
As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila saúdam muito no Senhor, com a igreja que está em sua casa.
Todos os irmãos cumprimentá-lo. Cumprimente-vos uns aos outros com um beijo Santo. A saudação de mim
Paul com minhas próprias mãos. Se qualquer homem ama não o Senhor Jesus Cristo, seja anátema Maranata.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Meu amor é estar com você todos em Cristo Jesus. Amém.
I Coríntios 16:17-24

