Працях Paul
Глава 7
Духовні дари
Німий ідоли
Про духовних дарів, браття, я відали ви неосвічені. Ви знаєте, що ви були язичники, захопився до
цих німий ідолів, як ye повівся. Я Коринтян 12:1-2

Пам'ятайте: що пише Paul будучи спрямованого на людей християнських громадах в місто
Corinthia, більшість з яких були колишній язичники, і не євреї конкретно.
До перетворення на Христа, язичники були членами культом язичних і дав прославленнянімий
ідолам." Маючи це на увазі дає контексті на те, що Paul може писати.
Paul відноситься до "німий ідолам,", оскільки статуї або картини або різьбою язичницьких богів,
немає свідомості, немає життя і тому є німий і нездатною думки або мова.
Отже я даю вам зрозуміти, що жодна людина не говорить Духом Божим Він кличе Ісус
проклятий: і що жодна людина не можу сказати, що Ісус є Господь, але Духом Святим. Я Коринтян
12:3
Якщо ви послідовник вчення Ісуса, і таким чином ви знаєте, Ісус-Бог у плоті людини, то ви
знаєте, що Ісус є Бог і як такої не буде проклятий.
Слово "Accursed" визначається як: жахливо або ненависний, прир
ечений, міцної наслідків прокляття .

Різноманітності подарунки
Тепер є різноманітності подарунки, але в тому ж дусі. Є й відмінності адміністрацій, але один
Господь. І там діями, але це той же самий Бог, який в усіх. Я Коринтян 12:4-6

Незалежно від талантів, які Бог дарував на вас і ці різні таланти дарував когось іншого вони були
всі дарував того ж Бога.
Є ті, які отримують таланту великі співаки і тих, хто є великий танцюристів та інші, які є талант у
вивченні наук, але всі вони діти Божі і сам Бог батько, який дав кожному таланти, якими вони
володіють.

Для наших особистих прибуток
, Але прояв Духа приділяється кожній людині дається. Для до однієї дається Духом слово
мудрості; до іншого слова знання тим же Духом; іншому Віра тим же Духом; до іншого дари зцілень,
тим же Духом; на іншу роботу чудеса; щоб а іншому пророкування; до іншого вимогливих настрій; до
іншого водолазів різних мов; до іншого вияснення мов. Я Коринтян 12:7-10
Всі ми, що можна назвати людиною, отримали подарунки від Бога. Як ми використовуємо ці
подарунки – до кожного з нас. Але як вони наділив Бога, Бога наміри, які ми робимо за допомогою цих
подарунків, на славу Бога Отця а не в наших власних слави.
, Але всі ці діє, що один і дух того, розділивши кожну людину солідарно, як він буде. Я Коринтян
12:11
Кожен подарунок або талант до тих індивідуально і дарував згідно волі Божій, за його бажанням.

Притча про людське тіло
Для тіла є одним, а хто має багато членів а всі члени цього одне тіло, будучи багато, є одне
тіло: так само є Христос. Я Коринтян 12:12
Як члени Церкви Христа у всіх нас є наші власні спеціальні таланти. Коли ми приєднуємося до
наші таланти з іншими членами церкви Христа, ми багато людей стають єдине ціле, сини Бога.

Зробив один під Христа
Для одного Духа є всі ми хрестилися в одне тіло, чи ми бути євреїв або поган, будь ми зв'язок або
безкоштовно; і було все, що зробив пити в один дух. Я Коринтян 12:13
Paul робить так, що це не має значення, якщо ви використовуєте бути євреєм або язичником,
після того, як ви даєте ваше життя Ісусу Бога ми багато стати Юнайтед як одна церква Христа.

Для організму це не один з членів, але багато хто. Якщо скаже стопи; "Тому що я не руці, я не
тіла;", отже не про тіло? І якщо вухо ви скажете "Тому що я не око, я не тіла;", отже не про тіло? Я
Коринтян 12:14-16
Як людське тіло складається з багатьох частинах, все працює на користь єдиного органу,
багатьох, незважаючи на це, один, тіло.
, Якщо все тіло були очей, де були слухання? Якщо весь були слухання, де були на пахнуть? Але
зараз хто має Бог поставив члени кожний з них у організму, як він hath радий йому. І якби вони всі
одного члена, де були тіла? Я Коринтян 12:17-19
, Але тепер вони багато членів, але ще одне тіло. Я Коринтян 12:20
І очей не кажу: рука, "я не мають потреби в тебе:" ні знову голови до ніг, "у мене є, і немає
потреби вас." Ні, набагато більш ті члени тіла, які, здається, щоб бути більш слабкий, є необхідним:
та ті члени тіла, які ми вважаємо, бути менш почесні, на цих ми дарувати більш рясні пошани; і наші
uncomely частини мають більш рясні пишноти. Я Коринтян 12:21-23
Багато різних частин приходять разом і утворюють єдиного органу.
Для наших миловидний частини не мають підстав: Але Бог hath загартоване тіло разом, які
надали більш рясні пошани до тієї частини, яких бракувало: що не повинно бути не розколу у організму;
але, що члени повинні мати той же відхід, один за одного. Я Коринтян 12:24-25
І одного члена страждати, всі члени страждають з ним; чи один з членів бути почесної, всі
члени радіємо з нього Я Коринтян 12:26

Тіла Христа
Тепер вартніші тіла Христа, і члени зокрема. І Бог hath деякі в церкві, перших апостолів, вдруге
пророків, по-третє вчителів, після цього дива, то подарунки зцілення, допомагає, урядів,
різноманітності незнайомими мовами. Я Коринтян 12:27-28
Я учнів Ісуса і я постійно прагнемо досконалості Святого Бога, але сама я ні церква ні збори.
Коли ми, хто є учні Ісуса об'єднатися Ми формуємо на зборах або церкви, а з інших згромаджень і
церкви по всьому світу, ми складаємо церкви Христа.
Як особистості у нас є наші власні таланти, що ми потім дати в слави Божої, кожен унікальний
від інших.

Є всі апостолів? Чи всі пророки? Чи всі вчителів? Чи всі працівники чуда? Є всі подарунки
зцілення? Всі говорять мовами? Всі інтерпретувати? Але побажай щиро найкращі подарунки: і ще
розповім про я сповіщу вам більш відмінним способом. Я Коринтян 12:29-31
Хоча Бог дав кожному з нас наші власні унікальні таланти, немає нічого поганого в прагненні
отримати інші талантів, що ми може бути багатьох талановитих і тим самим дати ще більшу слава
Господу.

Талант не даючи слави
Хоча я говорять на різних мовах чоловіків і ангелів і є не благодійності, я впевнений, стати як
звучання латуні або дзенькіт тарілки. Я Коринтян 13:1
Слово "благодійність" визначається як:
1. Добровільного надання гроші, матеріалів або д
опомога нужденним людям.
2. Готовність судити людей терпимо або сприятл
ивим чином.
3. Безстороннім любов до інших людей, особливо я
к християнський чеснотою.
Якщо ви використовуєте ваш Бог дав таланти для вашої власної слави і не дають слава Богу, то
ви в даний час неповагу до Боже.
І хоча я маю дар пророцтва і зрозуміти всі таємниці і всяким знанням, і хоча я всі віри, так що я
міг би видалити гори і не благодійності, я нічого. Я Коринтян 13:2
Якщо ви дати поклоніння Богу, як наказав, але робити не дають добродійність або милосердя до
інших, то ви не є дійсно Святого Бога, і якщо ні, то ви є нічого, бо тільки праведники повинні увійти в
Царство Небесне.
І хоча я дарувати мої товари нагодувати бідних, і хоча я дати моє тіло спалили і є не
благодійності, вона profiteth мене нічого. Я Коринтян 13:3

Будучи благодійний або милостивий, є одним з атрибутами, що Ісус навчав і як такий є
складовою частиною на те, що значить бути християнином. Якщо у вас немає, то ви не є жоден
християнин, ні правда послідовником Ісуса Христа.

Бути не показна
Благодійність силу довго і добрий; благодійність не envieth; благодійність vaunteth не сама не
надутий не ведуть себе сам непристойним, шукає не її власні, не легко провокуються, Хіба думає зла;
не радіє з неправди, але тішиться правдою; приносить все, believeht все, hopeth всі речі, усе. Я
Коринтян 13:4-7
Слово "Vaunteth" є старий англійського слова "хвалений" і визначається як: хвалився
про або похвалив показної чином.
Слово "Ostentatious" визначається як: відзначений вульгарно дисп
лей багатства і успіху, розроблений, щоб справити
враження на людей .
Що Paul є сказати, що благодійність повинна не бути задані як спосіб, щоб хвалитися багатства
або доброти, але дано в таємниці з метою допомоги іншим а не для того, щоб пролити світло на вас у
будь-якому випадку.

В той час як ви ще жити
Благодійність ніколи не їхній від висох: але чи там бути пророцтв, вони повинні вийти з ладу; чи
там буде мовами, вони перестануть; чи бути знань, він повинен зникнути геть, бо ми знаємо частинно,
і пророкуємо в part. Я Коринтян 13:8-9
У вище віршах Paul використовує один акт благодійної допомоги як символізм всі моральні
імперативи вчив Ісус і перераховані в десять заповідей. Те, що Paul говорив, поки ми на землі в органах
смертна плоть і кров, це час, щоб продемонструвати нашу любов до Бога і за свої дії в моральність, для
найближчим часом, з другого пришестя Ісуса, вашого часу, щоб перевірити себе буде повз.

Друге пришестя
, Але коли те, що досконалий прибувається, то те, що частково частинне. Я Коринтян 13:10

Цей вірш є попередження, що у вас є тільки поки ще жити і перед поверненням Ісуса, щоб
досягти праведності, для, коли Ісус приходить, тільки ті, хто святих Бог буде raptured вгору в хмарах,
щоб бути з ним; всі інші повинні обличчя судження і ризик прокляття.

Віра вірші моралі
, Коли я був дитиною, я говорив як дитина, я зрозумів, як дитина, я думав, як дитина:, але коли я
став чоловіком, я сховав дитячими речами, тепер бачимо ми через скло, darkly; але потім лицем до
лиця: тепер розумію частинно; але потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишаються віра, надія,
благодійність, оці три. але найбільшим з яких є благодійність. Я Коринтян 13:11-13
Коли я був дитиною, відноситься до нерівності гріха, які ви займалися під час вашої молодості,
але тепер, коли ви стали дорослим, подивитися на себе, як у дзеркалі і побачити ці нерівності і тим
самим прагнути їх подолання. З що реалізація вашого гріховної минулого ви прагнуть досягти
праведність і с, що у вас є віра, Надія та любов. Paul потім розповідає, ці три атрибутів, досягнення
благодійність є найбільшим.
Я згоден, що благодійність потужний моральним імперативом для досягнення, але благодійність
між вами і іншою людиною, беручи до уваги, що Богу що ми дивимося дати поклоніння, тому Віра є на
сьогоднішній день і геть найбільший з трьох, оскільки, у вірі ви вірите. Коли ви вважаєте, що слово
Боже є істиною, і що, коли Бог робить обіцянку, буде виконано, і коли Ісус помер на Хресті, що Він
воскрес до життя і що тому, що Ісус воскрес, так занадто буде вам, якщо у вас є віра.
Віра є дух, беручи до уваги, що благодійність – моралі, обидва необхідні для досягнення
праведність, але за наявності моралі, але немає віри, тоді ви втрачаються, беручи до уваги, якщо у вас є
віра без моралі, дані все ще є шанс для вас.

Даром пророцтва
Слідувати після благодійність і бажання духовних дарів, а те, що ви можете пророкувати. Я
Коринтян 14:1
Слово "пророцтво" визначається як: розкрити воля Божа в прогно
зуванні майбутні події .

Paul говорив про отримання духовних дарів, і у ваших пошуках, щоб отримувати ці подарунки від Бога,
Paul займає місце "благодійність" у верхній частині списку. У вище віршах Однак, Paul каже, що
отримати силу "пророцтво" ще більший дар.
Бог показав мені кілька речей, які були статися, перш ніж вони сталося, але я б не сказав, що Бог дав
мені сили пророцтва. Коли я зрозумів, що мається на увазі під пророцтва з книги Об'явлення стосуються
мерзоту запустіння, і наскільки він буде стояти на Святому місці, Бог показав мені, коли це станеться,
який я потім оголосив в цій веб-сторінці про чотири або п'ять тижнів, перш ніж він зробив. Ця подія
сталося так само, як я вже писав, за винятком наслідком події не був, як я припускав.
Знову ж таки він дав мені розуміння щодо часу пророцтва, наведені в книзі Об'явлення, який
розрахований на 25 червня 2015 року. Це доведено, щоб бути точним, але ще раз, я припускав, що б
сталося на цю дату не сталося, замість цього, ще щось сталося те я не розглядаються.
Все це говорить мені, що Бог показує мені розуміння того, як визначити час пророцтв, і коли вони буде
прибути пройти, тепер, коли ми знаходимося в кінці часів, але події відбуваються незрозуміла мене
поки захід повз. Коли Бог дав його пророків як Daniel або Джон бачення майбутніх подій, вони дуже
конкретні і статися, так само, як припускають, бачення. Вони є істинних пророків, хоча я тільки дав
зрозуміти, коли, не те, що.

Говорити іншими мовами
Для каже невідомий мовою, той каже, не до чоловіків, але до Бога: бо жодна людина
understandeth йому; попровадить в дусі він каже таємниць. Я Коринтян 14:2
Я одного разу сказав висвячений міністр що він дали силу "Язики." Цікаво, я запитав його, як він
знав, що для деяких говорив незнайомими мовами. Його родина тоді прийшли на його захист і сказав,
що він у мертвих говорити іншими мовами тому, що вони чули його. Тоді я запитав, "все, що ви
народилися в англійській мові, і що є єдиною мовою, який ви зрозуміти, вільно, так як могли б ви
можливо знати, якщо він говоріння мовами?
До "говорити незнайомими мовами," означає, що ви говорите однією мов
ою, говорять англійською мовою, але ті, навколо вас
чути, що ви говорити мовою, якою вони були вихован
і в, іспанська, французька, тощо. Я пояснив цей пастор і його родина,
що якщо нікого не було присутній підняли на іншій мові, хто слухав його в тому, що мови, хоча все ще

чув його англійською мовою, не було б жодним чином знаючи, що якщо справді він говорив
незнайомими мовами.
Через мого не приймає його твердження, йому та його родині став образив зі мною, і розмова
закінчився. До цього дня я сумніваюся, що цей пастор мати таку владу, первинного пояснюється тим,
що він проповідує в перший день суботній, який розповідає мені, що він не проповідник справжній
слово Боже і тому не була дана влада незнайомими мовами.
Те, що Paul говорив вище епитафія полягає в наступному. Якщо у вас є влада незнайомими
мовами, але все навколо вас говорити на тій же мові, як ви говорите, то вони не зрозумієш те, що ви
кажете, тому що вони хотіли б почути на різних мовах, ніж те, що вони говорять.
Ще раз я вважаю, що Paul помилково у цій декларації. Як я показав вище, коли ви розмовляти
незнайомими мовами ви як і раніше вимовити слова на вашій мові, кажуть Англійська, але ті, хто були
підняті на іншій мові, говорять, що француженки, почує вас на цій мові, але ті, хто говорять на одній
мові, як ви, англійська, як і раніше чуємо вас на вашій мові народження.
, Але той, хто пророкує розмовляє з людьми до повчання, подібні заклики лунають відтоді та
комфорт. Я Коринтян 14:3
У говорити незнайомими мовами, вам надається духовного подарунок від Бога, що дозволяє всіх,
хто слухає вас, незалежно від того, якою мовою вони спілкуються, щоб зрозуміти, що ти кажеш. Що
Paul говорить, є те, що ця здатність малого і меншій вартості що даром пророцтва.

Невідома мова
, Той каже невідомий мовою сам; edifieth, але той, хто пророкує edifieth церкви. Я хочете, що всі
говорив з незнайомими мовами, а те, що ви пророкував: для більшої є той, хто пророкує ніж він що
каже з незнайомими мовами, за винятком він інтерпретувати, що церква може з'явитися збудування.
Я Коринтян 14:4-5
Ці вірші, ще раз показує, Paul за нерозуміння того, що означає розмовляти незнайомими мовами.
Він є враження, що ті слухати когось говорити незнайомими мовами не зрозуміє йому, і як я вже
пояснював вище, що це не так.
Це говорить мені, що всі подарунки, даровану нам Богом і повчання Бога і задля цієї Церкви
Христа. Як пояснювалося раніше Paul, кожен прийшли до Бога з наших власних талантів, і Бог дає його
подарунки, як ці таланти диктувати.

Це як на мене, що Paul, у наданні перевагу один подарунок над іншою і показує упереджене
ставлення від одного міністра Ісуса до іншого. Ми є багато частин, але один церкви, кожен виконуючи
обов'язки дав нам Господь. Paul це розуміє, коли він дав аналогія частини тіла, але, здається, забули,
розмовляючи з дарів від Бога.
Зараз, браття, якщо я прийду до вас розмовляти з незнайомими мовами, що повинен я прибуток
ви, крім того, я буду говорити вам одкровення, або знання, або пророкування або доктрини? Я
Коринтян 14:6
І навіть речі без звуку, даючи життя чи труби або арфи, за винятком вони дають відмінність в
звуки, як і має бути відомо, що по трубах або harped? Я Коринтян 14:7
Ще раз ці вірші Показати Paul, непорозуміння з незнайомими мовами. Paul говорить, що якщо він
розмовляють незнайомими мовами, ті, які чують його буде не прибутку, оскільки вони не знають, що
він говорить. Потім він порівнює це з відмінність між звук труби або Арфа і що хоча будуть визнавати
один звук від інших вас, не зможуть зрозуміти те, що кожен звук говорить.
Якщо труба дати невизначеною звук, який повинен підготувати себе до битви? Так само ви, за
винятком ye повного язика словами легко зрозуміти, як повинен він бути відомо, що говориться? Бо
говорити в повітря. Я Коринтян 14:8-9
Є, це може бути так багато видів голоси в світі, і не долучалося їх без значенням. Тому якщо я
знаю, що не сенс голос, я повинен бути, хто каже варвар, і він, що каже повинна бути варвар мені. Я
Коринтян 14:10-11
Знову ж таки ці вірші виявити Paul, нерозуміння того, що значить говорити незнайомими
мовами.

Шукати на подарунки, які утішати
Навіть так ви, оповість вартніші Ревний духовних дарів, шукаєте що ви можете досягти успіху
для збудування церкви. Тому то нехай це каже у невідомий язика молитися, що він може
інтерпретувати. Бо коли я молюся невідомий мовою, мій дух prayeth, але моє розуміння безплідних. Я
Коринтян 14:12-14
Існує ще одна з Paul, помилки, що показують шлях у вище три вірші. Paul є розуміння, що у нас є
вибір який духовного подарунок Бог дасть кожного з нас, коли ми перетворюються на віру. Я тільки мій

власний досвід судити по, але це моє розуміння того, незважаючи на це, що ми не буде запропоновано
вибрати, але Бог приймає рішення, засновані на наші особисті таланти, які подарунки він дає нам.
Що це таке потім? Я буду молитися Духом, і я буду молитися з розумінням також; Я буду
співати Святим Духом, і я буду співати з розумінням, також. Я Коринтян 14:15
Класів, коли ти будеш благословить Святим Духом, як він, які occupieth приміщення розучилися
скаже Амінь в твої даючи подяку, бачачи, що він understandeth, не те, що ти кажеш? Бо ти даєш
Поправді завдяки добре, а інший не повчання. Я Коринтян 14:16-17

Правда говоріння мовами
Цю розмову повністю представлено Paul заснована в помилка його нерозуміння того, що значить
говорити незнайомими мовами. Я хочу, що всі ви розумієте, що по суті Paul, який знаходиться у
помилка і не мені, я покажу вам в Писанні, де влада язики визначається.
Та вони були всі заповнені з священним Маревом та починалися розмовляти з іншими язиками, як
Дух дав їх вислів. І там були житло в Єрусалимі євреїв, побожний чоловіків, кожна нація під небом.
Тепер, коли це було пронеслася, безліч прийшли разом і були плутати, тому що кожна людина чув їх
говорити в його власній мові. Та вони були всі вражений і дивувались, говорячи: один до одного, "Ось,
не всі ці, говорити Galileans? І як чути ми кожна людина в наші власні мова, якої ми народилися?" Акти
2:4-8
Незважаючи на те, що книзі діянь зазвичай пов'язують з написавши Paul, наскільки я розумію,
засновані на слова часто використовується, що інший або Scribe, який по суті той робить написання.
Вище віршів, з Книзі Діянь, є облік свідка на події та події говорив з. Немає нічого слова,
використані, які припускають, що це думка, але чесний спостереження.
Ті, хто були заповнені з священним Маревом, були Galileans і говорив, що мови, але ті, хто чув їх
говорити, були з іншими націями і були підняті, говорячи мовою того народу, поки вони чули Galileans
говорити з ними на мові кожного свої власні народжень.
Ви бачите, це ці слова, "і як чути ми кожна людина в наші вла
сні мова, якої ми народилися,, яка дає визначення щодо того, що це означає
для говорити незнайомими мовами.

Paul в помилка ще раз щодо його розуміння, і як такий цю розмову повністю стосуються
говоріння мовами відключення звуку.
дякую Богові моєму, я говорять на різних мовах, більше, ніж всі ye: ще в церкві я був скоріше
говорити п'ять слів з мого розуміння, що за свій голос я може інших навчити, ніж десять тисяч слів у
невідомий язик. Я Коринтян 14:18-19
Браття, не будьте дітьми розуміння: попровадить Будьте в лихому дітьми, а в розумінні бути
чоловіків. Я Коринтян 14:20

Закон говорить
В законі написано: "з чоловіками іншими мовами та інші губи буде я говорю з цього народу; і
все ж за все, що вони не почуєте мене, "говорить Господь. Тому то мовами є як знак, не що вірять,
але що не вірять: але пророкування службовець не для них, що не вірите, але для тих, що вірять. Я
Коринтян 14:21-22
Paul дає цитатою з іншого джерела біблійних, але ще раз, неправильно розуміє, що слова він
цитує засоби.
З чоловіками іншими мовами, є посиланням на людей з інших країн.
Буде я говорю з цього народу: Paul має на увазі писаним законом, який означає, що закон про
Moses, і місце, що ці слова наводиться від не існує в моя версія Біблії, так що я не можу пояснити,
підставі в контексті, що слова наводяться за, але, як на мене, що Paul Говорячи про те, що той Закон

я

говорить , і таким чином, це закон, який говорить, тому що " ", каже, що "я поговорю цим людям",
закону не є людина. Тому закону, що говорить: ", але за все, що вони не почуєте мене," що означає, що
люди з інших країн не почуєте закону, тому що це закон, що вони не будуть вважати голова, і не має
нічого спільного з хтось говорити іншими мовами.
Це вірно в історії, тому що тільки поніс той народ народ Ізраїля, будь-які увагу закону про Moses,
беручи до уваги, інші народи інших Націй можете почути закону, поки вони не чули, тому що вони не
думають, що закон євреїв застосовано до них.
Ви бачите, таким чином, Paul ще раз є те, що він говорив з нерозуміння.
Тому цілої Церкви бути зібралися разом в одному місці і все, що говорять на різних мовах і туди
приходять у ті, які розучилися, чи невіруючі, вони не скажу, що вартніші mad? Я Коринтян 14:23

Це цілий припущення засноване підсумку оману що народжені однією мовою, не зможуть
зрозуміти тих говорити іншими мовами, які, як було показано, через Paul, нерозуміння того, що значить
розмовляти незнайомими мовами.

Якщо всі пророцтва
, Але якщо все пророкувати і там бувають невіруючу, або один розучилися, він переконаний, за
все, він судять за все: і, отже, таємниці свого серця зробив маніфесту; і тому падіння вниз на його
обличчі, він буде поклоніння Богові і повідомити, що Бог у вас справді. Я Коринтян 14:24-25
Paul висновку, що якщо ви пророцтва і людей з різними мовами чує тебе, вони зрозуміють вас і
перетворюватися на віру і будете впевнені, що ви перебуваєте в мертвий чоловік Божий, через
пророцтво.
Я згоден, що це правда, за винятком того, що якщо люди різних мов почути пророцтва на вашій
мові, тоді як будуть вони розуміють, що ви сказати. Тільки якщо ви дасте пророцтва незнайомими
мовами, буде все, що чую вас на їхній рідній мові і тим самим зрозумієте та повірите.
Це з цієї причини, що Бог має доручив мені перевести багато, що пропонується на цій сторінці на
інші мови, так що люди з усіх куточків землі може читати слова Божого на їхній рідній мові і тим самим
зрозуміти і може бути перетворено.

Служити Богу утішати Бога
Як це він, то, браття? Коли ви зібралися разом, кожний один з вас hath Псалом hath доктрини
hath язик, hath одкровенням, хто має тлумачення. Нехай все буде зроблено збудування. Я Коринтян
14:26
У цьому вірші Paul ще раз показує, що він розуміє, що ми всі отримують наші власні спеціальні
подарунки від Бога, і що ми всі утішати Бога, що здійснюють ці подарунки.
, Якщо будь-яка людина говорити в невідомі язика, нехай це буде на два або в самий три, і що
звичайно; а нехай один інтерпретувати. Але якщо не бути не було перекладача, нехай він тримати
тишу в церкві; і нехай він говорив до себе і до Бога. Я Коринтян 14:27-28
Тепер, коли ви були показані правильного значення, що означає "Розмовляти в дар мов", ви
можете побачити, як вище зауваження Paul є необгрунтованими і зануреного в помилка?

Тримати язик
Дозвольте пророків говорити два або три і нехай інші судді. Якщо що-небудь об'явлена в іншу,
той, хто за нехай перший провести його миру. Бо ви все, що може пророкувати по одному, що все
може дізнатися, і все, що може бути втішав. Я Коринтян 14:29:31
У цій Paul кажуть, що ті, що говорять на різних мовах повинні тримати рот завершити в зборах з
іншими не цієї мови, і нехай ті говорять більшість мови говорити і дати їм повага.
Я абсолютний згодні з цієї всі передумови. Бог дає нам усім зрозуміти в наш власний шлях, і
обговорювати і обговорення наше розуміння необхідна, щоб ми не отримаємо непорозуміння. Якщо той,
хто говорить на мовах не твоє і вони фактично розмовляють незнайомими мовами, то ви розумієте, що
все, що вони говорять, що рука Бога а не слова чоловіків.
І духи пророків, підлягають пророків. Бо Бог не є автором плутанини, але миру, як і всі церкви
святих. Я Коринтян 14:32-33
Ця заява Paul є правильним, але контексті, що Paul місця його, це те, що помилково. Paul дає дискусія
про те, що він неправильно розуміє, тому його самого слова, які створити плутанину серед тих, хто чув
його слова. Я знаю, що це, щоб бути правдою, тому що пастор я говорив з раніше допустимий Paul
помилка заповнила поясненням, як правильно і що причини був стягнутий далі від справжній слово
Боже і в брехні сатани.

Пам'ятайте: як показано, з Judas, навіть ті, кому ви довіряєте і любов, може привести вас від
Бога, навіть тоді, коли вони не розуміють, що вони роблять це.
Я не кажу, що Paul є інший Юда; все, що я кажу, що ви не повинні сприймати за чисту монету нічого,
що хто-небудь говорить вам, як істина. Ви повинні досліджень і вивчити те, що вони говорять і
порівняти їх з те, що слово Боже говорить нам.
Як я показав в декількох випадках, Paul є помилятися, незважаючи на те, що він дав бути Ісуса
пророк язичників. Хоча більша частина якого Paul права помилково, це також досить легко виявити
істину, на основі його Обважнювачі просто знайшли час і зусилля, щоб вчитися і дослідження.

Жінки бути без звуку
Нехай ваші жінки тримати тишу в церквах: для не дозволяється їм говорити; але вони повели
бути послух, а також промовляє закону. Я Коринтян 14:34
Ще раз Paul показує його упередження проти жінок, і ще раз я не згоден повністю. Я показав раніше, як
Бог дивиться на всіх своїх дітей як рівних і всі хто дають поклоніння як Бог команд, прийнята в
братство Христа, як сини Бога, незалежно від їх статі.
І якщо вони дізнаються, що-небудь, то нехай попросити своїх чоловіків додому: бо соромно для
жінок, щоб говорити в церкві. Я Коринтян 14:35
Ця розмова, що Paul, займається, отже, в помилку і німий, Бог хоче, що ми дізнаємося, свою
правду, і в освічені, ми отримуємо розуміння. Бог не бачить статі, бо він в серці і душі, що Бог дивиться
не на зовнішні тіла людина.
Що? Прийшли слова Божого на вас? Або до вас тільки? Якщо будь-яка людина думаю собі бути
пророком або духовні, нехай визнають, що речі, які я напишу вам й заповіді Господні. Я Коринтян
14:36-37
Ще раз Paul говорить нам, що якщо ми з ним згоден, то ми приймаємо, що все, що він пише, як
заповідь від Бога, але якщо те, що Paul пише, всупереч тому, що Бог показав, як вірно в іншому місці в
Біблії, є ми прийняти, що яких Paul пише, або те, що писали Пророки, які прийшли перед Paul?
Ця головоломка має ніколи не збентежило мене, бо я дивлюся в контексті, що було сказано і
слова, які використовуються. Якщо слова, як правило, прославити чоловік, то я вважаю словами
чоловічий погляд і не слово Боже, якщо використовуються слова прославляти Бога з подальшим
розуміння Бога таємниця, то я приймаю ці слова як говорив Бог.
Вище Paul пише: "те, що я пишу", який розповідає мені, що він дає Слава до себе і не стільки до
Бога.
Але якщо хто неосвічені, нехай не знали. Отже, браття, побажай пророкувати і не дай не
розмовляти з незнайомими мовами. Нехай всі речі зроблено пристойно і в порядку. Я Коринтян 14:3840
Ці вірші над усіма іншими розкриває Paul, перевагу або шкоди для пророцтва, а не говорити
іншими мовами і, як я показав, як використовувати слова, думки людини і не заповідь Божу.

Перемога в Ісуса
До того ж, браття, я заявляю вам: Євангеліє, яке я благовістив вам, який також ви отримали, і якому
стоять; за допомогою якого й спасаєтесь якщо ви тримати в пам'яті те, що я благовістив вам, якщо тільки ви
ввірували не наосліп. Я до коринтян 15:1-2

У ці два вірші Paul підведення який, яке він проповідував в попередніх розділах. Він далі
говориться, що якщо ви стоїте, (жити), його проповіді, то вам буде спасений, якщо його проповіді,
виявився марним до вас, тому що ви не або не повірите.
Через безліч помилок, які показали, Paul я не засновувати мій поклоніння Богу тільки з яких Paul
має проповідував, але придбали через мій старанного дослідження, Фонду Віра, що приймає до уваги
писаннях Paul застережень як я намагався показати вам.

Віра в фонд
Тільки ті, що вірять у воскресіння Ісуса і його обіцянка наше Воскресіння, а також Божа обітниця
вічного життя, може бути учасниками віри, тих, хто не вірив у по крайней мере, не буде збережено.
Це не достатньо, що ми переконання, що, який Paul говоримо про вище вірші Однак, але вважаю
також коли Paul говорить нам, "з'їсти тварини, які були принесені є гріхом або мати статуї та картини
релігійних ікон, також є гріхом." Якщо ви не вважаєте, що це правда, то у вас немає віри.
У мене є кілька родичі і друзі, які є Римо-Католицької Церкви, і хоча я намагався показати їм, що
мати божкам і що це гріх, вони не роблять або не повірять мені, навіть тоді, коли я показую їм в Біблії,
де говориться, це гріх.
Такі люди настільки засліплені сатани, вони не бачать справжній слово Боже і таким чином,
втрачається Бога. Незважаючи на те, що я знаю, що це правда, я сам не відмовився на них, що все-таки
запросили мене в свої будинки.

Вважаю Роуз Ісуса з мертвих
Бо я передав вам: перш за все, що й прийняв, як що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що
він був похований, і що Він воскрес за Писанням третього дня: я до коринтян 15:3-4
Paul йде, щоб показати нам пришестя Христа і його смерті і воскресіння є виконання пророцтва, які Божі
обіцяння, дані нам через Писання своїх пророків. Якщо у вашому дослідженні ви приймаєте і вважаю, що ті

пророцтва, дані Богом, які прийшли, щоб пройти вірні і Бога, то ви повірите в усі пророцтва, як Бога, "я буде
виконувати присягу, який я клянуся," навіть тих, ще збудеться. Я кажу про тих, що наведені в книзі
Об'явлення, який не всі ще не виконано.

Вважаємо Ісус відвідування багатьма
І що він був помічений Кифа, то з дванадцяти: після цього, він був помічений з понад п'ятсот браття за
один раз; з яких більша частина полишений цей подарунок, але деякі заснув. Після цього він був помічений з
James; потім всі апостолів. І останній за все він був помічений мене також, станом на один народжених поза
свого часу. Я до коринтян 15:5-8

Paul потім йде, щоб дати рахунку докази воскресіння Ісуса, даючи особистість вороже свідчення
про Ісуса після того, як він воскрес із мертвих. Я відчуваю себе зобов'язаним виявити ще одна з помилок
Paul, однак.

Жінки як Божими святими
У списку свідків вище Paul опущено, я впевнений, наміри, на два Марії, що вперше поїхав в
могилу Ісуса і виявив, що йому не вистачає. Вони занадто побачив Ісуса, який також говорив їм і тому
повинні були бути у верхній частині Paul в списку, будучи, вони були першими, щоб побачити його. Я
вважаю, що це відсутність поваги інший приклад, Розкриваючи Paul, переконання, що жінки є
нерозумна і тільки гідні як іграшками чоловіків, і таким чином невинних людей пов'язана зі своєю
проповіддю Священного Писання, як я дав голосу для раніше в цьому дослідженні Писання Paul.
Дозвольте мені дати пояснення про те, чому я вважаю, це буде помилкою, Paul.

Зробив їх, чоловіки і жінки
Чи ви не читали, що він, що робило їх на початку зробив їх чоловічий і жіночий та й каже, бо ця причина
повинна чоловік батька й матір і пристане до дружини: і вони стануть одним тілом? Отже, вони немає вже
двох, але одне тіло. Що тому Бог спарував, людина нехай не розлучує! Matthew 19:4-6

Я інтерпретувати ці вірші як значення дорівнює що Бог створив людину і жінки один з одним на
шостий день створення. Коли Бог приєднався Адама і Єву в шлюб, на те, що я називаю восьмий день
створення Бог взяв двох рівних частин, чоловіки і жінки і зробив єдине ціле, сім'ї.
Отже, якщо Бог зробив їх рівними, і вони обидва створена Богом, то Якщо жінка повинна почути
Божу Євангелію і визнаєте й увіруєте Божі обітниці, то вона не є Святого Бога? Якщо вона Святого
Бога, то вона потім має знання, що є вимогою, щоб бути визначена як Святий? Якщо у жінки таким

чином це знання, потім якої причини людина має прямо під Бога, утримуватися або мовчання жінок,
задати питання або дати пояснення Писання?
Я ще не читав нічого в Євангеліє, де Бог говорить нам, що жінка є менше, ніж чоловіки, або що
жінка повинна бути рабом людині з метою його задоволення без статусу як рівноправний партнер у
шлюб або у свою віру. У цих віршів Біблії, де я читав такими словами висловив я не бачу їх приходить
від Бога, а думки і забобонів, з тих, що написання слова, як це робить Paul.
Не не Paul говорить, що тіло жінки не її поодинці не є тіло людини, його поодинці, що вони у
шлюб мусить готові дати на інший, те, що право за договором шлюб? Я бачу, Paul ставлення до жінок,
як свій власний особистий упередження і не аспект Божого слова.

Хіба Ісус підйом з мертвих?
Бо я найменший з апостолів, що негідний зватись апостолом, бо я переслідував був Божу Церкву. Але з
ласки Божої я впевнений, що я: та його благодаті, який був дарував мені було не дарма; але я трудився
надлишком, ніж всі вони: ще не я, але благодаті Божої, яка була зі мною. Таким чином, чи це були, я, або вони,
тому ми проповідуємо, і так ви ввірували. Я до коринтян 15:9-11
Тепер якщо Христа проповідується, що воскрес він із мертвих, як дехто між вами говорять що немає
воскресення мертвих? Але якщо не бути воскресення мертвих, Христос не воскрес, то є: і якщо Христос не
воскрес, то проповідь наша даремна, і ваша віра також є марними. Я до коринтян 15:12-14
так, і ми знайшли аж ось Накінець Бога; тому що ми повинні свідчив Бога, що він підняв Христа:
воскресив він не вгору, якщо так, то бути як мертві не воскресають. Я до коринтян 15:15
І якщо Христос не будуть підняті, Віра марно; Ви ще в своїх гріхах. Потім вони також утилізується
яких є заснув у Христі, і якщо в цьому житті тільки ми надіємося на Христа, ми всі чоловіків найбільш
нещасним. Але тепер Христос воскрес із мертвих, і стати перші плоди їх, що спали. Я до коринтян 15:16-20

Очевидно, є деякі, хто Paul сталася під час своєї подорожі, що спростував воскресіння Ісуса. Paul
триває, задаючи питання, якщо Ісус не піднімався з мертвих, то ми повинні також вважаємо, що ми
будемо не воскрес. Це те, що Ісус воскреснути з мертвих, що у нас є надія, що ми теж буде рости. Без
надії, де віри, без віри, а потім прийняти вчення Ісуса є без мети.

У смерть Адама, життя у Христі
Починаючи з людиною прийшла смерть, через людину воскресення мертвих. Для як в Адамі всі вмирають,
так у Христі всі оживуть. Я до коринтян 15:21-22

Адам не грішили, то жодна людина не мають вмирав. Адам і Єва буде як і раніше жити сьогодні,
але за свій гріх.

До кінця днів
Але кожна людина у своєму порядку: Христос перших плодів; Після цього вони, які є Христа під час його
приходу. Потім приходить кінець, коли він повинен мати з доставкою до Царство Бога, навіть батько; коли він
повинен мати придушити всі правила і все влада і сила. Я до коринтян 15:23-24

Христа перші плоди: Ісус є першим воскрес у вічне життя, на відміну від Лазаря, які воскрес
назад в тлінне тіло, яких він так як умер знову.
Після цього, ті, що Христові, під час його приходу, посилається на другому приході Христа,
коли усі, хто може бути визначена як святих Божому, які померли смертний смерті воскресну на вічне
життя.
Тоді прийде кінець, який є посилання кінця до 1000 правління Ісуса, коли все зло повинен бути
вилучений і нові небеса і Нова земля будуть здійснені.
, Навіть батько; коли він повинен покласти вниз всі правила і все влада і сила. До кінця до
1000 правління Ісуса інших країн і урядів і повноважень буде демонтовано, з лише на Царство Боже, що
залишився.

Останній ворог Бога
Бо він царювати, аж доки він поклав всіх ворогів під ноги. Останній противника, які мають бути
знищені-смерть. Я до коринтян 15:25-26

Христос буде царювати на землі, поки всі з ворогами Бога, були знищені або підкорили. Коли
щось або хтось рамках ваших ніг, це ще один спосіб сказати, що у вас є над ними, або що ви
контролюєте їх. Божого Царства на землі буде створена з метою видалення людини Домініон землі і
повернення його до Бога. Права людини буде не більше, тільки стоятиме Закону Божого, і всі люди
залишили на той час будуть піддаватися Закону Божого. Коли всі чоловіки були поміщені під Законом
Божим і всі ті, що відкинули цього правила були усунуті від землі, то Бог знищить смерть. Після того як
ви прийняли і жити по Закону Божого, і вічне життя дається вам, потім смерть стане визначеність як і
тих, хто смертні.
Бо він усе впокорив під ноги. Але коли він говорить, що всі речі покласти під ним, виявляється, що він є
вилучених, який покласти всі речі під ним. Я до коринтян 15:27

Ісус є предметом батько
І коли всі речі повинен бути приглушеним до нього, а потім й син також сам зазнавати йому: яке
поставити всі речі під ним, що Бог може бути в цілому. Я до коринтян 15:28
Ісус є Бог у плоті людини, але Ісус не Бога Отця, він є Син Божий, таким чином, Ісус є також питання про
Бога Отця, і як він продемонстрував у своєму житті, Ісус дає вірно і правильний поклоніння Богу, як решта святих
Божих буде робити.

Якщо ні воскресіння, то чому?
Ще що вони зробити які приймають хрещення для мертвих, якщо мертвих зростатиме не зовсім? Чому
вони потім приймає хрещення для мертвих? І чого стоїте ми в небезпеці кожну годину? Я до коринтян 15:29-30
В тому, що Paul поставив себе в небезпеці через його проповіді Ісуса як Месію, і це воскресіння Ісуса
спасіння всіх нас, Paul задає питання, чому він повинен помістити себе в небезпеці, якщо Ісус не воскрес із
мертвих?
Я протесту вам похвала, який у мене в Христі Ісусі, Господі нашім, я помру щодня. Я до коринтян 15:31

Якщо немає воскресіння, давайте партії!
Якщо після у спосіб людей я боровся з доісторичними тваринами в Ефесі, що advantageth це мені, якщо як
мертві не воскресають? Давайте їсти і пити; до завтра ми помремо. Я до коринтян 15:32

Paul йде дати сарказм цю концепцію, що Ісус не воскрес із його могили кажучи, що Ісус не
воскрес, то навіщо ми утримуємося від задоволень цей світ, чому б не тільки партії і їсти і пити, для
до завтра ми помремо, так чому б не жити повним життям поки немає життя? Якщо Бог не піднімали
Ісуса з мертвих, то спасіння є брехня, так навіщо ми сповідуємо моралі, коли гріх є набагато більше
задоволення.

Воскресіння, пояснив
Не обманюйте: зло псує добрі звичаї. Не спиш, щоб праведність і гріх не; для деяких мають не пізнанні
Бога: я говорю це на свій сором. Але дехто скаже, "як мертві воскресають? І в якім тілі прийдуть?" Я до
коринтян 15:33-35

Якщо ви почути або читайте помилкове Євангеліє і не витрачати час і зусилля, щоб перевірити це, з
правдою слово Боже, як це зазначено в Писанні, потім вам буде пошкоджено від Божого моралі до аморальність
сатани. Paul потім продовжує давати пояснення того, що воскресіння тягне за собою.
Paul ставить питання, "в якім тілі прийдуть?" я попросив це питання на початку мого вивчення Біблії.
Це було моє розуміння протягом більшої частини свого життя, які організм не піднімали з мертвих, але що душу
зробила. Що людське тіло не могло існувати за межами атмосфери Землі, так тому ті, що воскрес буде в дусі
тільки.
Це тепер я знаю, помилкове розуміння того, тіло і душа єдині. Тіло може жити без душі, що свідчить до
інших тварин, землі, дозволило немає душі, але Бог, людина живу душу, який повинен сказати, що людина
більше, ніж просто тіла. Людина є частиною природного порядку цій землі, але через душі, людина також має
потенціал неба.

Притчі про зерно насіння
Нерозумний, що ти сієш, те є не оживе, як вмре: і що ти сієш, те, сієш не тіло несе, але голе зерно, вона
може випадково пшениці, або деякі інші зерна: Але Бог дає йому тіло, як він hath радий йому і кожному насіння
своє тіло. Я до коринтян 15:36-38

Paul використовує сільськогосподарських символізм, щоб дати розуміння як Бог буде виконати
Воскресіння. Paul говорить нам, що поки щось не мертвий, він не може прискорила знову. Для
прискорила так само, як reanimated, або почати рухатися і відчуватис
я рухомих .
У символіці посадки поле Paul використовує аналогію насіння рослин, що коли завод вмирає в
осінь і ви насіння з цієї рослини, буде проростати насіння і ця рослина буде рости потім ще раз. Paul
наголошується, що це не оригінальний рослина, яке буде повернутися до життя, але насіння цієї
рослини.
Єдина проблема у мене з цього пояснення, хоча Paul не закінчили, є, що моє розуміння того, що я
будуть Відроджені і кожен волосся на голові, коли я помру буде на мою голову, коли я воскрес і що
останній думав, що я маю численими побажаннями смерті буде перша думка, що в мене після
Воскресіння. Немає не насіння конкретної людини, який може рости, щоб бути така ж конкретні
людина. Навіть в дітонародження дитина не є людиною, яка його батько. Дитина є унікальний себе.

Кожне тіло не є ж плоті:, але є один вид плоті чоловіків, ще одна плоть звірів, та інших риб а інший
птахів. Є Небесні тіла й тіла земні: але інша слава небесним один, і славу на наземного це зовсім інше. Я до
коринтян 15:39-40
Що Paul говорять, що людина є тіла земні, але у воскресіння ми буде проявлятися в тілі Ангелів.
Існує один сонця та інша слава місяця і славу, інша слава зірок: бо Зоря від іншої зірки у славі. Я до
коринтян 15:41
Так само є Воскресіння з мертвих. Сіється в корупції; Підвищена в нетління: сіється в приниженні; він
підняв у славі: сіється в немочі; Підвищена потужність: сіється природні тіла; він підняв тіло духовне.
Природні тіла, і є духовним тілом. Я до коринтян 15:42-44
І так написано: "першої людини Адама була зроблена живу душу; а останній Адам був зроблений
прискорюючи дух. Я до коринтян 15:45
Я не впевнений, де Paul отримує цю ідею останній Адам від. Я зробив пошук Писання і не знайшов
жодних посилань на останній Адам. Також я досить впевнений, що Адам за своїх гріхів проти Святого Духа не
будуть Відроджені у вічне життя, але замість цього буду вдаватися в вічної смерті. Це величина його гріхи, чому
Бог заважали всього людства з гріха Адама.
Я Однак, подивіться, це не Дослівна інструкція, а символізм, даючи додаткових пояснень обговорення
зазначених. Те, що Paul говорив вище, дає підтримку моєї оригінальний розуміння, що тлінне тіло не отримати
воскрес, але тільки Духа, а дух є частиною тіла, він повинен мати тіло у воскресіння і Paul говорить, що цей орган
буде непідкупними, беручи до уваги, наші тіла земні тлінного.

Ісус як приклад
Щоб допомогти мені отримати уявлення про це, я дивлюся на Ісуса для прикладу. Ісус помер смертний
смерті на Хресті і воскрес. Воскресле тіло Ісуса була міцною і може бути зворушений, хто бачив його після його
воскресіння. Це говорить мені, що тіло Ісус воскрес; того, що йому вже не підлягає смерті. Як з Paul на прикладі
насіння воскресле тіло Ісуса була ідентична тлінне тіло, тільки було більше не підлягають тління смерті, іншими
словами, це було зроблено краще, але як і раніше той самий орган.
Оже це був не перший саме духовні, але те, що є природним; і після цього те, що духовне. Я до коринтян
15:46
Це перша людина з землі, земна: це друга людина із неба Господь. Як і земним, саме такі вони, також, що
земні: і який Небесний, такі вони також, що є небесним. І як ми повинні нести образ земним, ми також несуть
образ небесного. Я до коринтян 15:47-49

Підняв в нетління
Тепер це я кажу, браття, що плоть і кров не вдається успадкувати Божого Царства; ні корупції
успадковувати нетління. Ось, я розповім про вас таємниця; "Ми повинні не всі сну, але ми повинні бути змінені, в
одну мить, в мить ока, в останньої козир: труба повинна звучати і мертвих, бути піднятий нетлінного, і ми
будемо змінені. Я до коринтян 15:50-52

Вище – це довідник з трубами, яка буде звучати з другому приході Христа, що коли Христос
повернув і останній з тих труба звуки всі ті, хто були мертві у Христі, буде викликано у вічне життя, і
тих, хто Бога святих, які ще живуть у цей день буде перехід від смертним чи тлінного до на Безсмертна
або з нетлінного.
Для цього тлінного повинен надіти нетління, та мусить тлінне на безсмертя. Так під час цього тлінного
повинен зодягнулися нетління, і цей смертні повинен покласти на безсмертя, потім доводяться пройти
заявивши, що написано "Смерть поглинають в перемогу." Я до коринтян 15:53-54
O смерті, де є твої жало? O могила, де це твоя перемога? Жало ж смерти то гріх; а сила гріха закону. Я до
коринтян 15:55-56
Але Богові, яку дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Я до коринтян 15:57

Слова, що Paul використовує в пояснення, його воскресіння є незадовільним мені не дає відповіді
на вихідний питання; "І в якім тілі прийдуть?" Отже, дозвольте мені дати вам, що дає мені глибшого
розуміння пояснення.
Коли ми вмираємо смерті тіла, але душа переходить у режим сну, як Ісус описує його. Душа є те,
що дає нам потенціал єднання з Богом, тіло не більше, ніж у організму будь-яких інших тварин. Це
душі, що це наша сутність, те, що робить нас унікальними, від всіх інших чоловіків, які коли-небудь
ходив на поверхню землі, оскільки людина була спочатку створена на землі Бога.

Моє розуміння Воскресіння
Тіло складається з елементів (атоми), смертний Всесвіту, (що Бог під назвою Земля), ніхто з яких
не свого власного життя. Небо, з іншого боку складається не атомів, а інший чистого речовини, що
створення в його чистому сутність.
Після Воскресіння Бог буде сформувати ті елементи, які зроблені до кожного нашого тіла, від
того, що зробив неба і знову вдихнути живу душу в ці тіла. Бог каже нам, що кожен волосся буде
зарахований, який розповідає мені, що він зберіг у пам'яті кожен аспект нашого тіла, як вона була при

смерті і буде відновити його від елементів Небесне точно так, як це було з кожного волосся на своєму
місці.

Досконале тіло
Душа, наша сутність; тіло є судном, що душа проживає в. Буде різниця тим не менш, якщо у
житті ви були кульгавий, або глухий або сліпий, або мали будь-які хвороби або інвалідності, ті речі,
більше не будуть страждає воскресле тіло. Із неба це досконалості; Таким чином, нашого Небесного тіла
буде також зроблено в досконалості.

Ваша віра не в Vain
Отже, мої улюблені браття, будьте конечности, нерухомим, завжди буяє в роботі Господа, бо, оскільки
ви знаєте, що ваша праця не є даремно, в Господі. Я до коринтян 15:58

Я впевнений, що тепер прочитавши все, що я писав до цього дослідження, ви розумієте те, що
слово "Роботи" відноситься до, але про всяк випадок ви не читали інші уроки або тема глав, дозвольте
мені ще раз пояснити значення слова "роботи", як воно використовується тут Paul.
Роботу Господа відноситься до зусиль ви поклали в дослідженн
і і навчання Святий Боже Євангеліє. Як ви можете бачити Paul, словами,
він є знати, що це не достатньо, що просто заявити про себе християнином, або заявити, що Ісус є
Спасителем; рясніють в роботу Господа, ви повинні ходити пішки не просто говорити говорити.
Подумайте про це. Якщо заявляючи, ваш Спаситель Ісус є все, що вам потрібно зробити, то чому
ми сказали Ісус уникнути гріха, і чому Paul говорить нам , будьте конечности, нерухомим, завжди
буяє ?
В Ісусі, наші гріхи будуть прощені це правда, але тільки якщо ми присвятимо утриматися від
гріха. Оскільки смертні люди і ми будемо грішити, навіть якщо ми робимо все можливе, щоб не гріх,
незмінно, гріх буде відбуватися. Він поставляється з під впливом сатани кожен день ми живемо. Але
якщо ви "Робота" на навчання собі в Бога, який є і те, що він виступає за, тоді Бог знає, що ви хочете в
своєму серці, щоб не гріх, і це це зусилля, які ви брати участь в тому, що буде визначати Божого суду з
вас.

Неділя суботній це брехня
Наступні кілька віршів я дав дискусія щодо перед у уроки. Важливість знання істини, що Paul
про що говорить робить його важливим, що я ще раз дати обговорення тут.
За винятком адвентистів сьомого дня і кілька незначних секти практично всі християни
спостерігати неділю або перший день тижня, як Божий святий суботній.

Перший привід
Всіх тих, що я говорив до які мають знань про Святе Письмо на всіх, стосується мене, щоб
наступні три вірші як один з їх перевірки для спостереження неділю замість сьомого дня тижня, як це
прописано в буття, глава 2 та 4 заповідь, яка зустрічається в вихід глава 20.

У перший день тижня
Тепер щодо збору для святих, як я дав замовлення до церков галатійських, навіть як ye. Я Коринтян 16:1
Як ви можете бачити, Paul дає інструкції до церкви Коринтян зайнятися колекції, так само, як він дійсно
дав церкві Галатів робити також. Щоб поставити це в контекст вам доведеться повернутися способи, щоб
виявити, що Paul на своєму шляху до Єрусалиму принести допомоги бідним непридатними, хто віруючі в Христа,
що прийшов під важкі часи за переслідувань храм старійшин. Ця колекція просять для Paul, то для тих людей, в
біді.
А дня першого тижня Нехай кожен з вас лежав ним в магазині, як Бог hath процвітав йому, що не бути
ніяких зборів, коли я прийшов. Я Коринтян 16:2

Paul потім інструктує святих Каринтія, а також тих, хто галатійських, взяти ті речі, які надали в
рамках гуманітарної допомоги і зберігати їх у перший день тижня. На перший день тижня, нехай
кожен один з вас лежав ним в магазин.
Звертаюсь до вас, де в цих словах є Paul інструктаж, що перший день тижня, в даний час Святий
суботній Господа? Я можу знайти нічого в ці слова, що сказати нам про це. З цієї причини я задавався
цим питанням: "Чому Paul розповів ці згромаджень взяти пожертвувань і зберігати їх у перший
день тижня?"
Якщо ви дасте думки до неї ви побачите. Як завжди в моїх ретельного вивчення Біблії, я задати
питання.

Що беруть участь у всьому цьому? Там не є дія, яку можна визначити як "роботи" участь? Якщо
зерно або інші продукти харчування, або одяг або будь-який інший, і ви фізично рухаються це від
вашого будинку місце для зберігання, що не є дуже добрі працювати , заборонені в суботу лордів? Це
не стенд зрозуміло, що Paul б не доручити святих робити те, що є гріхом на день Господній, але
доручити їх зробити це на наступний день, перший день тижня?
Іншим важливим моментом цієї інструкції від Paul є у вигляді листа до церкви старших, тоді як
ви думаєте, що вони могли пройти цю інструкцію до заповіту, винятком того, на один день тижня, що
всі вони збираються разом, яка звичайно суботній день або сьомий день тижня?
Що це говорить мені, Paul дає інструкції керівникам згромаджень оголосити про цю колекцію
коли люди отримують разом під час сьомого дня послуг, таким чином, щоб на наступний день неділі,
зібрати їх пожертвування разом.
Paul, як і раніше сказати: "Що там бути не зборів, коли я прийшов". Paul не інструктаж святих
провести послуг в перший день тижня, він дає інструкції, що вони розміщують ці речі, які вони можуть
в зберігання, так що коли він надходить, будь-який день, що може бути, там буде бути не зборів, тому
що він не хоче, щоб залишитися, але продовжувати з належною зробив бачити до потреб тих, хто в
Єрусалимі.
Таким чином, в ці слова правди, я заклав голими сатана брехні для брехні, що це. Потім приймеш
ти справжній слово Боже, або ви будете продовжувати вірити і дотримуватися неділею як день
відпочинку?

Пам'ятайте: Якщо Бог говорив він, це правда, якщо Бог не говорити, це неправда. Ви або
поклоніння Богу створення, як він наказує, або ви цього не зробите, ваш безсмертної душі важить
баланс.

Другим приводом
Нижче наведено ще один приклад справжній слово Боже, що ті, хто спостерігати в перший день
суботній, схоже, або не бажають прийняти.
То той же день, вечір, будучи в перший день тижня, коли двері були закриті, де учні були зібрані
побоюючись євреїв, прийшов Ісус стояв в середовищі і промовляє тоді їм "Мир буде Найсвятіше для
вас". Івана 20:19

Цей вірш виступаючи в той же день, що Ісус, було встановлено, бути воскрес із його могили. Цей
вірш також говорить нам, що день воскрес Ісус був перший день тижня, і що вона була тепер майже
закінчена, тому що цей вірш говорить нам, що це було в вечірній .
Перше питання, який повинен бути заданий є, чому апостоли мали скликав на цей день і час?
Тринадцятого вірша відповідає на це питання; вони були зібрані, побоюючись євреїв. Ви бачите, що
немає нічого в слова цього вірша, що навіть говорить про те, що апостоли зібрав спостерігати суботи,
вони зібралися, таким чином, щоб сховатися від євреїв, які хотіли, щоб убити всіх з них просто як євреї
убив Ісуса.

Третій привід
Paul і перший день суботній
Якщо ви спростувати, що я кажу, що стосуються сьомий день суботній, Paul дає обговорення в
наступні вірші.
І ми відпливли Филипах після дні свята Опрісноків і прийшли до них: Троаді протягом п'яти днів, де
ми abode сім днів. Діяння 20:6
Дні свята Опрісноків , зверніться до Великодня; це потім говорить нам, що ця подія відбувається в
місяць березня і після Великодня.

Великдень
Хотілося б ви все, щоб взяти до відома, що Paul дає посилання на Пасху, але не до Великодня. Перші
християни, Paul включений, не проводив дотримання смерть і воскресіння Ісуса як будь-який святковий або
щорічний релігійних спостереження. Це була не до встановлення Римської церкви в 300's оголошення, коли
імператор Костянтин наказав дотримання, а також дотримання Різдва, що ті, хто називає себе християнської
почав зберегти як щорічний спостереження.
Імператор Костянтин це зробили, не тому, що все, що в Писанні, де Господь дає команду або
інструкція, але тому, що ці два різновиди падає під час весняного рівнодення (Великдень), а також день
зимового сонцестояння (Різдво), як з яких були аспект поклоніння язичницького бога сонця, так і не мають
нічого спільного з вченням Ісуса або поклоніння Богу створення.

Імператор Костянтин була гаряче вклоняються Бога сонця і ніколи не був християнином, як це
визначено , хто тримати Божих заповідей і мають свідчення Ісуса Христа.
І на перший день тижня, (неділя), коли учні зібралися разом, щоб ламати хліб, Paul проповідував їм:
готовий поїхати на Морроу; і продовжував свою промову до опівночі. Діяння 20:7
Багато хто говорив мені цей вірш коли даючи приклад цього Paul спостерігається перший день
суботній. На перший погляд, я бачу, як ви можете подумати, це; Однак, коли ви витратите час, щоб
розгледіти те, що в даний час сказав, ви побачите, що це не дотримання суботи, Paul те, що беруть участь в
або стосовно.

Розривання хліб
Цей вірш, безумовно, виступаючи з Першого дня (неділя), але ви повинні запитати йдеться, "Що
Paul робить цього дня першого в тижні?" Цей вірш говорить нам, учні зібралися разом, щоб заломлення
хліба.
Тоді ми повинні задати питання, що означає, ламати хліб? Вони зібралися разом, щоб поїсти, час
обіду. Нема припустити, що ця зустріч у будь-якому випадку суботній спостереження, вони об'єдналися
увечері вечеря.
Вірш потім йде про розповісти нам, "Paul благовістив їх." Це ці слова, що ті, які я говорив
наполягати, що це відображає дотримання суботи, тому що Paul проповідує тим представити в перший день
тижня.

Відправляються на завтрашній день
На ключ до розуміння, чому це не дотримання суботи, в наступних словах Однак. "Готовий поїхати
на завтрашній день," розкриває про справжню мету чому Paul проповідує познайомив присутніх. Paul буде
залишаючи вранці, так що люди хочуть і потребують цього Paul повчити їх стосуються Євангелії Бога, бо
хто знає, коли або якщо Paul ніколи не пройде їхньому шляху знову.
Це не дотримання суботи, але імпровізований зустрічі людей отримати якомога більше знань з одним
такі як Paul, як вони можуть, перш ніж він залишає. Слів: "і продовжував свою промову до опівночі," ,
перший аспект, чому ця історія пишеться в Писанні, з наступних приносячи повним розумінням до мети.

Запитаєте ви потім, "чому Бог викликала що це бути написано в Писанні, якщо не доручити, що
поклоніння Богу в перший день тижня дозволяється Бога?"

Хлопчик падає з третього лофт
Наступні вірші дати мети або контексті чому ця історія говорять в Писанні.
І там було багато вогнів у верхньої палати, де зібралися разом. І там сів у вікно певні молода людина
на ім'я Eutychus, будучи впав в глибокий сон: і як Paul був довгий проповіді, затонув зі сном і впала з
третього лофт, він вознісся мертвих. Paul пішли вниз і впав на нього і підтримуючи йому сказав:
"неприємності, не себе; за його життя є в нього". Коли він таким чином було придумати знову і увірвалися
хліб і їдять і говорили довгий час, навіть до перерви дня, так що він відійшов. Дії 20:8-11
Як ви можете бачити, що метою є показати, що дитина впала трьох рівнів і був оголошений мертвим,
але коли Paul прийшли до нього, до нього тяглася його життя. Саме це є метою розповідає цю історію і
нічого спільного з будь-якого перший день суботній.

Тривали до перерви дня
Одна річ, я хочу звернути вашу увагу, що для мене дає докази того, що це не суботній збору. Paul
потім продовжував і говорили довгий час, навіть до перерви дня .

Пам'ятайте: цю зустріч і проповідування починається тоді, коли вони сідають вечеря час
вечора в перший день тижня а потім продовжує всю ніч до перерви дня, який зробить неділю увечері вечеря,
всю ніч, що як Бог зберігає час зараз другий день тижня або понеділок, щоб вранці або sunrise понеділок
вранці.

Також Пам'ятайте: Бог визначає нового дня, як на початок сонце вниз, тому день говорив
про не Субота, сьомого дня, але насправді є перший день тижня або неділю. Тому вони сидять вниз, щоб
пообідати, ввечері в неділю, який тоді як зараз відбувається десь поблизу або після sundown або у вечірній
час дня, то є, неділю ввечері.
Що це говорить мені це, що в кінці першого дня увечері першого дня, вони сідають на вечерю. Це
кінець дня їжа відбулися б незадовго до сіли на обід, від того, який час року було і тривала протягом ночі,
коли дитина падає.

Цьому, то є в час другого дня тижня, як Бог говорить часу. Ми знаємо, який час року, що це має місце
з, після дні свята Опрісноків, діє 20:6. Ця фраза є посиланням на Пасху, яка потрапляє в березні місяці, це
означає, що ця їжа мали б місце рано ввечері в близько 1600 годин, або 4 вечора неділі, і, перш ніж вони сіли
за обід.
Таким чином, цей весь історія говорять подій, які відбуваються з налаштування сонця в перший день
тижня, всю ніч до перерви дня на другий день тижня, який не є перший день тижня, неділю, а другий день
тижня понеділок. Він знаходиться на схід сонця на другий день тижня (понеділок), які потім вилетів Paul.
Тепер, коли ми витратили певний час, щоб вивчити і зрозуміти ці вірші, я не бачу, як будь-хто може
тлумачити цю історію як інструкція дотримання суботи в перший день тижня. Всі проповіді, зроблено Paul
був після того, як сонце опускається увечері першого дня всю ніч до другого дня, які роблять його не Неділя
Понеділок вранці.
Жоден з Paul, проповідуючи відбувається під час денних годин в перший день, всі вони сталося в час,
коли більшість людей в іншому випадку буде спить, і що Бог дає нам бути новий день або другий день
тижня.

Понеділок не неділю
Якщо ті, які вважають, що ці вірші надати докази зберігаючи суботи в перший день тижня прийняті
Богом, не вона Дотримуйтесь цих же вірші слід проводити доказ того, що ми повинні дотримуватися суботу,
не на перший день, а на другий день тижня, понеділок? Звичайно це не так, суботи це ім'я, дане Господом на
сьомий день тижня, день тижня, що Бог освятив і потім освятив. Так само, як ми називаємо сьомого дня
суботи, Бог спочатку дав йому ім'я суботи.

Визначення, ломлячи хліб
Як частина моєї написання цих сторінках, на цій сторінці, я часто часи надіслати копії деталей про те,
що я написав для інших людей, що час від часу вона мала обговорень або незгоду з приводу мого розуміння
того, що Святе Письмо означає. Нижче наводиться одного такого обговорення, який я вже надали в писаннях
Paul, глава 6, але я даю знову тепер таким чином, щоб молотом головну помилка у перший день суботній.
Я використовую інший стиль шрифту з Джо коментарів від моїх коментарів, так що у вас буде
легкість, знаючи, що це моя і що це його.

І на перший день тижня, (неділя), коли учні зібралися разом, щоб ламати хліб, Paul проповідував їм:
готовий поїхати на Морроу; і продовжував свою промову до опівночі. Діяння 20:7

Імпровізований зустрічі
Ми не є угодою; це

не імпровізований нарада .

Я не можу дати ідентичність цієї людини, якого я називаю Джо, тому що я не отримав дозвіл на
використання його ім'я в цьому громадський форум, але ви повинні знати, що ця людина є висвячений
міністр в одному протестантських церков.
Джо коментар вище відноситься до моїх про те, що Парафіяни прийшла мати diner і нічого
більше, ніж. З мого розуміння Джо розбіжностей, Джо вважає, що цей термін, "порушення хліб,"
відноситься не повсякденна їжа, але їжа особливе значення або нагоди.
Припускаючи, що це буде Джо розбіжності, я написав назад йому наступне.
Ви маєте рацію, це час обіду, і вони сідаючи вечеря. Фраза, "до перерви хліба," є colloquialism, що
означає "сидіти і вечеря".

Хліб, дієтичні staple
Основним продуктом харчування стародавнього світу був хліб з Єгипту до Вавилону. Якщо вони
можуть дозволити собі що-небудь ще, вона була доповнення до хліб. Вони будуть сидіти за столом і
витягувати хліб на шматки а потім Замочіть у якомусь трава бульйон, дати хліб смак і полегшити жувати
хліб.
Цей термін, "ламанні хліба", в ніяк не припускає, якісь особливого випадку або святкування. Кожен
раз, коли ви сидите, щоб пообідати, ви зламав хліб.

День обраний учні
У своїй спробі надати підтримку в те, що він був сварку Джо прислав мені це.
"Якщо учні зібралися разом, щоб ламати хліб," визначає день обраний учні, щоб тримати
причастя, що наказав Господь.

Моя відповідь була наступною: я припускаю, що ви говорите про Таємна вечеря в вище пропозиції.
Так, вони зібралися разом, щоб спостерігати Пасху, і так Ісус зламати хліб тієї ночі і використання хліб і
вино як символікою представляють його тіло і кров Нового Завіту. Але ще до того, як Ісус дав ці
символікою, дванадцять були задіяні у вечері. Вони вже були залучені в порушення хліб. Я даю як доказ
наступний вірш.
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
Ви бачите, вони вже їли; вони вже почали порушення хліб. Правда, це був особливий випадок, Пасха,
але фразу відноситься до будь-який час ви сидите, щоб пообідати, не тільки для особливих випадків.
Багато хто, особливо в єврейському середовищі і в кілька італійських сімей, що вона мала вечерю з
того, що до цих пір сьогодні відносяться до сидячи вечеря, як порушення хліб. Потім я написав Джо.

Не пасху
На основі ваших аргументів, я можу тільки, припустити, що ви в увазі, що їжа говорив з була
Великодньої трапези, але якщо ви подивитеся на слова, які пишуться цієї конкретної їжі відбувається після
дні свята Опрісноків як показано в наступних вірші.
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
Ви бачите, пасху уже пішли і вони довелось відвідати Троаді, щоб провести сім днів туди.

Причина огляду для їжі
Причина, чому вони сидять вниз за цю їжу була, тому що вечір першого дня, це означає, що ця їжа
була після суботи і що на ранок понеділка, Paul готував залишити Троаді, щоб продовжити свою подорож.
Вони були просто сідаючи перекусити минулого до Paul був залишити.
Якщо ви подивитеся на контекст те, що в даний час обговорюється в діяннях 20 , ви побачите, це не
обід, що є предметом, а також той факт, що кілька учні зібралися, щоб поділитися їжі. Контексті або питання
про те, що Paul дає обговорення є маленького хлопчика, який падає три поверхи і вимовляється мертвий, але
коли Paul піднімає його на руки його життя повертається до нього. Paul показує, що як і інші Апостоли, він
теж можна воскресити Мертвого.

Хлопчик упав
Решта дискусії, включно з першого дня їжа є контексті чому Paul був присутній, коли хлопчик йому, і
що це було, тому що хлопчик сидів в уразливому плашкові прислухаючись до що Paul було сказати, які
привели до його падіння.
Джо потім просить такі питання, як і раніше з метою надання підтримки його твердження, що це був
перший день дотримання суботи.
Питання дійсно має бути, чому вони вибрали перший день тижня?
Моя відповідь на це питання полягає в наступному: це річ, вони не вибрали що-небудь. Paul,
перебування в Троаді була завершена, і наступного ранку він будуть залишати. Їжа не було нічого більше,
ніж вони сіли на вечерю.
Оригінальний пасху не було в перший день тижня. Якби Ісус зламав хліб Пасха (Чт або пт) і
призначені для того, щоб здійснити на той день, він буде мати сказав, що. Ні! Тоді чому не на
суботу?

Те, що Джо має на увазі вище має справу з тим, що Таємна вечеря як спостерігається Ісус та
апостолів стався в четвер або п'ятий день тижня. Це було після тієї ночі, коли Ісус був заарештований
старші храму. Потім, в п'ятницю, на наступний день і шостий день тижня, Ісус був спробував
засуджений і розп'ятий. Увечері шостий день, п'ятницю, Ісус був відсторонений від Хреста і поміщений
в могилі.
Він був, таким чином, вечір четверга, таємної вечері відбувся.
Як ви можете бачити, Джо є непохитна, що ті з цієї Конгрегація і Paul вибрав вечір перший день
тижня, як день дотримання суботи.
Бухгалтерія пасху дотримання не має нічого спільного з обліку суботи. Вони окремих випадках.
Пасха починається в день чотирнадцятий березня, але, що дата може статися на будь-який з днів тижня,
залежно від того, що рік. День оригінальний Пасху, як це вказано в книзі вихід, невідомо. Це не день
тижня, що має значення, однак, це чотирнадцятий і двадцять першого місяця березня, що має значення в
цілості Пасхи.
Моя відповідь на Джо виглядає таким чином:

Бог ніколи не встановлено, що Пасху, щоб спостерігати у будь-який день тижня, але що це було
проходити як тижневий раз за сім днів і немає необхідно не їдять Нагнітачі хліб протягом цих семи днів.
На десятий день місяця, що я розумію, щоб бути березень місяць, як ми зберегти календар
сьогодні пасху або звір, призначені для Великодньої трапези — бути прийняті і відокремлені від іншої
частини на чули.
Їжу або Пасха є підлягали чотирнадцятого дня у тому ж місяці. Тому, що перший день Великодня
того ж дня, що вони вбивають і їдять звір, який знаходиться на чотирнадцятий місяця, потім в останній
день Пасхи має бути сім днів пізніше або двадцять першого дня місяця.
Тому, що ці дні місяця і не днів тижня, вони змінюються з кожним роком. Виключено, що пасху
їжі може впасти на день суботній, але які не є стурбованість за дотриманням свято Великодня.
В тому, що ця їжа, яка йде Paul, не має нічого спільного з Великодня, і це не має нічого спільного
з суботи, в тому, що суботи вже був дотриманий, Джо всю аргументи вище не має сенсу.

Новий Заповіт
Це було б частину Старого Завіту. Але Христос був запровадження Нового Заповіту з
обіцянки. Він сказав, що він прийшов, щоб виконати, щоб не знищити. Новий Заповіт святкує
перемогу над смертю і могилу і нового життя, яка в Христі Ісусі. Причина, чому він зберігається
в перший день тижня є перший день також восьмий день = пленарний тиждень нового заповіту.
Ісус також дав нову заповідь "що ви любили один одного як я вас полюбив"
Джо приміщення в вище декількох речень є помилково. Джо каже, що в Новому Завіті,
дотримання сьомої суботи день більше не застосовується, принаймні це те, що я думаю, говорить, Джо,
тому що з створенням Нового Заповіту, новий день повинна бути використана для день суботній.

Як дані Богом
Бо якщо той перший заповіт був бездоганний, то слід немає місця були запитані за секунду. Для
пошук вина з ними, він сказав: "Ось приходять дні, говорить Господь, коли я зроблю новий Завіт з дому
Ізраїлевого і з будинком Юдиних: не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, коли я
взяв їх від руки, щоб привести їх з єгипетського краю; тому що вони продовжували не в свого заповіта,
а розцінюємо їх не,"Saith Господа. До євреїв 8:7-9
У вище віршах Бог дає причини, чому необхідні нові Завіт.

Тому що це заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого після тих днів, говорить Господь. Я
поклав мій закони в своєму розумі і писати їх в їхніх серцях: та я буду їм Богом, а вони мені буде народ.
До євреїв 8:10
Як я вже говорив багато разів на цій сторінці, ви повинні прийняти слово Боже як правда, ні
збільшення все, що сказав Бог, а також зменшується від усього, що Бог сказав.
За словами вище розмовною Бога щодо нового заповіту немає не говорити про суботу, таким
чином, опозиції до слова Божого припустити, що те, що Бог сказав: в будь-якому випадку відноситься
до ведення сьомий день суботній.

Визначення виконати
Я можу тільки припустити, як так багато християн, які я говорив, що Джо є плутають, значенні
цього слова, "Fulfill".
Ісус прийшов, щоб виконати, але Джо, здається, не розуміють визначення fulfill. Щоб виконати
означає, що довести до завершення. До повного щось не означає що зара
з сталося з точки, що робить його застарілі, але це його з
авершений до точки, в результаті чого в стан ідеал
ьний використання або призначення .

Притча про таблиці
Я використовую наступні Притча краще пояснити тільки те, що зміст слова виконати.
Там був теслею, і він був введений в експлуатацію для створення нової таблиці для сім'ї, яка
наймає його. Після роботи на столі протягом декількох днів, він повинен був він сидить догори дном, на
свій робочий стіл, три з чотирьох ногах додається, коли він був покликаний геть піклуватися про інших
chore.
На даний момент у таблиці можна назвати таблиці, але це були завершені, в тому, що з трьома
ногами, буде досить стабільним, використовувати як таблицю, вона є неповною.
На Карпентер повертається до роботи з обробки таблиці в пару днів. Як тільки він вкладає
четвертої ногою і надає таблиці лаку, він стоїть він на підлозі. Тепер здійснюється за столом, і вона має
функції таблиці, як є прямим призначенням. На Карпентер приніс таблиці до завершення і тому
виконала його контракт.

Ісус виконує
Десять заповідей самі по собі є неповними. Вони не відображають повноту, хто є Бог. Бог є сума
загальна його особистої честі, його особистості і його морального характеру. Десять заповідей список
шість з Богом моральні риси, але є й багато чого іншого.
З появою Ісус Христос Ісус навчає кілька більш моральних імперативи, які стосуються
безпосередньо перші шість, але не очевидно, поки ви вивчаєте і прийшов, щоб зрозуміти, хто і що Бог і
все, що він відстоює.
Шість моральних імперативи наведені в десять заповідей є наступні:
Ти будеш творити не вбивство,
Не чини перелюбу,
Не кради,
Не свідкуй неправдиво,
Честь матері і батька твого
Ти не будеш побажай.
Ці шість є лістинг ті речі, що Бог визначає як гріховної. Ісус не додає до списку те, що грішний,
натомість викладає плюсом про те, що Бог визначає як добрі та праведні.
Ми повинні комфорт тих, хто сумує або іншим чином у тяжкому становищі,
Тих, хто лагідні буде знати, нагород,
Голодні для праведність і справедливість, поблагословив,
Тих, хто дає милосердя іншим поблагословив,
Ті, хто чисте в серце поблагословив,
Ті, хто миротворці поблагословив,
Те, що Ісус навчав дає визначення слову "праведність," в той же час, це дає більше розуміння
щодо того, яким є Бог, його особистості і його морального характеру.

Як Бог
Якщо ви об'єднайте ці речі, вчив Ісус з моральної імперативи перераховані в десять заповідей, ви
отримаєте повний і виконав визначення, хто є Бог, але також ви отримаєте повне визначення Бог хоче,
щоб що своїм дітям має сподобатися.

В тому, що Ісус виконує закону, який стосується Десять заповідей, вони все ще застосовуються,
включаючи дотримання сьомий день суботній. Бог є everlasting до вічної; його особистості і його
морального характеру є незмінним, як Бог, вічний, так теж є Закону Божого вічне.
Господь встановив суботи, як він працював, щоб створити цей Всесвіт. Кожен день 6 днів
творіння є інший стандартний блок створення сім день тижня, і коли Бог відпочив і сьомого дня, він
увінчана тижня його Святий суботній. Це буде незмінним, оскільки цей Всесвіт залишається.
З якої причини Бог б змінити його Святий день відпочинку, просто тому, що він є встановлення
нового заповіту? Суботи за межами заповідей, включені в пакти, вона є частиною Божого Десять
заповідей, який є кодифікації Закону Божого склалась було задовго до того, як Бог створив цей Всесвіт,
і задовго до Бога приніс перший ізраїльтян з Єгипту.

Слово Боже
"Сьомого дня", але суботній Господа, Бога твого: Вихід 20:10
Я не знаю про вас, але я приймаю, що слово Боже є істиною, і те, що Бог має промовляв повинні
бути підкорився. В тому, що немає місця в Біблії, де Бог заявив, що в перший день тижня його суботній
день, тому я повинні продовжувати прийняти, що вище вірш є істинним і правильні слова Божого.

Пам'ятайте: Ісуса не просто сказати він міг виповнити закону, але він також виконати
пророків. Скажіть, у чому Ісус виконує пророків? Ви можете пояснити мені те, що Ісус означає, що коли
він говорить про пророків у цьому моді?
Бог показав мені відповідь на це, і я включив його в уроках.
Я надані вам, читачу, обговорення зазначених так, що ви хочете бачити на розуму встановити,
хто піддаються на обман сатани у прийнятті сатани брехати, що субота є перший день тижня. Все, що
Бог викликала бути написано в Біблії говорить мені, що Субота, як наказав Бог, слід дотримуватись
сьомого дня тижня. Я не знайшов нічого в Писанні, де Бог або Ісус дає команду або інструкції, що
стосуються перший день як день суботній. Ви вважаєте, як насправді, слово Боже, або ви вважаєте, що
слово сатана як істина. Безсмертний душі висить на волосині.

Ісус спростовує перший день переконання
В кінці Субота, як він почав на світанку дня першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та
інша Марія побачити на Господнього. Matthew 28: 1

Ви розумієте, що таке бути тут говориться: "врешті-решт суботи?" Ви бачите, ці слова говорять
нам, що Субота була завершена. Потім слова йти розповісти нам більше інформації, "іяк вона почалася
до світанку до перший день тижня." Суботи, торгівля закінчується і ніч дає шлях до світанку.
Я задати питання, "коли це проходить цієї зорі?" Цей вірш говорить нам, "на перший день
тижня." У цьому вірші Бог робить його ще раз дуже ясно, що перший день тижня, не Субота, тому що
Бог говорить нам, що суботи закінчено, і що перший день тижня, ми знаходимося на початку.
Продовжити спростувати сьомий день як день Святого Бога і дотримувати перший день тижня,
як Субота, після цього, показується говорить мені, що сатана має дуже потужне утримання на вашому
серці і розум.

Внески за Єрусалим
І коли я прийшов, кожного ye повинен затвердити вашого листа, їх буде я посилаю довести вашу
щедрість до Єрусалиму. І якщо бути відповідають, що я йду також, вони піде зі мною. Я Коринтян
16:3-4
Повернення тепер писаннях Paul, ми як і раніше з метою чому Paul доручив людей захоплюються
спортом і ті галатійських відкладіть внесків для людей з Єрусалиму.
Тепер я прийду до вас, коли я повинен пройти через Македонія: бо я пройти через Македонії. І це може
бути, я буду дотримуватися, так і зима з вами, що ви може принести мені про моє подорож
whitersoever, я йду. Я Коринтян 16:5-6
Paul направив лист коринфськими постановки на внески і тепер пояснює, що це його намірів
повернутися опосля до зими з ними, але що він спочатку повинен приймати внески до Єрусалиму.
Для я не побачать вас зараз шляхом; але я сподіваюся, щоб побути деякий час з вами, якщо Господь
дозволу на. Я Коринтян 16:7
Але буде залишитися в Ефесі до П'ятидесятниці. Бо двері великі дієвий відкрив мені та багато
противників. Я Коринтян 16:8-9
П'ятидесятниці це день святкування дня, що Дух Святий прийшов після апостолів Ісуса Христа.

Paul дає вступ інших
Наступні вірші не мають нічого спільного з Paul, проповідь вчення Ісуса Христа, але є вступ
інших у Христі, що йдуть до коринфського і з цієї причини, у мене немає коментарів надати.
Тепер якщо Тимофій прийти, побачити, що він може бути з вами без страху: бо він діє роботу
Господа, як і я також. Хай ніхто не тому зневажають йому: але проводити його назад у світі, що він
може прийти до мене: бо я дивлюся на нього з братів. Я Коринтян 16:10-11
Як зворушливо наш брат Apollos, я сильно бажаного йому прийти до вас з братів:, але його волі не було
взагалі приїхати в цей час; але він прийде, коли він повинен мати зручний для вас час. Я Коринтян 16:12
Дивитися ye стояти у вірі кинути вас як чоловіків, бути сильним. Нехай ваші все бути зроблено з
благодійності. Я Коринтян 16:13-14
я благаю вас, браття, ye знаю, будинок, дім Степанів, що це перші плоди Ахаї, і що вони мають
залежні від себе, Міністерство святих, які ye коріться до таких і всім, helpeth з нами і laboureth. Я
Коринтян 16:15-16
я радий, що пришестя дім Степанів і Fortunatus і Achaicus: за те, що вистачає з вашого боку, вони
поставляються. Бо вони мають оновилася, мій дух і вашим: тому ви усвідомлюєте їх, що такі. Церков
Азії вітаю вас. Акіла і Прискилла вітаю вас набагато в Господі, з церквою, що в їхньому будинку. Всі
брати вітати вас. Вітають ye один одного Святим поцілунком. Привітання мене Paul з моїм власних
рук. Якщо будь-яка людина любить не Господа Ісуса Христа, нехай буде анафема Маранафа.
Благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з вами. Моя любов буде з вами у Христі Ісусі. Амінь. Я
Коринтян 16:17-24
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