Працях Paul
Глава 5
Суддя не інші
Йому, що є слабким у вірі отримувати ye, але не до сумнівних сперечання. До римлян 14:1
Слово "сперечання" визначається як: аргументації або незгоди. Та, яка
використовується в вище віршах, як він ставиться до поклоніння Богу, розбіжності у пр
актиці однієї віри і різні практики іншої віри .
Що Paul говорить, є, що ми повинні прийняти інших приєднатися до нас ще хто також виправдання в
Христі, незважаючи на те, що їх практики або переконання відрізняються від наших.

М'ясо тварин, як продукти харчування
Для одного вірує, що він може з'їсти всі речі: іншому, який є слабким, то вчитель трави. Нехай не хто
житиме зневажають йому, що то вчитель не; і нехай не яких житиме не судити його, що схоче: Бо
Бог hath прийняв його. До римлян 14:2-3
Я бачу цю дискусію, як щодо тих, хто вважає, що це неправильно або зло, щоб вбивати тварин і їсти
м'ясо і ті, які їдять м'ясо тварин.
У цю дискусію Paul це за умови, що обидві сторони питання зберігаються у Христі або в крайней мере
на святі Божому.
В цей час, що я живу є християнської релігії, який вважає, що дати вірно і правильний поклоніння Богу
ми повинні зробити, як це було в саду Eden, де Адама і Єви їли тільки з рослин в саду і не тварини були
вбив і вбивали для м'яса.
Я можу тільки припустити, зі слів, які використовує Paul, що такі переконання існували у свій час, а
також.
Хто ти яке judgest іншої людини раба? До його власної майстер він стоїть або батьку. так, він
повинен бути Холден вгору: Бо Бог abet його. До римлян 14:4

Paul задає питання, "хто ти поставити під сумнів переконання з тих, хто в дусі Бога, як ти".
Бог судитиме, якщо ця релігія це правда чи ні. Це не для вас чи мене, щоб зробити такого рішення.

Бог дає перелік тварин
Те, що не входить в цю дискусію, є той факт, що Бог дав людині список тварин, що ми може
вбити і з'їсти, і Бог назвав це добре. Ті, що проповідують, що це поганий чи злий вбивати тварин у їжу,
отже, опозиції до слова Божого.
Коли Адам і Єва були виселені зі Garden of Eden, саме тому, що вони згрішили. Для їх покарання
вони були видалені з вихідних милість Божу та були таким чином, необхідних для отримання засобів до
існування для себе.

Чоловічий покарання
Мати, щоб з'їсти, як це роблять інші тварини землі, інших людей, немічне подальшого аспект
покарання. В гріху, Адам і Єва знижена себе назад до місця тварин, що Бог мав підняли їх з. Вимагаючи
чоловік ще раз з'їсти плоті інші звірі, був Божий шлях виявлення своє невдоволення людина. Якщо ми
вирішили діяти як тварини, то Бог будемо ставитися до нас як тварини. Тільки ті, хто піднятися вище і
обійняти моралі Бога і дати вірно і правильний поклоніння Богу буде повернути собі благодать Божу.

Кожному своє власний розум
Одна людина esteemeth одного разу над іншим: інший esteemeth кожен день так. Нехай кожен з
повністю вмовити, за його власним розумом. До римлян 14:5

Пам'ятайте: Paul розуміє, що Бог дав людині цей список тварин, таким чином, він знає, що
їдять м'ясо тварин не є гріхом, не є його гріх не їдять м'ясо тварин. Або є прийнятними для Бога.
З урахуванням цього, Paul ставить питання, чому, хто виправдання в Христі, питання і
засуджуємо це який інший, хто виправдання в Христі?
Paul потім пояснює: "Нехай кожен з повністю вмовити, за його власним розумом". Якщо ви
вважаєте, що це неправильно, щоб їсти м'ясо тварин, то ви хочете, щоб жити в цій вірі. Якщо ви потім
те, щоб їсти м'ясо, потім ви згрішили, бо вам це гріх. Беручи до уваги, якщо я знаю, що це прийнятно
Богом їсти м'ясо тварин, то для мене зробити це не є гріхом, бо це, як я вважаю. Це тільки в сферу дії

Бога, щоб судити праведність ваших переконань а не для мене, ні хто-небудь пройти цей осуд ні ви, ні
ви мене.

Ми є всі виправданий Богом
, Той regardeth день, regardeth її до Господа; та і він, що regardeth не день, щоб Господь він не
вважають його. Хто житиме схоче Господа, бо Він змученому дає Бог завдяки; і подяку, той житиме
не і дає Бог. Ніхто з нас прив'язана до себе і жодна людина вмирає до себе. До римлян 14:6-7
Те, що Paul говорив в вище дві вірші є що ми, хто є Бог святих всі виправдані в Бога, і тому ми
Бога і належать до Бога в те, що Бог є творцем всіх нас. Таким чином, не є переконання, що ми і
практики, які ми тримаємо наші власні, але від Бога, якщо не Бог, то Бог буде судити, це не для нас
осуджувати один одного.

Ми належимо до Бога
На чи живемо ми жити до Господа; і будь ми вмираємо, ми вмираємо Господа: чи ми жити таким
чином, або помре, ми знаходимося на Господа. До римлян 14:8
З цією метою Христа обидва помер і воскрес, а відродилася, що він може бути Господа і мертвих, і
живих. До римлян 14:9
Саме з цієї причини, два віри мають різноманітні вірування та звичаї, чому Бог послав Ісуса.
Через вчення Ісуса ми знатимемо, воля Божа, і це для вас і я у відповідність нашої практики вписуватися
в Божих заповідей.
Якщо Бог не дав список цих тварин, що людина може з'їсти за їжу, то вбити і з'їсти тварини б гріхом.
Але Бог дає нам в входженням, тому чи ми з'їсти чи не з'їсти, є вгору до власного вірити, як ми маємо
інтерпретації вчення Ісуса і Десять заповідей.

Ми всі зіткнеться з Божого суду
, Але чому ти судити твій брат? Або чому ти встановлений дармо боїться твій брат? Для нас повинен
всі стоять перед судження сидіння Христа, бо написано: "як я живу," Господь "схилиться кожне
коліно зі мною, і визнає Бога кожен язик, так, то кожного з нас повинен надати обліковому запису
себе Богу. До римлян 14:10-12

Місце не спотикання
Давайте не тому не судіть один одного більше: але судити про це досить, що жодна людина не
поставити каменем спотикання або привід закохався в його брат спосіб. До римлян 14:13
Paul називає каменем спотикання символізм для проповіді помилкових Писання, що викликає
іншим виправдовують справжній слово Боже і таким чином запобігти їм займати знаючи вічне життя.
я знаю і пересвідчився в Господі Ісусі, що немає нічого нечистого сам по собі: але йому, що esteemeth
все, щоб бути нечисте, йому нечисте. До римлян 14:14
Paul визнаючи, що він є знати, які їдять м'ясо не нечистого або не є гріхом, але якщо це ваша віра
в тлумаченні слово Боже, що це гріх, то вам це гріх.
Але якщо твій брат бути засмучений з твого м'яса, тепер живеш ти не благодійності. Знищити не
йому з твого м'яса, за якого помер Христос. До римлян 14:15
Якщо інший вважає, що це гріх їсти м'ясо, і двоє з вас воєдино, Paul каже, не виставляти напоказ
їсте м'ясо перед ним або спроба переконати його, щоб їсти м'яса, але замість цього бути благодійного і
мовчати в розбіжності у своїй вірі.

Пам'ятайте: йому це гріх їсти м'ясо, так що якщо ви якось переконати його взяти участь в
шматок м'яса, ви привели його до гріха, і тому, що ви змусили його до гріха, так теж ви згрішили.
Нехай не, то ваш бути гарним зло говорив: для Царства Божого не м'яса і пити; але
праведність і мир і радість в Духа Святого. До римлян 14:16-17

Пам'ятайте: Ісус говорить нам, що це не те, що ми їмо яка поганить нашого тіла, але те, що
вийде з наших вуст. У наведеному вище прикладі від Paul той, хто утримується від вживання м'яса не
defiling його тіло, але якщо ви, які не думаю, що це гріх, переконує його, хто вважає, що воно є гріхом,
їсти м'ясо, через ваші слова, що переконує його їсти м'ясо, ви заподіяти йому, щоб осквернити його тіло,
тому що його переконання.
Це не те, що ми їмо, що Господь судить за нас, але те, що в нашому серці. Якщо ви написали на
серце і розум шляхи та Заповідей Божих, то не може бути не зла в вас. Це стосується також і ті, кого Бог
дав Святого Духа, але мають різні custom або практика, ніж ви повинні.

Прийнятна для Бога
Для він, що в цих речей службовець Христа є прийнятними для Бога та затверджених чоловіків. До
римлян 14:18
Давайте таким чином слідувати після речей, які роблять для миру і речей вчиться один інший може
повчати. До римлян 14:19
Що Paul говорить, це для вас і я не взяти злочин або виключення з іншими які сповідують бути Святим
Богом, просто тому, що їх вважає, що відрізняються від наших, але замість цього, дивитися, щоб знайти
спільну мову, так що ми обидва можуть жити в мирі з один одного.
Для м'яса знищити не діла Божі. Всі речі дійсно є чистими. але це зло, той чоловік, хто житиме з
правопорушення. До римлян 14:20
Їсти на вчиненні злочинуозначає вірити в те, що є гріхом, а потім піти і зробити те, що ви
знаєте, щоб бути гріх. Це являє собою сатани, бо він знає, що заповіді та шлях Божого, а сатана вважає
за краще не підкорятися. Це таким чином, що сатана є зло в очах Бога. Якщо ви також зробити те, що ви
знаєте, щоб бути грішниками, тоді ви також зла.
Добре поїсти плоті, ні пити вино, ні що-небудь, згідно з яким твій брат stumbleth, ображається або
зроблений слабкі. До римлян 14:21
Ти маєш віри? Доводиться його самого себе перед Богом. Щасливі є той, що засуджує не сам у що речі,
які він alloweth. До римлян 14:22
Якщо ви вважаєте, що зробити те, що є гріхом і тому видалити себе з спокуса що помремо, а
потім щаслива ти, що ви не засуджував себе.
І він, що doubteth прокляті якщо він є, тому що він житиме не віри: для чого тільки не є віри є гріхом.
До римлян 14:23
Якщо ви сумніваюся, правда як чи є щось гріховної чи ні, але зробити це так само, ви повинні
собі прокляті. Тільки в пізнання правди ви можете бути впевнені, що ви не чините гріх, незнання
породжує гріх.

Ми, хто сильні
Нас, то що є сильним повинна нести немочі слабких а не на догоду себе. Нехай кожен з нас будь ласка
соромився за його добре, до повчання. Бо Христос приємно не сам; але, як написано: "докори з них, які
закиди у тебе впав на Me." Римляни 15:1-3
Paul не звертаючись до народу, які фізично міцні, але сильний у свою віру. Це залежить від святих
Божому, хто сильний у вірі, що, для керівництва і надання допомоги, хто просто навчання справжній
слово Боже.

Було так написано
Для взагалі було так написано aforetime були написані для нашого навчання, що через терпіння і
комфорт писання можуть мати сподіваємося. Римляни 15:4
У цьому Paul має на увазі книги Старого Завіту. Бог викликало, що вони б бути написані так що
міг прочитати і є знання слова Божого поколінь людина, що після їх публікації. У знання слова Божого
ми отримуємо надії Воскресіння у вічне життя і у всіх інших обіцяння, Святим Богом.

Один розум
Тепер Бог терпіння і розраду видати вам бути однодумцями до іншої, за словами Ісуса Христа: що ви
можете з одного виду і один рот прославляти Бога, навіть Отець Господа нашого Ісуса Христа.
Римляни 15:5-6
Якщо ми всі дізналися, що Ісус навчав, то ми повинні бути однодумців, за слова що Ісус сказав
мають таке ж значення незалежно від того, якою мовою вони прочитали в. Ісус сказав: "Люби свого
ближнього, як самого себе." Це можна також розповісти як "Люблю вашу сусідові як ти хотів би вашим
сусідом, люблю тебе". Незалежно від мови, це говорять в вона все ще має таке ж значення.
Тому то отримувати ye один від одного, як Христос також отримала нам на славу Божу. До римлян
15:7
Як Ісус прийняти ті, хто прийшов до нього? Якщо ви були грішниками, або митник, або був свого роду
інвалідності, ті, хто інші хороші люди євреїв, б уникнути, Ісус вітає вас з розкритими обіймами, так і
обіцянку кращі часи. Якщо ви максимально відкритим для інших, як Ісус, то ви знаходитесь на вашому
шляху до будучи Святого Бога.

Тепер я кажу, що Ісус Христос був міністром обрізання для правда Божа, щоб підтвердити обіцяння,
дані до отців:, що язичники може славити Бога за милість згадати, як написано: «з цієї причини я
зізнатися тобі серед язичників і співати до: ім'я твоє." До римлян 15:8-9
Paul використовує слово "обрізання" послатися на всі, хто були під першого і другого заповіт з Богом.
Це посилання на вимоги наявності всіх чоловіків обрізаний. В обмін, зберігаючи ці перші два заповіти,
Бог дав обіцянок до свого народу, який ми називаємо євреїв.
Незважаючи на те, що Ісус прийшов за первинною причиною врятувати свій народ від брехні сатани,
також його проповіді дала надію язичників, який прийшов, щоб охопити вчення Ісуса Христа.

Поган вітали
І знову він сказав: "Rejoice, ye поган, з його людей." І знову ж таки, "Хваліте Господа, всі ви, язичників; і
високо оцінюємо його, всі ви, люди. Римляни 15:10-11
Але, як виявилося, тих, хто не євреї також пропонується в Царство Боже як браття ізраїльтянам.

Корінь Джессі
І знову ж таки, Ісая сказав: "повинно бути корінь Джессі і він, що повстане царювати над
язичників; у нього повинен довіряти язичників. Римлян 15:12
Джессі був батько David корінь є ще один спосіб сказати, нащадок Джессі та що нащадок був, Джозеф
прийомним батьком до Ісуса і з Марією, матір'ю Ісусовою. Тому що Ісус був сином Бога, Йосип не
біологічного батька, так що це за lineage Марії, що Ісус є нащадком David.
Тепер Бог надії наповнить вас з усіма радість і мир в вважаючи, що ye примножується в надії, через
силу Духа Святого. Римляни 15:13
Святий Дух є слово Бога живого, силу Духа Святого в отриманні не тільки знання слова Божого
але розуміння того, що Бог значення.

Добра і знання
І я сам також пересвідчився вам, мої браття, що ви також повні добра, заповнені всі знання,
також можливість наставляти один одного. Римляни 15:14

У цій Paul визнавши, що він знає, що тих, кому він писав цю переписку, була зворушена Духом
Святим, і таким чином, вони є знання та розуміння того, що Ісус навчав.
Маючи це знання означає, що вони будуть знати, якщо один з їх зборів падає з правдою слово
вчив Ісус і таким чином можуть наставляти тих, хто намагається повернутися до істинного шляху
праведності.

Paul, пророк Ісуса
Тим не менше, браття, я написав більш сміливо вам в какой-то, як ставлять вас в увазі, через
благодать, що дається мені про Бога, що я повинна бути міністр Ісуса Христа до поган, служачи
Євангелії Божої, пропонуючи до поган можуть бути прийнятними, бути освячені Святим Духом.
Римляни 15:15-16
Що Paul говорить ось що Paul як міністр Бога до поган, у нього повноваження передати вирок у
своїх громадах, і показати їм шлях Ісуса як Paul, розуміння або тлумачення.
я мають, відповідно, про що я може слави через Ісуса Христа в ті речі, які стосуються Бога. Бо я не
смію казати про будь-якої з тих речей, які Христос не hath кованого мною, щоб язичників слухняним,
словом і ділом, через могутній ознак і чудес, силою Духа Божого; так, що від Єрусалиму і круглі про до
Иллирик, я повністю проповідував Євангеліє Христа. Римляни 15:17-19
Знову ці вірші запропонувати мені, що Paul ще є безперечним свою владу над його згромаджень.

Проповідь для неосвічених
так, так є я намагалися проповідувати Євангеліє, не тут Христос був призначений, щоб не я повинен
збудувати на фундаменті іншої людини: але, як написано: "до яких він був не говорив, вони будуть
бачити: і що не чули вони зрозуміють." Римляни 15:20-21
Paul інформування тих, хто читав ці слова його, що замість того, щоб проповідувати Євангеліє і
навколо Єрусалиму, він подорожував далеко і широко, словом Ісуса і Царство Боже до тих, хто раніше
не чув про Ісуса.
З якої причини також я був значно вплинуло приїхати до вас. Римляни 15:22
Через своїх подорожей Paul не було змогла відвідати ці люди особисто.

, Але тепер необхідності більше немає місця в цих краях і більше бажання ці довгі роки прийти
до вас; при так коли-небудь я приймати мій подорож в Іспанії, я прийду до вас: бо надіюся я бачити
вас в моєму шляху і привозити на моєму шляху, thitherward вас, якщо спочатку я дещо наповниться
вашої компанії. Римляни 15:23-24
, Але тепер я йду до Єрусалиму міністра до святих, бо хто має їх у Македонії та в Ахаї зробити певний
внесок для бідних святих, що в Єрусалимі. Римляни 15:25-26
Перед Paul може зробити свій шлях, щоб побачити їх, бути спочатку збирається Єрусалиму, щоб
служити святих у цьому місті.
Hath угодно було їх Поправді; і їхніх боржників вони, бо якщо язичники були зроблені берете участь у
своїх духовних речей, свій обов'язок також міністром їм в тілесне. Римляни 15:27
Цей вірш є одним з тих речей, які встановили християни, як щедрим і даючи людям. Не тільки в
даний час Святого Бога важливо, щоб ви в духовне царство, а мати шкода і щедрість по відношенню до
інших пощастило, менше є також як Ісус навчав.
Під таким чином я, виконано це і опечатані їм Цей фрукт, я прийду вами в Іспанії. Я впевнений, що,
коли я прийшов до вас, я прийде в повноті благословення благовістя Христового. Римляни 15:28-29
Тепер я благаю вас, браття, заради Господа Ісуса Христа, так і для любові дух, що ye прагнуть разом
зі мною у ваші молитви до Бога для мене що я визволилися від них, які не вірять в Юдеї; і що мій сервіс,
який у мене є for Єрусалим може бути прийнятий святих; який я може прийти до вас з радістю волі
Божої , і можуть з вас бути оновилася. Тепер Бог миру буде з усіма вами. Амінь. Римляни-15:30-33

Фальшивих пророків
Тепер я благаю вас, браття, позначати їх, які викликають розбіжності і правопорушення на
відміну від доктрини, який ви дізналися; і уникати їх. Римляни 16:17
Paul подорожував далеко і широко, створення багатьох церквах в дорозі. Paul прищепив в серцях
тих, він перетворені правду вчення Ісуса, але незважаючи на це, стала проявляється у багатьох з тих
згромаджень, люди, які вже змінили слів або інтерпретації те, що вони були показані по Paul. З ці
лжепророки дивізій утворили у тих, хто молиться щодо правду про те, що Ісус навчав.
Paul знає про ці речі і дає попередження, які ті, що проповідують інше, як такий, що Paul
спочатку дав вказівку, щоб уникнути і відхиляють тих, хто молиться.

Обманщики серед вас
Вони, що такі служити не Господа нашого Ісуса Христа, але свої власні живота; та гарними
словами і справедлива зводять серця простодушних відступство. Римляни 16:18
Простих є тих, хто ще не освічені в потрібний справжній слово Боже, тому вони схильні до
брехунів і неправдиві пророки.

Бути мудрою з лиходіїв
Для ваша ж слухняність дійшла до всіх чоловіків. Я тішусь від вашого імені:, але хочу, щоб були ви
мудрі доброму, а прості в злому. Римляни 16:19
Злом є те, що суперечить Божому способами і ті, що проповідують, помилкові Євангеліє є злом, навіть
якщо вони думають, що вони проповідують, правда. Якщо ви повні ваші власні знання і тому думаю, ви
знаєте до волі Бога, але помилкові ще навіть таким проповідувати те, що ви думаєте, це правда, ви зло і
ви поранити тих, кому ви проповідувати, а також самостійно.
І Бог миру зітре сатану під ваші ноги найближчим часом. Благодать Господа нашого Ісуса Христа
буде з вами. Амінь. Римляни 16:20
Написано, що, хоча Сатана буде жалити п'яту Христа, Христа будуть жалити сатани голову. Синяк, ось
сатана промовляв до наносите на Христа прибути пройти, коли він був сатана які викликало те, що Ісус
б прибиті до хреста.
Будьте обережні, що інші скажуть вам, це так легко для вас, щоб бути брехав. Перевірити і перевірити,
що вони скажуть вам, порівнюючи їх слова з слова Божого, як написано в книгах Біблії.

Одкровення із таємниця
Тепер йому, що є влади зміцнить вас за мою Євангелію і проповіді Ісуса Христа, відповідно до
одкровенням із таємниця, яка була збережена таємниця, оскільки у світі почалося, а тепер виявлену а
писання пророків, відповідно до вічного Божу заповідь ради повідомлені всі народи на послух віри : до
Бога тільки мудрий, вічно бути славі через Ісуса Христа. Амінь. Римляни 16:25-27
Оскільки книг Біблії були вперше опубліковані в письмовій формі Moses, вони були здебільшого
таємниця і важко зрозуміти. Книга Одкровення абсолютно не має сенсу для більшості людей, які
намагаються читати його.

З кінця днів на нас Бог дав його ангелом на небі, щоб почати проповідувати Божого вічне
Євангеліє ми на землі, яка була обрана Богом, щоб отримувати істинне слово Боже.
І побачив я іншого Ангола літати в розпал неба, маючи вічне Євангеліє, щоб проповідувати їм,
які мешкають на землі і до кожної нації і споріднені, язика та народу, говорячи: гучним голосом,
"бійтеся Бога та славу дати йому; прийшов час його рішення: і поклоняються йому, який зробив небеса
і землю і море і фонтани води. Одкровення 14:6-7
Це означає, що істинний сенс Писання буде бути подана для тих, хто вибрав Бог і від них проповідував
всім, хто буде слухати. Ці твори на цій сторінці, є одна така спроба Богом зробити, знати, щоб все вірно
слово. Той факт, що ви читаєте ці слова є доказом того, що ви готові почути справжній слово Боже і
тому на шляху до справедливості, що веде до спасіння.

Дух Господній
І я, браття, коли я прийшов до вас, прийшли не з Превосходительство слова або мудрості, оголосивши
тобі Боже свідоцтво. Я Коринтян 2:1
Що Paul говорить, що він також був даний справжній слово Боже і через нього і його твори
приніс його всім, хто буде слухати.
я вирішив не знаю нічого між вами, зберегти Ісуса Христа, і його розп'яли. Я Коринтян 2:2
Paul немає, все знаючи, крім як у його розуміння Священного Писання і вчення Ісуса.

Демонстрація Духа
, І я був з вами в немочі і в страху і в великім тремтінні. І слово моє й моя проповідь не словах
переконливих людської мудрости, але в доказі Духа та сили. Я Коринтян 2:3-4
Paul був членом храм священика і як такий був добре освічених за його час в історії. Незважаючи
на це, він говорить, що він не використовував слова, що освічена людина може використовувати, але
замість цього використовується слова, які мають силу Духа Божого, так що ті, хто не були освіченими
міг зрозуміти.
Це може чи не може бути як він говорив Євангеліє, щоб люди, але слова, які він використовує в
ці слова, які записані, слова освічена людина, укладення, розуміння його передбачалося, тобто складно,
якщо вони вивчаються старанно.

Що ваша віра повинна терпіти не в мудрості людській, але в силу Бога. Я Коринтян 2:5
Paul, намір був, що віра досягнуто за рахунок тих, хто чув його проповідувати можуть бути
отримані від влади Божого а не від мудрості добре говорив слова людина. Нехай Божої істини кільце
через не елегантний слів чоловіків.

Тих мудрих чоловіків
Оже ми говоримо мудрості, серед них, які ідеально підходять: ще не мудрість світу цього, ні князів
цього світу, які приходять зводять:, але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, навіть приховані
мудрість, яку Бог висвятив перед світом наша славу: який ніхто з князями цей світ не знав: для пізнали
були , вони не розіп'яли б Господа слави. Я Коринтян 2:6-8
Якщо ви вже є мудрим в свої знання світу, то ваш зарозумілість є така, що ви б важко почути
мудрість Бога.
Але як це пишеться, "око hath не бачив, і не вухо не чуло, ні в серці людини, те Бог приготував для них,
що люблять його." Я Коринтян 2:9
Будучи людиною мудрості, у вас є очі, які не бачать і вуха, що не чути, бо мудрість Бога не
дається вступу у ваше серце. Тільки ті, що любити Бога і шукати його мудрість, відкриє свої серця нехай
в таємниці і істини слова Божого.

Бог знає
, Але Бог hath відкрив їх до нас своїм духом: досліджує дух всі речі так, глибокого, що Боже. Я
Коринтян 2:10
Бог відкриє свою правду, щоб ті, які демонструють свою любов до Бога. Тому що Бог бачить у
вашій душі, Бог буде знати, якщо ви по-справжньому любити його чи ні.
За те, що людина знає речей чоловік, врятувати дух людини, який знаходиться в ньому? Незважаючи
на це те, що Боже вподобляйтеся жодна людина, але Дух Божий. Я Коринтян 2:11

Духовних речей
Зараз ми не отримали, живуть не в дусі світу, але дух, який є Бога, що ми могли б знати те, що
вільно даються нам Бог, що речі також ми говоримо, не на словах, які мудрости teacheth, але які
teacheth Духа Святого; порівнюючи духовне до духовного. Я Коринтян 2:12-13
, Але не те, що Дух Божий, той приймає природного людини: бо вони безум до нього: не може він
знайомства з ними, тому що вони духовно розрізнити. Я Коринтян 2:14
"Природного людини", хто освіту в шляху світу і можна легко розгледіти істин світу. Але що ж
людина не можуть зрозуміти духовні те, що Боже, тому що йому вони дурні необхідності немає
підтримки в логіці.

Бог є вище судження
, Але він, духовна judgeth всіх речей, поки він сам є судити не може ніхто. Для хто розум Господній
Господній пізнав що він би його міг навчати? Але ми маємо розум Христів. Я Коринтян 2:15-16
Мудрість і знання про Бога є настільки великий, що жодна людина не може осягнути. Тому,
жодна людина не може дати Інструкція до Бога, бо він все знаючи.

Красуні в Бога
І я, браття, не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, навіть, як до немовлят у
Христі. Я Коринтян 3:1
Таким чином, Paul визнавши, що він не може зрозуміти, в свідомості Бога будь-яких більше, ніж
будь-яка інша людина, Paul проповідує тілесної словами людина, але таким чином, що один може
говорити з малюків, використовуючи обережні слова, які дозволять ті, які чули або читали його
словами, щоб зрозуміти.
я годував вас з молоком а не з м'ясом: бо досі ви не змогли витримати, ні ще тепер в стані ye. Я
Коринтян 3:2
Так само, як немовля не в змозі з'їсти тверду їжу, Paul проповідує слова легко розуміти ті, що
прагнення до Бога.

Бо ви ще тілесної: беручи до уваги там серед вас не завидуймо і безлади і дивізій, ви не тілесної, і
ходити, як чоловіки? Я Коринтян 3:3
Бути "плотських" бути землі, і чоловіки природно всупереч моралі Бога, ось чому людина
займається з речей, які є гріховної в очах Бога.

Не з Paul бути Ісуса Христа
Хоча одне й каже: «я з Paul; і ще один, я дотримуюся Apollos; "чи ж ви не тілесної? Я Коринтян 3:4
Якщо ви взяли, проповідуючи Paul і ви кажете, "Я з Paul" або якщо ви обійняти, проповіді
Apollos, і ви говорите: "Я з Apollos," просто пам'ятайте, не проповідують себе, вони проповідують Ісуса
Христа, тому вони Ісуса, як ви.
Які потім Paul, а хто Apollos, але міністрів, ким ви ввірували, навіть, як Господь дав кожну людину? Я
Коринтян 3:5
Ви не вірите в Євангеліє Ісуса тому, що ви чули Ісуса, ви вірите в Ісуса, тому, що ви чули те, що
Ісус навчав як проповідував вам Paul або одного з іншими апостолами. Зрештою, саме Євангеліє Ісуса,
що змусило вас повірити, тому поставити слави в Христа не в проповідник Христа.

Бог дає збільшення
я посадив, Apollos поливати; але Бог дав збільшення. Так, то це він не є що лісними нічого, ні він,
що воду; Але Бог, що дає приріст. Я Коринтян 3:6-7
У цьому Paul використовує аналогію сільськогосподарських донести свою точку зору. Paul
плантатор насіння пізнанні Бога, а Apollos той, хто поливають і підтримується, що яке колись було
посіяне, що вона може рости і процвітати.

Церква один з багатьох
Тепер він, що лісними і він, що воду єдині: і кожна людина отримує свій власний винагороду відповідно
до його власної праці. Бо ми робітників разом з Богом: вартніші Божого землеробства, вартніші Божа
будівля. Я Коринтян 3:8-9
Ті, що проповідують встановити церква і ті, які трудяться на збереження та підтримку церкви
рости і всіх тих, що належать до церкви є один у Христі Ісусі.

Paul є будує фонд
За благодаттю Бога, що дана мені, як мудрий master builder, я заклав основу, а інший будує на ній. Але
нехай кожен пильнує, як він будує на ній потім. Я Коринтян 3:10
Для інших Фонду можна жодна людина лежала покладеної, яка є Ісус Христос. Я Коринтян 3:11
Фундамент церкви Христа, що який викладала Ісуса, і жодна людина не може закласти
фундамент, який не Христа, щоб воно бути іншої Церкви і не є церква Христа. Якщо те, що
проповідували вам як вчення Ісуса Христа, але ви через старанного дослідження визначити, що це не
підтримується Ісус навчав, то це брехня, і тих, хто проповідував, це брехунів і повинні відкинути.
Це звичайно дати необхідності насправді вивчити старанно і не погодитися, що інші скажуть вам, без її
перевіряємо з слова Божого і вчення Ісуса Христа.

ХИБНІСТЬ церков
Тепер Якщо будь-яка людина спиратися цей фонд золото, срібло, дорогоцінні камені, дерева, сіно,
стерні; роботи кожна людина повинна бути подана: для дня повинні оголосити його, тому що вона має
з'явитись вогнем; і вогонь постараюсь роботи кожну людину що сортувати його is. Я Коринтян 3:1213
Фундамент церкви Христа збудовано на слів говорив Ісус та тільки ці слова. Якщо один
приходить разом і додає до цього фонду, речі землі, то що церкви перестає бути церкви Христа і в кінці
часів, коли Бог буде судити світ, нерівності цього помилкових церква буде маніфестом Пекельна
вогнем.
Я бачу це попередження від Paul, як пророчі застереженням проти Римської церкви та її пишність і
пишність і пишнота, жоден з яких відноситься до слів, що говорив Ісус. Це не скарбами землі, що Бог є
цікавиться, бо вони існують, тому що Бог створив їх. Ні, це вашої душі і ваші знання духовних речей,
що Бог дивиться на, коли він проходить осуд вам.
Якщо будь-яка людина роботи дотримуватися hath збудовані потім, він повинен отримати нагороду. Я
Коринтян 3:14
Якщо ви прагнете отримати знання та при такому розумінні таємницю Бога, тоді ви будете знати,
нагород Божого, але якщо ви не прагнути, але прийняти без сумніву, що інші скажуть вам, то ви

ризикуєте, відстають від ці нагород. Якщо той, хто проповідує вам помилково, то ваші знання буде
помилково, як добре.

Пам'ятайте: церква не є цегли та мінометних будівлі; Це збори людей, все ж вірою і
цілеспрямованістю. Таким чином, що Paul Говорячи про це не церква будівель або праці, що пішли на їх
будівництво, але в роботі, що пішов у вас навчання справжній слово Боже і церкви віри, які потім
подарує номер.
Якщо роботи будь-яка людина повинна бути спалена, він повинен страждати втрати: але він сам,
буде спасений; ще так само вогнем. Я Коринтян 3:15
Я впевнений, що більшість з вас читав це вище віршах будуть думати, що Paul говорить, що
навіть якщо ви церкви, якщо помилкове церкви і приділяється пекельний вогонь, люди церква буде ще
можна врятувати. Якщо Церква є помилковим, то люди, які складають церкви вклонятися будуть
помилково. Що у такому випадку, як то можна Paul заявити, що вони будуть як і раніше збережені?
Paul додає потрібно використовувати Обмежувачі те, що він говорить; ", але так як вогнем," що
означає, що тільки ті, церкви, чиї віри і розуміння справжній слово Боже, витримають вогонь і вони, які
будуть ті, хто знайшов спасіння, не всі члени неправдивої церкви.
Якщо ви належите до церкви, який проповідує в перший день тижня, як будучи суботній день, і ви
вважаєте, що це справжній день Господа, то ви не буде збережено, однак, якщо ви приїхали, щоб
виявити, що справжній Господнього дня сьомого дня і перетворення на правдивої Христової церкви , то
ви будете врятовані.
А там ще один ангел, кажучи: "Вавилон, упав, є упав, місто велике, тому що вона змусила всі
народи пити вино люті її блуду." Одкровення 14:8
І я чув ще один голос з небес, кажучи: "вийти з її, мій чоловік, що ви бути не берете участь у своїх
гріхах, і що ви не отримаєте на неї кари." Об'явлення 18:4
У вище віршах Бог дає попередження про його гнів і заохочення, що ви видалити себе з
помилкових церков, які не проповідувати слово Боже, але його спотворені версію. Тільки в старанного
дослідження та отриманих знань ви знаєте, якщо ваш церкви проповідує помилкових Євангеліє або
фактично проповідувати слово Боже, найбільш очевидним те, що інформує вас, якщо ваші церкви є
помилковим, чи ні, є, якщо він проповідує перший день або суботу неділю.
Сьомий день (субота) є суботній Господа Бога. Вихід 20:10

Храм Бога
Знати ви не вартніші ви Божий храм, і Дух Божий в вас пробуває? Якщо будь-яка людина осквернити
Храм Божий, ним особи Бога знищити; Храм Божий є Святий, якому храму вартніші. Я Коринтян
3:16-17
Сатани безбожним релігії лібералізму, який невірний пророк, змусить вас вірити, що жіночі тіла
належить до неї, і тому вона має право вибору чи нести її дитина термін або його припинено.
Те, що Paul говорив вище суперечить брехні сатани. Ми належимо до Бога, він створив нас і Бог
дав нам життя, а не тільки життя, Бог зробив для нас живу душу. Це душа, яка є частиною Дух Божий, і
таким чином, що Бог живе в вас.
Все, що ви робите чи дозволяють зробити ваше тіло, яке суперечить Заповідей Божих Огида для Бога, і
як такий Бог знищить тіла при Судний день. В тому, що душа це частина тіла і не може існувати без
тіла, то якщо Бога, руйнує тіла потім ви теж будуть знищені.
Бог говорить: «не убий», тому якщо ви вбивство ненародженої дитини, ви осквернити вашого тіла.
Каже Господь, "не ідолів або інші божкам", тому якщо у вас є татуювання на вашій шкірі, то
осквернити вашого тіла.
Каже Господь, "ти не будеш дачі неправдивих показань", тому якщо ви говорите зла інших людей, то
ви осквернити вашого тіла.
Хай ніхто не обманювати себе. Якщо гадає здається бути мудрим в цьому світі, дайте йому стати
дурень, що він може бути мудрим, (в Бога). Я Коринтян 3:18
Для мудрість світу цього це дурість з Богом. Бо написано: "він візьме Мудрого у свої власні хитрістю."
І знову ж таки, "знає Господь думки Мудрого, що вони є марними." Я Коринтян 3:19-20
Таким чином нехай не людина слави у чоловіків. Для всіх речей є повагою; чи представити Paul, або
Apollos або Кифа, або світу, або життя, або смерть або речі, чи прийдешнього; всі вони повагою; а ви
Христа; і Христос, Божий. Я Коринтян 3:21-23

Судити тих, хто проповідувати
Нехай нас так уважає, служителів Христових і доморядників Божих таємниць. Я Коринтян 4:1

Коли ви чули хтось, незалежно від їх "зірковості", ви повинні судити те, що вони проповідують і
перевірити, що з того, що Біблія говорить. Якщо Проповідник говорить помилково потім відхилити його
словами, якщо Проповідник говорить правду, а потім прийняти його служіння.
Paul використовує слово "стюардів" як описують ті, що проповідують. "Економ" є: агент,
і в цьому випадку це посилання "агент Бога", або пророком Бога.
Moreover вимагається в стюардів, що людині знайти вірний. Я Коринтян 4:2
Бути "вірних" полягає, щоб дати вірно те, що ви є агентом об
ліку. Якщо ви сказали Богом, "але, сьомий день суботній Господа, Бога вашого, там в ньому ви не
робили жодної праці", а потім він вірний пророка, який проповідує це до своєї пастви, але якщо він
проповідує, що перший день є суботи Господа, то він в даний час невірних свого підопічного як
розпорядник святі Євангелія Божого.
Це до вас, як старанний шукач справжній слово Боже, судити слова проповідував ваш
проповідник.
, Але зі мною це дуже невелика річ, що я повинен судити вас чи людини Судний: так, я не судіть
мене самого себе. Я Коринтян 4:3
Paul порахує малого річ, яку ми судити його, тому що він впевнений, маючи були зворушені
Духом Святим, що те, що він проповідує не може бути спростована, тому що вона заснована на слові
Божому.

Бог є Paul, суддя
Бо я нічого не знаю сам; ще не впевнений, я не справжнім виправдано:, але він, що judgeth мені
Господь. Я Коринтян 4:4
Paul говорить нам, що він не володіє інформацією, крім того, що яких дані йому Богом, тому ці
знання, що Paul має чистий без несправедливості.
Paul, впевненість походить від знання, що Бог судді Paul і так довго, як Бог приймає Paul, то
будь-які судження, перейшов на Paul чоловіки, має мало занепокоєння у Paul.

Пам'ятайте: Paul був сильно переслідував євреїв і римляни, так все, бажаючи, щоб йому
заподіяти смерть. Незважаючи на це, Paul має не піклуватися про цей переслідувань, тому що він знає,
що він є вірним слово Боже і тому будуть винагороджені незалежно від інших чоловіків робити йому.
Тому не судіть нічого до часу, поки прийде Господь, який і буде приносити висвітлить таємниці
темряви і буде й висвітлить серця: і тоді має кожна людина хвалу Божу. Я Коринтян 4:5
Моє розуміння що Paul говорять у цьому вірші є, що люди його згромаджень не повинні судити
його, що це тільки сферу дії Бога судиш Paul.
В цьому, я не згоден. Як тих, хто читав мої коментарі Писання Біблії і особливо з тих речей,
написані Paul мене часто рази взяв образа те, що сказав, і зробив зусилля, щоб показати в інших місцях в
Біблії, що Бог справді має намір.
Це знову одне таке місце, де я не згоден. Якщо ви не витрачати час і зусилля, щоб старанно
шукати справжній слово Боже, але замість цього прийняти як істини, що яких хтось говорить вам, навіть
одного, таких як Paul, то ви приймаєте у сліпу віру, що вони скажуть вам те, як Бог має намір.

Пам'ятайте: Те, що Бог сказав: "я люблю тих, хто любить мене, і тих, хто шукає мене
уважно, знайдуть мене".

Пам'ятайте занадто: Сатана обманює, і один із способів, що сатана розповідає його
брехня, даючи помилкові інтерпретації щодо сенс того, що написано в Біблії, таким чином, має сенс, що
ми перевірити інтерпретації із значенням слова, щоб визначити правду.
І ці речі, браття, я в фігура передали до себе і до Apollos ввійдеш; які ви можете дізнатися у нас
не думати чоловіків над тим, що написано, що ніхто з вас бути надутий, для одного проти іншого. Я
Коринтян 4:6
Інтерпретувати це як Paul, розповідаючи вам і мені не щоб судити його слова, які записані, але
прийняти їх, тому що вони від нього і тому true.
Можливо, яка Paul пише це правда в своєму розумі, але як я показав, Paul пише як правда, не
завжди є за погодженням те, що Бог має намір, як я показав час від часу.
Знову ж таки я повинен наголошують на необхідності не прийняти те, що сказано вам іншими
користувачами номінальною вартістю, але питання все і тим самим отримання знань та розуміння
вашим власним зусиллям. Завантажуючи вміст сліпо що інші сповіщає про.

Віддати славу Бога Ісуса
Для хто тебе з іншого вирізняє? І те, що що б ти не взяв ти маєш? Тепер якщо ти отримувати,
чому ти слави, як якщо б ти прислухувався не одержав її? Я Коринтян 4:7
Якщо ваша віра заснована на вчення Ісуса і всіх тих, хто є Святим Богом, має свою віру,
заснована на вчення Ісуса, то все має бути однаковою для, не може бути ніякої різниці у вірі, Ісус
говорив лише один Євангелія.
Якщо ви отримали вашу віру Євангеліє Ісуса, то ваша віра в це Євангеліє, як це всіх, чия Віра є в
Ісуса.
Якщо ви говорите, як якщо б ваша віра була не від того, що Ісус навчав, ви спробуєте прославити
себе, коли це Бог Ісус, що ви повинні дати славу.

Багаті в Господі
Тепер ви повні, тепер вартніші ви багаті, ви вже збагатились без нас: та я б Богу ви царювати,
що ми також може правити з вами. Я Коринтян 4:8
Бо я думаю, що Бог hath нас апостолів останній, як це було призначено до смерті: бо ми стали
дивовищем за (приклад) світу і Ангели і чоловіки. Я Коринтян 4:9
Ми також рекомендуємо: заради Христа, але вартніші ви мудрі в Христі; ми слабкі, але
вартніші ви сильні; вартніші почесного, але ми безчесні. Навіть до цього присутній години ми і голод і
спраги і нагі і катовані і не мають певні житловий місця; і праці, працює з нашими власними руками;
Будучи зневажають, благослови нас; Будучи переслідуванням, ми страждаємо: будучи defamed, ми
Помоліться: ми виготовляються як бруд світ, і offscouring про все, аж до цього дня. Я Коринтян 4:1013
Як з Ісусом, апостоли і пророки, Ісуса лікуються погано всіма, хто відхилити та проти них, але в
той же час, тих, хто досягти віру через апостола страждання, зробити стражданням, які терпимості.
Вони жертвують себе, що ми могли б зробив весь в милість Божу.
Не пишу ці того, щоб засоромити вас, але, як своїх любих дітей попереджаю. Бо хоч маєте
десять тисяч інструкторів в Христі, ще не маєте не багато батьків: бо у Христі Ісусі я тебе породив
через Євангеліє. Тож благаю я вас, будьте наслідувачами мене. Я Коринтян 4:14-16

Перший раз, коли я прочитав це, я був ображений, що Paul говорить з вами, щоб слідувати,
проповідуючи Paul а не вченню Ісуса, але після деякі подальші дослідження та огляд його словами, я
тепер розумію, які не те, що Paul говорив.
Що Paul говорить, щоб будьте обережні всіх цих інших осіб, які заявляють, що вони
проповідувати Євангеліє Ісуса, що вони можуть бути лжепророків, так що, отже, випливає, що що Paul
має проповідував, за те, що Paul проповідував, що ви можете бути впевнені, як Бог хоче і не помилкові
слова. Маючи це на увазі Paul потім починає проповідувати в конкретних питаннях, а не узагальнення.

Paul на перелюб і розпусти
Повідомляється зазвичай це блуд серед вас і такі розпусти, а не стільки як названі серед
язичників, що одна повинні мати дружиною свого батька. І будете сопів і є не досить оплакувала, що
він, що вчинив цієї справи можуть бути прийняті далеко від серед вас. Я Коринтян 5:1-2
У цій Paul робить відомо, що він знає, що прихожан, до яких цей лист відправлено, має в своїх
рядах, розпусники.

Пам'ятайте: Paul збирався земель, які ніколи не чули про Ісуса і не було коли-небудь
сказано, що Господь наказав був прямо і не так, (Десять заповідей), тому коли ці ж колишній язичницькі
s перетворено на вчення Ісуса, вони все ще тримав з багатьма з язичницьких практик, які не були гріхи
під ці старі релігій.
Paul потім дає конкретні гріха, які він караюча проти, і сина, залучення в блуд з дружиною свого
батька. Я припускаю, що це не відноситься до матері до сина, але з іншою жінкою, що його батько
вийшла заміж, інакше гріх буде те, що інцест і не розпусти.
Очевидно, Конгрегація в цілому не вважав це зло і для цього не видалили цю людину від своєї
пастви. Paul вимагає, що вони повинні вигнати цієї людини; інакше вони будуть всі зроблені грішників
через їх inactions.
Для я Поправді, як відсутні в тілі, але представити в дусі, розсудив вже, як ніби я був присутній,
щодо його, що так вчинив цієї справи, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, коли ви зібралися разом, це
мій дух, з потужністю Господа нашого Ісуса Христа, для доставки такого один до сатани: на загибель
тіла , що дух міг спастись в день Господа Ісуса. Я Коринтян 5:3-5

Це йде разом з що Paul говорив з раніше, що як пророк Божий-Ісус, Paul мав право закликати до
видалення цього блудник від прихожан, незважаючи на те, що він не був присутній у плоті, щоб пройти
до цього рішення.

Зіпсовані слави є немає слави
Ваших glorying не дуже добре. Знаєте, ви не що мало уважливо leaveneth весь шматок? Я
Коринтян 5:6
Paul потім використовує аналогію з випічки хліба. Уважливо, що ми називаємо сьогодні,
"Дріжджі", і якщо навіть мало дріжджів додається до даного куля з тіста, це призведе до все, що
зроблено з цим тестом зростати. Таким же чином якщо одна з тих, хто молиться займатися гріховних
вчинків, то цей гріх поширюється через всього зібрання як дріжджі в тісто.
Я згоден з усім, що Paul говорить, крім того, що такого грішника видалено з Згромадження. Ці
люди, що Paul пише для є колишній язичники з усіма зло атрибути язичники. В тому, що вони
покаялися і перетворив вчення Ісуса повинна заохочувати. А не просто вигнати кого-то, який не повною
мірою усвідомлює те, що Ісус навчав бути грішниками, це відповідальність на частину, що залишилася
зібранні, яке знаю блуд бути гріха, пояснити і навчити ця людина його шляху зла.
Я все для будь-якого тілесні покарання, такі як громадський порка, але просто вигнати, то що
вони дізналися, за винятком обурення способів Бог. Хто є Бог святих у нас це як свою відповідальність
перед освічені інші справжній слово Боже, це важко зробити це, якщо видалити з вашої присутності
всіх, які не відповідають Божого моралі.

Христос є новий пасху
Очищення на тому старі уважливо, бути новий шматок, як ye є прісний. Навіть Христові наших
Великодня пожертвував для нас: тому давайте тримати свято, не з старим уважливо, ні з уважливо
злоби й лукавства; але з Опрісноків щирість і істини. Я Коринтян 5:7-8
В вище дві вірші Paul робить заяву, по-перше, я повинен був питання істина. Що Paul є сказати,
що Ісус є пасху до святих Бога, який є третім або Новий Заповіт з Богом.

Пам'ятайте: Коли Moses приніс раннього ізраїльтян з Єгипту, Бог наказав, що вони повинні
були тримати щорічний дотримання Пасху, тримати гульні для всіх поколінь, що Бог зробив з тим щоб
зробити фараона, щоб дозволити їх залишити Єгипту.

У цьому перша Великодня, їжа була бути з'їдено що вимагав убивали тварин, (овець або кіз).
Наскільки я розумію Paul бути є приказка, що тому, що Ісус взяв гріхи людей на себе, що більше
не є там потрібно тварин самопожертви, якого я давно витлумачено, що як одного, який прив'язано до
Нового Заповіту, я не зобов'язані підкреслювали на оригінальний, в тому, що це було в прямого
відношення до народу Ізраїля , де Нового Заповіту має справу з наміри Божого, що кожен з нас мають
персональних та інтимні відносини з нашого Творця, один на один, більше не будучи частиною групи
або нації.
Що Paul говорить, є те, що новий Великодня, і це в Ісуса Христа. Таким чином, як Ісус зламав
хліб і випив вина, даючи їм як символікою його тіла і його крові, то так теж повинні дотримувати Пасху,
але не убивали тварини, а в відтворюючи ламання хліба і пити вино.
Правда Paul використовує символікою, коли він говорить: давайте тримати свято, не з
старий уважливо, жоден з уважливо злоби й лукавства; але Опрісноків щирість і істини, , але те,
що кращий спосіб запам'ятати на повну сенс чому Ісус зламав хліб і випив вина, ніж для нас, щоб
зробити те ж саме, хоча ми підкреслювали , як ми також пам'ятати, що Бог виконав у принести свій
народ Ізраїля, з шляхами язичництва.
я писав до вас у послання не компанії з розпусники: ще не зовсім розпусники цього світу, або з
користолюбці, або extortioners, або з ідоляни; тоді повинні ye повинен вийти з світу. Я Коринтян 5:9-10
, Але зараз я писав до: ви не йти в компанії, якщо будь-яка людина, який називається братом
бути блудник, або користолюбці, або розпусник, чи railer, чи п'яниця або послугами extortioners; з
такими послугами один немає не є. Я Коринтян 5:11
Перший Paul пише цієї Конгрегація, що вони повинні вигнати будь-якого розпусники, з-поміж
них, але з цього листа, Paul команд, що вони заповіту, мають не зовнішніх асоціації з на розпусники
небудь.
За те, що мені робити, щоб судити їх, також, є без? Не ye судити тих, хто в рамках? Я
Коринтян 5:12
Але їм, що без Бога judgeth. Тому покласти подалі від серед самих себе зла людина. Я Коринтян
5:13
Якщо ваш брат брат був блудник, церква вигнав його і ви є членом цієї церкви, потім Paul
говорить, що ти не асоціювати себе з вашого брата, навіть поза церквою.

Я не згоден з цим двома способами.

Перший: Якщо хтось гріхів "," тоді це ваш обов'язок і відповідальність як Святого Бога, щоб
показати цю людину шлях Божої істини, через інструкції та керівництва. Як ви можете зробити це якщо
ви вигнати їх а потім не мають нічого робити з них знову?

Другий: Ісус не асоціювати з грішників і перелюбники та всілякі тих людей, що євреї
включив їх спиною? Тільки через ваш приклад і інструкція може грішників дізнатися, зло свого шляху.
Тільки шляхом придбання цього знання можуть вони сподіватися, щоб покаятися в своїх гріхах.

Судити між собою
Смію будь-який з вас, маючи справу проти іншої, перейдіть до закону перед неправедних а не до
святих? Ви не знаєте, що святі буде судити світ? І якщо світ суджено вами, ye негідним судити з
найменшим питань? Я Коринтян 6:1-2
Я припускаю, що Paul про що говорить судити тих заповіту, які порушують законів Бога а не тих,
кого ви, можливо, фінансових або юридичні питання з.
Це не для цивільної влади або тих, хто не перетворюється у правдиву віру і поклоніння Богу,
виносити судження Конгрегація у справах, які відносяться до віри.
Хіба ви не знаєте що ми будемо судити ангелів? Скільки ще річ, які відносяться до цієї життя?
Якщо ж ви маєте судових рішень з речей, що відносяться до цієї життя, встановити їх судити хто
найменш шанована в церкві. Я Коринтян 6:3-4
На жаль, як на мене, що Paul говорить, що святі Бог слід на всіх часів та з усіх причин,
осуджувати один одного і не приймати наші розбіжності в суді цивільного права.
Знову ж таки я повинен погодитися тут з Paul. П'ята заповідь, честь матері і батька, також
означає, що це відповідальність батьків навчати своїх дітей, щоб дати повагу, не просто Закону Божого,
а також закони країни, в якій вони живуть.
Як ви даєте по відношенню до вашої країни якщо ви взяти на себе, щоб спробувати convict людей
за межами авторитет законів вашої країни?

Не історія розповсюдив Steven показує нам, що ті, що робимо побиття камінням, ніби вони еліти
храм старійшин, було показано Богом злочинців і натовп вбивць, для не приносять Steven до Рим суддя
спочатку?
На другому приході Христа і встановлення Божого Царства на землі то буде час для святих, щоб
судити, що не раніше.
Цей розбіжностей у мене з Paul замісною моя думка і як такої не має влади над вами. Але я
показав, як це всупереч ті речі, Бог звелів з нас, тому я вважаю, що мій погляд має владу в Писанні,
беручи до уваги, що Paul говорить, має тільки його думка.
я звертаюся до вашого сорому. Так, що не є мудрою людиною між вами? ні, не той, який повинен
уміти судити між братами його? Але брат йде до закону з брат і що перед невіруючі. Я Коринтян 6:56
Я розумію, Paul, занепокоєння, але де цього питання застосовується до речей, які не є частиною
віри, вони повинні як Бог доручити, бути сферу дії цивільні суди. Але якщо питання відноситься до
щось віри, тоді це неодмінно має оцінюватися заповіту а не невіруючі.
Тепер тому немає абсолютно вини серед вас, тому що підете до закону, один з одним. Чому ви
не досить вживати неправильно? Чому ви не досить страждаємо себе бути шахрайства? Ні, ви
неправильно і обдурити і що ваших братів. Я Коринтян 6:7-8
Ось те, що я відчуваю, в центрі що Paul намагаються сказати. Якщо збори віруючих в Бога, то
чому існує необхідність для виникнення будь-яких дискурсі між членами, які вони повинні взаємодіяти
один з одним в суді?
Якщо як святих Бога всі ми дотримуватися у вчення Ісуса Христа, то як можна одним з нас взяти
з одним винятком до точки, які необхідно костюм?
Хіба ви не знаєте що неправедні не вспадкують Божого Царства? Не обманюйте: ні розпусники,
ні ідоляни, ні перелюбники, ні зніжені, ні осіб, що зловживають себе з людства, ні злодії, ні
користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки вспадкують Царство Боже. Я Коринтян 6:9-10
Це потім надає підтримку моєї усвідомлення того, що справжній лихо Paul, є, що якщо ми всіх
святих, ми не всі діяти як святих і в іншому випадку, зробити так, щоб викликати закон чоловік, то ви не
дуже віруючим у вчення Ісуса, але має бути самозванець в зборах.

, Зверніть увагу: Вище Paul надає перелік тих, хто не зможемо увійти в Царство Боже:

Розпусники, який визначається як: ті, хто займатися сексом за ме
жами подружні кайданах .
Ідоляни, які визначаються як: ті, хто мають володіння або дати
поклоніння ідолам і інші божкам .
Перелюбники, який визначається як: ті, хто шлюбі займатися сексо
м з іншими людини, ніж їх чоловік .
Женоподібним, який визначається як: чоловіків, які хрест плаття і
діяти більш на шляху жінки, ніж як людина має діяти .
Лібералізм скаже вам, що такі люди не займається гріховності, але тут Paul, пророк Божий-Ісус,
говорить нам якраз навпаки. Кому ти віриш?
Осіб, що зловживають себе з людства: яка є ще один спосіб сказати, Сексуального Homo.
Знову ж таки Бог виявляє такі люди, ті, хто не зможемо увійти в Царство Боже.
Злодіїв: потім це посилання на восьмий заповіді, не кради.
Covetous, що визначається як: мати сильні і нездорової бажання
володіти щось, що належить іншому користувачу. Жад
ають іншого чоловіка дружини.
П'яниці, який визначається як: хтось хто п'є звикла до багато а
лкоголю .
Злоріки, який визначається як: зробити запеклі або образливі н
ападу на когось або щось, використовувати образл
ивою або образливі вислови.
Extortioners, що визначається як: придбання щось через силу, по
гроз і залякування .
Як ви можете бачити деякі з цих заборон перерахованих Paul, відносяться до десяти заповідей,
але коли ви думаєте про них, вони всі мають Асоціації із значенням розширених десяти заповідей.

Якщо ви винні в будь-який з цих гріховних вчинків, потім прийняти це як попередження,
покаятися вашому шляху зла і домагатися, щоб одержати прощення від Бога, так що ви можете навіть
ще знати спасіння.

Виправдані в надії
І такими були дехто з вас: але ye вмився, ви обмились але ye є виправданими в ім'я Господа Ісуса
Христа й Духом нашого Бога. Я Коринтян 6:11

Прийняти Примітка: що Paul використовує кваліфікатор, "були" в описі деякі з тих, хто
заповіту. Ми всі грішники протягом нашого життя, але коли ми показали, є зло нашими дорогами, тих з
нас, хто піднятися над нашими старих шляхів і взяти на камін Ісуса, є виправданими в надії на
порятунок.

За шириною в усьому
Всі речі є законними мені, але всі речі не є доцільним: всі речі є законними для мене, але я не бути
взята під силу будь-якого. Я Коринтян 6:12
Бути Святого Бога, спочатку необхідно надав вам Святим Богом. Як Святого Бога ви тому вже
пробачив Богом і таким чином запевнив спасіння. Тому що ця впевненість ви не можете бути засудили
за що-небудь, тому всі речі є законними святих Божого.
Paul далі Розкажіть, однак, що хоча всі речі є законними для нього, вони не є доцільним. Слово
"доцільний" визначається як: відповідні або доцільним. Якщо Заповідей Божих
написана на серце своє, то було б неможливо брати участь в те, що грішний, незважаючи на те, що це
може бути законно для вас, щоб зробити це. Як Сент Бога ви повинні бути прикладом для інших, які
мають ще отримані віри, вона б бути недоречними або unadvisable для вас, щоб брати участь в речах,
які не є законними для тих, хто не святих Бога.

Ви належите до Бога
М'ясо для живота і живота для м'яса: Але Бог повинен знищити його і їх. Тепер це тіло не для
розпусти, але для Господа; і Господь для тіла. Бог hath обидва воскресив Господа, і також поставить
нас за своєю власною силою. Я Коринтян 6:13-14

Хіба ви не знаєте що ваші тіла є членами Христа? Повинен я потім взяти членів Христос і
зробити їх членів розпусницею? Не дай Бог. Я Коринтян 6:15
Під час отримання статусу Святого Бога, ви даєте собі до Христа, і таким чином стати членом
церкви Христа. Таким чином ви зобов'язан i залишатися вірним вчення Ісуса Христа і утримуйте церкви
Христа, чистим і чистою.
Якщо ви брати участь у гріховних вчинків, незважаючи на те, що всі речі є законними для вас, ви
зробити брудні членом Христа. Якщо ви любите Бога Ісуса, то це не те, що ви могли б коли-небудь
зробити. З іншого боку, ви зробили злі річ, то чи маєте ви самозванець а не стати повноправним членом
Христа.
Що? Хіба ви не знаєте що він, який злучується з розпусницею є одне тіло? Для двох каже він,
повинні бути однією плоттю. Але він, що приєднується Господеві один дух. Я Коринтян 6:16-17

Уникати розпусти
Бігти розпусти. Всі гріхи, які людина чинить, без тіла; але, той чинить перелюб грішить проти
його власне тіло. Я Коринтян 6:18
Що? Хіба ви не знаєте що ваше тіло є храм Святого Духа, який знаходиться у вас, які маєте
Бога, і ви не ваш власний? Бо ви куплені з ціною: тому славили Бога в вашому тілі та в дусі своєму, що
Божі. Я Коринтян 6:19-20
Ще раз Paul дає зрозуміти, що ваше тіло не належить вам, що Божий храм і як такий є Святий. Для вас,
щоб займатися гріховної акти є осквернити храм Бога.

Целібат чоловіків і жінок є хорошим
Тепер про те, про що ви писали мені: це добре для людини не доторкнутися до жінки. Тим не менш, щоб
уникнути розпусти, нехай кожен муж має дружину свою і кожна жінка хай має свого чоловіка. Я Коринтян 7:12

Це моя особиста спостереження після того, як прочитав цей весь розділ перед докладаємо зусиль,
щоб надати коментарі або пояснення, Paul, призначені сенс, що Paul вирішив його власного розуму,
взяти на себе в житті на целібат. Саме в цьому розумінні, що я думаю, ви краще зрозумієте його сенс у
відношенні до особистих коментарів, які він робить.

Перший особистий коментар, що закладає основу для всіх інших відбувається таким чином: це
добре для людини не доторкнутися до жінки. На що звертати увагу Paul як сенс цього є те, що краще
для чоловік чи жінка утримуватися від будь-яких секс, але щоб присвятити всю свою енергію для
вивчення Писання і поклоніння Богу. Я думаю, ви побачите це розуміння шахти true для себе, як ми
продовжуємо дослідження цієї глави.
Paul продовжує давати обговорення, як це відноситься до тих людей, які не вибрав, щоб
утриматися це тому розумно, що кожна людина має дружину і кожна жінка має чоловіка, так що
вони можуть займатися сексом без помремо розпусти.
Все це відноситься до Сьомого

заповідь, не чини перелюбу. Як я показав перед, ця

дискусія має аспект перелюб і блуд і між двома гріхи, це говорить нам про цієї всі

секс є

гріхом, за винятком між чоловіком і дружиною. Це не гріх між чоловіком і дружиною, тому
що Бог видаляє його як гріх подружня пара весілля подарунок.
В тому, що людина береться з тих тварин, які були встановлені на землі на шостий день
створення, людина повинна виробляти потомство для того, щоб продовжити на землі. Якщо людина
було, безсмертною і жив назавжди, то не буде ніякої необхідності продовження роду, так поки Бог дає
людині вічне життя, продовження роду необхідна. Через цю необхідність Бог попускає, що немає гріха в
сексі дітонародження тих пір, поки це через шлюбом а не інші тварини, в блуд і перелюб.

Шлюб є договір
Нехай чоловік завантажено до: дружина due доброзичливість: і так само, дружина до: чоловік. Я
Коринтян 7:3
Якщо це вибір чоловік або жінка, щоб займатися сексом і тому робити, так у святу УЗ шлюбу, потім
вимагається людини, що у чоловіка не вилучає сам зі своєю дружиною і що дружина не вилучає себе від чоловіка.
Коли дружина говорить на її чоловіка, "не сьогодні, у мене головний біль, вона є порушенням їй контракт
на її чоловіка.
Якщо ви в шлюбі, це по договору що внесені чоловік і дружина, і частиною цього контракту тому, що
кожен має право мати і провести інші, до смерті їх частина. Це означає, що якщо жінка, відкидає її чоловіка і не
хочуть займатися сексом, вона в порушення договору, саме відбувається, якщо людина не бажає його дружина.

Коли один або інші відмовиться, другий залишився з немає виходу їх потреби. Це призведе до
розчарування і навіть перелюб. Таким чином, це не що ви перебуваєте в порушення договору, але що, ваші дії ви
привели одного, ваш чоловік, потенційно до гріха. Якщо через ваші дії або inactions, ви викликати іншого гріха,
тоді ви винні у гріху тому ж себе.
Дружина має не владу з її власного тіла, але чоловік: і так само, чоловік має не владу його власне тіло, а
дружини. Обдурити ye, не один одного, за винятком його бути згодою протягом часу, що ви може дати самі для
посту і молитви; і зібратися разом і знову, що сатана спокусить вас не для вашого incontinency. Я Коринтян
7:4-5
Коли чоловік і жінка згодні з тим, щоб бути чоловіком і дружиною, вони йдуть від осіб, будучи одним
тілом, що означає, що два, стати одним в сім'ї блок, більше не Сингулярні і окремо один від одного.
Ці два вірші потім дати підтримки на мої коментарі вище. Paul також говорить, що в часи поклоніння його
повинні очікувати, що один може бажає займатися сексом, і що інший тому розуміє. Але ці проміжки часу не
буде продовжено. Коли закінчили з поклоніння, повертаючись до обов'язків чоловік або дружина необхідний
таким чином, щоб запобігти спокусам, щоб гріховності, з іншого.

Взаємною згодою сторін
Але я говорю це з дозволу а не заповідь. Я Коринтян 7:6
Paul говорить нам прямо вгору, що його слова не мають ваги Бога за ними, але що він особисто дає їм як
будучи дозволу за чоловіком і дружиною а не будь-якого Божу заповідь ради. Ще один спосіб дивлячись на це є
що Paul даний час логічно в його обговорення цього питання, але немає жодного вірша, від Бога для підтримки,
що він пропонуючи.
Однак я вважаю, є Писання, що надає підтримку що Paul каже:, що розкривається в наступних віршів з
четвертої заповіді.
Але сьомий день – Субота Господа, Бога твого: в ньому ти будеш робити будь-яку роботу, ти не вони
син, ні твоєї дочки твої ближнього, ні вони невільниці, і не твій великої рогатої худоби, ні твої незнайомець, що
знаходиться в межах твоїх: бо шість день творив Господь небо та землю, море, і все, що в них а дня сьомого:
Отже, Господь благословив день суботній і освятив його. Вихід 20:10-11
Я вказують слів: "ти не будеш робити будь-яку роботу," я цього б відзначити, що Бог відноситься тільки
до одного, "ти", і незважаючи на те, що Бог дає згадки до кількох інших, він не дає згадки дружина. Це тому, що
дружина не є об'єктом цю заповідь? Звичайно, ні, ми є всі діти Божі, чоловічого і жіночого; тому ми схильні все
Закону Божого.

Те, що Бог зробив, щоб показати, що коли чоловік та жінки вийти заміж, вони стають однією плоттю, так
що Бог потрібна не згадують чоловік і дружина окремо, тому що вони одиницю сім'ї в шлюбі. Коли Бог тому
посилається на "ти" це для сім'ї з чоловіком і дружиною а не лише людина.
Це потім говорить мені, що хоча Paul каже, що його коментарі, свою думку тільки і не заснована в
Заповідей Божих, у мене ще раз не погодитися з Paul.

Нехай всі чоловіки бути целібат
Я б, що всі чоловіки були навіть як я сам. Але кожен має свій дар Божий, один так, інший після цього. Я
кажу, тому ж неодруженим і вдовам, "це добре для них, вони позостануться так як і я. Але якщо вони не
можуть містити, то нехай одружуватися: бо краще вийти заміж, ніж щоб записати. " Я Коринтян 7:7-9

Paul потім робить ще один з його особисті коментарі. я б, що всі чоловіки були навіть, як і я. Як
я вже говорив, Paul вибрала безшлюбності, і він є ще раз із зазначенням його перевагу, що всі чоловіки
слідувати його шляху.
Потім Paul визнає, що всі люди можуть не обраний, як він. Але кожен має свій дар Божий, один
так, інший що.
Paul потім йде, щоб дати обговорення цього питання під рукою. говорю ж неодруженим і
вдовам, "це добре для них, вони позостануться так як і і. Paul інформує про всі які одружені, а також
тих, чия дружина помер, що вони повинні розглянути целібат на все їхнє життя.
Paul потім дає поради для тих, хто не вибрав стриманості. , Але якщо вони не можуть містити,
то нехай одружуватися: бо краще вийти заміж, ніж щоб записати, " яка, звичайно, є посилання на
секс, будучи гріх поза шлюбом. Займатися блуд призводить до суду і, суд може привести до пекла
вогню.
Я повинен відзначити, недолік Paul, думаючи, що з цього питання Однак. Те, що він говорить, що
якщо ви не обтяжені обов'язки бути чоловік або дружина, ви можете присвятити всю свою увагу
вивченню та поклоніння Богу.
Я були одружені майже 47 років як я пишу ці слова, і ні в який час мої обов'язки як чоловіка
задіяними мої дослідження та їх конверсію для правдиву віру в Бога. Я визнаю, що я можу бути
винятком, мій шлюб, безумовно, виняток іншим в даний момент часу, але якщо я можу зробити обидва,
так щоб можна іншим, якщо вони мають силу і сила волі, щоб зробити це.

Шлюб на все життя
А для одружений, я наказую ще не я, а Господь "нехай не розлучається дружина з своїм чоловіком:, але і
розлучиться, хай її зостається незаміжня, або Ісаї її чоловік: і нехай не чоловік сховав його дружина. Я
Коринтян 7:10-11

Це стосується, вчення Ісуса, де Ісус дає зрозуміти, що шлюб на все життя, і що єдиний раз, коли
ви можете розлучення ваш чоловік без тебе вчинення гріх, коли ваш чоловік беруть участь у перелюб
вперше. Тому Paul говорить, якщо ви і ваш чоловік відокремити, для будь-якої причини, крім перелюб,
вони потрібні обидва спроба примирення, інакше вони ризикують гріха.
Якщо ви вирішите залишити ваш чоловік, тому що вони є образливим або несумісні з вами, тоді
ви обоє повинні утримуватися від ніколи не займається сексом. Якщо ви повинні повторний шлюб, то
ви і ваш новий чоловік винні подружньої невірності. Коли ви одружитися, на все життя, і навіть якщо
цивільний уряд може дозволити розлучення, Бог не робить, за винятком, де один має зраджував, інші
перший.

Шлюб та Nonbelievers
Але з рештою же я говорю, не Господь: Якщо будь-який брат має дружину невіруючу, і згідна вона жити
з ним, нехай він не лишає її. І жінка має чоловіка невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його. Я
Коринтян 7:12-13

Після того, як більше Paul дає зрозуміти, що нижче його думку і не мають силу заповідь Божу за
ними. Paul дозволяє припустити, що якщо ви в шлюбі до того, хто не має віри в віру, як, але, що ви в
іншому випадку з задоволенням ваш шлюб, то це прийнятно, що ви продовжувати в цьому шлюбі. Якщо
ви перетворених на справжнє поклоніння Богу, але ваш чоловік не має, Paul говорить, що це не
необхідно, що ви видалити себе з вашим чоловіком над цієї невідповідності в переконанні.
Ще раз Однак, Paul, помилково, бо це дається підтримки у Святому Письмі і тому не тільки Paul
на думку. Ісус говорить нам, що ми, хто перетворених на правдиву віру, повинні проповідувати нашу
віру іншим таким чином, щоб допомогти, показати їм шлях справжнє поклоніння Богу. В від першої
особи, ви повинні постаратися перетворити тому логічно вашого чоловіка. Тому навіть якщо вони
відкидають спроб, якщо ви все ще люблю, ваша дружина, не потрібно залишити їх через цей незгоду.
Можливо протягом довгого часу і ваш приклад, ваш чоловік буде в кінцевому підсумку перетворити,
дай Бог.

Заради дітей
Я хотів би дати винятки, однак. Якщо перетворити на правдиве слово Боже, як я вважаю, що моя
дружина не конвертувати, але я люблю свою дружину, то як Paul сказати, я під вимоги, щоб
розлучитися з дружиною. З іншого боку, якщо моя дружина спростовує мій перетворення і прагне
нав'язати її помилкової релігії на мене чи моїх дітей, опозиції до моєї згоди, то це правильний
розлучення вашого чоловіка і отримати право опіки над дітьми, заради дітей.
Існує проблема з цим, однак. Ісус говорить нам, що єдиний раз, коли розлучення є потурання Бог
є, якщо ваш чоловік займається блуд або перелюб. Ісус дав не обговорюється питання щодо отримання
розлучення з чоловіком, який не перетворюється на справжнє поклоніння Богу. Якщо Бог Ісус не
говорив він, то це брехня. Якщо як перетворити потрібно видалити своїх дітей від не вірує, ви можете
отримати розлучилися під цивільного права, але вам не дозволено повторний шлюб або займатися
сексом з ким, для робити так поставить вас в гріху.

Освячене інший
Тому що невіруючі чоловіком освячене дружина, і невіруючих дружина освячене чоловік: ще були ваші
діти нечистого; але тепер вони святих. Я Коринтян 7:14

Хоча Paul сказав, що ці слова його думку і не мають сили Бога за ними, я повинен вам сказати,
що після семи років гаряче вивчення Біблії, я бачу тринадцятого вірша як час, так сам Бог має намір.
Тому цей вірш по крайней мере, мати владу Бога за ним.
Тринадцятого вірша пов'язана з тим, що Бог визнає шлюб між віруючий і на nonbeliever, і що
тому діти подружжя святих в очах Бога а не як ублюдків, що було б, якщо не було ні шлюбу.

Збереження невіруючі чоловіком
Але якщо невіруючі відправлення, нехай вилітати. Брат або сестра не перебуває в кабалу в таких
випадках: Але Бог покликав нас до миру. Для чого знаєш, O дружини, чи ти будеш врятувати свого чоловіка? Або
як знаєш, про людину, будь то ти будеш зберегти твоя дружина? Я Коринтян 7:15-16
Paul потім дає логічної причини, чому шлюб повинен не бути розірваний обосічного над відрізняючись
віри. Якщо ваш чоловік має вашу віру, потім через любов і інструкція по ходу ваш шлюб, вони можуть
зберігатися. У той же час Однак, якщо ваш чоловік/дружина вибирає залишить вас з-за різниці у вірі, потім
відпустити, бо ми не раби Богу але запросив до Бога нашого власного вільного буде.

Немає сумніву, що Paul залишив ООН топлене тим не менше, якщо невіруючі чоловіком листя, яке це має
сказати, що стосуються ваші зобов'язання, для вашого шлюбу час на все життя? Є ви, хто не залишається, як і
раніше пов'язаними шлюбного договору або договору було анульовано, тому ваш чоловік не поклоняються, як і
ви?
Це моя думка, що заснована на бути шлюб на все життя, ви і ваша дружина пов'язаними шлюб, та
повторний шлюб було б гріхом. Однак, якщо ваш чоловік листя ви потім одружиться з іншою, то чоловік згрішив,
і ви не маючи спочатку грішив будуть звільнені від шлюбу і безкоштовні одружуватися знову.

Прийти до Бога за свої здібності
Ісус сказав, що немає розлучення допускається, за винятком, де сталася перелюб або блуд. Таким чином,
якщо в результаті чого, ваш чоловік не має і не займається ці речі, потім ви повинні залишатися вірним шлюбу, а
також, інакше введіть гріх себе. З іншого боку, подружжя, що листя, у час remarries, що подружжя в гріху, і ви
потім встановіть безкоштовно на повторний шлюб як дароване Ісусом.

Як Бог дає вам ходять
Але як Бог hath розподілені кожну людину, як Господь покликав, так нехай ходити. І так церквам я
наказую усіх церков. Я Коринтян 7:17

Це пов'язано назад те, що Paul говорив раніше, що кожен з нас прийшов до Господа по нашу
власну шляху, і що ми повинні бути, як ми ще називають. Так, мене називали писати ці пояснення
Біблії, так що це моє покликання. В той же час, я не закликав на зціляти хворих або підняти мертвих, що
це не так, як Бог назвав мене зробити. Що Paul говорить нам, є те, що ми прийняти один одного, як ми і
не намагатися судити інших на основі наших власних виклик.
Це я можу пов'язані, тому що моя дружина, якого я люблю всім серцем, здається, не мене, щоб
бути перетворені до церкви Христа. Незважаючи на те, що вона має йшла зі мною протягом більшої
частини початкового Шукайте Бога, вона не має завзятості у її обіймах вчення Ісуса, що у мене є.
Маючи зараз читати ці вірші, написані Paul можуть тепер я розумію, відмінності між нами і в цьому
розумінні, я більше не турбується за свою душу, через свою любов до неї, я ніколи не вважав,
залишивши її просто тому, що вона не має отримати ревність про Бога, що я.

Божих заповідей є все
Обрізання в плоті
Будь-яка людина називається будучи обрізаний? Нехай він не став uncircumcised. Це називається в будьякий необрізання? Нехай не обрізання. Обрізання немає нічого, і ніщо необрізання, але заповіді Бога. Я Коринтян
7:18-19

Після того, як більш, Paul виходить прямо і говорить нам, що дуже важливо, що ми тримаємо
заповіді Бога, який перекладається як Десять заповідей, і тих пір, поки ми тримаємо Закону Божого, ми
виправдані.
Так багато християн, що я говорив, вважають, що вони не проходять до десяти заповідей тому,
що вони були діяння Ісуса на Хресті, що вони зберігаються благодаті Ісуса і тому вище закону.
Те, що Paul говорив вище, є в прямій опозиції до що. Тому вона зводиться до, хто ви вірите?

Обрізання нема
Те, що Paul говорив тут є незалежно від вашого покликання, є тільки одна річ, яку ми всі повинні
робити спільну рису, і це повинно тримати Заповідей Божих. Ще раз Paul заявив, ясно Десять заповідей,
або законів Бога, є невід'ємною та необхідні аспект вірно і правильний поклоніння Богу.
У що Paul зазначив, що двічі тепер що я читав до сих пір в моєму кабінеті з його твори, він є
незрозумілою мені що практично всі християни, що я вважати, що як християни, Закону Божого, як-то
вже не важливо, і що християни зберігаються благодаті Ісуса і тому вище законів Бога.
Якщо ви згодні, що Paul є пророк Ісус, то необхідно також прийняти те, що він проповідує, що
мають відношення до речі моралі, чи від Бога. Як ви бачили, це легко вирізнити Paul в особистих думок,
з Євангелії від Бога, тому, якщо Paul каже, що ми всі повинні тримати Десять заповідей, то навіщо
так багато християн відкидаємо що або заперечувати, що.
Те, що я хотів би знати, де в Біблії ж можна сказати що як християни такі вже не закон Бога? Я,
звичайно, не знайшли його, і як Божий трюїзм каже, що, якщо Бог не говорити це, то це брехня.

Приходьте як Бог покликав
Нехай кожен лишається в тому ж покликання, якому покликаний був. Мистецтво ти називається,
будучи раба? Піклуватися не про нього: якщо ти щоб бути зроблено безкоштовно, використовувати його
швидше. Бо він, що називається в Господі, будучи раба, Господа Фрімен: аналогічним чином, заклик, що вільні,
саме він є слуга Христа. Ви купили з ціною; не бути раби чоловіків. Браття, нехай кожен муж, якому він
називається, в ньому перебувати з Богом. Я Коринтян 7:20-24

Дів і інші неодруженим
Тепер щодо Дев не маю наказу Господнього: але даю Раду як той, хто одержав милість Господа, бути
вірним. Я Коринтян 7:25

Ще раз Paul, повідомляє нам що немає не заповідь від Бога щодо дискусії, але що він хотів би
дати обговорення, що стосуються цього питання так само.
Тому я вважаю, що це добре для присутній лиха, я кажу, що це добре для людини, так, щоб бути.
Мистецтво ти зв'язаний з дружиною? Намагайтеся не буде дозволено. Розв'язався від дружини? Не шукай
дружини. Я Коринтян 7:26

Вибрав целібат над шлюб
Я пропоную, що Paul використовує слова «сьогодення затьмарення,» як посилання на поточний
земному житті, що ми живемо в цьому світі. Я вважаю, що його посилання у відношенні до часу, тобто
наші смертні життя, і що він вважає, що повернення Ісуса є неминучою, і ми тому повинні присвятити
наших енергетичних потреб душі і відхилити наші потреби тіла або землі.
Це я кажу як це стосується Paul, вибравши безшлюбності, і як Paul вважає, що всі, хто дасть
поклоніння Богу має також утримуватися від задоволення плоті.
Те, що Paul говорив вище в тому, що незалежно від того, що ситуація, ви опинитеся в даний час,
ви повинні не дивитися, щоб змінити цю ситуацію, тому що зусиль зробити це займе занадто багато
часу і думки, що це краще, щоб присвятити цей час поклоніння Богу. Коли ви, як людина, переслідувати
дружину або розлучення з дружиною, ви присвячуєте багато часу в цьому починанні, що краще слід
приділяти вивченню справжній слово Боже.

Я згоден, що кожен повинен брати участь у дослідженні з правдою слово Боже і не дати уваги
потреби або бажання світ навколо тебе, але я також розумію, що відносини має потребу в вас докласти
зусиль для того, щоб змусити її працювати.
Що Paul заявляючи, що якщо ви ще не одружені, в даний час, не витрачати час і зусилля, щоб
знайти чоловіка. Знову ж таки це пов'язано Paul в достатку целібат для себе, але, отримавши одружився
майже 47 років, я не можу навіть уявити самотніми моє життя було б без Моя прекрасна дружина.
Якщо ви вже в шлюбі, то це занадто пізно змінити свій статус. Шлюб це на все життя, і як тільки
одружений, незалежно від того, як погано вашу ситуацію, щоб отримати цивільного розлучення не
допоможе, для на повторний шлюб поставить вас в гріху. Просто витрачати свій час в дослідженні
справжній слово Боже, можливо ваш чоловік може бути переконали приєднатися до вас і можливо тоді
ваш шлюб буде ставати все, що ви сподівалися на день, що вийшла заміж.

Немає гріха в вибору шлюбу
Але і якщо ти одружитися, ти маєш не згрішили; і якщо дівчина заміж піде, вона має не згрішили. Такі
будуть мати проблеми у плоті: а мені шкода вас. Я Коринтян 7:27

Тринадцятого вірша ще раз показує мені, що Paul має мало хорошого сказати про Інститут
шлюбу. Він вибрав безшлюбності і це добре для нього, але я відчуваю, що його постійне негативне, що
стосуються шлюбу повинно бути лічильник збалансований з моєю думкою.
Я одружений молоді за те, що вважається нормальним для мого ера в часі. Станом на написання
ці слова, я була щасливо одружився майже сорок сім років. Моя дружина більше, ніж дружина мені,
вона мій найкращий друг, компаньйон і вона має бути присутні, щоб дати свідка в моє життя, як я був
там, щоб дати свідчення для її.
Через хороші часи і погані часи виникала один одного, щоб пристане до та брати міцність від. Я
зустрів свою дружину, коли я був ще 15 років, і вона була центром моє життя з тих пір. Я не розумію це
в той час, але так як я знайшов Бога, я прийшов до розумію, що вона була подарунок для мене від Бога і
я подарунок до неї. На сьогоднішній день, вона є найбільший подарунок, що Бог ніколи не дав мені, і я
дякую йому з мого серця.

Шість днів роботи
Що я хочу сказати, є целібат має свою цінність, і якщо ви не відволікаються з чоловіком, то ваш
стадій може бути виключно в поклонінні Богу, але Бог сказав, що ми надаються шість днів роботи всіх

наших, тобто, Дана шість днів піклуватися про потреби організму , і що сьомого дня ми повинні
відкласти в сторону побоювання тіла і присвятити себе до потреб наших душ.
Це говорить мені, що Paul, намір присвятити сім днів на тиждень в дослідженні та споглядання
його поклоніння Богу це не як Бога має намір. Один день тижня, що Бог має відведених для його
поклоніння, тому, маючи життя, як він грав, вам під час інші шість днів на тиждень є прийнятними для
Бога. Якщо частина життя, що ви вирішили взяти на задоволень і обов'язки шлюб, то яка прийнятна для
Бога як добре.

Життя коротке, підготувати вашу душу
Але це, що я говорю, браття, час є коротким: вона звисає, що обидва вони, що є дружини, оскільки, хоча
вони не були; і хто плакати, як ніби вони плакала не; і вони, що радіють, як ніби вони раділи не; і вони, що
купити, як ніби вони володіють не; і вони, що використовують цей світ, як не зловживають його: для моди світу
цього відходить. Я Коринтян 7:28-31
Але я вас без акуратності. Він, що не перебувають у шлюбі careth за те, що належать до Господа, як
догодити Господу:, але він, що одружений careth за те, що світ, як він може, будь ласка, його дружина. Я
Коринтян 7:32-33

З цих вище віршах я вважаю, ви погодитеся з моєю оцінкою Paul і його перевагу безшлюбності.
В цей останній куплет він встановлює ж пояснення, що я вважають, що вийти заміж вже занадто
відволікання від вашого поклоніння Богу. Як я намагався зазначити, однак, немає такої відволікання
заважали мій старанних пошуків для Божої істини.
Є різниця й між дружина і незаймана. Жінка незаміжня careth за те, що Господа, що вона може бути
святі, як у організму, так і в духу:, але вона, що одружений careth за те, що світ, як вона може радувати своїм
чоловіком. Я Коринтян 7:34
У цьому вище віршах я бачу, що Paul наївно. Я ще не зустрічали жінку, яка не в один час або інший в її
житті не давали думка, щоб бути з чоловіком у шлюбі. Що Paul вважає, що всі дів, будь то чоловік або жінка, на
всіх час займається поклоніння Богу, наївні.
І це я говорю для власного прибутку; не, що я може кинути snare на вас, але для цього, яка є миловидний, і
що ви можете відвідати кличу до Господа без відволікання. Я Коринтян 7:35
Але якщо будь-яка людина, думаю, що він behaveth себе uncomely до його Богородиці, якщо вона
проходять квітка її віці і потрібно вимагають, нехай робить те, що він буде, він не грішить: нехай одружитися.
Я Коринтян 7:36

Діва говорив про неї є свої власні особисті тіла і те, що незаймана до потреб секс. Якщо ви виявите, що
ви маєте потребу в один з подружжя, то Paul говорить, що ви можете взяти цього шляху і не грішити.

Діва, що залишився
Тим не менш, він, який стоїть конечности його серце, необхідності немає необхідності, але має владу над
своєю буде і хто має це постановив в його серці що він буде тримати його, той робить добре. Так, то він, що
нею в шлюб чинить так; але, що її не в шлюб хто робить краще. Я Коринтян 7:37-38

Як бачите, Paul має певну перевагу по відношенню до безшлюбності. "Діва" яка мова тут є свій
власний Віргінські тіла. Коли ви молоді і Діви секс, Paul говорить про те, що ви залишаєтеся таким
чином і присвятити своє життя надання послуги до Бога.
Я не хочу, щоб переконати будь-хто з такими добрими намірами, і вам обов'язково потрібно
залишатися незаймана, поки ви знаходитесь у шлюбі, але в той же час, не думаю, що Бог вимагає, щоб
залишитися незайманою і ніколи не вступати в шлюб, як Ісус сказав, "шлюб є почесного нерухомості"
як є сенс Ісуса, коли він говорить нам:
Для цієї причини повинен чоловік батька й матір і пристане до дружини: і вони стануть одним
тілом? Matthew 19:5

Шлюб законом
Дружина прив'язано законом, поки її чоловік живий; але якщо її чоловік помер, вона на свободі, з яким
вона буде; тільки в Господі. Але вона щасливішим, якщо вона так дотримуватися, за моєю: та я також думаю,
що я мати Духа Божого. Я Коринтян 7:39-40

Що Paul говорить вдова, є не дивіться на повторний шлюб, але замість цього ви будете
щасливіше жити все життя в безшлюбності. Це може бути вірно для деяких, але як ви можете бачити,
що це не мій погляд, і ні на це очікується від вас Бог є.

