Працях Paul
Глава 6
Речей, які запропонували ідоли
Зарозумілість не є мудрість
Тепер, як зворушливі речі пропонуються до ідолам ми знаємо, що всі ми знань. Знання puffeth вгору, але
благодійність edifieth, і якщо будь-яка людина, думаю, що він знає, що-небудь, він знає, що ще нічого як він
повинен знати. Але якщо будь-яка людина любить Бога, той же відомо про нього. Я Коринтян 8:1-3

Інтерпретувати ці два вірші, мати на увазі, що незалежно від того, скільки ви думаєте, ви знаєте,
щодо будь-якого питання, завжди існує більше знати. Це був мій особистий досвід, що завжди є хтось,
який знає більше про тієї чи іншої теми, ніж ви знаєте, незалежно від того, як смарт-ви думаєте, що ви.
Але де Богом висловлює стурбованість, і Бог "все знаючи," Якщо ви любити Бога, як Бог визначає
любові, то Бог буде знати. Там немає нічого, що може або говорять і думають, що Бог не буде
причетний до.

Жертви, щоб ідоли
Як щодо тому їсти ті речі, які пропонуються в жертву до ідолам, ми знаємо, що кумиром нічого не в
світі, і що там є не хто інший Бога, але один. Я Коринтян 8:4

Я повинен зізнатися, я є тільки знання моя невелика невелику частину цього світу і люди, яких я
мати контакт с. Таким чином, я не знаю жодної релігії, яка в даний час бере участь у тварин жертва,
тому це попередження щодо їжі речі, які були вперше дано в жертву будь-якого язичницьким богам, не
є необхідним, наскільки мені відомо. Очевидно, під час Paul, така практика були ще досить часто.
Однак практика молитися ідолів і інші божка, який є гріхом проти другого заповіді Бога. Paul
змінюваний цей останній коментар як нагадування, хто бажають дати вірно і правильний поклоніння
Богу Творця. "Немає ніхто інший, Бога, крім одного." І Бог говорить нам, "я Господь, Бог і немає
іншого як мені, я є Бог, і, але для мене немає ні одного."

Тварина жертву Богу
Існує одна річ, яку я хочу звернути вашу увагу на тему тварин жертв, однак.
Під старовину або як я називаю це другий заповіту, Бог дозволив що тварин бути принесений в
жертву як способу очищення себе гріха. З встановленням новий або як я назвати це третій заповіт, такі
жертви більше не допускаються, в тому, що Ісус був кінцева жертви, що змило всі з людиною, яка
покаятися в своїх гріхах. Тому жертвопринесення тварин більше не потрібні для того, щоб очиститися
від ті гріхи, які ви вчинити.
Євреї, які до цих пір не визнають Ісуса як Месію, відхилити цей видалення за необхідності
жертвопринесення тварин, тому, якщо вони коли-небудь, щоб відновити храм, такі речі ще раз
відбуватиметься. Це було б гидоту для Бога, і їдять таких тварин буде такий самий як якби вони були
принесені язичницького Бога.

Тільки один Бог
Для хоча бути що називаються богів, будь то в небеса або в землі, (як не бути богів, багато хто і лордів
багато,) але нам немає але одного Бога, батько, з яких є всі речі і ми в ньому; і один Христа Ісуса, за якими є всі
речі і ми від нього. Я Коринтян 8:5-6

Що Paul говорить, що ми, хто Святим Богом і тим самим дати вірно і правильний поклоніння
Творця, знати, з емпіричних знань, що є тільки один Бог, і що Ісус, який є Христос, Єдинородним
Сином Божим. Далі ми знаємо, що Ісус Христос і Ісус є Бог в тілі людини. Це знання є чистому і
повному; немає нічого далі, щоб дізнатися, тому що факт є повним. Немає більше нічого додати до
цього знання щодо який Ісус, оскільки знання, що він є Син Божий і Бога в тілі людини, це правда і тому
абсолютної.

Приклад іншим
Тільки уяви немає в кожну людину що знання: для деяких з совістю ідол: цей час з'їсти його як річ, що
пропонуються до: ідол; і їх совість, бувши Недуже осквернили. Я Коринтян 8:7

Paul потім просить питання, якщо ми, хто є Бог святих знати, це правда, то чому це, що інші не
розуміють і тому знають правду? Через відсутність знань ці інші дати поклоніння помилкових богів і
займатися ідолопоклонство, тим самим defiling їхніх душах.

Paul використовує слово совісті як спосіб пояснити мислення язичницьких прочан. Якщо відомо,
що це гріх вкрасти, але ви виходите і вкрасти будь-якому випадку, а потім викликати вашу совість укол
або ви будете відчувати дискомфорт, якщо тільки за одну-дві секунди. Але Паган, хто не має знання про
Бога-Творця, буде мати не такий напад болю, коли вони створюють поклоніння ідолам або інші божка
бо вони не будуть знати, щоб бути гріх.
Це можуть бути перевезені в двадцять першого століття; є ті, які вчили, оскільки діти що вони
повинні молитися святі, і церква має зображення у вигляді ідолам, картини і скульптури, ці святих,
набір на змінює зі свічками навколо них, так що коли ви коліна всі моляться святому, яка зображена, ви
можете свічку як добре.
Ця практика звичайно є прямим порушенням до другого Заповіді Божі. Люди цієї церкви не
розуміють, що молитися святі, з першої заповіді а knelling перш ніж божкам цих святих є порушенням
другий заповіді порушення, і що обидва є порушенням третій заповіді. Вони не знають, що це гріх, тому
що їх церкви брехала до них з першого дня він був створений в 300's AD. Тому що вони не знають, що
вони грішать, вони мають атака совісті.
Якщо я, які мають знання Божої істини, повинні Встань на коліна перед різьби образ і дати
молитви для цього образу, то я був би винним, святотатство, а також блюзнірство. Всі мої освіти та
знань не врятує мене за надану образу Бога-Творця, і його гнів на мене буде виправдано. Це звичайно
ніколи не станеться з мене, бо я б скоріше бути роздирається на відкритому клапті диких звірів, а не
дати образа, не тільки мій творець, але мій батько і Спаситель.
У колишні часи цей вибір було нав'язує багато мученик, бажаючий смерті на аренах Римської
імперії і в на torcher камер Римської церкви. Блаженні, хто не любить свою власну життя більше,
ніж вони полюбили Бога. Амінь.

Те, що поганить тіла
Але м'ясо нечистим наказує нам не до Бога: бо ніколи, якщо ми їмо, йдемо чи краще; ні, якщо ми їмо не, в
тому, ми, тим гірше. Я Коринтян 8:8

Що Paul є сказати, що не важливо, якщо ви їсте або не їдять м'яса жертвопринесення тварин, що
стосується ваших відносин і поклоніння Богу є. Це не що це гріховним їдять м'ясо, це ваші знання, тобто
м'ясо від жертви язичницьким чи ні. Якщо ви знаєте, що це буде від жертви язичницьким, але ви все ще
є його, то ти скоїв гріхом, якщо ви неосвічені щодо того, чи м'ясо від жертви язичницьким чи ні, то
з'їсти його не є гріхом. Це випливає з те, що Ісус сказав:

Не, що це який заходить в рот, те людину опоганює, але те, що приходить з уст, defileth
людиною. Matthew 15:11
Це стосується, що ви говорите, у брехні, нерівності і говорить, що осквернити ви перед Богом, не
продуктів, які ви їсте. Який інтерпретувати сказати, що якщо ви випадково повинні їсти м'ясо тварин,
які були принесені язичницького Бога, що ви не осквернили, м'ясо, самі по собі. Те, що у вашому серці і
тому йде назад в слова, які ви говорите є те, що ви поганить.

Бути прикладом для інших
Але зверніть увагу, щоб не будь-якими засобами тією свободою ваш стати каменем спотикання для тих,
хто слабкий. Бо якщо будь-яка людина побачити тебе, що маєш знання сидіти на м'ясо в храмі в ідол, повинен не
совість йому яка є слабким сміливості їсти ті речі, які пропонуються ідолам; а через твою знання слабкою брат
загинуть, за якого помер Христос? Я Коринтян 8:9-11

Що Paul говорять в обговорення зазначених є що як Святого Бога, ви знаєте, що їсти м'ясо від
язичницький жертву є гріхом, але, тому що як Святого Бога, ви даєте поклоніння Богу, як Бог команд та
відповідають визначенню, даного Ісусом як хто є хто є Святого Бога, то вам не слід судити помилково
Богом.
Що Paul приведення до світла Однак проблема в тому що якщо ви їсте таке м'яса та інших, хто до
сих пір не виконані в положенні Святого Бога, побачити, що ви їсте, що їм є гріхом, то, ваші дії можуть
спричинити що людина зробити, як ви робити і тим самим укладати гріха. Це краще, що ви не брати
участь у таких речей, таким чином, щоб уникнути інших відсторонюючись від справжнього поклоніння
Богу.
Хоча Paul використовує їдять м'ясо, що був запропонований ідолам, акт нанесення інших гріха
через ваші дії, незалежно від того, що ці дії, є корінь що Paul Говорячи про.

Їжте ніякого м'яса
Але коли будете грішити так проти братів і рани їх слабкі совісті, ви грішили проти Христа. Отже,
якщо м'ясо зробити мій брат образити, я з'їсть ніяка людина поки світ стоїть, щоб не образити брата. Я
Коринтян 8:12-13

Paul таким чином привертає два висновки, якщо займатися щось собі викликає іншого гріха, а
потім Paul, через його стоячи і його бажання бути прикладом для інших, утримується від підходу що
діяльність всі разом, так що він ніколи не можуть викликати інші гріха. Paul використовує символіку

м'яса, але він не говорити виключно стосовно їдять м'ясо від жертви язичницьким, все, що ви робите, що
може призвести до того, хто просто навчання, що потрібно, щоб бути Сен з Богом, що призводить до
цієї людини, через ваші дії, краще не займається заради тиждень в дусі.
Так що ви не зрозуміли, в вище, Paul не кажу, щоб утримуватися від вживання м'яса всі, але
тільки ті м'ясо походить від язичницького жертви.

Вегетаріанство
Не робіть, як і інші, що я знаю (адвентистів сьомого дня) хто думає, що Paul заявляючи, що ви
повинні утримуватися від вживання м'яса всі. М'яса, яке Paul використовує як на символіка є м'ясо,
враховуючи помилкових богів і тільки що, Paul не виступає вегетаріанства.

Крутний Paul сенс
Це вид парадоксально, що в цих віршах Paul застерігає від участі в те, що призведе до цих
слабких у вірі в гріх, коли його самого слова, які закликали церква адвентистів сьомого дня для цього
саме опозиції до слова Божого.
Адвентистів сьомого дня вірити в рамках вірно і правильний поклоніння Богу має бути
вегетаріанцем і утримуватися від вживання будь-якої м'ясо або тваринного побічні продукти, такі як
молоко.
Бог дав людині список тварин, які він може Різник для виробництва продовольства і список, що
він не може мати для харчової, дані можна знайти в книзі Левит главі 11. У тому, що Бог сказав, що в
порядку (добре), щоб з'їсти ці м'ясо, і потім, це не є гріхом, тому, коли адвентистів сьомого дня
проповідує, що це гріх їсти м'ясо, а потім цю церкву місця себе в прямій опозиції до слова Божого і тому
займатися дуже добра річ, яка Paul виступаючи проти.

Moses призводить до Христа
До того ж, браття, я б не що ви повинні бути як неосвічені, що всі наші засновники під хмари і всі
перейшли по морю; і всі були хрещені до Moses у хмарі та в море; і всі їли ж духовне м'яса; і пити все ж духовне
напій: бо вони пили, що духовні порід, які послідували їх: і що скеля був Христос. Я Коринтян 10:1-4

Вище чотири вірші є посилання на вихід і подій, які відбулися протягом сорока років у пустелі.

Хрищеним водою
Paul подальшого хоче, щоб побачити взаємозв'язок між народами вихід і Старий Заповіт та
людей, які є послідовниками Ісуса та Нового Заповіту. Paul подальшого показує, що оригінальний
ізраїльтяни були хрещені вод коли вони пройшли через Червоне море, вихід 14:16, як і коли вони були
охопила хмари, що Бог просто уявити собі в коли він говорив їм від горі Синай, вихід 19:18 .

Духовні м'яса
Духовні м'яса є Манн, який Бог за умови для тих, які пішли Moses під час перебування в пустелі,
вихід 16:15.

Духовні води
Духовні води є посиланням на воду, що Бог викликала до весни з боку гори, так, щоб всі могли
пити і бути оновилася, вихід 17:6.

Духовні рок
А потім Paul надає посилання на Духовне рок , який символізм в книзі Daniel Месії, Daniel 2:3435, кого Paul і я згоден, це Ісус Христос.

Moses проповідував слово Боже
Але є більше до цього, ніж я вже пояснював вище. Коли Paul відноситься до духовного, він не
говорив про земне або фізичні. Кожній з перерахованих вище маємо справу з тим, що Moses
проповідував слово Боже для тих, хто прийшов з Єгипту з ним. Ось на це духовна, інші речі,
відноситься до фізичні потреби організму.
Moses проповідував слово Боже на перший ізраїльтян, так що теж Ісус проповідувати на останній
день ізраїльтян, або як Ісус відноситься до святих Бога.

Невіруючі
Але з багатьма з них Бог не була так рада: бо вони усунули в пустелі. Я Коринтян 10:5

Незважаючи на ці чудеса що все, що переглянутого Moses бачив на власні очі, вони все ще не
вірять у Божі обітниці, і порожнеча переконання вони спіткнувся і впав, для споживання в пустелі. Ця
подія розкривається в 16:30 номерів - 33 .
Тепер ці речі були наші прикладів, щоб наміром ми повинні не пожадливістю, зло, як вони також
пожадливі. Я Коринтян 10:6

Приклад пам'ятати
Paul потім приходить до того, що він намагається зробити щодо цих посилань, що сказав Бог нам
про ці події та невір'я тих, хто слідував Moses, так, щоб показати їм, як приклади як зло можуть сліпий
нас від Бога обіцянки і істина; що в оглядаючись на ці приклади, ми легше бачити Бога і тому не бути
засліплені подібних речей, що відбувається навколо нас сьогодні.
Я бачу це як Божий шлях дає інструкції для тих з нас, які живуть в цьому кінець днів і що ті, хто
пішов за Moses, були жертвою за нас, що від свого невігластва ми б почерпнути мудрості.

Ідолопоклонство
Ні бути ye ідоляни, як дехто з них; як написано: "люди, сів їсти та пити і з повстанням грати." Я
Коринтян 10:7

Це ще раз посилання на гріхи тих, хто слідував Moses і Золоте теля, яке вони закликали Moses'
брат Аарон побудувати, Второзаконня 9:16-17. Акт даючи поклоніння язичницьким ідолам була
приписана грати, в тому, що люди танцюють навколо ідол як вони співали пісні на честь будь-які Богу
Idol, представлених. Такі веселощі було спарених з якийсь свято, а також.

Розпусти
Ні дайте нам здійснювати перелюб, як деякі з них вчинив і закохався в один день, три а двадцять тисяч.
Я Коринтян 10:8

Посилання на 23000 є ті, хто слідував Moses, про який повстав проти його і Аарона правило і що
Бог викликало землі, щоб відокремити і ковтати їх, на прохання Moses, який знову можна знайти в 16:30
номерів - 33 .
Не давайте спокусити Христа, як деякі з них також спокусив і були знищені змій. Ні ремствувати ye, а
деякі з них також нарікали і були знищені есмінців. Я Коринтян 10:9-10

Вмовляння Бога
Тепер все це сталося їм для стали взірцем: і вони написані до наших виховання, на яких кінцях світу
прийти. Я Коринтян 10:11

У випадку, якщо сумнівався моя інтерпретація Paul, слова; Він говорить нам, з його власними
словами те, що я дав роз'яснення. Слово стали взірцем означає: приклад або точки і
нстанції. Словом настанови означає: докір, щоб дати пораду або
pro або con і дати попередження через діями ті бути по
радив.

Кінець днів
Paul далі пояснює, що його коментарі призначені для тих, хто живе в той час кінця світу, який
інакше відомий як в кінці часів і кінець днів. Це говорить мені, що Paul, слова в даний час направлено на
тебе і мене. Якщо ми вчитися на помилках тих, які приїхали до нас, то можливо ми можемо підніматися
вище своїх гріховних шляхів і отримати правду.

Правда, через освіту
Тому то хай, який Хіба думає, що він стоїть стережіться, щоб не впасти він. Я Коринтян 10:12

Paul потім підтверджує це. Не думаю, що ви знаєте Божої істини? Якщо ви думаєте, що ви
робите, то я прошу вас, як ти прийшов, щоб знати його правду? Ви прийшли дізнатися Божу істину
через сліпа Віра від прийняття, що інші сказали тобі всього вашого життя? Я вважаю, що якщо це так,
ви напевно не знаю Божої істини, але насправді є було звіщено сатани помилкових Євангеліє.
Для того, щоб знати Божої істини і мати впевненість, що це насправді Божої істини і не брехні
сатани, ви повинні дізнатися правду через освічених досліджень і розвідок. Бог є дуже конкретні про
те, як ми повинні дати поклоніння йому. Якщо ви помилка ще одна річ, ви потім виправдовують вірно і
правильний поклоніння, як наказав Бог. Це для тих, хто з осені що Paul направляє його вище
попередження. Щоб перефразувати, що Paul говорить, я даю вам наступне.
Якщо ви думаєте, що стоїть в благодаті Божої, зверніть увагу, щоб не ви виправдали.

Пам'ятайте: Бог говорить нам: "Тих, хто шукає мене уважно, знайде мене." Приповісті 8:17

Я розуму, що Paul дає попередження тут складати пророцтва тих, хто приходять до називають
себе християнами. Практично кожен християнин, що я говорив вважає, без сумніву, що вони
зберігаються в благодаті Ісуса і тому ніякого відношення до дізнатися або зрозуміти, що-небудь ще.
Вони впевнені, щоб бути досконалим, у відправленні культу і тому нема чого ще треба навчитися.

Помилкових переконань
Це широко розповсюджене переконання, що якщо ви декларуєте Ісус ваш Спаситель, тоді ви
врятуєтеся від благодаті Ісуса, ні з чим ще потрібно від вас. Нема в Писанні, що говорить, що це. Paul
дати обговорення про це, і робить використання слів, якщо вирвані з контексту може бути неправильно
зрозумілим, як кажуть, це, але коли покласти у контексті показує, що Paul дійсно говорив.

Paul, попередження
Paul каже: "Отже нехай йому що Хіба думає він стоїть взяти прислухатися, щоб не впасти
він," яке безпосередньо тих, які вважають, що вони зберігаються, благодать Ісуса.
Тільки взявши часу і зусиль на вивчення та дослідження Біблії та історичні документи, щоб
визначити, що Бог дійсно говорив, ви знайдете справжній слово Боже. Як я говорив протягом цих
сторінках цієї сторінки, ви повинні зробити роботу самостійно. Якщо ви згодні, що інші сказали тобі, як
ви можете знати, якщо вони мають рацію, або себе ошуканим брехнею сатани?

Бог забезпечує втекти від гріха
Там хто має спокуси прийняті ви, але такі як є спільною для людини: Але Бог віруючих, які не буде
страждати від вас, щоб бути досвідченим вище, що ви здатні; але з спокуса також зробить спосіб уникнути,
бути здатні витримувати його. Я Коринтян 10:13

Бог – милостивий, в тому, що спокус, які ми даються через наше життя не є настільки потужним,
що нас немає можливості їх подолання, якщо ми дійсно вирішив. Якщо шукати Бога керівництвом, не
тільки в духовному, але і в земний, то подолання спокуса не є важкий. Якщо, з іншого боку ігнорувати
Закон Божий і підставляти свою спину його моральність, то цим спокусам здолає вас, вашого життя, що
буде гріха і вам будуть втрачені з Божі обітниці.

Paul перестерігає проти ідолопоклонства
Отже, мої улюблені, тікати від ідолопоклонства. Я говорю про те мудреців; судді ye, що я говорю. Я
Коринтян 10:14-15

Як християнин чи євреєм або він мусульманин ви можете думати, що ідол поклоніння це річ з
давніх часів що ніхто в ці дні бере участь у такій війні окрім по-справжньому неясною, але якщо ви в це
вірите, ви помиляєтесь. Якщо у вас є статуї або картини або будь-які інші види людина зробив
мистецтво роботи із зображенням, Ісус, матері Марії, кутів або будь-якої релігійної орієнтованих
зображенням, то ви винні ідолопоклонства.
Щоб надати більше розуміння того, що Paul говорить, я відсилаю вас до другого заповіді Бога.
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення або будь-який подібність нічого це на небі вгорі,
що є на землі долі або саме в воді під Земля: Вихід 20:4
Більшість християн, що я говорив ігнорувати цей вірш, і тільки пам'ятати наступний вірш. У
цьому вони вважають, що це добре мати релігійної пов'язаних з статуями і картини, тих пір, поки вони
не ставайте на коліна перед їх і дати їм поклоніння. Але якщо вам допоможе вивчити тринадцятого
вірша, ви побачите, що це гріх навіть мають і володіти, (зробити тобі), такі речі незалежно щодо того,
чи ви молитеся їм чи ні.

Одне тіло в Христі
Кубок з благословення, які ми благословить, хіба це не причастя кров'ю Христа? Хліб, який ми
порушуємо, хіба це не причастя тіла Христа? Для нас те, що багато є один хліб і одне тіло: бо ми всі
учасниками цього один хліб. Я Коринтян 10:16-17

Ті речі, що Paul список вище, символікою та не предмети культу як статуї та картини.
Символічно, вони показують, нашої віри, ми не моляться чашки, або на хліб але з божкам ви робите.
Ось Ізраїлю по тілу: не є ті, що їсти від вівтаря, учасниками жертви? Що сказати, що я тоді? Що ідол
нічого, або те, що пропонується в жертву ідолам є що-небудь? Я Коринтян 10:18-19

У рамках єврейські практики вони жертвують тварин для очищення від гріхів, а потім після того,
як вони були спалені в жертовного пожежі, м'ясо потім харчувалася. Окреслено Бог цю практику в
книги вихід і Левит, дані є прийнятними для Бога.

Жертви, щоб дияволів
Але я кажу, що те, що язичники жертвувати, вони принести в жертву дияволів а не Бог: та я не що ви
повинні удостоїтися дияволів. Я Коринтян 10:20

Що Paul показує нам, що жертви зробив язичницьким богам і ідолам, є жертви, щоб дияволів.
Існує тільки один Бог, і дати поклоніння для будь-якого Бога, що не Бог, але помилкові Бога, дати
поклоніння сатана, диявол. При цьому ви не їсте м'ясо тварин, але м'ясо жертву сатани.

Не мати його обох напрямках
Ви не можете пити чашу Господню і Кубок чорти: ye не можуть бути учасниками Господа в таблиці і
таблиці дияволів. Я Коринтян 10:21

Якщо ви дійсно мають намір та бажання дати поклоніння Творця, Бога Всемогутнього, потім ви
не повинні використовуватися в що поклоніння все, що Бог не розповів нам про. Якщо статуї або
живопис, який має релігійне значення для вас, навіть якщо ви не моляться, щоб їх, вона все ще
знаходиться в прямим непокору другий Божим заповідям. Ви повинні поклонятися Богу, як він наказує,
додавши нічого, що поклоніння, ні віднімання нічого з цього поклоніння; ще не поклонятися Творця,
але помилкові Бога.

Хрест як ідол
Дозвольте мені піти далі, таким чином, щоб чітко вказати на те, що я намагаюся пояснити. Я
часто рази бачив християн в церкві і за межами церкви приймати хрест яких вони носити навколо своєї
шиї і утримувати його, як вони моляться.
Хрест символіки, яка розповідає всім, хто його бачить навколо вашої шиї, що ви християнин, і
самі по собі це не приклад ідолопоклонства, але коли ви приймаєте це, поки ви молитися, він потім стає
релігійні ікони, талісман. Таким чином, вона стає аспект ідолопоклонства.
Коли ви молитеся Богу, він не є ні необхідні, так не необхідно, що ви є, що переглядають або
відчувати себе приведе вас ближче до Бога; все, що вам потрібно зробити це дивитися всередині вашого
серця вступить в спілкуванні з вашого Творця. Це проявляється правда Ісуса в наступні вірші.
, Але ти, коли ти молишся, увійди, ти маєш твої двері і, молитися помолися Отцеві, що в таїні;
і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі відкрито. Але коли молитеся, використовуйте не
даремно повторень, як ті погани: для цього вони думають, що вони будуть вислухані за своє

велемовство. Бути не ye тому як їм: бо твій батько знає, що потребуєте з, перш ніж прохаєте йому.
Matthew 6:6-8
Те, що Ісус, говорячи: що йти в темному місці (шафа) і закривати себе відірвані від тих, хто
навколо вас і то молю Бога. Коли ви сидите в комірчині з закритими дверима, не буває світла, так що ви
не можете бачити кумиром або живопис, тому коли ви молитеся Богу, що ви даєте молитви а не об'єкт
зроблено руками людини.

Пам'ятайте: внесені живу душу і Ваша душа є частиною Бога, тому ви частиною тіла
Божого. Ось чому Бог почує ваші секретні молитви, тому що він є в тобі, і крім вас в усі часи. Бог є
життя, видалити Бога і у вас немає життя.

Входження в будинку язичницький
Я впевнений, що будь-хто, хто давно читаєте, будь-який з моїх роботах в даний час зрозуміє що
Paul говорить, як вона ставиться до їдять м'ясо тварин в жертву ідолам помилкових богів, але є
повідомлення, що стосується ми, хто живе в двадцять першого століття, що ці слова Paul Маніфесту,
тому я схильний закликаю вас, що стосується його.
Як ви без сумніву пам'ятають, громадян на народ Ізраїлю, інакше відомий як євреї, не
дозволяється вводити в будинку язичником, а потім поодинці, щоб сісти і ламати хліб з ними. Щоб
зробити це було порушенням законів Moses і покарання може бути серйозним.
Ці слова Paul поговорити з цією як добре. Якщо ви Святого Бога і тим самим прагнуть зберегти
Заповідей Божих, а також стежити і жити за вченням Ісуса, то ви також повинні утримуватися від
залучення соціально з іншими, які не є віруючим, як ви.
Євреї не дозволялось це зумовлено тієї ж причини, ви не повинні, і це тому, що якщо у той час як
в будинку чи церква nonbelievers ви зроблені частиною язичницький обряд або молитви, потім ви
повинні був заплямований диявола.
Дозвольте мені навести вам приклад того, що я говорю. Існує ця людина, хто я був багато разів
говорити з приводу істинне слово Боже, і через деякий час вони приймаються, що немає жодного вірша,
згідно з яким Ісус або Бог дає команду або інструкція що Субота була передана з сьомий день тижня,
перший.

Пам'ятайте Бог трюїзм: Якщо Бог не говорити це, то це брехня.

Входження в будинку сатани
Незважаючи на їх визнання цього як і раніше продовжують ходити до церкви на неділю. Свої
коментарі для мене є, що вони суботній сьомий день як Бог команд, але що вони не бачу причин чому
вони не можуть відвідувати церкву в неділю також. Мені кажуть, що вони дають поклоніння Богу всі
сім днів на тиждень, так що, отже де вони дають що Культова не повинні бути проблемою.
Що Paul говорить, що буде займатися релігії, що не поклоніння Богу, щоб брати участь у
поклонінні сатани, як можна бути Святого Бога якщо ви також ввести будинок сатана? Ця людина, я
даю як, наприклад, не приймає, що церкви, що вона йде в неділю церкви сатани, але подумайте, якщо ця
церква не вдалося розпізнати сьомий день тижня, як справжній і правильний суботи, але замість цього
зауважує суботи в перший день тижня, і що Бог не дав командування, ні інструктаж, що він Бог
передали суботи , то не цієї Церкви та її практиці опозиції до Word і Закону Божого і таким чином
робить їх язичницькі?

Сильніше, ніж Бог
Ми спровокувати Господа, щоб ревнощі? Ми сильніші за він? Я Коринтян 10:22

Знаючи все це, Paul потім ставить запитання, "ми маємо намір поклонятися Бога-Творця, чи це
наш намір розвивати настрашить Бог, будучи неслухняних до його слово?" Потім Paul запитує, "Може
ви щиро вірю що ви сильніші за Богом світобудови, що ви можете стояти наперекір заповідей його?"
Ми є одне тіло в Христі, і Христос, будучи Бога в тілі людини є Бог, таким чином, ми одне тіло в
Бога. Якщо ви забруднювати тіла Божого шляхом участі в акт непокори заповіді Бога, то ви будете
вигнали з тіла Божого. Саме цим наміром Судний день і пекла вогню.

Законним для мене
Всі речі є законними для мене, але всі речі не є доцільним: всі речі є законними для мене, але всі речі не
повчати. Я Коринтян 10:23

Не вище Закону Божого
Не зрозуміли що Paul засіб, за допомогою "всі речі є законними для мене", бо Paul не говорив,
що він є вище Закону Божого, просто тому що він Святого Бога, Paul говорити про їжу тварин, які були
частиною язичницький обряд, а також інші, які спочатку були дані Богом, у розділі Повторення закону

14. Що Paul є не має цих додаткових тварин, що була заборонені які були показані в Пітер в баченні від
Бога тепер будуть прийнятними поїсти, акти 10:11-16. Під Закон про Moses, перший ізраїльтяни були
обмежені в те, що тварин вони могли Різник і споживати як продукти харчування.

Новий Заповіт м'ясо
Під новим заповітом через бачення Петру дароване Ісусом відкриття споживання декілька з тих
тварин, які мали була заборонені, тих, хто святих Бога не грішити коли вони їдять їх, беручи до уваги,
ті, які не дотримуються вчення Ісуса, як і раніше грішити, коли вони їдять тих же тварин.
Як на Святого Бога ми більше не обмежується Moses закону про принаймні, що мають
відношення до їдять м'ясо деяких тварин, але ті, хто не до святих Божого, наприклад євреїв, підлягають
ще цих обмежень.
Що Paul намагається дати взаєморозуміння з метою в тому, що якщо як Святого Бога, ви
порушите хліб з тими, які не мають віри Ісус, чи вони шукають для досягнення цієї віри, чи ні, то
доцільно, що ви не їдять нічого, що не допускається за законом про Moses. Святі Бог повинні бути
прикладом для інших, таким чином, щоб показати їм істинний шлях до праведності. Якщо у ваші дії,
привести когось збився, то ви згрішили, а також.

Прагнути до іншої людини багатства
Хай ніхто не шукати його власником, але кожна людина чужого багатства. Я Коринтян 10:24

Таким чином, щоб ці слова написані припускає, що Paul є прихильник того, що ми красти від
інших. Я знаю, що це не так, але як написано, що показують, слова якщо вирвані з контексту, що знову
важливо мати на увазі необхідно знати контекст, перед поспішних висновків.
Коли ви поставити цей вірш в контексті того, що Paul було говорити про, сенс стає ясно. Що Paul
було говорити про є що святих Бог повинен бути прикладів для всіх інших, що вони вступають в
контакт с. Таким чином, Святим Богом треба мати на увазі, що тих, хто спостерігав призведе до
помилки може бути, якщо ми залучаємо в те, що є законними для нас робити, але що є гріхом, для них.
Багатства інших осіб є роботи, яку вони роблять для досягнення справедливості, і це це
багатство, яке ми повинні дивитися для підвищення і не наших власних.
Нехай ніхто шукати багатства іншого, але майте терпіння у своє багатство та станції, які вона
надає.

При використанні Microsoft word терпіння, Paul не має наміру що ви задовольнятися станції в
житті, але що у вас терпіння інших людей навколо вас. Там нема гріховної в робимо все можливе,
поліпшення вашої станції тих пір, як ви робите це в рамках параметрів, створена в десять заповідей,
вчення Ісуса. У бізнесі, як і всі речі повинні жити в моральність Бога, тих пір, як ви це робите, Бог
благословить вас у ваших починаннях.
Контексті таким чином, що є говорив з до цей вірш в книзі з I-Corinthians, є не робити те, що
потягне за собою інших, хто цього робити, тому що ваш поганий приклад, потрапити в гріх.
Коли ви шукаєте, що це ваша власна, потім ви брати участь у діях що ви знаєте, як на Святого
Бога, щоб не бути грішним для вас, але Paul попереджає, замість цього, дати розгляду на всі часи для
інших і лише займаються ті речі, що ті, хто не святих Бога, потрібно мати на увазі.
Paul сказав, що він може з'їсти шматок м'яса, віддана в жертву язичницького Бога, і як Святого
Бога, це правда. Але якщо хтось, хто не Святого Бога повинні з'їсти ж м'яса, що людина вчинити
гріховної акт. Таким чином, Paul вважав за краще не брати участь у будь-яких актів, хоча не є грішним
йому, які гріховної іншим, і як він вибрав він закликає, що всі інші, які святих Бога, щоб утримуватися
також.

Ради сумління
Все, що продається в руїнах, що їдять, просять не питання для совісті саке: на землі Господа і повноти
їх. Я Коринтян 10:25-26

Слово «Руїнах» , яка використовується в цих віршах визначається як бойня, або як
м'ясо або риба ринку. Paul дає нам це попередження, як це було в його день, що
коли ви йдете на ринок, щоб купити м'яса, існує завжди можливість, що це можна було б
використовувати в жертву язичницьким. Для того, щоб не образити вашу совість про це, було б краще,
якщо ви не питайте, де м'ясо було отримане. Тоді це дає голоси невисловлені слова Paul, що якщо ти не
знаєш про походження м'яса і ви споживати його, то ви здійснювати без гріха, беручи до уваги, якщо ви
запитаєте, повідомили, що це дійсно від язичницьких жертву потім вам краще не придбати м'яса, для
робити так призвести гріха.

Незнання не є захист
Як було зазначено в даному конкретному випадку я згоден з Paul, однак, не здійснює цю ідею
незнання як вірно щодо інших аспектах вашої віри. Якщо ти не знаєш про те, як Бог команд, що він бути

поклонялися і ви брати участь у відправленні культу, що помилка, то ви грішіть, незалежно від вашої
неуцтво. Це дійсно так, тому що, як ми живемо сьогодні в двадцять першого століття, Євангелія Божого
можна знайти всюди, це залежить від вас, щоб читати і вчитися у неї, нездатність зробити це провина не
одного, але ваш власний, так що ваше невігластво від вашу відсутність турботи або ліні, роблячи
роботу, яку ви повинні.

Їжте, що пропонуються
Якщо будь-який з них, які вважають не біде, ви свято, і ви бути схильні йти; чого тільки встановити
перед вами, їдять, просять не питання для совісті саке. Я Коринтян 10:27

Якщо вас запросили в будинок когось, що ви знаєте, не convert справжнє поклоніння Богу, але ця
людина є друг або по відношенню до вас, тому ви згодні з тим, йти. Paul говорить, що в порядку, щоб
піти і коли віддається їдять з їх таблиці, зробити, для того, щоб не образити вашу хостів.
Але якщо яка-небудь людина сказати тобі, "це пропонується в жертву до ідолам, їсти не його заради
цього показав й ради сумління: на землі Господа і повноти їх: совісті, я кажу, не твоє власної, але з іншого: на
чому моя свободи судять інша людина совісті? Бо коли я ласки бути причетними, чому впевнений, я зла говорять
за те, за що я дякую? Чи тому ye їсти або пити, або все, що робите усе, щоб слава Богу. Я Коринтян 10:28-31

Якщо ви введете в будинку хтось вам знати, щоб не бути convert справжнє поклоніння Богу і
повечеряти з ними, то не образити вашого хосту, відмовляється їсти. Якщо у вашому серці ви йдете з
метою добре, нехай не вживання в їжу м'яса жертву представляти інтерес для вас так довго, як це
робиться, слава Богу.
Я хотів запропонувати спосіб вживання в їжу м'яса, що ви були обізнані про як
використовуваний в жертву, і це повинно дати молитві просити Бога благословити їжу ви збираєтеся
з'їсти. Таким чином ви показуєте Бога, що ви не хотіли б образити Бога, беручи участь у те, що є гріхом,
і маючи Бог благословить м'ясо, більше не можна пошкоджених для всієї землі Бога і буття Бога не
може бути гріховної.
Дати немає злочину, ні євреїв, ні до поган, ні Божої церкви: навіть зараз, коли я будь ласка всі люди в
усьому, не шукає мій власний прибуток, але прибуток від багатьох, що вони можуть бути врятовані. Я
Коринтян 10:32-33

Моє розуміння того, що Paul говорять у ці останні кілька віршів відбувається таким чином. Якщо
ви йдете в будинку одного, який потім просить вас, щоб сидіти і вечеря з ним, а потім вирішив зробити
це, не питайте, де з м'яса була отримана, ради сумління. Як Paul пояснено вище, неуцтво цього

конкретного знань, позбавляє вас від гріха. Однак, якщо ви сказали, що м'ясо було отримано від
язичницьких жертву, то не відмовляються з'їсти його для вашого хосту саке і совістю, але з
ввічливості до вашого хоста ви повинні з'їсти його.

Дати молитви, перш ніж ви їсте
Paul потім йде, щоб пояснити, що, якщо вам дякую Богові в молитві перед тим, як ви їсте
зіпсованого м'яса, то як ви можете грішити, коли ваші наміри, щоб не те, щоб їсти м'яса жертву, але що
ви їсте м'ясо тварин, і як такий він Бога і буття Бога, як ви можете грішити? Paul є про те, що тих пір, як
ви, дати слава Богу, то ви не можете дати злочин, і немає гріха може статися.
Я впевнений, розуму, що Paul дав цих інструкцій, тому що він був залучений в аналогічній
ситуації, а скоріше не бентежити або ображати його господар, він вирішив дати вказівки, щоб будь-який
з нас, що може бути так під сумнів б знати і через це знання безкоштовно совісті і таким чином бути
вільними від гріха.

Не Enter будинок Nonbelievers
Я бачу, як цієї складної ситуації може виникнути, і що як ми могли б совістю, отримана з цього
приводу, тому ми б не доведеться збентежити наш господар. Але все це відноситься до причина, чому
Бог Обізвався євреїв вдаючись у будинку язичників. Таким чином, якщо ви тримати себе окремо від
невіруючих, то вам не доведеться самі тим можливість грішити.
Ви свідомо, я впевнений, що, хоча євреї не могли увійти додому до поган, це було припустимо
для поган вступити в їхньому будинку. Тому, якщо у вас є друзі, які не віруючих, тоді всіма засобами
запросити їх на вашого будинку, що через вплив на них вони можуть також стати віруючих.
Якщо, з іншого боку, ви йдете в їхньому будинку, і вони беруть участь у релігійні церемонії, яка
суперечить Заповідей Божих, то ви могли б бути витяг в гріх. Це краще, щоб уникнути таких ситуацій,
"тримати себе з спокуса".

Бути джерелом натхнення і світло
Існує великий недолік цього, однак. Взаємодіяти з nonbelievers, це зумовлено через ваш приклад,
вони можуть бачити Божої істини і під цим перетворено. Якщо ви відмовитеся вступити в будинку на
nonbeliever, потім ваші здібності, щоб показати світло як дано вам Богом, буде видалено. Якщо ви не
хочете увійти в nonbeliever будинку може вразити їх до того, що ви перетворити їх проти вашої віри, а
не дати їм привід для перетворення.

Стикаються ідоли
Ця дискусія відноситься до їдять м'ясо, що має був принесений в жертву язичницьким богам, але
це також можуть ставитися до введення будинку nonbelievers, і те, стикається інших аспектів
язичницької і інші безбожний речі. Я кажу про введення будинку, де будинку займає один чия релігія
заохочує ведення ідолам і статуї або картини релігійних ікон.
Всі ідоли є гріхом проти другого заповідь Божу, навіть кумира і ніякого зображення у що який
вважається подобою Ісуса Христа, або матері Марії. Ці божкам як це визначено Бога, і збереження цих
речей є гріхом. Для вас, щоб увійти в будинок, який має такі речі на дисплеї, ставить вас в присутності
сатани тому ви повинні утримуватись від вступу в будинку такого nonbelievers.
Особисто я ніколи не був один, щоб ігнорувати іншим те, що Бог повинен говорити про дії, які
вони беруть участь у. Я з нагоди пішов в будинок одного і бачачи статуя або зображення Ісуса або
однією з інших святих, я вже інформував присутніх, другий заповіді. Таким чином я Показати Бога я не
виймають зі шляху сатани і роблю як Ісус навчав, в тому, що я намагаюся показати іншим спосіб
істинне поклоніння Богу.
Одна річ, я хотів би додати до цієї дискусії. Ісус говорить нам, що ми повинні любити наших
братів, як ми б їх люблять нас. Що це означає для мене, що я як Святого Бога є знання справжній слово
Боже, знання, які інші не мають.
Замість того, щоб просто їдять м'ясо пропонуються в будинку одного, з м'якими слова я поясню,
чому я не можу їсти м'ясо, вона є на відміну від моєї віри. Пояснити, чому це гріх є такі, які є від
язичницьких жертви.
Те ж саме як з ідолів в будинок друга; Якщо ввести будинок друга а побачити ідолів або інші
кумира і ніякого зображення, які відображаються, пояснити ваш хост, чому маючи такі ідолів є гріхом
проти Бога. Я це зробити, посилаючись на другий заповіді Бога, який означає, що це гарна ідея, що ви
можете цитати з нього точно. Таким чином ви приносите на передній план правду і показують,
наприклад, які ваші хостів в помилка. Це не означає, що ви повинні ображати ваш хост або сперечатися
з ними, тільки відзначити їх помилка і тоді падіння предмета, якщо вони задавати питання з вас та
просити додаткових пояснень вами.
Paul каже, що терпіти очищення совісті вашого друга, але якщо він дійсно є вашим другом, слід
робити спробу показати йому свою помилку, пояснивши Божої істини до нього. Бог каже нам, що
багато хто буде образив, і я кажу, що це добре. Коли ви образити інших щодо їх давню вважає, то ви

заподіяти їм поглянути на свої власні вважає, в порівнянні з правдою слово Боже, і що принаймні
принесе невеликий знак правди в їх совість. Що більш для вас важливо, захищаючи совісті ваших друзів
або заохочення слово Боже?

Будьте наслідувачами Paul
Будьте наслідувачами мене, як і я також Христа. Я Коринтян 11:1
Я вважаю, що більшість того, що Paul говорить про в я Коринтян глави 11, заснована після Paul
в особистих забобонів і зарозумілість а не на все, що говорив Бог або Ісус. Це показує через ці перші два
вірші.
Будьте наслідувачами мене, слова, зарозумілість а не раб Божий. Це не Paul, що святі Бог
слідувати, але вчення Ісуса з яких Paul, але проповідник. Що Paul думає, що люди слідувати за ним як
він дає інструкції є чисто пихатістю на Paul в частині.
Правда Paul включають застереженням, тому що я також Христа, але це не Paul, які люди
йдуть, це Христа, Paul є тільки той, хто проповідує слово Христа. Це не слова Paul, що люди слідувати,
але те, що Paul говорить людям те, що Ісус сказав.
Тепер я хвалю вас, браття, що ви пам'ятаєте мене в усьому і тримати повинність, як я передав
їх вам. Я Коринтян 11:2
Це не Paul, що люди повинні пам'ятати, але слів говорив Ісус, якого це Paul, робота
проповідувати людям. Для мене це схоже на моє кажу всім, хто приходять до цієї веб-сторінки і читати
ці сторінки, що ти послідовників мене. Я ніхто, яких слід дотримуватися, це те, що Бог дав мені
написати що Написав на цій сторінці, і це цього, яка є справжнім слово Боже, що ми всі повинні
слідувати. Вам не подумати, мене зарозумілим, не кажучи вже про лицемірні, щоб запитати, що ви за
мною. Це не Paul, що ми, хто читав свої твори стежити, але він дав Paul ці слова, щоб написати.

Голова людини є Христос
, Але я б ви знаєте, що начальник кожна людина Христа; і начальник жінка Адама; та голова
Христос є Богом. Я Коринтян 11:3
Я вже говорив це, але все, що я читав у всіх інших книгах Біблії, не написані Paul, дає ніякої
підтримки в Paul твердження, що жінка є підлеглим людиною. Я повинен зробити висновок потім що
що Paul представляє стосовно це заснована на його власної особистої забобонів, засновані на митний,

сформований через покоління чоловіків, а не на все, що Бог велів. Це проблема для мене, тому що це
був сам Ісус, вибрав Paul як пророк язичників. Для мене, або кого-небудь не брати до уваги, що яких
Paul дає обговорення в цих віршах, викликає у нас ризик розміщення себе використовують проти Бога.
Я ж молився про це, і попросив Бога для його керівництва, але все, що я можу сказати вам з будьякого чесність ще що я знайти Paul в помилок і нічого не дав мені підставу припустити іншим чином.
Тому я представляю вам що Paul говорять, і я буду давати пояснення як на те, що він говорив про, як я з
усіх інших Писання, але я також вводу або висловлювати мої заперечення де я знаходжу, що я згодні.
Таким чином, це до вас, хто читав це, щоб вирішити для себе, чи Paul є правильним, чи ні.
Начальник кожна людина є Христос , говорить нам, що Христос або Бог лінійки над нами, і в
цьому, я згоден, однак, Paul використовує слово "чоловік" як стосуються гендерної, коли Бог
використовує слово "людина", як він ставиться до видів, які включає в себе чоловіків та жінок. Саме в
цю помилку що інші що Paul Говорячи про розміщене помилково.

Голова жінок, чоловіків
Голову жінки є людиною: Коли Paul використовує фразу: "голова," він має не на увазі фізичної
начальник тіла, але на той, який у владі над нами. Те, що Paul говорив вище
епитафія є що Христа у владі над кожну людину, але що чоловіків у владі кожної жінки. Тоді він іде,
щоб сказати, що у владі над Христос є Бог.
Є багато християнських релігій, які взяли в Paul слова близько до серця і до нещодавно не
дозволив жінкам стати висвячений міністрів та лікуються не більше ніж рухоме. Все, що я читав в
Писанні, що цитата з Богом або Ісуса, не згоден з думкою, що жінки є підлеглим для чоловіків. Є й інші
пророки Бога, що показали жінок як до нижчих створінь, але слова, використовувані в тих ситуаціях,
дав мені вірити, що вони були особисті забобонів і не інструкції від Бога.

Paul, помилок виявлено
Нижче наводиться один приклад того, чому я переконаний, що Paul помилково з цього питання.
Тому Бог створив людину за образом своїм, за образом Божим створив він його; чоловічі і
жіночі створив він їх. Буття 1:27

Як ви бачите, Бог говорить нам, що не тільки він створив людину, чоловіки і жінки, на шостий
день створення, але що обидва створені за образом Божим. Якщо жінки створений за образом Божим, то
вся концепція, що жінки є підкорятися чоловіків є Фальш.
Якщо жінка створюється образом Божим, як це ясно показано тринадцятого вірша, тоді як
чоловіки жінок можна добитися правди та с, що бути Святим Богом. Бог не дискримінує між чоловік
або жінка, вони всі сини Бога і тому все можуть стати синами Бога. Слово "Синами" не відноситься
тільки чоловіки, але на всю видів людина.

Виявлені головки для чоловіків
Кожна людина молиться або пророкування, маючи свою голову, покриті, dishonoureth голову. Я
Коринтян 11:4
Я розумію, це означає, що якщо я стоячи за межами на холодний день зими, подивіться на дати
молитви або хвалу Богові, що я якось даю безчесті в моїй голові, які, як ви відкликання є посиланням на
Христа. Не звучить це право для вас?
Я мати ще знайти де-небудь на сторінках книги Біблії, за винятком, тут, де він навіть
запропонував, що я повинен мати голову непокритий, перш ніж почати робити молитви до Бога. Може
хто-небудь сказати мені, що б це має значення, чи хочу я капелюх на, або коли я дає молитви до Бога?
У мене є ще одне питання: а як щодо євреїв. Це звичай, хоча я не впевнений, де вона походить
від, що всі єврейські чоловіки повинні вдягати мало шапку на їх головами, коли вони входять синагога.
Мені здається, що Paul, який був членом присвятити єврейську віру, говорить нам, що цей звичай є
помилковим.
Я згоден з Paul, що такий звичай не має підтримки у все, що я читав у Біблії, так само, як я згоден
з Paul, коли він говорить, що чоловіки мають свої голови виявили, коли вони моляться Богу. Я до сих
пір знайти будь-яку заповідь Богом щодо цього питання.

Крита головки для жінок
, Але кожну жінку, що prayeth або хто пророкує, опустивши голову Непокритий dishonoureth
голову: тому що це навіть всі єдині, як ніби вона була наголо. Якщо жінка не охоплені, дайте їй також
бути позбавлені:, але якщо це бути соромно за жінку, щоб бути позбавлені або наголо голені, нехай її
охоплені. Я Коринтян 11:5-6

Якщо вимога, що чоловіки не мають свої голови покриті смішно і безглуздо, як я пропоную, то
це також вірно, що немає нічого по мірі заповіді або інструкції, дані Богом, що це повинен мати ніякого
відношення на жінок, даючи молитви до Бога або.
Як я запропонував в попередніх розділах писаннях Paul, що у нього є упередження проти жінок і
в цій главі, це здається повне підірваний і очевидні.
Бо людина дійсно не повинен охоплювати головою, бо, оскільки він є образ і слава Богу: жінка,
але слава людини. Бо зовсім не жінки; Але жінки людини. Не був людиною, створений для жінки; Але
жінки для Man. Я Коринтян 11:7-9
Як я показав вище, Бог створив людину, чоловічого і жіночого шостий день створення, дорівнює
один одного, у що вони обидва були створені за образом Божим, таким чином, ці два вірші показано,
помилково, жінка не створено для людини, не більше, ніж людина створена для жінки, вони обидва,
створені Богом , в тому, що це був його задоволення для створення чоловіків та жінок і не тільки
чоловіки або тільки жінки. В цей аспект Божого творіння людина нічим не відрізняється, ніж інші
тварини землі, чоловіки і жінки.

Пил землі
Я можу тільки припустити, що Paul має на увазі наступні вірші, в його про те, що жінки були
створені для людини.
І Господь Бог формується людину з землі а потім вдихнув у його ніздрі дихання життя; і людина
стала живу душу. Буття 2:7
Як ви могли помітити, я мати капіталізовані слова людини, як це в цьому вірші. Коли ви
використовуєте слова людини, як він зараз використовується вище, це посиланням гонці, що є людиною
а не будь-якої статі, раси, і як такий слово потребує написання з великої літери.
Наскільки я розумію, підставі, що сказав Бог нас в попередній вірші до цього, яка є те, що дає цей
вірш, її контексті, Бог все ще говоримо про гонку, людина, як він створив людину на шостий день
створення.
Це поширена помилка, що вище вірша з буття відноситься до людини Адама, і це таким чином,
зводяться до переконання, що Адам був перший людина. Але немає слів Адама, поки після сьомого дня,
і цей вірш, будучи частиною шостий день тому відноситься до видів людина а не будь-однієї людини.
Господь встановив людини як вид на землі на шостий день створення, не однієї людини Адама.

Станом на цей вірш, Бог є, пояснивши, що людина виду, формується з у "пил землі." Більша, які
я говорив, щодо цього, вірю, що Бог вжив низку землі і його форми в показник, фігури людини і потім
дав, що паля бруду життя і від цього Адам виникло.
Це моє переконання і розуміння, що коли Бог використовує слова надати інструкції чи
пояснення, ці слова завжди мають значення і цілі. Маючи це на увазі, який сенс у Бога є в такі фрази,
"Пил землі?"

Пам'ятайте: Всій Біблії Бог використовує символікою дати графічної візуалізації те, що він
намагається пояснити.
Я бачу цю фразу "пил землі," як один такий символізму. Що тоді це пил землі? Це підводить нас
назад до третього дня створення.
І сказав Бог "пустити води під небом зібралися разом до одного місця і нехай Земля dray, що
з'являються:" і вона була так Буття 1:9
У другий день створення Бог розділена вод від одної з твердої, яких Бог покликав неба, але на
третій день творіння Бога, що збирає води, що є під небом в одному місці. В цих словах Бог дає
пояснення, кінцевий результат його створення планети Земля, в одному місці .

Пам'ятайте: з моїх пояснень першого дня створення в статті під назвою "Божого
творіння," де я запропонував, що початкова форма Божого творіння було що він був H2O, і чому Бог
називає це "водах." Буття 1:2. Ті ж вод, або водень і кисень є оригінальним будівельними блоками
Всесвіту і всі інші елементи, які існують сьогодні були створені в центрі прото-зірки новоствореної
Всесвіту.
Води, що Бог збирає в одному місці, менші водах, що Бог називає неба є те, що Планета Земля
утворюються від. Коли ви подивитися з вашій уяві те, що Бог говорив, ви побачите планети Земля як
куля води, а потім Бог команд, які з'являються суходолом, і він робить. На цей раз вода насправді
океанів землі, і dray земля є континентів, безплідною і без життя.
Бог не говорить нам про процес, що він використовував прийняти Небесного вод і через них
отримати земних вод. Принаймні Бога не повідомити в слів, написаних для нас читати, але Бог говорить
нам, як цей процес сталася і саме через спостереження Всесвіту навколо нас, що ми називаємо науки.
Наука говорить нам, що планет були сформовані з у "Пил" зірок, які вибухнули в Super-Nova під
час ранніх років цей Всесвіт. Це цей "пил" що Земля і все на землі, кожен, камінь, кожен шматок

верхнього шару грунту і т. д. По-перше як я показав вище, земля була безплідна і без життя. Потім Бог
дав життя на землі.
І Бог сказав: "Нехай Земля народити трава, траву, що сіяє насіння, і плід дерево врожайних
фрукти родом, чиє сім'я сама по собі, на землі:" і це було так Буття 1:11
Якщо ви уважно подивитеся на цей вірш, ви побачите, що Бог не сказати нам, що він створив
траві або фруктових дерев, але що землі веде. Це з землі, що трава росте, не з насіння, але від пилу
самої землі, що означає, що Бог дав життя на землі .
На даний момент у створенні, Земля вже не безплідною і без життя, але має рослинного життя як
і трави і дерев, всі з яких виходили від землі.
Потім на п'ятий день створення Бог говорить нам, це:
І Бог сказав: "Нехай вод народити рясно рухомих істоти, хто має життя й птаством, що
може літати над землею у відкритих твердій Небесне. І великі кити і кожна жива істота, що moveth,
і створив Бог"привезли води назад рясно, після їх виду і кожен крилаті Фаул родом: Бог побачив, що це
було добре, і. Буття 2:20-22
З рослин, які виходили від суходолом, так робити живі істоти, рухомі істота, яка має життя,
вийде, не з суходолом, а з води моря. Це потім дає пояснення про те, чи курка був на першому місці або
яйця, не є відповіддю, Бог прийшов першим і викликало що вода повинні народити живі істоти.
Фраза "родом," відноситься до тим, що всі живі істоти, рослин і тварин в їх здатність виробляти
потомство. Якби не Бог дає цієї здатності, життя буде існувати тільки поки що одна річ, яку Бог дав
життя була жива. Якщо він не міг відтворити, тоді не було б не більше після той.
Ступеня, що я намагаюся зробити що все життя на планеті Земля завдячують порох землі в тому,
що морів є зоряного пилу, як суха земля, і це від них, який виник життя. Людина істота, інші тварини,
що Бог встановлює на землі на шостий день створення є таким чином, Зоряний пил, а також і з-за цієї
людини зроблено з порох землі .
Це таким чином що людина, як і усе життя на землі, є результатом довгого періоду еволюції. Не
випадковість еволюції Дарвіна, що пропонується, а контрольованих еволюції, згідно з яким бог від часу
б tweak процес таким чином, щоб зробити еволюції розвиватися як він призначений, що вона має; За
Божим задоволення. Тому, коли Бог говорить нам, що він "людина формується пилу землі", це щоб
зоряного пилу що він дає посилання.

Що тоді робить Paul позначення коли він говорить нам, що жінки є підлеглим для чоловіків?
І Господь Бог насадив сад на схід в Eden; і там осадив людину, він створив. Буття 2:8
Перший Бог говорив встановлення видів людина шостий день створення:
Тому Бог створив людину за образом своїм, за образом Божим створив він йому; чоловіки і
жінки, які він створив їх. Буття 1:27
Коли після того, як людина був створений на шостий день створення, Бог спирається на сьомий
день створення, потім на наступний день, які можна назвати восьмого дня, які ми ще сьогодні живемо,
Бог взяв людина один крок далі. Я бачу дев'ятий день створення як коли старий неба і землі старі минає,
і Бог встановлює нові небеса і Нова земля.
І Господь Бог формується людину з землі а потім вдихнув у його ніздрі дихання життя; і людина
стала живу душу. Буття 2:7
У цьому вірші Бог є повторювати те, що він це робив, в тому, що зводив людина на шостий день
створення, але з додатковою інформацією, в тому, що він викликав людині прийти сюди від пилу землі.
Цей Бог робить так, щоб повідомити вам і мені про звідки ми вийшли і який, як інші тварини, ми
прийшли з порох землі, яка була сформована від пилу зірки. Потім Бог говорить нам, що він взяв
людина виду а потім вдихнув у людини живу душу.
Таким чином Бог показує нам, що він підняли людини вище інших тварин, встановленими на
шостий день і дав нам не тільки життя, але душі, а. Це він зробив, щоб не тільки одна людина, Адам, але
на всю видів людина.
І Господь Бог насадив сад на схід в Eden; і там осадив людину, він створив. Буття 2:8
Але зараз в буття 2:8 Бога не говорить видів людини, але одного видів, людина, Сингулярні.
Бог встановлює гонка людина, то після того, як Бог рослини сад, він бере одна людина з рас і
ставить це в саду, які Бог було посаджено одному. Саме в цій речі, що Адам це батько людина, не що
все людство крові породжений із ним, але що Адам був першою людиною, що Бог прийняв як свого
сина, і що всі людина з Адам є потенціал буття сини Бога.

Рівних по Бога
Тепер, коли я показав все це до вас, може бути ви можете бачити, що самець видів не більше, ніж
жінки, не є жінок більше, ніж чоловіки, вони обидва входять гонки людина, рівного, створене Богом
образом Божим.

Paul продовжує помилково
Я розуму, що такі слова, як тільки більше розкриває Paul в особистих забобонів і не в будь-якій
заповіді від Бога.
Для цієї справи повинні жінка, мати владу на голову через Ангелів. Тим не менш, ні це чоловік без
жінки, ані жінка без чоловіка, в Господі. Я Коринтян 11:10-11
Уявляєте ви що Paul говорять про коли він говорить, "мати владу на її голову, тому що
ангели?" Все, що я бачу, що Paul є настільки непохитна, що жінки менше, ніж у чоловіків, що мають
виявлені голову це ганьба та нахабство проти нього особисто і чоловіки в цілому.
Для, як жінка людини, незважаючи на це, людина також за жінка; але все, що Боже. Я
Коринтян 11:12
Незважаючи на попередній Paul, вірші я відчуваю, що у цьому вірші Paul намагається переконати
інших, що він має рацію, про жінок, шляхом вимагання Бога в темі, кажучи: "але всі речі Бога". Якщо
його слова не достатньо, щоб переконати вас, потім, вводячи думка, що він говорить є справді дав йому
Бог, потім якщо ви любите Бога ви повинні прийняти його думку і не дають розбіжності, як я роблю.
Як я сказав раніше, Paul є обраного пророк язичників, але я просто не можу погодитися, що Бог
буде нав'язувати віртуальний рабства під час одного з його дітей, чоловік або жінка.

Судіть самі
Судді у себе: чи це миловидний, що жінка молитися Богові, виявлені? Я Коринтян 11:13
Якщо Бог дав заповідь, щоб Paul проповідувати цих речей для нас, потім Paul б ніколи не
запропонував прийняття до питання для себе, "суддя в себе,", як він у тринадцятого вірша. Заповіді Бога
тільки, що команда, і це для нас підкорятися і не дати розгляду щодо його достоїнств. Що Paul дала
можливість дати розгляду, говорить мені, що це всі думки Paul і не в заповіді Бога.

Шлях природи
Чи навіть не самою природою вчити вас, що, якщо чоловік мають довге волосся, це ганьба, до
нього? Але якщо жінки мають довге волосся, славу їй: для її волосся дається її для покриття. Я
Коринтян 11:14-15
Я поняття не маю, де в природі ми можемо порівняти, що де чоловіки тварин має довге волосся
це ганьба, щоб він, так само якщо жіночий тварина має довге волосся його славу їй. Як щодо лев? Це
самця лева, що має довге волосся в їх основних, і що головне, щоб самця лева слави, у той час як жінка
має не головне.
Про що людина Семпсон було Семпсон від довгого волосся, які дали йому його Слава і його
силу, як тільки вона була відрізана, він повинен був ні. Як мені здається, Paul, приміщення весь
занурений в особистих забобони а не в будь-якій заповіді від Бога.

Якщо ви не згодні з Paul
Але якщо будь-яка людина, здається, бути спірним, ми не такий звичай, ні церков Бога. Тепер у
цьому, які вам похвалити чи вам не, які, промовляючи разом не за тим краще, але в гірший бік. Я
Коринтян 11:16-17
Ще раз я бачу цей вірш, як Paul спроби нав'язати всі, хто приймає його упередження проти жінок
прислухатися до в його проповіді в. У вище віршах Paul висловивши свою неповагу, хто докір його
думку і сказав їм, що ці зібралися разом під зневагою до його слів якось не є добре, але погано.
Слово "Contentious" визначається як: викликають або може призвес
ти до розбіжностей і суперечки між людьми з різні то
чки зору. Наскільки я стурбований, Paul намагається нав'язати ідеології після його
згромаджень, яка не підтримується Бога, і якщо ви не згодні з Paul, як і я, то ви в даний час "спірних" і
тому якось врозріз з волі Божої.
Я поважаю Paul в усіх його інших роботах, але на його погляд жінки, я повинен погодитися.
Якщо при цьому я поставив себе всупереч Боже, я перепрошую, але поки Бог показує мені, що Paul
насправді висловлює рішучі наміри Божі, відповідно, я повинен погодитися.

Зближення в поклоніння
В першу чергу, коли ви зібралися разом в церкві, я чую, що бути розбіжності між вами; і я
частково повірити, адже повинна залишатися також єресей серед вас, що вони, які затверджені
може бути подана серед вас. Я Коринтян 11:18-19
У цьому вірші Paul бере його спроби нав'язати його ідеологія, стосовно жінок, на його
згромаджень, стверджуючи, що є єретиками, тих, хто не згоден з ним і що Парафіяни в її лавах єретиків.
У цьому якби Paul прочитали все це, що я написав, який стосується незгоду з ним, і як я показав своє
ставлення до жінок – це не так, як Бог хоче, він буде засуджувати мене як єретик. Тому до кожного один
з вам вирішувати, підставі написана Paul і те, що я дав як спростування, і те, що Біблія показує, як
Божий ставлення до жінок, які є хто це помилка.

Хліболаманні
Коли ми зібралися разом
Коли ми зібралися разом, тому в одному місці, це не їсти Хліболаманні. Я Коринтян 11:20
Я не знаю, якщо хто-небудь помітив це, але у цьому вище Стих Paul пішов з обговорення, що
стосуються становища жінки в церкві і потім стрибнув у повністю окремого обговорення, який я бачу
ніякого відношення до те, що він говорив раніше.
Якщо хто з вас читали уроки включені на цій сторінці, можна нагадати, що я була скарга, що
розділ вірш нумерацію системи, іноді розпалася предмета, що робить його схожим на обговорення
закінчилася, коли насправді наступний вірш або два був продовження обговорення.
У цьому вірші вище вона йде у зворотному напрямку. Тринадцятого вірша, будучи початку іншу
тему повинні тому мають були пронумеровані як окремий розділ з розділу 11. Це повна зміна в
розглянутих диктує це, наскільки я стурбований. Але давайте читати, щоб дізнатися, чи існує кореляція
з темою у жінок і те, що збираються разом, як він ставиться до їжі харчування.
Що Paul здається говорить, у тринадцятого вірша, це; "Коли ми прийшли разом в
Згромадження, ми не приходять разом, щоб поїсти," Наша мета і сестрами – в братство віри. Просто
тому, що збори можуть зібратися разом і поїсти разом, не робить що їжу на особливої нагоди, такі як
спостереження Хліболаманні.

У вище Стих Paul виходить прямо і говорить нам, "це не їсти Хліболаманні." В тому, що Paul
говорить нам, що цей новий обговорення спеціалізується на питаннях не йде про лордів вечері, то чому
ви вважаєте, що Paul виховує теми, що стосуються Хліболаманні?

Кожному своє володіти вечеря
Для харчування кожен бере до одного його власні вечеря: один є голодні і інший запійний. Я
Коринтян 11:21
Моє розуміння того, що Paul говорить, тут є те, що деякі з нас краще фінансово і таким чином ми
можемо купити і їдять краще якість і більшої кількості їжі, ніж інші, які йдуть не так добре. Тому кожен
в нас нашу власну вечерю їсти, і що це найкраще, що ми не виставляв напоказ наше місце у суспільстві
перед тими, не так добре.
При виникненні стейк на вечерю, тому що ви можете собі дозволити, але ваш сусід може
дозволити собі лише в Гамбурзі, то це грубо і принизливо для вас, щоб з'їсти за одним столом як свого
ближнього. Тому що Paul, здається, говорить, коли ми йдемо до церкви, його слід для прославлення
Бога і не мати комунальних їжею з іншими наших парафіян.

Їжте на дому
Що? Маєте не будинків їсти і пити в? або зневажають ye церкви Божої і присоромити їх, які не
мають? Що я повинен сказати вам? Я славити буде вам в цьому? Похвалити чи вам не. Я Коринтян
11:22
Цей вірш потім надає підтримку вище мого розуміння. Очевидно, він приїхав в мало бути
користувальницьких серед ранні громадам, що коли люди зібралися разом в церкві, що вони також
займатися з їжі разом, але кожен з них приніс свої власні продукти харчування а деякі мали безліч та
інші. Paul говорить ці згромаджень що це поганий custom, бо вона розкриває невідповідність між
фінансові можливості тих, хто ж Згромадження.
Paul кажуть, що замість того, щоб церква з метою мати вашої їжі, ви повинні з'їсти будинку і
нічого не з вами принесуть до церкви. Таким чином ви не присоромити нікому, який має менше, ніж ви,
можливо.

Спільноти продовольчої
У границі Америці, де люди жили далеко віддалені один від одного і від будівлі, що вони
використовували як церкви Асамблеї, він необхідний повний робочий день, збирається і повернення з
церкви, тому необхідно було, що вони принесли з ними їжі. Ці люди, розуміючи, Paul занепокоєння в
поєднанні свої продукти разом з іншими заповіту шведського асортимент, з якого всі могли вибирати те,
що вони хотіли, щоб поїсти. Таким чином, ніхто не був бути соромно за кого-небудь ще багатьох як
вони могли, сприяли комунальних їжі.

Таємна вечеря
Бо я отримав Господа що який також я передав вам, що Господь Ісус же ночі, в якому він був
відданий взяв хліб: і, вчинивши подяку, він гальмувати його, сказав: "Візьміть, є: це моє тіло, котрий
розбивається для вас: це зробити на згадку про мене. Після таким же чином також взяв він чашу, коли
він був supped, кажучи: "Ця чашка є Новий Заповіт у моїй крові: це що це ви робите, як часто, як ви
пити її, на згадку про Me. Я Коринтян 11:23-25
У трьох вище віршах, Paul дає посилання на те, що стали відомі як таємної вечері, де Ісус
показав символічно виконання вірно і правильний поклоніння Богу згідно з вимогами нової або третій
заповіт, який можна знайти в Matthew 26: 26-28 .
Краще розуміти контекст Paul говорив вище і буде Derken у віршах нижче, ми спочатку повинні
мати краще зрозуміти, чому Ісус і апостоли сидів ламати хліб разом і в який час дня це все, що сталося.
У чому пов'язана з тим, що це був перший день тижневу Пасхи спостереження, і що в перший
день Великодня звір бути з'їдено як пам'ять про всіх Бог зробив безкоштовно перші ізраїльтян з
єгипетського рабства.
Час дня ввечері, що перший день і тому їжі пасху те, що Ісус і Апостоли були зайняті в їжі.

Розуміння Великодньої трапези
Це зараз необхідно для нас, щоб зрозуміти важливість Великодньої трапези, що Ісус і апостоли
беруть дотримання.
І сталось, коли закінчив Ісус усі ці слова, він сказав своїм учням: "Ви знаєте, що через два дні
буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття." Matthew 26:1-2

Ви бачите, що яких стала відома як Таємна вечеря почався як дотримання перший свята Пасхи.
Пасха є тижневий дотримання, що починається чотирнадцятого дня місяця, що ми називаємо березня,
аж до дня двадцять першого того ж місяця або сім день спостереження. Інструкції про те, як зберегти
Великодня показано наступні вірші.
І цей день буде вам на пам'ятку; і додержувати це свято для Господа по всій ваших поколінь;
додержувати це свято, Постанова назавжди. Вихід 12:14
Я довгий час вважали, що дотримання пасху було вимога другий заповіту, що Бог зробив з
першого ізраїльтянам, що послідували Moses з Єгипту, а всіх поколінь після цього народу Ізраїля, яке
якої другий заповіту а не тих, хто святих Бога, які перебувають під новий собі або як я називаю це
третій заповіт.
Бог показав мені те, що говорить мені, що дотримання пасху по суті стосуються тих, хто
послідовники вчення Ісуса і тому є частиною третій заповіт, а також.

Пам'ятайте: Бог не говоримо, тільки ті перші ізраїльтян, у вище віршах від книга виходу,
але всі майбутні покоління ізраїльтян.

Також Пам'ятайте: що є послугами ізраїльтянин, будь-хто, хто

тримає Зап

овідей Божих і з першого пришестя Христа, має свідчення Ісуса Хри
ста. Це означає, що ви і я, які обійми вчення Ісуса і тримати Десять заповідей, як було виконавши і
посилюється Ісуса, є також будучи говорив з Богом у віршах вище і нижче. Це говорить мені, що як
святих Бога ми також вимагається дотримання Пасхи.

Чотирнадцятого березня
Сім днів повинні будете їсти опрісноки; навіть у перший день ви повинні прибрати уважливо з
вашого будинку: бо кожен, хто житиме квашені хліб з першого дня аж до сьомого дня, це душа
повинен бути відрізаними від Ізраїлю. Вихід 12:15
Дотримання Великодня починається в день чотирнадцятий березня, з урахуванням — ні в який
день тижня, що падає на. З року в рік, день тижня буде відрізнятися і так часто, перший і, отже, в
останній день Пасхи впадуть на суботу, але в рамках дотримання Пасху, день суботній дається не
розгляду.

Прісний хліб
Я не впевнений, що чому Бог такі вимогливі відносно їсти опрісноки, але Бог, і таким чином ми,
хто хотів би дати вірно і правильний поклоніння для нашого Творця, повинні робити, як Бог команд,
навіть тоді, коли ми не розуміємо, якої мети подається за те, що він вимагає від нас.
Бог давати свого роду пояснення наступні вірші.
Будеш їсти Нагнітачі хліба не з ним; сім днів будеш ти їсти опрісноки ними, навіть хліб Недуга:
для ти привішу виходить із єгипетського краю в діло: що ти щоб пам'ятаю той день, коли ти
привішу виходить із єгипетського краю всі дні свойого життя. Повторення закону 16:3
Якщо вам прочитати всю історію виходу і дотримання Пасху, ви зрозумієте, що люди не мають
часу покласти уважливо в тісто хліб ніч, що Бог збили смерті на перший народився Єгипту. Саме з цієї
причини, таким чином, щоб пам'ятати, що їх від'їзду з Єгипту був ти, і що Бог хоче, що вони пам'ятають,
коли їдять Опрісноків.

Відрізавши з Ізраїлю
Це було моє розуміння до знаю, що те, що Бог каже: що душа повинен бути відрізаними від
Ізраїлю, відноситься до Ізраїлю нації а не прихожан, тому що пасху застосовано лише до тих під другий
заповіту, в цьому я помиляюся.
Сім днів повинні будете їсти опрісноки; навіть у перший день ви повинні прибрати уважливо з
вашого будинку: бо кожен, хто житиме квашені хліб з першого дня аж до сьомого дня, це душа
повинен бути відрізаними від Ізраїлю. Вихід 12:15:
У вище віршах Бог має на увазі відрізані від згромаджень ізраїльтян, або святих Бога.
Якщо ви не коритися більше Богу в усьому, навіть ті, які ви не розумієте, то ви в даний час
неслухняних до слова Божого, і що рятує вас від будучи праведників в очах Бога. Якщо ви неправедних,
то ваша честь відстає від те, що Бог команд нас і вашого поклоніння тому марно.

Мій висновок
Це потім говорить мені, що ті, хто послідовники вчення Ісуса можуть бути утримання
дотримання Пасху, як перший ізраїльтяни були, і це включає в себе не їсть будь-якого уважливо в свій
хліб.

Святе зібрання
І в перший день буде там Святе зібрання і на сьомий день буде там Святе зібрання вам; без
способу роботи повинно бути зроблено в них, зберегти те, що кожна людина має з'їсти, що може бути
зроблено тільки з вас. Вихід 12:16
У перший день Пасхального тижня і останній день Пасхального тижня існує бути Святе зібрання.
Слово «скликання» визначається як:
1. великі формальні Асамблеї,
2. покликання формальний,
3. як правило, вважаються зустріч старших членів ц
еркви або Згромадження.
Використовувані в тринадцятого вірша, це відноситься до всього зібрання і не просто старших
членів.
За допомогою слово "свята", як кваліфікатор такого роду скликання, Бог має намір що ця зустріч
є релігійного характеру і тому важливою частиною істинного і правильний поклоніння Богу.
Те, що це то говорив мені, що існують два свято, який є частиною пасху дотримання, по-перше,
відбудеться чотирнадцятого дня місяця березня, і другий пройде в двадцять першого дня місяця
березня.

Немає роботи, виконаної
Бог потім йде, щоб доручити те, що бути не роботи, виконаної в цих двох днів. Таким чином
Бога має намір, що ті два дні, перший і останній день Великодня, мають бути лікувати так само як і день
суботній, в тому, що існує необхідно немає роботи у виконанні будь-хто в зборах або який може бути
визначена як послугами ізраїльтянин.

Пам'ятайте: ці два дні може або не може потрапити в суботу, незважаючи на це, вони слід
дотримуватись, як день суботній, крім того, що приготування їжі в'єтнамській для цих двох днів, у той
час як такої діяльності, таких як приготування страв, не допускаються в суботу.

Ісус і Великодня
Це потім повертає нас до Великодня дотримання те, що Ісус і апостолів, які займаються. Це
також показує мені що тому, що Ісус є спостереження Пасху, яке треба нам, як послідовники Ісуса
Христа.
Зараз в перший день свято Опрісноків учні підійшли до Ісуса, сказали йому: "де ти хочеш, щоб ми
приготували пасху спожити тобі?" Matthew 26:17

Взяти до відома: тринадцятого вірша говорить, що це перший день Великодня, на відміну
до останньої або сьомий день Пасхи.
З перерахованих вище, ми знаємо, що це перший день Великодня, і що це тому їжею і святе
зібрання у перший день Великодня. Саме в цю їжу в перший день Пасхи спостереження, що убивали
звіра, щоб бути з'їдено, як дано під другий заповіту.

Як вони їли
І як вони їли, Ісус узяв хліб і благословив його і гальмувати його і віддав його учні і сказав,
«візьміть, є; Це моє тіло.» Matthew 26: 26

Ламання хліба
, Зверніть увагу: Тринадцятого вірша говорить нам, що Ісус і апостоли вже їли, перш ніж
Ісус, бере хліб і перерв. Я вказав на це показати, що акт розривання хліб, самі по собі не має особливе
значення або значення; Це просто означає, що вони були вже сіли а їли їх харчування.
Коли потім Ісус перерви хліба, Ісус використовує хліб як символічна приклад його тіло, що
ламається, і його крові, що проливається, для прощення гріхів, тих, хто є Бог святих. Таким чином, Ісус
дає ви і я інструкції щодо аспект вірно і правильний поклоніння Богу.
Мені вказати на це, тому що це сказали мені, деякі з них, у тому числі кілька висвячений
християнських пасторів, що термін, "ламанні хліба," відноситься до Святе зібрання, тоді як я
наполягаю, що термін на colloquialism і був використаний в ставленні до будь-який час що люди сів
пообідати, і не тільки в Святе зібрання.
Щоб показати, що я правильно, я хочу відзначити, що тринадцятого вірша говорить нам, що вони
вже почали їсти, і тим самим вони вже були залучені в акті ламання хліба .

Це правда, що це був перший день Великодня і що ця зустріч була дійсно Святе зібрання, але
фразу, "порушення хліб," була використана відносно всіх страв і не просто особливих випадків.

Кров Нового Заповіту
І, взявши чашу і подяку, дав їм, говорять, "Пийте з неї всі, для цього є Кров Моя Нового
Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів проливається. Matthew проливається-28
Таким чином, Ісус використовує хліб і вино символізують не тільки його жертву, але це через
його жертву, «багато» для прощення гріхів. Я вказують слово «багато» до молотом головну той факт,
що Ісус є не кажу, що все людство, але що «багато» буде знати прощення своїх гріхів. Це, щоб
відзначити, що тільки ті, які кваліфікуються як святих Бог буде прощення своїх гріхів. Якщо ви
відхиліть вчення Ісуса і неслухняні Заповідей Божих, ваші гріхи не буде прощений. Це важливо, тому
що так багато християн вважають, що жертву Ісуса, дає прощення усього людства, коли цей вірш стає
ясно, що єдиний «багато» буде одержати прощення.
Якщо ви жити своїм життям в гріх і не покаялися ті гріхи і просити у Бога прощення, як ви
можете думати що в Ісуса ви буде як і раніше бути прощені і що ви знайдете свій шлях через благодать
Ісуса в небеса?

Пам'ятайте: Бог каже нам, що ви любите Бога, бути слухняними його слова або Ви
покажете себе як ненавидіти, будучи неслухняні Богові. Тільки ті, хто слухняним слово і Закону Божого
кваліфікувати як будучи Святим Богом.

Пасха і третій Завіт
Як я зазначив раніше, Пасха не тільки відповідальність охоплює під другий пакт між Богом і
народ Ізраїлю, це не що народ Ізраїля був складається тільки Святим Богом, або ізраїльтян, а також був
у його населення тих, хто не вірив і тому не змогли визначити як послугами ізраїльтянин. Це для тих,
хто ізраїльтянам, що Бог наказав пасху зберігатися. Незважаючи на те, що більшість народ Ізраїля
утримано пасху час що Ісус ходять серед нас, не всім, хто зробив насправді були ізраїльтян, як вони
визначаються, просто тому, що вони не тримати всі Закону Божого.
Ми, що послідовники вчення Ісуса, є ті, які обійняти і підкорятися цих навчань, які включають
ведення Десять заповідей, але є багато хто не зберегти те, що Ісус навчав але який так виклик себе
християн. З тих релігій, які називають себе християнином я не відомо про будь-який, який фактично
тримають Пасху, як він наказав повинні зберігатися Богом в книги вихід, Левіт і Повторення закону.

Жертвопринесення тварин
Ось те, що я хочу сказати, однак. З жертву Ісуса більше не є допомога або заповідь, що
ізраїльтяни брати участь в жертву тварини більше. Як такої їжі пасху звір уже непотрібний. Це не
означає, що послідовники вчення Ісуса більше не потрібно, щоб підкреслювали, тому що це не означає,
що це просто означає, що Ісус замінила їдять пасху звіра з щось інше.

Хліба і вина
В Ісусі, даючи символіка його тіла і крові в хліб і вино Ісус замінює жертву і їдять тварини з
порушення хліб і пиття вина, але тільки як воно проявляється Ісус належить зробити. Цієї суми, що Ісус
є новий Пасха для Нового Заповіту людей. Все це так само, як зі старої пасху за винятком того, що
необхідно не жертву тварину, який заміщується ламання хліба і питної вино.
Ми зобов'язані як і раніше підкреслювали на, тому що це необхідно як засіб збереження в нашій
пам'яті і майбутніх поколінь, все, що Бог зробив для святих Бога в особі перший ізраїльтян, приведення
їх з рабства і робить їх нації віруючих, навіть якщо ми не більше не нації з кордонів.
Всі інші аспекти пасху ще мають зберігатися, в перший день починається з чотирнадцятого дня
місяця березня і останній день на двадцять перший день березня. Існує необхідно не робота з першого
дня або сьомий день святкування Великодня, і ми не хочемо їсти хліб, який є квашені. Тільки
Опрісноків, щоб бути споживається.
Саме на цих двох днів, перший і сьомий, що ми повинні вечеряти Lords і ще раз займатися
символічний набрання чинності"Порушуючи хліб і пиття вина".

Будь ласка, зверніть увагу: Це не ферментованого вина, що потрібно. Коли Ісусу
виповнилось воду на вино, було те, що ми сьогодні називаємо виноградний сік і не вино. Це
проявляється порівняння хорошого вина від всіх інших вин. Це добре, якщо ви хочете використовувати
вино в сьогоднішній церемонії, але ті, як і я, які не вживайте алкоголь, будь-якого роду, можна вживати
виноградний сік, замість цього.
Причиною тому, що Ісус зламав хліб і пили вино було дати Новий Заповіт святих Божому, нові
пасху.

Новий Заповіт
Після таким же чином також взяв він чашу, коли він був supped, кажучи: "є ця чаша Новий
Заповіт у моїй крові: це що це ви робите, як часто, як ви пити її, на згадку про Me." Я Коринтян 11:25
Слова,на згадку про мене, "непридатна для запам'ятовування Ісуса плоті і крові людини, але
вчення Ісуса і наші обійми ці вчення, а наші зусилля жити моралі Бога, як навчав Ісус і як було
зазначено в десять заповідей.

Пам'ятайте: Ісус визначає Святого Бога в такий спосіб.
",Ті, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа". Одкровення 12:17
З цього розуміння про те, хто є Святий або послугами ізраїльтянин, він також зрозумів, що таким
чином ми повинні спостерігати пасху і виконувати цей ламання хліба, і пити вино як пам'ять про те, що
Бог зробив привести народ із Єгипту, але також зберегти в нашу пам'ять, вчення Ісуса Христа, а також
жертва його земному житті для прощення наших гріхів.

Він прийшов до
Бо так часто, як ви їсте цей хліб та п'єте ця чашка робите розповім про смерть Господа до він
прийшов. Я Коринтян 11:26
Слів: "він прийде до" є посиланням на другому приході Христа, який повинен сказати тих пір,
поки є поколінь святих Бог і поки Ісус повернеться, Ісус стоятиме вірних виконувати цей дотримання
Великодня, як наказав Господь Ісус.

Ісус виконує
Це таким чином, що Ісус виконує пасху. Як спочатку дано тварина використовувався як
символічне жертву, якій вказав пришестя Христа. З Ісусом, за допомогою символіка ламання хліба
жертву тварину більше не потрібні і не допускається.

Попередження
Отже кожен, хто цей хліб їдять і пити цю чашу Господню, unworthily, повинен бути винним у
тіло і кров Господа. Я Коринтян 11:27
Ви розумієте наслідки чому Paul використовує слово "Unworthily," вище попередження?

Під другий заповіт, тільки ті, які були громадянами Ізраїлю нації, будь то ізраїльтян, чи ні, було
дозволено з'їсти з 2-х разове пасху. Це-це ж обмеження, які Paul Говорячи про епитафія вище.
Якщо називаєш себе християнином, але тільки дати словах до того, як християнин а не жити, як
вчення Ісуса говорить нам, щоб зробити, не дотримання суботи на сьомий день, або будь-які інші
заповідей, то ви не Святого Бога і як такі не є гідним причаститися лордів вечері. Через ваш негідна і
лицемірство, беручи участь лордів вечері ви винні вбивства Ісуса, як якби ви були одним з присутніх
той день, який прирік його і його розп'яли.

На негідним
Це попередження є важливим, тому що Ісус говорить нам, що всі ті, хто отримує знак звіра, які є
ті, які не відповідають даючи вірно і правильний поклоніння Богу, буде розглядатися з такого ж рівня
Божий гнів як буде сатани. Всі, хто дати словах будучи Христа, але робити не зберігати всі ці моральні
імперативи викладав нам Ісусом і не тримати і дотримуватися всі десять з десяти заповідей, лицемірів і
негідним взяти участь у Хліболаманні.

Суддя себе
Але Нехай же себе і так нехай їдять той хліб, і випити що чашка. Я Коринтян 11:28
З "вивчити, сам" є Порівняйте себе, свої переконання і практики з вченням Ісуса і Десять
заповідей. Якщо ви впевнені, що ви по суті, слухняності слову Божому, і що ви Святого Бога через
праведність у відповідності до способів Бог, то ви можете брати участь лордів обіду. Якщо ви виявите,
що не відповідають час послугами ізраїльтянин, то не складені ваші гріхи за вкушання Господа вечерю.
За, той житиме і drinketh unworthily, то вчитель і drinketh прокляття для себе, не вимогливих
тіла Господа. З цієї причини багато хто слабкий і болючим серед вас, і багато спати. Я Коринтян
11:29-30
Слово "Discern" визначається як:
1. Щоб побачити або помічати те, що несе не дуже
ясно, очевидно,
2. щоб бути в змозі сказати Різниця між двома або
більше речей .

Прикладом цього є для вас, щоб зберегти і спостерігати в перший день тижня, як лордів суботи,
незважаючи на те, що Бог робить його дуже ясно, що сьомий день тижня – суботній день Господа.
Вихід 20:10 .
Бо коли б ми самі, ми не слід судити. Я Коринтян 11:31
Якщо ви готові критично подивитися на себе і порівняти те, що Бог наказав і доручив проти
ваших переконань і вашій практиці, і коли ви бачите, що ви робите, не так, як Бог говорить, але порізному або опозиції до що Бог заповідав ефекту та встановіть собі щоб бути слухняним слово Боже,
тоді не буде ніяких підстав для Бога, щоб судити вас.

Пам'ятайте: Ті, хто Святим Богом і тим самим праведні в очах Бога не доведеться
зіткнутися судження в Судний день, бо вони будуть вже було забрано в хмарах, щоб бути з Ісусом, коли
він повертається, тому що вони вже є досконалим в Божих очах. Існуючі повинні тому оцінюватися.
, Але коли ми судимо, ми є карали Господа, що ми не повинні бути засуджено з світом. Отже,
мої браття, коли ви зібралися разом, щоб їсти, зволікати, як правило один за одного. І якщо будь-яка
людина голод, хай їдять на дому; що вийшли не разом осуд. А решта буде настроїти в порядку коли я
прийду. Я Коринтян 11:32-34
Причина Paul написано все, що він має ставиться до бажання Бога, що Читаючи ці покарань
numerated Paul, ми приймати повідомлення про наші власні недовгі парафії і тим самим дізнатися
правду через них. Якщо ми не в змозі слухати або приймати повідомлення, тоді ми будуть приречені
прокляття.
Фраза "зволікати один за одного," відноситься до знайшли час перш за зб
ір з'їсти вашого прийому їжі, а не приймати їжу з вам
и, щоб бути з'їдено перед тим гірше, off, як ви, іншими
словами, бути уважним інших людей, щоб вас осоромити а
бо образити їх .
Як ви можете мати повідомлення, немає ніякого взаємозв'язку між Paul в розмові спочатку 19
вірші главі 11 книга з I Коринтян щодо жінок та свою розмову в останні кілька віршів, які стосуються
зближення в Згромадження і маючи харчування, і саме з цієї причини, я скаргу щодо, як
використовується розділ вірш система нумерації.

Ламання хліба
Фраза «порушення хліб,» це не більше ніж на colloquialism і був використаний людей довго,
перш ніж Ісус зламав хліб під час таємної вечері.

Ті, хто не згоден
Є кілька християн, які мають читали або чули, що я повинен сказати про порушення хліб,
відхилити моє розуміння фрази та висловили свою незгоду за присилання електронні листи, які ви теж
можете зробити, зайшовши на цій сторінці, в розділі, "зв'язатися з нами".
Нижче наводиться один таку відповідь. Я поставив цю осіб слова в інший шрифт, ніж ті слова,
які є мої коменти, таким чином, щоб полегшити читання проводити розходження між словами, які від.

Перший день суботній брехня
Учні Ісуса зустрілися в перший день на тиждень, щоб поділитися спілкування, на згадку
про смерть Господа. Своєрідний, що вони не роблять це на суботу або навіть Чт або п'ятницю,
коли-небудь день Ісус встановив його, спочатку. Замість цього вони вибрали неділю перший
день тижня. Це тому, що це Новий Заповіт на обіцянки і Ісус воскрес із мертвих, перший день
тижня, який буває також 8-й день в циклі нового дня.
Дозвольте мені розірвати це так, щоб дати уявлення про помилку, що вживаються тут. Вище
спростування відноситься до наступних вірш.

Перший день суботній
І на перший день тижня, (неділя), коли учень прийшли разом, щоб ламати хліб, Paul благовістив
їх готовий поїхати на Морроу; і продовжував свою промову до середини ночі . Діяння 20:7
Розбіжностями щодо на "Breaking хліб," відноситься до більшої розбіжностями щодо якого дня є
справжній день суботній, перший день тижня, або сьомий день тижня. Я вважаю непорозуміння сенсом
фрази, "ламанні хліба," як у центрі непорозуміння щодо прийняття першого дня (неділя), як істинна
суботній день.

Чому Paul зламав хліб
Розбіжностями щодо мети вище їжа відноситься до розуміння або нерозуміння того, чому учні
зібралися разом, в першу чергу.
Я нічого не від слів в цей вірш ні в будь-який з віршів, які призвели до цього одного, або після
того, як це одне, що говорить нам, що ця їжа що Paul бере участь з в перший день тижня, мав нічого
спільного з дотриманням суботи, ні за додержанням пасху бачу.

Не підтримується Писання
Ця людина, давайте назвемо його Джо, який дає розбіжності, заявляє, що " учні Ісуса,
зустрілися в перший день тижня, поділитися спілкування, на згадку про смерть Ісуса ." Нема в
вище вірші, написані Paul, яка говорить нам, що це дійсно був чому Paul і цих людей від цієї
Конгрегація приходять разом.
Як мені здається, Джо поставити слова в рот Paul. Коли читаєш Писання, це потрібно, що ви
збільшити ані зменшувати, те, що сказав Бог, і тому, що Paul пророк Ісус, який він написав, які не його
словами, принаймні в цьому випадку, але слово Боже-Ісуса.
Саме через це помилкове розуміння; Чому Джо потім переходить до дати питання щодо того,
чому вони були мотивовані, щоб брати участь у цьому спілкуванні на перший день тижня, а не суботи
або будь-який інший день.
"Своєрідний що вони не по суботу або навіть четвер або пятницю , коли-небудь день Ісус
встановив його, спочатку".
Знову, однак, Джо дає помилкове розуміння зі словами: " Ісус, коли-небудь день порушено,
він спочатку ." Нема в Писанні, що говорив Ісус, згідно з яким Ісус говорить про або дає вказівки від
дотримання суботи на будь-який день, ніж інші, як наказав Бог в четвертої заповіді. Що Джо
знаходиться під враженням або непорозуміння, яке Ісус так доручити, додає до його помилку.
" Замість цього вони вибрали неділю перший день тижня. Це тому, що це Новий Заповіт
Новий обіцянки, і Ісус воскрес із мертвих, перший день тижня, який буває також 8-й день в
циклі, новий день.»
Ще раз Джо показує його помилку. Джо каже що Paul та інші "вибрав неділю," коли нема в що
Paul Написав те, що будь-які вибору. Вони не вибирають неділю мати цю їжу, це був час обіду і вони

сиділи стрілка вниз, щоб їсти, от і все. Існує немає особливої нагоди, згадані в те, що Paul написав, тому,
щоб припустити, що він був у дотримання Святе зібрання, поставити слова в рот Paul.
Як я вже відзначали раніше в цьому розділі, Лорди вечері проводиться ввечері в перший і сьомий
день Великодня, як пам'ять про те, що Бог зробив привести ізраїльтян з Єгипту, а також зберегти в
пам'яті, що Ісус пожертвував його земному житті, які нам вдалося помирився зі Бог в його милості і
його благодаті.
Хліболаманні і Ісуса ламанні хліба таким чином, є все, що пов'язано з Великодня і нічого не
робити з суботи. У б вже прийняті пасху як дається в наступні вірші, тому цей пришестя разом Paul і
інші учні, не має нічого спільного з пасху або з суботи, як на Джо нам вірити.
І ми відпливли Филипах після дні свята Опрісноків і прийшли до них: Троаді протягом п'яти днів,
де ми abode сім днів. Дії 20:6
Як ви можете бачити, цей вірш повідомляє нам, що пасху має підписанню Paul досягає Троаді і
сидить поїсти з деякими з його Згромадження. Саме з цих причин, і тому що я знаю з історичних творів
за межами Біблії, фраза "ламанні хліба," просто означає, посидіти на вечерю з немає інших особливе
значення, мається на увазі.
Це ця неправильного тлумачення Писання Paul, який є прекрасним прикладом того, один із
способів, що Диявол переконує його брехня. Саме через брехні сатани, що ті, як Джо обдурять з
справжній слово Боже і справжній і правильний поклоніння Богу. В неправильне трактування щось
написано по Paul Джо думає, що дотримуватися суботу у перший день тижня є прийнятним Богом, коли
просто протилежне. Такою є результатом обманів сатани.
Коли сатана може заплутати і обдурити нас в дотримання суботи день інше, ніж той, що Бог
команди, він ставить нас в непокорі заповіді Бога і як такий видаляє нам праведність. Ісус говорить нам,
тільки праведники приходять до пізнання Бога.
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