Працях Paul
Глава 8
Робити роботу Господа
Бо ми знаємо, що якщо наш земний будинок у скинії були розпущені, Божа будівля, будинок, не зроблено
руками, вічне на небесах. До Коринтян 5:1

Пам'ятайте: Paul жив і проповідував у той час як храму в Єрусалимі все ще стояв.
Будинок у скинії що Paul говорить про храму в Єрусалимі, і що це будується цегли та мінометних а в
руках людини, може бути розпущена, тому що це будується не Богом.
Божа будівля відноситься до скинії Бог, що на небі.
Для цього ми стогнуть, щиро бажаючи бути славою нашого будинку, який є з неба: Якщо так що будучи
зодягнутися ми повинні не вдалося знайти голий. До Коринтян 5:2-3
Коли Paul говорить про те, одягнений, він не розділяє сорочку на спину, але й загорнутий в любов і
милість Бога Всемогутнього.
Те ж саме з посиланням на будучи голий, це не гола тіла, але голий, віра і праведність Бога.
Ми стогнати, ці речі, тому що як Святим Богом, ми втрачені і самотні в цьому світі забруднюється брехні
сатани і обманів.
Бо ми, які є в цій скинії стогнуть, будучи обтяжені: не за це ми буде неприкриті, але одягнений, що
смертність може бути поглинена життя. До Коринтян 5:4

Ми, які знаходяться в скинії, ще раз відноситься до храму в Єрусалимі.
Ми є обтяжені , тому що тих пір, як ми живемо в смертельну нерівності, ми стояти шанс відстають від
лордів праведність, і бути коротким шансів знайдені негідним небеса і життя вічне, проковтнув до
життя .

Частина землі і неба частина
Зараз він, що hath wrought нас того, що Бог, який також дав нам завдаток Духа. Тому ми впевнені,
завжди, знаючи, що, хоча ми вдома у організму, ми відсутні від Господа: (ходимо вірою, не видінням:) до
Коринтян 5:5-7
Бог створив людину тварина землі, а потім підняв людина, з живий дух, мати потенціал неба. У вірі, ми
впевнені, що хоча ми смертельно проводяться землі в нашому смертному тілі, ми відсутні від Господа і вічне
життя.
Ми віру, Дізнайтесь про Господа, хоча ми ніколи не бачив його, маючи впевненість, що нашу віру, ми
вчасно будемо з Господом.
Ми впевнені, я кажу а скоріше готові бути відсутнім з організму і бути присутніми з Господом. До
Коринтян 5:8

Хоча ми тіла і тому заборонено в'їжджати на небо, ми б вважаю за краще бути відсутні тіла і
представити на небесах.
Тому то ми праці, що, будь то подарунок або відсутні, ми може бути прийнятий його. До
Коринтян 5:9
Ще раз слова Paul щоб зрозуміти що він усвідомлює необхідність "Робота" у пошуках Господа,
що ми може бути прийнятий його. Знову я кажу, не просто говорити говорити, зателефонувавши себе
християнином, ви повинні йти прогулянки, працюючи по відношенню до досконалості в собі, що в Бога.

Добре чи погано
Для нас всі повинні постати перед сидіння судження про Христа. що кожна людина може з'явитися
речей робиться в його тіло, за що він вчинив, будь то хороший чи поганий. Знаючи тому терору Господа, ми
переконати людей; але ми явне Богові. і я також сподіваюся явне у вашу совість. II Коринтян 5:10-11

Знаючи моралі Бога, щоб знати Закон Божий. Вони єдині в те ж саме. Як ви можете бачити, Paul
показує, що ми не є вільними помилки, і що ми будемо судити за що вчинив Він, будь то хороший чи
поганий. Якщо ви вважаєте, що ви благодаттю просто визнавши Ісус ваш Спаситель, то чому Paul
говорить нам, що ми будуть оцінюватися за ті речі, що ми робимо. Якщо ви погано вас будуть
оцінюватися відповідно, якщо ви робите добро, так само, неважливо, що ви заявив, що Ісус Спаситель,
важливо те, що ви і як ви живете. Ви взяли Божого моралі, або ви все ще живуть своїм життям, як ви
будь ласка?

Розглянути це: Сатана не хочу, щоб дати поклоніння Богу, якщо в його кажу вам, що ви
тільки повинні оголосити Ісус ваш Спаситель, і в цих знань не надавати прислухатися до Божого моралі,
то ви будете судити як погано, ви не гарний, і сатана переміг. Благаю вас всіх, вважають справжній
слово Боже, як написано в Писанні і знати вічного життя, вічної смерті це єдина альтернатива.

Слави в центрі
Бо ми високо оцінюємо не себе до вас, а дати вам привід до слави від нашого імені, що ви, можливо, дещо
на них відповісти яких слава за зовнішнім виглядом а не в серце. До Коринтян 5:12

Paul робить вагомий аргумент проти тих, хто думає, що вони тільки повинні оголосити Ісуса своїм
Спасителем, і вони зберігаються. Коли ви слави за зовнішнім виглядом, вам дарує славу Бога й Ісуса з
губ, але ваші дії перебувають в опозиції до заповідей і моралі Бога.
Тільки тоді, коли ви дізнаєтеся і потім жити за моралі, вчив Ісус, вам покаже що ваша любов
поставляється з вашого серця.
, Але це повинна бути заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; "Після"тих днів, говорить
Господь, "я буду покласти мої права в їх всередину частин і писати в їхніх серцях; і Бог, і вони повинні
бути Мій народ." Єремія 31:33
Те, що Бог говорив тут є, що його Закон Божий закон, десять заповідей, будуть написані на серця всіх,
що, Святим Богом і вони будуть називаємо Господь Бог їх, і він буде називати їх своїм народом.
Питання: ви хочете, щоб поклонятися Богу Творця, або ви хочете жити в задоволень цього світу. Ви
можете мати й інше, але ваш пріоритет має бути жити в Божому моралі спочатку і віддати славу Богу,
бо все, що він дав вам.
Ті, хто вважають, що вони є вище закону, я прошу вас, чому тоді Ісус, Paul і інші Апостоли займає так
багато часу і зусиль, проповідуючи послух Законом Божим, якщо ми вже збережено?

Ісус умер за всіх
Для того, ми бути поруч з себе, це до Бога: або будь ми тверезий, це для твого справи. Заради любові до
Христа constraineth нас; Оскільки ми, таким чином, судити, що якщо один умер за всіх, потім були всі мертві:
до Коринтян 5:13-14

До першого пришестя Ісуса не було ніякої надії примирення з Богом. Всі, хто жив і помер не було ніякої
надії, що було Воскресіння на вічне життя. У цей факт, увесь людський був вже мертвий, на цей раз земному
житті було витрачено, і не було ніякої надії вічного життя.
Перед тим, як Ісус, Бог не передбачено шлях до спасіння, навіть ті, хто жив у правді, що моральний
Заповідей Божих, не було ніякої надії Воскресіння.
Тому що Ісус умер за всіх нас, всіх нас тепер є шлях до Бога. Тому що Ісус помер, ми всі померли, і тому,
що Ісус воскрес у вічне життя, так теж все у нас надію і потенціал вічне життя.
Щоб дістатися до Бога, ми спочатку повинні ходити цього шляху життя, яка заповнюється з багато
перешкод та пасток. Брехні сатани і обманів, ці пастки, тому це належить робити вам дізнатися Божу істину, так
що можна розпізнати пастки сатани.
Якщо ви дізнаєтеся і потім жити за десять заповідей, вчення Ісуса, то брехні сатани буде проявлятися до
вас, і шлях буде менш важким.
Що він умер за всіх, що вони, які проживають повинні не Відтепер жити собі, але йому: які гинув за них, і
воскрес знов. До Коринтян 5:15
Слова: "Відтепер не треба жити собі", є посиланням жити так, ніби це єдиний сенс і після того, як ви
помрете, він знову для вас.
Слова: ",але до нього, який помер за них" означає, що ми повинні жити за вченням Ісуса і більше не до
себе.
Тому то звідси вперед знаємо ми жодна людина по тілу: так, хоча ми були знати Христа тілесний, але
зараз Відтепер знати, ми його не більше. До Коринтян 5:16

Хоча Ісус ще не ходив серед нас, ми його знав у плоті, але Ісус залишив землі, здійснюється вгору в
хмарах і на небо, тому ми знаємо, вже знав його. Через те, що він навчав ми можемо Однак пізнати
Ісуса, через робити роботу Господню, вивчення, дослідження і навчання.

Мета хрещення
Тому якщо хто в Христі, він є новим творінням: старі речі є помер; Знайте, все це стається новим. До
Коринтян 5:17

Бути у Христа є нова істота, який означає, що так само, як Ісус говорить нам, у:

Ісус відповів і до нього сказав, «Поправді, поправді кажу тобі,""Коли людина народиться згори,
то не може побачити Божого Царства." Джон 3:3
Коли ви приймаєте вчення Ісуса і вірити у воскресіння і обіцяють вічне життя, ви вважаються у
Христі. При цьому трансформації віри (Віра) ви також буде проходити через зміни в собі. Старі ви
маючи були схильні до гріха, як і всі ми, але старі, у вас немає догляду, які стосуються, або якщо ви не
байдуже, ви не будете знати, як виправити помилки.
У вчення Христа у знання, отримані від навчання собі у вчення Ісуса, вам буде показано як
уникнути гріха, і ви, тому що ваші перетворення, потрібно робити те, що ви повинні уникнути гріха. Ви
переходите від людини землі з лише земні заклопотаності людина духу, з турботою безсмертної душі.
Вам буде змінено. Як Ісус каже: "Не може побачити Божого Царства," тільки тих, хто пройти через це
перетворення матимете шанс з підете до неба.
Коли ви отримаєте хрещення, ви зробити це лише після того, як ви прийняли вчення Ісуса як
вірно і правильний спосіб жити своїм життям. Знаючи всі моралі, що Ісус навчав тим самим знаєте як це
було, що ти був грішником, і з цього моменту потрібно прагнути, щоб більше не гріх. Колись це
розуміння і прийняття проявляється в вас, то, коли ви робите довічної прихильності з Богом, проходячи
через хрещення процес.
Хрещення водою є символічним Шута, що ви йдете через so як нагадайте собі прихильності до
Бога, і це також показати Бога вашу прихильність Божого моралі. Від точки, що ви хреститися Бог буде
спостережень, ваші дії і чи дійсно ви бути вірним вашу прихильність. Хрещення водою є лише
символічною, в очікуванні того, Бог хрестити вас у справжній хрещення Духом Святим.

Помирився через Ісуса
І всі речі, які від Бога, що hath примирив нас до себе Ісусом Христом і нам дав Міністерство примирення.
До Коринтян 5:18

Перед Ісусом людина може не бути помирився до Бога через гріхи Адама. Гріх Адама був гріх
проти Святого Духа, який Ісус говорить нам, це непрощенним гріхом.

Пам'ятайте: як я показав в уроках, гріх Адама була не що він з'їв забороненого плоду, але
що Адам приймаються брехні сатани як правду і слово Боже як брехня.

З Ісусом Бога більше не судді людина, гріхи батька, але кожен з нас судять по нашу власну
хороші речі, а також наші власні погані речі. Це тому що це причини, що, через Ісуса Христа, ми були
нам дав Міністерство примирення.
Wit, що Бог був у Христі примирив світ до себе, не приписувати їхніх прогріхів їм; і вчинив нам слово
примирення. До Коринтян 5:19

Ісус є Христос, бо Христос є сутність Бога Отця. У що Бог у Христі, тому він викликав, що
людина може тепер Ісаї. Це ще раз через обіцянку Бога-Ісуса, що в перетворення в віру (Віра) всі
чоловіки можуть Ісаї Отця. Звірки буде привести до порятунку, а це веде до спасіння.
Бог-не приписувати їхніх прогріхів до чоловіків, тому що Ісус говорить нам, що він не
прийшов, щоб судити світ, але, що через Ісуса на світ спасся. Івана 3:17

Послами за Христом
Зараз, то ми, послів, для Христа, як ніби Бог благаю вас нами: ми молимося ви Христа службу, ye Ісаї
Бога. До Коринтян 5:20

Коли Paul каже, ми є послами за Христом, я дотримуюся думки що Paul має на увазі апостолів
якої він входить до групи, як бути послами за Христом. Але я не думаю, що цей ambassadorship
виключно для апостолів. Другий заповідь Ісус наказує, що ми як перетворює на віру також повинні
продовжити роботу з Ісусом, що робить все, які перетворюються відповідальність проповідувати
Божого Царства і вчення Ісуса. Наскільки я стурбований тим, що робить нас усіх послів.

Ви гріх?
Бо він вчинив його гріх за нас, котрий був без гріха; що ми може здійснюватися Божої праведності в
нього. До Коринтян 5:21

В тому, що Дух Божий проживав у організму Ісус, Ісус був не в змозі гріха, тому Paul говорить
нам, що він не мав гріха. У його смерть Ісус узяв на гріх, тому що тільки ті, хто злі або гріх померти.
Якщо ви одержали прощення ваших гріхів Богом, то ваші гріхи будуть не більше, ви більше немає гріха,
тому що ви увійти в Царство Небесне і мати вічне життя. Якщо ви гріха і не покаялися, потім ви
залишаєтеся гріха, і тільки смерть чекає на вас.

Якщо після того, як ви йдете через процес охоплює вчення Ісуса і ви потім хрещення, тоді Бог
прощає гріхи, то ви не гріхи, які ви мали колись будучи повністю позбавленими, на основі
випробувального.
Якщо ви повернетеся до стежки і commit нові гріхи, не тільки зробити нові гріхи засуджувати
вас, але ваші старі гріхи будуть вам повернені. Якщо ви зробили обіцянку, яка є те, що зобов'язання, але
потім повернутися на свої обіцянки, то ви розповідаєте Бога, що ви насправді не означає, що після
всього, що ви збрехали. Якщо ви нещирим у вашу прихильність до Бога, то він не має ніяких підстав
простить вам ваші гріхи, тому його прощення є випробувального для інших вашому Земне життя. З тієї
хвилини, що ви повністю присвятити себе життя, як Ісус навчав, а для іншої частини вашого життя, ви
повинні прагнути правди і видалити себе з гріха.

Одержують ласку пустою
Ми тоді, як робочі разом з ним, благаю вас також що ви отримаєте не Божу благодать, надаремно.
До Коринтян 6:1
Paul благав з нами, коли ми дали благодаті Божої, почути про це від когось або прочитавши та
вивчивши його в Писанні, або буття зворушені на Святого Духа, як це було Paul, вжити прислухатися до
Божого слова і не ігнорувати або спростувати це.

Пам'ятайте: Ісус сказав: «бо багато хто так назвати, але кілька обраних. Matthew 20:16
Коли Бог пропонує вам його про милість через його благодаті, прийняти його з вашого серця,
душі і розуму, що-небудь менше і ви буде одним з тих, що називається, але не вибрано.
Бо він каже, "я почув thee у часі визнаному, та у дні рятування мають я succored тебе: Дивіться, зараз
являйте допустимий час; Ось, зараз являйте собою день рятування." До Коринтян 6:2

Не думаю, що цей час говорив на сьогоднішній момент Paul, що вона прийшла і пішла. Знаю, що
на період, що Бог називає в кінці часів, яка тягнеться від до народження Ісуса і в цей день. Таким чином,
зараз саме час і для вас, це коли ви запрошені Бога, якщо ви відкидати чи ігнорувати, то часу минуло
для вас, а також спасіння.
Розглянути питання про вашій особистій ситуації, коли ви зараз читаєте ці слова, ви прийняли
слова у Писанні як слово Боже, ви приймаєте що моє пояснення і тлумачення Писання є правильним і
тому запропонують вам Богом, для я впевнений, але раб Божий, його пророка. Якщо ви згодні, що ці
слова, написані на цій веб-сторінці є дано мені Богом і не мої власні слова, то пропозицію було

зроблено, коли ви почали читати, і в свою згоду ви примиритися з вашим батьком, Бог на небі; Слава до
Бога і його милосердя. Амінь.
Давати ні злочину в що-небудь, що Міністерство не бути звинувачений: але у всіх речей, затвердження
себе як міністри Бога, у багато терпіння, в скорботи, в предмети першої необхідності, затьмарень, в смужку, у
imprisonments, у tumults, у праці, у перегляді жіноче, в посту в; за чистоти, знання, довготерпіння, за доброту,
Святим Духом, любов нелицемірну, через слово правди, за силою Бога, шляхом броню праведности праворуч і
ліворуч, честь і безчесті зло звіт і хороший доповідь: як ошуканців та все ж правда; як невідомий та ще добре
відома; як вмирає і ось, ми живемо; як карали і не загинув; як сумні але завжди веселі; як убогі ще робить багато
багатих; а що нічого не мають, але всім володіємо. До Коринтян 6:3-10

На вище кілька віршів, є реферування, які є Paul і жертви, які він зробив вільно, що ті, хто читав його
слова можуть знайти віри і через віру в Боже спасіння.

Важкий шлях
O ye Коринтян, наш рот, відкритий до вас, наші серця збільшені. До Коринтян 6:11
Наш рот, відкритий вам: , є посилання на проповідь, що Paul бере участь в надії на зближення з тих, хто
хотів слухати. Через Paul в проповіді, його серце вирощується з любов'ю до всіх, хто бачити правду слів говорив
Paul і доводиться ближче до Бога, через його
Ви не straitened в нас, але ye straitened у свій кишечник. До Коринтян 6:12

У word протоки визначається як: ситуації, які складно або включ
ає в себе роботу у важких умовах. Протоки шлях, яка
наповнена перешкодами і вигинів і поворотів, не лег
ко ходив.
Тому що Paul є сказати, що ви не ходити цей важкий шлях через нього (Paul), але прийнявши
віри в Ісуса Христа, розміщення себе цей шлях протоки (важко).
В тому, що шлях є важким, вона надає підтримку те, що я говорив раніше. Думати, що просто
заявляючи Ісус ваш Спаситель, як ваш шлях зробив важко? Якщо з іншого боку як я кажу, слід

працювати або прагнуть вчитися і вчитися Божої Святого Писання, то це аспект цей час важкий
шлях, ви згодні?
Тепер для островам надолужить в тому ж (я говорю з як мої діти,) ви також східноєвропейські. До
Коринтян 6:13

Слово "островам надолужить" означає: платити чи надати компенс
ацію за, щоб зробити покарання за збитку, нанесено
го. Якщо ви грішіть, ти ображатимеш Бога. Він дав нам свою правил поведінки; вони відомі як
Десять заповідей. Коли ви порушити заповіді Бога, ви розповідаєте Бога, що відкидають його правила і
тим самим відмовитися від нього. Це образа для нього, чому, тому що він дав вам життя, що у вас, він
дав вам душа піднімається ви над іншими тваринами землі, в обмін на ці awesome подарунки, він
запитує, що ви його слухають і дати вашого поклоніння тільки йому і ніяка інша. Що ви відхилити це
показує неповага до Бога. Неповага хтось так само, як сказав їм, що ви ненавидите їх. Це тому що це
причини, що, коли ви перетворюєте на віру як проповідували Ісуса, ви дали островам надолужить
Богаі тим самим показали покаяння в ваш образ.
Бути збільшена це піти від втрачені душі в світі гріха і за
лежить від аморальність сатани, нічого, крім смерті
з нетерпінням чекає, щоб у дитини світло з неба, як
вашого будинку і вічне життя, як ваша нагорода .

Ходьби окремо від nonbelievers
Бути ye не схилялися під чуже ярмо з невірними: для яке спілкування праведності з беззаконням? І що
причастя hath світло з темряви? До Коринтян 6:14
Це йде разом з те, що обговорювалося раніше. Ми, хто є Бог святих відрізняються від тих, хто не вірять і
тому не про істинну віру. Ми тому повинні тримати себе частини соціально від nonbelievers, таким чином, щоб
запобігти бути заплямований будь-яких помилкових поклоніння, вони можуть брати участь у.
Як було сказано раніше, проте, ми все ще повинні співпрацювати з nonbelievers з метою показати їм
правду про нашу віру, через наш приклад.
І що Конкорд hath Христа з негідний? Або яка частина хто вірує з послугами невірними? До Коринтян
6:15
Негідний є колишній популярні язичницького Бога. Бути язичницької є поклонятися сатані.
Слово "Конкорд" визначається як: мирного співіснування завдяки уго
ді, дружні відносини, або миру чи договору миру.

Що Paul задає є "те, що угода Ісус має з сатани". У Бога є договір з сатани, ні? Бог був стані війни сатани
і сатана з Богом, починаючи з перед lied сатана Адама і Єви. Їх війни не бився зі зброєю, з гарматами й бомбами,
але зі словами правди й брехні.
Слово "невірних," визначається словник, як: хтось з не релігійна людина .
, Але останнім часом він визначається як: тих, хто не вірить, як ти вважає
ш. Якщо ваш Віруй правильний, то всі інші вважає, повинні
бути неправильним і тих, хто слідувати ті неправильні в
важає, тому невірних.
Що Paul, отже, питаючи, яку частину правдиву віру в Бога-Ісуса, хто-небудь є які в на nonbeliever?

Те, що Бог потребує
Бог дав зрозуміти, як воно дається в наступні вірші.
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і йти і
володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Ye повинен додає до: слово, яке я наказую тобі,
ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам.
Второзаконня 4:1-2
Прислухатися є звернути увагу на щось. Так Бог говорить всім, хто читав ці слова, звернути увагу на всі
постанови його і його судових рішень, які є Десять заповідей і вчення Ісуса.

Слів: ",який я навчаю вас" посилається на той факт, що Бог через своїх пророків та книги, що
писали Пророки, вчить нас те, що Бог команд і вимагає від нас.
Слів: "для їх робити," команду від Бога, що ми підкоряємося і жити, що весь слово , яке він Бог
розповів нам.
Що ви можете жити посилається не земному житті, але, щоб ви могли жити життя вічне, що
тільки може бути надана, якщо ви коритися те, що Бог вчив і наказав з вас.
Ви не повинні додати до: слово, що я наказую вам ні ye повинен зменшити нічого від неї
посилається на той факт, що слово Боже є досконалим, самі по собі і вимагає не бути додано до неї або
віднімається від нього. Для вас, щоб зробити це видаляє слова від того, що забруднення, що Бог має
промовляв і як такий блюзнірство, слово Боже.

Що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам, яка абсолютно
очевидно для мене, що Бог має намір і вимагає, щоб ми додержували Десять заповідей. Бог говорив, і
його словами, ясно, що тоді ви коритися, що, то ви вірите?

Те, що угода щодо ідоли
І те, що угода з ідолів, храм Бога? Бо ви храм живого Бога. як Бог сказав, "я буду зупинятися в них і
ходити в них; і я буду їм Богом, і вони повинні бути Мій народ. До Коринтян 6:16
Ідоли є божкам зроблені рукою людини в людина власної
уяви .
Не ідолів дозволяється в храм Бога, тому що ідолів є немає життя, і не мають розуму або думки.
Ми людини – діти Бога і як такої наші органи не є наші власні але храм Духа Божого,, і Бог живе в
кожному з нас, Бог прогулянки в кожному з нас.
Ідоли є не життя, тому Бог не може перебувати в них, але у нас, дітей Божих є життя, так що Бог жити в
нас.

Сини й дочки Бога
Тому то вийти з-поміж них і бути відокремити, говорить Господь і чіпати не нечистого; і ви будете
отримувати і буде батько unto ви, та ye повинен бути Мої сини і дочки, промовляє Господь Всемогутнього. II
Коринтян 6:17-18

Ці вірші йти разом з те, що я говорив раніше щодо як євреї було заборонено вводити будинків
язичників. В цих віршах Paul ще раз дає про визнання провини, як тільки ви перетворити в віри;
призведе до видалення себе від всіх контакт з церкви сатани. Церква сатани є церкви, які не
дотримуватися всі десять з десяти заповідей. Це включає в себе всі церков, які дотримують неділею як
суботи, що є прямим порушенням Четверта заповідь Божу.
Ці два вірші є єдиним місцем, що я знайшов до сих пір в моєму дослідженні Біблії, де Бог
відноситься до синів і дочок. Звичайно це щось письмово за Paul і навіть хоча я бачу ці вірші як говорив
з Богом, навіть так, Paul введення його особисті упередження, жінки в цьому.
Як я вже пояснював перед, Бог не бачить назовні аспект людини, тільки всередину або духовний
аспект людина. Таким чином, немає не статі. Ми є всі сини Бога, не сини і дочки.

Очистити себе
З таким чином ці обіцяння, коханому, давайте очиститися від усіх нечистот тіло і дух, вдосконалення
святиня через страх Божий. До Коринтян 7:1

Як я вже пояснювалося раніше, Paul має намір, що святі Бог тримати себе відокремлені від всіх інших не
віри, nonbelievers. З метою чистоти думки і запобігання стає обдурять це вірний і правильний, де
згромаджень та інших вузлів віри, підставі відбуваються.
Як я також пояснив, це обов'язок та відповідальність al, хто святих Бога, щоб йти вперед і просвіщати
людей не вже у дух Господній, прийшов до і прийняти той дух. Це може бути зроблено тільки коли ми
будемо вести. Це пряме згодні з тим, що Paul проповіді.
Ісус сказав апостолів, щоб виходити на вулицю і доручити інших, євреїв по-перше, то потім
поганам. Як послідовники Ісуса Христа ми повинні не робити як і Ісус?

Отримувати вченню Ісуса
Отримання нами; ми образили немає людини, ми зруйнували немає людини, ми маємо шахрайства жодна
людина. До Коринтян 7:2

Тринадцятого вірша – запит Paul що там, де він або іншими апостолами йде, що ким би вони
стикаються, вони отримують свої слова і прийняти прислухатися до їх. Paul продовжує заявляти, що
вони розмовляють не з будь-яких очікувань компенсації в земних нагороди або чайові, але вільно для
всіх, хто буде слухати.
У читанні цього або будь-який інший з тих, хто писав, що Бог змусило мене написати, я не
просив про або я прийму будь-які відшкодування або пожертвування. А Ісус відказав: "я даю вільно, ви
теж повинен дати вільно." Саме з цієї причини, чому я не просять внесок на цій сторінці, а також це
буде коштувати для вас, щоб отримати доступ до будь-якого з есе, які я надав написати Бога.

Не засудив різанину, спровоковану
, я не цього засуджувати вас говорити: бо я вже говорив, що вартніші в наших серцях померти і жити
з вами. Великий мій сміливості мовлення до себе, великий мій glorying з вас: я наповнений комфорт, я
впевнений, що перевищує радісне скорботі. До Коринтян 7:3-4

Вище Paul ще раз дає Слава до себе, numerating все, що він і інші Апостоли пережили довести
всім, хто буде слухати слово Боже. У цій Paul є також смиренність сам, як приклад Духа, що інші, хто
слідував може емулювати.
, Коли ми прийшли до Македонії, наше тіло було без відпочинку, але ми були неспокійні забезпечив; без
були бої, в зоні були побоювання. До Коринтян 7:5
Тим не менше, Бог, що скорботі тих, які кинули вниз, втішав нас за прихід Тит: і не надходять тільки
його, а розради вчиться він був втішали у вас, коли він сказав нам Серйозне бажання, ваші траур,
гаряче розум до мене; так що я радів більш. До Коринтян 7:6-7
Ще раз я поділяю зі словами використовує Paul. Paul висловлює рішучі його щастя, що ці люди
повинні бути гаряче до мене, беручи до уваги, це не їх любов Paul, що важливо, він був тільки messenger
від Бога. Що слід порадів за Paul є, ці люди отримали перетворення через вчення Ісуса Христа, який Paul
тільки повторений. Я розглядаю це як марнославства в Paul, особистості, що й інші заперечення, я
показав вам, змушує мене незручним щодо пристрасть, Paul має славу Божу, або його власної слави.

Доведені до покаяння
Для хоча я зробив тебе з літерою, на жаль, я не покаялися, хоча я покаятися: я зрозумів, що ж послання
вчинив ви Вибачте, ніби це але за сезон. До Коринтян 7:8
Очевидно, люди коринфського, брав участь у помилка в їх культу, і Paul мав направив лист до них,
догану їх їх слайд із правдиву віру.
У цій Paul говорить, що він Вибачте за посилаючи їм догану, але радісний, що на догану приніс про
покаяння і виправлення про те, що вони були помилково.
Тепер я радію, не що ви були Вибачте, але що ви sorrowed до покаяння: бо ви були зроблені Вибачте
після благочестиво манері, що вчинити й прийняти збиток нами в нічого. Бо смуток діє покаяння до
спасіння, щоб не бути покаялися: але горе світ діє смерті. До Коринтян 7:9-10
Для ось цей того, що, ye sorrowed після за благочестиво сортувати, що акуратності, вона ковані в вас,
так, що очищення себе, так, що обурення, так, що страх, так, що шалений бажання, так, що запал,
так, що помсти! У всіх речей ye затвердила себе бути чіткими в цьому питанні. До Коринтян 7:11
Тому що вони були помилка і були догану за свої помилки, вони дізналися від на догану а також з що
навчання стає сильнішою у вірі.

Отже, ніби пишу тобі, я зробив це не для своєї справи, яка зробила неправильно, ні для його справи, які
страждали не так, але, що наш догляд для вас в очах Бога може здатися вам. До Коринтян 7:12
Коли хорошим батьком дисциплін чи Доган їхні дитини, це з любов'ю, з надією і наміром, що дитина
дізнається, що вони зробили не так і що освіта не повторить їх про помилку знову.
Так занадто, Paul виглядає на всі ці згромаджень що у нього участь у формуванні. Його догану
призначалася через кохання не гнів.
Тому ми були в ваш комфорт втішала: так і надзвичайно більш зраділи, ми на радість Тита, тому що
його дух був оновилася за всіх вас. До Коринтян 7:13
Мої знання Писання обмежується тим, що Бог дав мені читати і вивчати, таким чином, я впевнений, про
те, хто є Тит. Від редакції, я підозрюю, що він був convert Ісуса, через Paul, і як Paul написала листа до
цієї Конгрегація осуду, Тит, які були прийняті лист і тоді залишався допомогти повернути прихожан до
правдивої дороги Христа.
Якщо я мати хвалився, що-небудь до нього з вас, я не соромно; але як ми промовляв всі речі вам по
правді кажучи, незважаючи на це наш хвастощі, котрий я зробив до Тита, можна знайти істину. І
його всередину прихильність більш рясні до себе, в той час як він remembereth і послухом ви всі, як зі
страхом і трепетом ye прийняв його. Я радію, тому що я впевнений, у вас в усьому. II Коринтян 7:14-16

Органу влади Божого
Покаранням за прибуток
Тепер I Paul себе благаю вас, лагідністю і лагідність Христа, який в присутності дуже бази
серед вас, але відсутність впевнений, сміливі, до вас: До Коринтян 10:1
Слово «напівжирний» визначається як: готова і прагне до лиця небезп
еки або пригода з почуттям впевненості і безстраш
ність.
Тому що Paul не з цими людьми, він повинен бути сміливим і сильний у наданні покарання
помилки і несправедливості в Згромадження практики.

Фраза, хто в присутності є база серед вас, означає, що Парафіяни має по його база вчення Ісуса,
але вистачає, тому Paul відчуває необхідність покараю з жирний впевненість, що Парафіяни вчитися
Paul, критику і змінювати їх практиці.

Жирним шрифтом проти деяких
Але я благаю вас, що я не може бути сміливим, коли я присутній при що впевненість, яким я
думаю, щоб бути сміливим проти деяких, які думають про нас, як якщо б ми ходили по плоті. До
Коринтян 10:2
Щоб плоті відноситься до скориставшись на особисті ті пози
ції органу, щоб досягти свого роду особистої вигод
и за рахунок інших .
Очевидно, є деякі, які є голос скаргу що Paul або інших з Paul якимось чином скористалися
заповіту.
Для хоча ми ходимо у плоті, ми не війни, тілесний: для зброї нашого не тілесної, але міцна Богом
на зруйнування сильних тримає; лиття вниз фантазії і висока все, що exalteth сама проти знання про
Бога і приведення у неволі кожної думки Покора Христа. До Коринтян 10:3-5
Моє розуміння того, що ці три вірші говорять є що Paul захищає себе, пояснивши, що він Доган
тих, хто молиться за потреби в його зусилля, щоб перемогти впливом сатани на деяких заповіту, не всі.
Цим я бачу необхідності обов'язок Paul, тому що Історія показує, що з часом, церков,
встановленому апостолів падіння від вчення Ісуса і до помилкових Євангелії сатани.
І того, як у готовності до помсти всі непокори, коли ваша ж слухняність виконується. До Коринтян
10:6
Paul використовує слово "помста", але насправді Paul не помститися тим, що б узурпувати
Парафіяни шляхом впровадження практики, які не Христа, але замість цього, Paul, дає листи
попередження, на зборах, усвідомлення ними тих під впливом сатани.

У Христі або обдурять
Робити ye піклуватися про речі за зовнішній вигляд? Якщо будь-яка людина довіряти собі, що він є
Христа нехай йому про себе думаю, що це знову, які, як він Христа, незважаючи на це ми Христа. До
Коринтян 10:7
Ви дивитися на речі після за зовнішній вигляд? У цій Paul просить дуже важливе питання.
Дати думки до нього на хвилину і вирішити, якщо ви робите чи ні.
Коли ви дивитеся на іншій особі, що ти бачиш? Ви бачите своє волосся, їх особи, одяг, вони є Варінга,
прямо? Вони назовні аспект цієї людини. Вони справді не розповісти вам багато чого-небудь про
людину, такі, як особистості або морального характеру. Щоб виявити ці приховані аспектів, особи,
потрібно познайомитися з ними краще спочатку.
Те ж саме коли справа доходить до розуміння Святого Письма. Коли ви читали вірші, не взяти його за
номінальною вартістю (зовнішній вигляд), але дати думав про те, що було сказано і дозволяють її
контексті, як це пропонується в вірші, що приступити і слідувати після один в питанні.
Якщо ви читав навіть трохи про те, що я запропонував як спосіб пояснення, я думаю, ви помітили, як
зламати кожен вірш і препарувати їх таким чином, щоб дістатися до істинний сенс того, що він
говорить. Я закликаю вас зробити те ж саме в дослідженні Біблії.
Якщо яка-небудь людина довіру до себе, що він Христос в Хай про себе думаю, що це знову: В
цих словах Paul говорить нам, те ж саме, що я говорив з початку ці пояснення Біблії. Якщо ви вважаєте
себе бути християнином, ви повинні переглянути себе і те, що дійсно означає бути послідовником
Христа.
Коли ви слідувати за Христом ви не після людина, тому що він більше не виходив серед нас, так що це
таке, що ви прямуєте? Не правда ли, що ви будете слідувати повинні бути все, що Ісус навчав? Коли
Христос сказав: "я" "прийшов знищити", то ви повинні визнати, що і знаю, то що Ісус не завантажено
Десять заповідей непридатних для, якби він він удасться знищити їх, але Ісус сказав: "у мене є" не. "
Якщо Ісус не має, і ви ще вірять, що Десять заповідей більше не мають влади над вами, то ви не є
послідовником Христа.
Це-це те ж саме, що Paul про що говорить. Якщо ви Христа, що ви повинні робити, і жити, як навчав
Христос, зробити, і жити по-іншому, щоб свідчити про Христа.

Повноваження для науки
Хоча хвалюся, дещо більше наших, орган, Господь нам дав, для науки, і не для знищення, я не повинно
бути соромно: що я не може здатися, як ніби я б жах вам листа. До Коринтян 10:8-9
Бо хоча хвалюся, дещо більше наші повноваження , є способом Paul, встановлення його право
критикувати і лаяти тих, хто молиться.
Що Господь дав нам повчання: "Edify"-це: поліпшити мораль хтось, ч
ерез освіту і знань.
Що Paul письмово це, що він був даний роботу з виховання іншим моралі Бога, як учив Ісуса Христа.
Не для вашого знищення: Це робота усіх вчителів збільшити знання своїх студентів, виховуючи
їх в темі наймач вчитель є навчити. Це те ж саме з Paul; Він отримав роботу Ісус проповідувати
Євангеліє Бога, як учив Ісуса Христа, не доводити їх плутанини, (знищення), але довести їх розуміння.
я не повинно бути соромно: що я не може здатися, як ніби я б жах вам листа. Тому що це
був Ісус, який дав Paul цю роботу, його нема тому для Paul соромитися якщо Paul відчуває потребу дати
застереження для тих, хто помилково.

Живлення від Бога
Для його листи, сказати, вони, є вагомі і потужний; але його тілесного присутності слабким і свою
промову ганебною. До Коринтян 10:10
Для його листи, кажуть вони, вагомі і потужний; Paul, спосіб сказати, що коли Ісус говорив, слова,
сказані були заповнені з вагою Бога і були потужним через них в даний час слово Боже.
Бut його тілесного присутності є слабким і його промови ганебною . Воно не може бути, це
було його слова Ісуса, що Paul має на увазі, але щоб Paul в мовлення. Очевидно, Paul не думаю, що його
словесне промови були як зрозуміло або придбаним через означає, що він призначений, а також його
слово Святого Письма. Я особисто можу співчувати це, Бо уста мої не говорити з ясністю мої письмові
слова.
Дозвольте таких послугами думати, що це, що, таких як ми знаходимося в слово за буквами,
коли ми відсутні, такі будуть ми бути також на ділі, коли ми присутні. До Коринтян 10:11

Ці слова підбадьорення і застереження, написана Paul мати тієї ж мети Paul за відсутності від
заповіту, як би його вимовлені слова були він присутній говорити їм.

Мудрий приймає вмовляння
Бо ми сміливо не робимо самі номера або порівняти себе з деякими, що високо оцінюємо себе:
але вимірювання самі по собі і порівнюючи себе між собою, вони не мудрий. До Коринтян 10:12
Би подякувати себе, є подумати собі повний без необхідно
сті подальшого навчання або знань, це відомо як зарозумілість і
зарозумілість, такі люди, як правило, помилково більше, ніж вони є правильними.
Якщо вам оцінити, що я писав про в ці уроки та розділи з цієї веб-сторінки, відомо, що ви вже
мали і не поспішати, щоб слухати і дати розгляду те що я пишу, тому що це не так, як ви вже зрозуміли,
то це вас, хто Paul виступаючи в тринадцятого вірша.

Слово Боже є істиною
Ми не буде похвалитися речей без наша міра але у міру правило, що Бога hath поширені серед нас,
заходи, щоб досягти навіть до вас. До Коринтян 10:13
Що Paul говорить, є те, що ми, станом на, тих, хто шукає для наслідування Ісуса Христа, не будете
повинні не похвалитися речей на основі наших власних знань, але міра те, що ми розуміємо проти те,
що Бог Ісус говорить нам, і коли ми розуміємо, що всупереч тому, що Бог Ісус говорить, ми повинні
відмовитися від наших власних розуміння і обійми як правда те, що Господь Ісус говорив.
Таким чином, ви показуєте, що ви визнаєте й увіруєте, що слово Боже є істина і все інше, є брехнею.
Бо ми не себе розтягувати за межі наша міра, як ніби ми досягли не вам:: бо ми прийшли так далеко як
вам, і в проповіді Євангелія Христового: не хвастощі речей без наша міра, тобто, іншими чоловіками
праці; але мають надію, коли підвищується вашу віру, що ми повинні бути збільшені вами відповідно до
наших правил рясно , проповідувати Євангеліє в регіонах за межами ви а не для того, щоб хвалитися їм
ще одна людина лінії з речей, які готують до наші руки. II до Коринтян 10:14-16
Моє розуміння що Paul говорить, є, що Paul йде проповідувати словом Бога-Ісуса в сіл та громад, де
слово Боже ніколи раніше було звіщено і будь-хто інший. Я припускаю, що він має на увазі будь-який з
інших апостолів. Paul подальшого говорить, що він проповідує не своє Євангеліє, але Божому Євангелії,
як учив Ісуса.

Але хвалиться, нехай хвалиться Господом. До Коринтян 10:17
Не він, що наказав Господь: сам затверджено, але кого Господь наказав Господь:. До Коринтян 10:18
Це не той, хто проповідує, що затверджується Бога, але що він спочатку наказав Бог.
Якщо я, вирішивши бути міністр Писання вирішує це від себе а потім я виходити на вулицю і поступово
починають проповідувати іншим, моє розуміння Священного Писання, то це не з волі Божої, і швидше
за все, тому що я інтерпретувати засновані на моє власне розуміння, я будуть проповідувати,
помилково, але якщо, і тому, що Бог Ісус прийшов до мене і наказав я повинен піти і проповідувати
Священного Писання , то це Бог Ісус, який дає мені розуміння і як така має силі Бог Ісус позаду мої
слова.
Вище я дав неначе це мені, що Paul про що говорить, і я вважаю, що це, а також інші пророків, свого
часу, але Paul також говорити про себе, з тим щоб забезпечити за баз для його владу від Бога-Ісуса і не з
його власного розуміння.

Попередження про помилкові Євангелій
Б Богу ye міг потерпіть мене трохи в моєму дурість: і дійсно потерпіть. Бо я заздрю над вами з
благочестиво ревнощі: бо я мати підтримував вас один чоловік, який може представляю вам як цнотлива Діва
Христа. До Коринтян 11:1-2

Це було завдання всі пророки Бога, щоб навчати і дати попередження щодо брехні і обманів
сатана і його помилкові Євангеліє. В цих зусиллях були також займається апостолів Ісуса, Paul, будучи
одним з них. Їхня мета виховувати і тим самим перетворює всі, хто буде перетворено на віру (Віра) в
Бога через проповідь вчення Ісуса.
Те, що Paul говорив через його вплив на нас, які сприяли організації нашими перетворення, він є
ревнива, що ми буде залишатися в Бога і не потягнути за кого-то інше проповідував помилкових
Євангеліє. У ваші перетворення ви стаєте дитини Христа і дитина Христа, Paul наміром (Jealous), що ви
залишаєтеся.
Paul потім використовує подібними словами, як написано в інших місцях Біблії, "я мати
підтримував вас до одного чоловіка," який є посилання на святі Божому шлюбі до Ісуса Христа.
Paul має на увазі його згромаджень як "цнотливою Дев" бо як Святого Бога ви мити очищають
від ваших гріхів і тому Діви у вірі до Господа.

Напередодні була обдурять
Але, боюся, найменш будь-якими засобами, як Змій спокусив Єва через його простодушним, так що ваші
уми повинна бути пошкоджені від простота, яка в Христі. До Коринтян 11:3

Перед бесіді з змій Єви був дитина Бога. Це було лише після того, як Єва прийняв брехні сатани,
що вона впала від благодаті. Що Paul говорить, є в тому, що оскільки Єви був обманутий що хто-небудь
може бути обманутим. Знаючи це, Paul дає попередження, що ми могли б, будучи попереджений,
відбиватися від сатани, тонкі і іноді важко розрізнити досягнень. Я відсилаю вас до Божого трюїзм, як
спосіб тримати вас від падіння брехні сатани.
Якщо Бог говорив він, то ви знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог говорив він, то це правда,
Це правда, тому що це Бога,
Це Божий, бо Бог говорив він.
Якщо Бог не говорю це, то ви не знайдете його у Святій Євангелії,
Якщо Бог не говорю це, то це брехня,
Це брехня, тому що це не Божа,
Немає Бога, тому що Бог не говорю.

Інший Ісуса
Бо якщо що він прийде preacheth інший Ісус, кого ми не проповідував, або якщо ви отримаєте ще один дух,
який ви не отримали, або інша Євангелія, яку маєте не прийнято, ви також може нести з ним. До Коринтян 11:4

Бо коли, що він прийде preacheth іншому Ісуса, який є посилання на пророцтва Ісус, згідно з
яким Ісус попередив, що багато помилкових Ісуса б виникнути, обманюючи багато. Це не тільки
посилання на фактичне чоловіків, пророкування, будучи у плоті Ісуса, а інший Євангеліє, яке має звук
Євангелія, яку навчав Ісус, але забруднюється речей не говорив Ісус.
Тому що ці помилкові Ісус проповідувати слова що звук, як ті, що розмовляють Ісуса, багато хто
будуть виведені в цих брехні і далеко від справжній слово Боже. Причина Paul висловивши свою
стурбованість, це відбувається, тому що навіть у Paul в день, Сатана був вже активно працюють
спотворюють слова вчив Ісус.
Я бачу це як пророцтва Paul. В історії це дійсно сталося. Якщо ви читали уроки та інших розділах
цієї сторінки ви будете знати, хто і що антихрист. З цим знанням ви зрозумієте, що Paul пророкування

про. Анти Христос є церква сатани, засноване на помилкових сатани Євангелії і таким чином успішно
працює в потягнувши тих, хто думають, що вони дають поклоніння Богу від правдиву віру та в полум'я
прокляття.
Ісус говорить нам, в баченнях, враховуючи апостола Іоанна, що ті, хто не Дев жінок буде навряд
чи вдасться побачити і приймати по правді Божій, навіть тоді, коли це представляється їм на сторінках
Біблії. Таке влади, що сатана має над світом двадцять першого століття і в минулих століть.

Paul проповідує Ісус незабрудненій
Бо я вважаю, що я не був нітрохи позаду апостолів дуже chiefest. Але хоча я бути грубим, у виступі, поки
не в знань; але ми були ретельно явлені серед вас у всьому. До Коринтян 11:5-6
Paul визнає, що він не є на чолі з апостолів Христа і що його промови грубий або заплутаним, але що його
знання Божої, і те, що він проповідує тому проявом Ісус навчав.
Я скоїв злочин в abasing собі, що ви могли б піднесене, тому що я мати проповідували вам Божу
Євангелію вільно? Я пограбували інших церков, беручи заплата за них, щоб зробити вам сервіс. До Коринтян 11:78
Коли я був присутній з вами і хотів, я був платні щоб жодна людина: за те, що вистачає для мене
братів, що прийшли з Македонії поставляється: у всіх речей я зберігав себе від обтяжливого вам і так буде
тримати себе. Як Христа тому, у мене, жодна людина не повинен зупинитися мені про цей хвастощі в регіонах
Ахаї. До Коринтян 11:9-10
У цій Paul дає свідчення, він ніколи не взяла на благодійність від кого-небудь, і незважаючи на те, в його
подорожі, він взяв притулок від інших, він завжди спрацювали таким чином, щоб компенсувати той укриття.
Таким чином Paul обтяжливим нікому не було, і він має намір, що це, як він завжди буде з ним.
Приймаючи не благодійності про інших, Paul може тому проповідувати слово Боже і не бути підзвітні
будь-яка інша особа, що б будь-яким чином вплинути, те, що він проповідував.

Недоречна віра
Тому то? тому що я люблю тебе не? Бог знає. Але те, що я роблю, що я буду робити, що я може
відрізати приводом від них, що бажання випадок; що якої вони слави, вони можуть знайти навіть, як ми. Для
таких є помилковими апостолами, брехливий робітників, перетворюючи себе в апостолів Христа. І немає
Marvel; для сатани сам перетвориться, ангел світла. II Коринтян 11:11-14
Коли Диявол переконує його брехня, вони мають звук правду.

Пам'ятайте: Брехні, 90% правду і тільки 10% брехні. З цього простоти змусити людей повірити,
брехня, сатана не має жодних проблем у своєму бреше.

Бог говорить: Але, сьомий день – Субота Господа, в ній повинна робити ніяких робіт. Вихід 20:10
Навіть у випадку цієї заяви, зроблені безпосередньо з вуст Бога в четвертої заповіді, люди як і раніше
приймати брехні сатани, який говорить, що суботній день Господа в перший день тижня.
Ви не знайдете ніде в Святе Письмо, де Бог або Ісус дає інструкції або команду, це перший день тижня,
суботи Господа, ще далеко більшість християнин, вірити брехні сатани над Божої істини, навіть після того, як
вони були показані Вищенаведена цитата, а також інших доказів, від книг Біблії.

Ось чому проблема з цим . Бог є дуже специфічним і вимагає, що ми поклоняємося йому
точно, як Бог дав нам команду Повторення закону 4:1-2. Коли ми поклоняємося по-іншому, ми не даємо
поклоніння Богу, але сатані.
Сатана тільки необхідно змусити вас внести незначні зміни в як ви дати поклоніння Богові, тому легко для
нього, щоб обдурити вас і тягнути вас від прославлення Бога і в культ сатани.
Таким чином, це не велика справа, якщо його міністри також перетворені як міністри правди; закінчення
якої повинен відповідно до своїх робіт. До Коринтян 11:15

Що Paul говорять в цих віршах, що ті, хто проповідувати Євангеліє помилкових сатани і тим
самим Голяк вічний душ тих обдуреним буде нести повну гнів Божий, і їх кінця буде Пекельна вогню і
вічної смерті.
Paul говорить, що в наших прийняття сатани помилкових Євангелія, виявляється, сатана – як це
ангел світла, тим, отже, обдуреним. Як такої це важко, якщо не неможливо прийняти Божої істини,
каже, що ваш поклоніння є false і даремно.
Це не що Paul говорить, що Сатана буде фактично перетворена на Ангел світла, тільки що у
свідомості на обдуреним він матиме вигляд Ангел світла .

Ті, хто стали душі чоловіків
Щоб прославити Бога
Paul, апостолом, (ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих Його
воскресив) і всі браття зі мною, до церков галатійських: благодать вам і мир від Бога Отця і від Господа нашого
Ісуса Христа, що самого себе дав за наші гріхи, які нас визволити від злого світі , за волею Бога й Отця нашого:
для яких слава навіки і коли-небудь. Амінь. До галатів 1:1-5

Помилкові Євангеліє
Я диво, що ви так скоро будуть видалені з нього, що кликав вас в на благодать Христа інша Євангелія: не
інший; але там бути деякі, які вас турбувати і хотів би Христову Євангелію Христа. До галатів 1:6-7

Як і в останньому століть як Paul дав пророцтва, так що теж чи в дні Paul. Paul висловлюючи
його mystification щодо тих, хто тільки нещодавно перетворені до вчення Христа і ще будучи вводить в
оману, хто проповідувати Євангеліє іншим, що Paul і інші Апостоли Ісуса не проповідують.
Я бачу це як попередженням для тих з нас сьогодні, а також. If поки Євангеліє Ісуса є ще нові і
проповідував ті, що ішли за Ісусом, хоча він ходив по землі, можуть вже бути пошкоджені помилкових
Євангелія, то ви не думаєте, що після 2000 років брехні сатани, можливо навіть більш масштабним, ніж
тоді?

Збочення Христа
Перший Paul описує це як інша Євангелія, а потім rewords його, щоб пояснити, що немає іншого
Євангелія, але що ці інші проповідувати не є вірним вчення Христа, але збочення правди.

Питання обрізання
Так що ви зрозумієте, цей скарга Paul, обертається навколо питання про обрізання, не Заповідей
Божих. Обрізання в плоті є аспектом перший заповіт, що Бог зробив з Авраама, а також другий заповіт,
що Бог зробив з Moses і нащадки Якова, але не третім і нового заповіту. Ця дискусія, то не аспект чи ці
люди виправдовують Десять заповідей, чи ні. Вона є предметом обрізання в плоті, що Paul адрес в цих
віршах.

Буде проклятий
Але якби й ми або Ангол із неба, інші благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде
проклятий. Як ми говорили раніше, так сказати, що я тепер знову, "Якщо будь-яка людина благовістити інших
вам, що ви отримали, нехай буде проклятий." До галатів 1:8-9

Якщо ви пам'ятаєте від одного з моїх роботах, я показав через історичні документи, що є ті, в
історії, які пропагували доктрини, яка є опозиції до слова Божого. Як доказ того, що в суботу неділю
спостерігалася деякі Ранні християни, так тому, він використовував його як доказ того, що в суботу
неділю є потурання Бог дав одного з таких осіб.
Звичайно це брехні сатани, для ніде в Писанні чи написано, де Бог батько або Бог син дає
заповідь або інструкція, яке сьомої суботи день було відмінено, і що суботній звідси четвертий – це слід
дотримуватись в перший день тижня. Ця людина, д-р Hiscox, є, як Paul просто сказав, проклятий, для
проповіді лежать як істина.
Мій аргумент, що стосуються суботу неділю був, якщо він є потурання Богом, де він так
написано. Якщо ви хочете знати слово Боже, ви повинні шукати його в межах сторінки книги пророків,
нового та старого заповітів. Я шукав Біблії від початку до кінця, і я не знайшов ніде що Бог Отець або
Бог син дав команди або інструкція цей сьомий день суботній було відмінено і його замість його
переміщено в перший день тижня, нічого ніде.

Священик Thomas письменниця
Президент викупу коледжу, Римської церкви
Незважаючи на те, що Бог Ісус не оголошено сьомої суботи день, щоб бути скасовані на користь
перший день суботній, має Римської церкви.
За моєї божественної сили відмінити день суботній і наказую тобі, щоб святити, перший
день тижня.
Ви даєте послуху щоб Бог створення або людина?
З цю заповідь від Римської церкви, в на 300's а. д., незабаром після того, як Римської церкви був
створений імператор Костянтин усьому цивілізованому світі вклонився побожним згідно
командуванням Римської церкви.

Дозорного Католицька Церква Святої Катерини
Це перенесення суботи наказав Римської церкви потурання і аплодували 21 травня 1995
дозорного.
Можливо найсміливіші саме, найбільш революційні зміни церкви відбувалось в 300's
A.D. день, коли церква змінила Святий суботній день з суботи на неділю. Не від будь-яких
напрями відзначив у Святому Письмі, але за свою власну владу.
Я вважаю, що слово Боже є вищим; Таким чином, я знаю, що суботній неділю брехні сатани і так
я відхилити його. Тому що Римської церкви змінили суботи в прямій опозиції до слова Божого, він
забезпечує в мене на знання, що Римської церкви по суті анти Христос як промовляв за Daniel.

Пам'ятайте Божого трюїзм: Як Бога трюїзм говорить: Якщо Бог не говорю це, то це
брехня. У вище віршах Paul є надання підтримки це трюїзм і далі говориться, що ті, хто бере участь в
таких говорить буде знати повну Божий гнів, який є те, що в word проклятий тягне за собою.
Хоча Paul говорити про обрізання і не суботи, стоїть на значення, про тих, хто проповідувати
Євангеліє помилкові.

Paul проповідує Божої істини
Для я зараз переконувати чоловіків чи в Бога? Або зробити я догоджати чоловіків, бо якщо я ще, будь
ласка, чоловіки, я не був би рабом Христовим. До галатів 1:10
Paul немає на намагатися проповідувати ті речі, що люди хочуть почути, але проповідувати святі слова
Божого, навіть якщо слова Божого опозиції до того, що люди вірять тому що сатана помилкових Євангеліє. У
проповідь справжній слово Боже, Paul готовий прийняти ненависть інших, а не їх визнання, тому що він знає, що
це як це воля Бога.

Paul засвідчує істини
Але я підтверджую, що вас, браття, тобто Євангеліє, що було звіщено мене не після чоловік. Бо я не
отримали людини, ні я вчив його, але одкровення Ісуса Христа. Чули бо ви про моє останнього часу в євреїв
релігії, як що, крім виміряти я переслідував церкви Божої і це даремно: І вигоду в в юдействі багатьох мій рівних
в шахті власний нації, бувши традицій моїх батьків. До галатів 1:11-14

Paul каже, що він "Certifies" для нас, що є сказати що Paul дає гарантію та свідчення, що він
проповідує слово Боже, і що він не ніяких прихованих або особистої мотивації для проповідування її. У
його подальшого пояснення Paul надає підтримку те, що я вже говорив, як вона ставиться до євреїв і
сучасні день християн і їх зберігання звичаїв і традицій, на рахунок з і в прямий опозиції до Word і
Закону Божого.

Paul, освіти у Христі
Але коли він задоволений Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, щоб
виявити його син в мене, що я радився йому серед язичників; відразу ж я покладених не з плоті і крові: ні я пішов
до Єрусалиму до них, які були апостолів, що передо мною; але я пішов в Аравії і повернулись знову до Дамаска. До
галатів 1:15-17

Коли Paul відноситься до буття, відділене від його утробі матері, він не в даний час буквальне
але символічне.

Пам'ятайте: Paul був найнятий храм і визнає, отримавши фанатиком у відстоюванні своїх
звичаї і традиції; саме це він символізує як його утробі матері .
Я переконаний, що не Ісус з'явився Саул в це бачення поки по дорозі в Дамаск, він би ніколи не
перетворено, а Саул ніколи не стало б Paul. Саме через це одкровення, що привело до цього бачення,
зробленого Paul проявлятися навчань Христа, і це в його подальшого з'єднання з Ісусом в дусі Господа і
маючи були порушені за Духом Святим, що Paul, як і раніше проповідувати з повноваженнями Ісус а не
свою власну владу.

Пам'ятайте: визначення пророком Бога, "Той,

через кого Бог гово

рить". Paul є пророком Ісуса Христа, так що як Paul пише так ці слова, слова Христос Син Божий, з
незначними особисті думки, але як я вивів на світло.

Цікавість
Потім після трьох років я підійшов Єрусалим побачити Пітер і abode з ним п'ятнадцять днів. А іншого з
апостолів я побачив ніхто, зберегти James брата Господнього. До галатів 1:18-19
У цій Paul дає обліку процесу, він пройшов через після свого бачення від Христа на шляху до Дамаску і
свідчить про істину, що його освіти прийшли від Бога а не від будь-яких інших апостолів Ісуса.

У вище віршах це збиває з пантелику мене, " Зберегти James брата Господнього ." Існує не один, що
Paul або будь-які інші учнем Ісуса Христа, які не відносяться до кого-небудь ще, але Христа як "Господь", тому;
Це говорить про те, що James говорив з Paul був брат крові Ісуса.
Є одне місце, що я можу думати про те, де є припущення, що Ісус був брати і сестри, і що в наступні
вірші.
Хоча він ще говорив людям, ось, його мати і його браття стояв без, бажаючи говорити з ним. Matthew
12:46
Слово "братів" визначається як: Брат, але загалом вважає брати по р
елігії і обов'язково брати по плоті .
, Яка використовується в тринадцятого вірша, будь-хто, запропонував, що сенс є Брати по пл
оті тому, що Ісус відповідає перебираючи всіх присутніх, як його брати у вірі.
І він (Ісуса) відповів і сказав йому, що розповідав йому: "хто є моя мати? І хто мої брати? І простяг руку
до своїх учнів, він сказав: "Ось моя мати мої браття! Для whosoever повинен виконати волю мого Отця, що на
кидати те ж саме, мій брат і сестра і матері. Matthew 12:48-50
Ніде в Писанні, що я виявив, зберегти які написані Paul, дає пропозицію, що Ісус був брат, кров від його
мати Марія або шлюб від крок батько Йосип.
На тільки інші James що я бачив згадується в Новому Завіті є брат Джон, сина Якова. Я не можу повірити,
що Paul би звернутися до апостол James як брата Господнього.
Знаючи це, то зараз на цій James, що Paul говорить про, і це по суті означає, що Ісус є брат? Це потім
залишається цікавість до мене.

Знову Paul засвідчує
Тепер те, що вам пишу, ось кажу перед Богом, я не брехати. До галатів 1:20

Ще раз Paul свідчить, що ті речі, що він говорить і пише надаються йому від Бога. Я, наприклад
знати, це правда, бо я можу засвідчити, вам, тому що я, як Paul, отримувати мої інструкції від Бога і від
жодна людина, як зробив Paul.

ООН обрізані
Потім чотирнадцять років після того, як я знову до Єрусалиму подався з Варнава і взяв Тит зі мною
також. Я піднявся одкровення, і направляє їм цю Євангелію, яку я проповідую серед язичників, але приватної до

них, які були репутації, щоб не будь-якими засобами я повинен працювати, або біг, марно. Але ні Тита, котрий
був зі мною, будучи Грецька, був змушений обрізуватись: Галатів 2:1-3

Тепер ще раз Paul повертається предмет якої він писав Галатів, і що обрізання в плоті. Перший
Paul пояснює, нам що на початку свого служіння, він далі пішов, ті, з репутацією, з Варнава і знову
чотирнадцять років пізніше Paul знову йде до Єрусалиму з Тит і ще раз звіти щодо тих речей, які він
була проповідь язичників. Ті, репутації, інтерпретувати як апостоли та учнів, які
йшли з Ісусом .
Далі він пояснює, щоб не будь-якими засобами я повинен працювати, або біг, марно, це так
що він може перевірити з апостолів, що те, що він мав була проповідь була правильне розуміння вчення
Ісуса. Саме в цьому, що мають не було виправлено апостоли що він був не в помилці, заохочував його
продовжувати в тому, що він проповідував, тим самим, приймаючи, що яку Бог дав йому дійсно був як
Ісус навчав інших.
У цій Paul розповідає, що Тита, його компаньйон і грецьких, після того, перетворених на вчення
Христа, відчував ні докорів обрізання. Який інтерпретувати як Paul, спосіб сказати, що якщо хтось
відомий, як Тита, який проповідує Христа, не схильні обрізуватись, то навіщо робити ті Galatia
відчувають так схильний?

Фальшивих пророків
І які, за фальшивими зненацька приніс, які прийшли в тайкома шпигуни нашої свободи, які ми в Христі
Ісусі, що вони можуть принести нам в кабалу: до кого ми дали місце шляхом підпорядкування, ні, не за годину;
що істину Євангелія продовжуватимуть з вами. До галатів, 2:4-5

Paul звинувачуючи інших, які проповідував необхідність обрізання крайньої плоті як братами
фальшивими, і тому, що вони не підозрювали, що або люди Galatia не підозрювали, що ті, хто
проповідував були братами фальшивими, але це було через це помилкове Євангеліє, що Галатів
відчував, що не потрібно мати плоті обрізаний, незважаючи на те, що Paul раніше проповідував іншим
чином.
Я бачу це як спосіб Paul, говорить нам, що тому, що він отримує його інструкції від Бога а не від
чоловіків, що він проповідує є слово Боже в чистому вигляді і тому повинна надаватись як правда, тоді
як інші що проповідують всупереч Paul проповідує помилкові, оскільки вони не Бога в тому, що вони
проповідують, що саме на відміну від те, що Бог Ісус показав Paul.

Думайте про нього, як це, Бог говорить вам щось, так що таким чином ви знаєте, що це
правда, тому що розповідається до вас Бог, і ви знаєте, що це був Бог, тому що ви знаєте, коли Бог
говорить з вами. Потім хтось приходить і сповіщає про те, що опозиції до того, що Бог сказав вам. Ви
питання собі про те, чи Бог говорив вам чи ні, або ви покладатися на те, що ви знаєте, щоб бути слово
Боже і тому відкидати те, що це інша людина сказав вам як брехня?
Я був у цій ситуації, і я знаю, що коли Бог каже мені щось, оскільки це завжди піддається
перевірці в Писанні, (я завжди старанним в моєму дослідженні Писання), тому, коли хтось говорить
мені те, що не згодна з те, що я знаю, що Божа, я відкидаю його і спроба показати це інша людина як
вони помилково.
Це те, що говорив Paul. Він отримав його вказівки від Ісуса, так що він знає, щоб бути правдою,
яка тому говорить йому, що все, що говорив опозиції до те, що він був даний від Ісуса, повинні бути
сатани брехні, незалежно від того, хто це, що він говорить.

Пророк язичників
Але з них, які, здавалося чимось все, що вони були, вирізняє його незалежно від того, мені: Бога accepteth,
жодна людина особи за бо вони, які, здавалося чимось у конференції додав нічого мені: але навпаки, коли вони
побачили що Євангелія на необрізання було скоєно до мене, як Євангеліє, що обрізання було промовив Петрові;
(бо ковані дієво в Пітер апостольства обрізаних, так само був могутній в мене до поган:) До галатів, 2:6-8
Євангеліє від необрізання посилається на той факт, що Paul покликаний Богом проповідувати вчення
Ісуса язичників і не стільки до євреїв.
Євангеліє, що обрізання відноситься до того, що Пітер майже виключно проповідує до євреїв а не поган.
Я переконаний, що Paul є правильним стосовно до поган не потребують обрізуватись, багато завдяки його
відмінні обговорення в попередніх вірші, але в основному тому, що сам Бог говорить нам, що нового заповіту
тому, на відміну від той, що він зробив з наших батьків, і що він хотів би написати його закони на наші серця.
Тому що це заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого після тих днів, говорить Господь: я буде
покласти мій закони в свого розуму і писати їх в їхніх серцях: та я буду їм Богом, а вони мені буде народ. Іврит

8:10
Мені буде скасовано необхідність символічне призначення обрізання в плоті. У написанні його закони на
серце Бога місцях духовні розуміння цих законів на нас. Обрізання в плоті є не духовне, але тілесної або плоті.
Плоть гріха, духовний над гріхом, або від гріха.

Інструкції від апостолів
І коли James, Кифа та Іван, здавалося, стовпів, сприймається благодать, що була дана мені, вони дали
мені й Варнави праву руку стипендій; що ми повинні йти до язичників і вони аж до обрізання. Тільки вони б хотів,
щоб ми повинні пам'ятати за убогості. так само, який я також вперед робити. До галатів, 2:9-10

Paul продовжує пояснювати, що принаймні три стовпи церкви Христа погодився з Paul,
розуміння, і що вони погодилися, що Paul повинні проповідувати язичників, хоча вони проповідували до
євреїв. Paul, використання слова обрізання в цьому контексті означає, євреїві його використання
слово язичники відноситься до поган .
Єдине, що ці три апостоли наполягала на тому, що Paul проповідувати, як вони зробили, в тому,
що як Бог святих, зобов'язані надати допомогу тим, хто церкви Христа, який є бідними або підпадають
під труднощі. Саме це має прийти до відома як "християнин,- чи християнського благодійного."

Петро був винен
Але коли Петро став іти до Антіохії, я витримував його в обличчя, тому що він повинен бути
звинувачений був. Бо перед що деякі прийшли з James, він їв з язичниками: але вони вийшли, він зняв і відокремити
себе, побоюючись їх, які були обрізані віруючі. До галатів, 2:11-12

Передумали
Незважаючи на те, що Пітер спочатку домовилося з Paul щодо обрізання в плоті, десь в дорозі,
Пітер змінили свою позицію.

Плутанини в повідомленні
Paul пояснює, що, коли він зустрівся з Пітера в Антіохії, він витримав Петра до його особи, яка
є, сказати, що він перед Пітер лицем до лиця. У цьому протистоянні Paul звинувачує Петро, як
перебуваючи в неправильному і не є тим самим плутанину в повідомлення, що Євангеліє
проповідується.

Петра дії
Paul виходить на пояснити, що в минулому мали сидів і Петро ламати хліб з язичників в своїх
будинках, незважаючи на те, що закон про Moses заборонив його. Цей Paul дає як розуміння Петро

справжній слів говорив Ісус. Ще через тиск підведена Пітер James та інших єврейських новонавернених,
він поступилися їх волі, а не продовжувати, як Ісус, проповідував. Це пов'язано назад чому Ісуса, що
зветься Петром наПетрос,» за штуку рок, легко хитався, а не на "Петра," масовий
, чи космічне рок, твердо і впевнено.
Якщо ви пам'ятаєте від попередніх роботах мій, я показав, чому Ісуса, що зветься Петром на
Петрос, а не на Петра. Петрос, будучи шматок скелі, легко переміщувати або хитався, беручи до уваги
на Петра нерухомим рок космічних за розміром. Це потім дає розуміння того як Пітер можуть так легко
хитнувся думку чоловіків, навіть тоді, коли він знає, що слово Боже.

Пам'ятайте Божого трюїзм: Це, то наступним чином через Боже попередження щодо
слово Боже є істиною, і все, що сказано чи написано, що є згодні або опозиції до слова Божого це
брехня.

Лицем до лиця протистояння
Та іншими євреями, які так само dissembled з ним; жахнулися що Варнава також зруйнувалася з їх
удавання хід. Але коли я побачив, що виконували не uprightly істину Євангелія, я промовив Петрові перед всіма
відрікся, "Якщо ти, юдеянин бувши, живеш у спосіб, з язичників а не робити євреїв, чому compellest ти поган,
щоб жити, як євреї? До галатів 2:13-14

Paul показує, що оскільки Петро був розібраний істину Євангелія Ісуса, в його дії, що викликало
інші також потягнути. Це він сказав в обличчя Петра перед свідків. Очевидно, Варнава також
відсторонився від справжнім наміром слова Ісуса.

Вірити в Ісуса Христа
Ми, які є євреї, природи а не грішники поган, знаючи, що людина виправдовується не на добрі діла закону,
але вірою в Христа Ісуса, навіть ми увірували в Ісуса Христа, щоб нам виправдатися за віру Христа а не діла
закону: для по твори закон повинен ніяка людина не вирівняним. До галатів, 2:15-16

Закон не виправдовують
Я змушений підтверджуємо, що Paul говорить закону, і він не

даючи виправдання для

переконання Божим обіцянням. Де це написано в законі, де він говорить, що закон буде робити нічого
більше, що тримати вас від гріха? Ніде це сказати, що спасіння заробив з обліку закону.

Вирівнює за шириною віри
Тільки у вірі, яка народжується з переконання, що слово Боже є істиною і коли ви вірите і
розмістити вашу довіру в обіцянки і слово Боже ви потім виправдано, (виправдано, не буде збережено.)
Виправдання в ваше переконання, що обіцянки і слова Божого істини, чи не в і сам по собі
гарантує погашення або спасіння. Це все ще необхідно, що ви тримати себе вільний гріха, щоб заробити
спасіння. Щоб зберегти себе від гріха, спершу слід знати, що є гріх, і це може тільки бути відомі знання
і розуміння заповіді Бога і вчення Ісуса Христа.

Чи Христос привести нас до гріха?
Але якщо, поки ми прагнемо бути виправдана Христа, ми самі також знаходяться грішників, отже,
міністр гріхом Христос? Не дай Бог. Бо якщо я знову побудувати те, що я знищено, я зробити себе злочинцем.
До галатів, 2:17-18

Але якщо, поки ми прагнемо бути виправдана Христа, Я розумію, це означає, виправдання в
вашу віру, що слово і обіцянок Бога вірні, то ви також повинні усвідомлювати, що Боже Слово істини, і
будь-яке слово не говорив Бог тому помилкові.

Грішників є віра?
Ми самі також знаходяться грішників. Якщо ви вважаєте, що Ісус воскрес із мертвих, і що в
його воскресіння у вас надії на свій власний Воскресіння, то є виправданими в цю надію. Якщо в той же
час ви також послугами це або блудник і те, що він не змінює те, що ви вважаєте, ви не все ще грішник,
хоч маєте віру у воскресіння?

Жити в праведності
Якщо вище ситуації або будь-якої іншої кари проти Заповідей Божих підходить вашій ситуації,
то означає, що тому Христа-міністр гріха? Paul каже, "ні. Не дай Бог. " Вірити, що Бог тільки дає
вам виправдання в НАДІЇ на порятунок не самі по собі страхує спасіння сам по собі.
Що Paul демонструє, що ви все одно доведеться Живіть праведності, і праведність можна
заробити лише за забезпечення Заповідей Божих та забезпечення вчення Ісуса Христа.

Гріх знищив
Бо коли я будую знову речі, які я знищено, відноситься до гріха, які знищили через віру, але
перебудований, якщо зупинити ведення і живуть за законами Бог Ісус. Вірити є говорити говорити, live
життя праведність є йти прогулянки, або як Paul ставить його, якщо ви перебуваєте в дусі Господа, (що
вірити), то ви повинні також ходити в дусі, що означає жити в моральність Бога.
Те, що Paul говорив тут, якщо те, що Ісус, проповідував неправильні, а потім як-небудь з нас
виправдання в Христі? Христос вчили, що це через віру у воскресіння, що ми виправдані, та
переконання має справу з серця не з назовні знамена на нашу шкіру, як обрізання в плоті.
Якщо Пітер проповідує вірно, то Ісус був помилково, в те, що він проповідував, який мав право
як це пишеться в першому заповіту, якщо це бути true, то всі ті, що convert Христу потонули в гріхах.
Потім зводиться до цього, це Paul проповідує щодо правильного обрізання або є те, що Пітер проповідує
правильним?

Символізм в плоть
Бог зробив це ясно, що обрізання в плоті, але символізм, постійного фізичного нагадування
тримати Заповідей Божих.

Духовне пробудження серця
Що Paul проповіді в тому, що з появою Христа і Нового Заповіту, символізм був замінений на
справжній обрізання серця, як Бог призначив завжди з самого початку.

Мертвим в законі
За законом я впевнений, мертві до закону, що я може жити до Бога. Я впевнений, був розп'ятий з
Христом: тим не менше, я живу; ще не я, а Христос живий у мене: і життя, що я зараз живемо у плоті, живу
вірою в Сина Божого, який мене любив і дав самого себе для мене. До галатів 2:19-20

Для через Закон я вмер для закону. Як Paul і я говорив, мета закону тримати нас від гріха, і бути
вільним від гріха не гарантує вічне життя. У цьому тих, хто тільки дотримуватися закону, але не вірять в
слово Боже мати немає спасіння у Христі.

Якщо ви зрозуміти і прийняти, що законом, сам по собі надає тільки свобода від гріха, так що
якщо ви хочете, що я може жити Богові, то ви також повинні вірити виправдання походить від віри не
законом.
Для досягнення цієї мети, ви повинні прийняти, що я перебуваю розп'ятий з Христом. Через
закон буде знати тільки смерть, але у вірі ви буде мертвим все-таки я живу; ще не я, а Христос
живий у мене .
Це в віри або переконання Сина Божого, хто любить мене і дав самого себе для мене, що при
цьому у вас надії Воскресіння і вічне життя.
В віри народився, сподіваюся, але в збереженні заповіді Бога і, обнявши вчення Ісуса, ви буде
перевести ці надії на забезпечення вічне життя .

Пам'ятайте: Ви не зберегти добрі діла поодинці, ви також повинні вірити.

Ісус загинули марно?
Я не зірвати благодаті Божої: бо якщо праведність приходять законом, то Христос є мертвих марно.
До галатів 2:21

Paul стверджує, що якщо праведність приходить законом а не від віри, тоді Ісус дав його життя
марно. Закон існувала перед Ісусом і ще не було ніяких підстав в надії вічного життя, тільки в
переконанні, що Ісус воскрес із мертвих, ми маємо надію наше власне Воскресіння. Це в цьому віру і
вірі, що у нас є надія порятунку, не в цілості лише закону.

Пам'ятайте: Я кажу, в СПОДІВАЄМОСЯ, що відкуплення і спасіння, сама.
Це розуміють: Я знову відчути схильний зробити зверніть увагу, що закон щодо обрізання
в плоті прописано в перший пакт між Богом і Авраама і не один з аспектів десяти заповідей, ні вчення
Ісуса, тому коли я кажу, що ви все ще повинні тримати Заповідей Божих, обрізання в плоті ще не
включено як законослухняних.

Як отримав дух?
O дурні Галатів, хто hath зачарував ви, що ви повинні не противиться правді, чиї очах Ісуса Христа hath
був викладеного, був розп'ятий серед вас? До Галатів 3:1

Через ваші справи
Це тільки б я дізнатися з вас, отримав ye дух робіт закону, або шляхом слухання віри? Чи ж ви аж такі
нерозумні? Почавши в дусі, ви тепер зроблені ідеальний плоті? Ви так багато терпіла марно? Якщо це буде ще
марно. До Галатів 3:2-4

Через віру
Він таким чином, що ministereth вам Духа і діє чудес серед вас, хто робить він це робіт закону, або
шляхом слухання віри? До Галатів 3:5

Авраам вірив Бога
Навіть як Авраам увірував в Бога, це було призначено йому за праведність. Хіба ви знаєте тому що вони,
які є віри, так само є дітьми Авраама, а Писання, передбачаючи, що Бог виправдає через віру, проповідував перед
Євангеліє Авраама, кажучи: «У тобі всі народи, буде благословенний.» Так, то які бути віри Блаженні з вірним
Авраамом. До Галатів 3:6-9

Paul ще раз посилається на Авраама повинен надати підтримку практичним його розуміння
переконання як, який дає виправдання і не законом. Я змушений ще раз відзначити, виправдання не
означає, що спасіння, потрібно мати заповіді і закони Бога, інакше ви будете виправдовують викупу.
Цей Paul показав на принаймні двох випадках перед як добре.
Навіть як Авраам увірував в Бога, це було призначено йому за праведність.

Пам'ятайте: праведники повинні тримати Десять заповідей; Однак, Авраам перестали
Десять заповідей. Незважаючи на те, що Авраам не тримати Десять заповідей, як вони викладені, він не
був змушені зробити це, вони були Авраам не закони, щоб бути підкорився, але частина його власної
морального характеру. Це, оскільки вірив в слово Боже, так що Бог обліковані Абрахамс вірити як
праведності, не тому, що Авраам тримав Закону Божого, хоча він зробив, Авраам просто не знаю, що
його морального характеру Закону Божого.
Авраам був споріднену душу до Бога, і саме тому Бог запропонував йому стільки, якщо Авраам б
просто дати його поклоніння Богу і ні з одним з безліччю язичницьким богам.

Діти Авраама
Ви знаєте, тому що вони, які є віри, так само є діти Авраама. Справа дійшла до слід розуміти
протягом століть який дитина Авраама буде кров нащадком Авраама. Те, що цей вірш говорив мені, що
це історична розуміння помилкові. Бути дитиною Авраам мати віру, або вірити в слово Боже, і всі, хто
мають правдиву віру, чи є вони крові Авраам чи ні, є дітьми Авраама.
Є багато, бувши крові нащадками Авраама, які не вірять у Божі обітниці, ні у воскресіння Ісуса,
таким чином, вони не є дітьми Авраама у вірі Божі обітниці. Подумайте про це так само, як я показав
розуміння того, хто були крові нащадок Яків, але не були діти Ізраїлю. Так само Бог перейменовано
Абрам Авраамові, тому що вірив Авраам.

Для прикладу: Я не народився єврей, немає ні єврейська крові в мою РОДОВІД, тому я не
кров нащадком Абрам, але я дитина Авраама, тому що я вірю, що слово і обіцянок Бога як зробив
Авраама.
Писання, передбачаючи, що Бог виправдає через віру, проповідував перед Євангеліє Авраама,
кажучи: «У тобі всі народи, буде благословенний.» Тому що Бог прийняв Авраам включалося до
праведними через свою віру (Віра), встановлена Господом через Авраам що всіх, хто вірив і таким
чином вірив можуть бути виправдані у вірі. Будуть благословенні всі народи, які приймають і вірити в
Бога.
Так, то ті, хто від віри, будуть благословенні з вірним Авраамом. Будь ласка взяти до відома
що Бог говорить, що ті віри поблагословив, не погашені. Ви повинні прийняти слово Боже, які вони
отримують, поміщено не слова уст Божих. Ви можете заперечити, кажучи, що це слова Paul не Божої,
але пам'ятайте, Paul пророк Ісус, так що які він пише, як вона ставиться до Святе Письмо дає йому Ісуса.

Пам'ятайте: пророк є одним через кому Бог говорить; тому Paul, але короба з губ Христа
наші очі й вуха.

Закону, прокляті
Для стільки як з діла закону, прокляті: бо написано: «проклятий є кожен, що перебуває не в усьому, що
написано в книзі закону, щоб зробити їх". До Галатів 3:10

Якщо ви не тримаєте Заповідей Божих, то ви, прокляті, не тримати Заповідей Божих займатися
гріховної актів, і це що робить ви, прокляті. Праведники є збереження законів Бога; всіх, хто
неправедних прокляті.

Закон і віри, необхідні
Але, що ніхто не виправдовується, права в очах Бога, це видно: для, «праведний житиме вірою." І закон
не від віри: але, "людина це той житиме в їх." До Галатів 3:11-12

Навіть якщо ви живете за законом цьому тільки Бог не виправдує ви в надії на порятунок, тільки
з додатковий елемент віри ви потім виправдано, не гарантується, лише виправдані. Саме з цієї причини,
що євреї не виправдані в надії на порятунок, тому що вони не вірять, що Ісус воскрес із мертвих. Якщо
євреїв вірити, то вони більше не буде євреїв, але Бог святих.

Христа-Спасителя
Христос відкупив нас від прокляття Закону, ставши прокляттям за нас: бо написано: «Проклятий
усякий, усякий, хто висить на дереві,: "що благословення Авраам може виходити на поган через Ісуса Христа.
що ми прийняти обітницю Духа через віру. До Галатів 3:13-14

Paul потім знову пояснює, що закон прокляття, який пов'язує нас плоті цього світу, в той час, як
віра в Божі обітниці поступається віри, і дає віру спосіб вирівнювання тексту.

Пам'ятайте: благословення Авраама, що він вважав Бога, і це він зробив, перш ніж він знав
закон або був обрізаний.
Як ви пам'ятаєте, Ісус був розп'ятий з хреста, яка була побудована з дерева, і написано, що всі,
хто вмиратиме хоча висів на дереві прокляті, тому Ісус проклятий. Незважаючи на те, що Ісус
проклятий для маючи розп'ятий з дерева, у воскресіння Ісуса, що дана надії Божі обіцяння, тоді як закон
самі по собі не робить.

Збільшити і не зменшиться
Браття, я говорити після у спосіб людей; Хоча це, якщо не чоловічий заповіту, ще якщо вона
уточнюється, жодна людина не disannulleth, або addeth до нього. До Галатів 3:15

У цій Paul дає посилання на книгу Второзаконня глава 4 вірш 2, де Бог говорить нам, що він дав
нам як дати поклоніння йому, і що ми повинні виконувати його слово, не додаючи до них або

віднімання від них, який повинен сказати, що це не для людини, щоб змінювати, додаючи або
віднімаючи, яку Бог говорив , який я кажу це поставити слова в рот Бог. Тільки Бог може змінити його
словами, як і Ісус, в його обговорення, що стосуються деякі з десяти заповідей.

Один не багато
Тепер Аврааму та його насіння обітниці дані були зроблені. Він каже, що не і насіння, станом на
багатьох; Але одного та свого на насіння твоє, який є Христос. До Галатів 3:16

Щоб бути дитиною Авраам тому, щоб мати віру і тим самим вважають, як Авраам, так теж буде
насіння Авраама, хоча я не нащадок крові до Абрам, я насіння Авраама, бо я вважаю, і в моїй вірі я
вірю. Завдяки моїй вірі в вчення Ісуса і його воскресіння я тому виправдані в моєму сподіваюся
спасіння.

Сто тридцять чотири роки після Авраам
І це я говорю, що заповіт, який був затверджений у перед Бога в Христі, закон, який був дев'ятсот
тридцять років після, не disannul, що він повинен зробити обіцянку жоден ефекту. Бо якщо успадкування бути
закону, це не більше обіцянку: Але Бог дав Аврааму за обіцянку. До Галатів 3:17-18
Слово "Disannul" означає: "Скасувати", щоб знищити, або зроб
ити недійсним .

Що заповіт, який був затверджений до Бога в Христі відноситься до першого заповіту, але
закон не прийшов до 430 років пізніше, у другому заповіту, не скасовувати перший заповіту, яка була
заснована на віру Авраама, не на законі. Закон недійсними обіцянок Бога, що він зробив Авраамові.
Paul продовжує пояснювати, що якщо закон буде єдиною вимогою для успадкування вічного
життя, то успадкування не обіцянок Бога, але тільки за законом. Цей Paul вказує out введено
неправильно, тому що Бог дав обіцянку Авраамові через його віра в обіцянки не в його збереженні
закону.

Якою метою закону?
Тому то потім службовець закон? Воно було додано через беззаконня, поки насіння повинні прийти до
якого була зроблена обіцянку; і він учинений був Анголами рукою посередника. Тепер посередник не є для одного,
але Бог же один. До Галатів 3:19-20

Paul потім дає пояснення, чому Бог дав нам закон через Moses в першу чергу. Paul каже, що це
тому, що від Адама до Moses Аврааму, синів Адам переступили і перетворив їх спиною на Бога і його
заповіт.
Як було написано раніше, гріх є немає гріха, якщо Бог не підказав нам, що щось робити це до
гріха. В законі як вона дається нам в Десять заповідей, Бог роз'яснюють, що є гріх, тому Дана
розуміння того, що ми не повинні робити, але що більш важливо, що ми повинні робити, таким чином
Бога показали нам, як повернутися до нього і в кінцевому наші гріхи.
Ви розумієте, то що Paul говорять? Десять заповідей отримали людина, щоб ми б знали гріха. Ми
повинні знати гріх таким чином, щоб тримати нас від гріха і тим самим, добитися правди, бо тільки
праведники повинні увійти в Царство Небесне.

Ісус приносить спасіння
Тоді є закон проти Божі обітниці? Не дай Бог: для якщо було законом дано, які могли б дали життя,
поправді праведність повинні були бути законом. Але Писання hath прийшли до висновку, все під гріхом, що була
дана обітниця з віри в Ісуса Христа що вірять. До Галатів 3:21-22

Закон, як отримав Moses і всіх поколінь, починаючи з не недійсним або звести нанівець
обіцяють, що Бог дав Аврааму через віру. Закон полягає в запобіганні гріх до приходу насіння Авраама,
до якого зробив обіцянку. Всі ці покоління між ними не жили під обіцянку про вічне життя, тільки ті,
хто віру як зробив Авраама, виправдані свої надії викупу.
Це моє переконання, однак, що з Ісусом, всі, хто коли-небудь жив, які були праведниками в очах
Бога, зберігаються в Ісуса, навіть якщо вони жили до Ісуса.

Закон з вихователем
В наступному, Paul намагається дати повну роз'яснень про те, що він сказав нам вище.
Але поки прийшла віра, тримали ми відповідно до закону, заткнутися приходу віри, що мала об'явитись.
Тому то закон був виховником нас до Христа, щоб нам виправдатися вірою. До Галатів 3:23-24

, Але поки прийшла віра, ми тримали під законом. Закон є вихователем, що означає, що Закон
був даний нам таким чином, щоб навчити нас, як уникнути гріха. У законі визначається гріха, знаючи,
що є гріх, ми потім освічені в знаючи, як не грішити, саме в цьому що закон є в Бристоль.

Законом, сам по собі не дасть нам виправдання в надії на порятунок, але коли ви берете, що
права вчить вас і пару його з віра в обіцянки Бога, то ви мати віру, а потім ви виправдані в надії.
Закон все ще аспект цієї віри, але тільки, так що ви випадково не грішити. Якщо ти не відомо про
те, що гріх є, як ви можете знати, якщо ви грішіть?

Пам'ятайте: бути виправдано не означає, що ви зберегли або погашені. Викупу приходить
через віру і життя в праведності, праведність походить від бути вільним від гріха.
Але після того, як віра прийшла, ми більше не під виховником, бо ви всі сини Божі через віру в Христа
Ісуса. Для як багато хто з вас охристилися у Христа зодягнулися!. До Галатів 3:25-27

Є багато людей, які інтерпретують вище як Paul говорять, що у вірі, що ти вище закону, це брехні
сатани.
Paul не кажу вище закону, тільки що ви більше не під вчителя. Одним з аспектів набрання
законної віри охоплюючи моралі Бога, як зазначено в десяти заповідях, а також було дароване нам
Ісусом. Під час написання моралі Бога на ваше серце, то ви є частиною віри що Бог слово це по правді
Божій, знаючи, що це ви вважаєте, таким чином.
У вірі, що Ісус воскрес з могили, ви закінчили школу, так що вам більше не потрібний, навчання,
але це не означає, що все, що ви дізналися в даний час застарілих і непотрібних. У школі, ви дізнався,
що 2 плюс 2 дорівнює 4, коли ви закінчити школу, це знання ще цінне для вас і їх буде прибути раз, що з
цим знанням допомагає вам у житті. Теж саме відбувається з Закону Божого.

Знаю, що це: Ісус навчав моралі Божого Ісуса також викладав і розширив сенс шість з
десяти заповідей. У цьому викладав закон, таким чином, щоб сказати, що ви зберігаються у вірі тільки,
не брати до уваги те, що Ісус навчав.
Бути послідовником Ісуса Христа це жити так, як навчав він. Якщо ви є аморальним і відкидати
те, що Ісус навчав, то ви не послідовник Ісуса, навіть якщо ви даєте словах до одного. Якщо ви
whoremonger, що інша назва це, або на блудник, потім ви не є послідовником Ісуса, тому що ви живете в
прямій опозиції до того, що Ісус навчав.

Поставити на Христа
Paul потім йде, щоб дати кваліфікацію навіть на це. Для як багато хто з вас охристилися у
Христа зодягнулися. Поставити на Христа є прийняти вчення Христа і прийняти моралі, викладав в ці

вчення і налаштування вашої особистості і моральний кодекс, що Божа у відповідності. Спочатку
робиться це символічно, завершивши процес хрещення, що означає трансформації або Відродження, від
одного гріха в один Божий моралі. Тоді ви продовжувати процес навчання через дослідництво і
вивчення Святого писання та життя вашого життя, як Бог має намір, що ви живете і не в гріх, як ви
вгору по вашій хрещення.
Хрещення водою є символічним; це від вашого працює, яка є знову ж таки, процес і часу і

зусиль, яких ви займатися вчитися і прийняти слово Боже. Це виховуючи в Боже Слово, то
наявність виправдана Надія Бога хрестити вас Духом Святим та хрещенням що правда, в спасіння і
вічне життя.

Спадкоємцями обітниці
Немає ні єврей, ні Грецька, нема, ані вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої: бо ви всі один у Христі
Ісусі. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння й за обітницею спадкоємці. До Галатів 3:28-29

Як Paul намагався сказати, що раніше, насіння Авраама це не кров ліній, які показують, як
нащадок Абрам, але у ваших вірити в Боже Слово, що ти насіння Авраама.
Ісус Христос є виконання обіцянки, що Бог зробив Аврааму, так що коли ви обійняти вчення
Ісуса, ви стаєте спадкоємцем обіцяють, що Бог зробив Авраамові.

Спадкоємець прийняття
Тепер я кажу, що спадкоємця, оскільки він є дитиною, differeth нічого від раба, хоча він буде Господом
всього; але це під викладачів і губернаторів до часу, призначеного батька. До галатів 4:1-2

Подумайте про це спадкоємця один Престолів Європи, будучи дитиною, він регулюється
вказівки дав йому його викладачів і губернаторів, незважаючи на те, що він буде наслідувати корони в
тому, що потужний нації. Що Paul говорить, що як ті спадкоємців, людина як перетворюються в Христі,
є предметом наших викладачів, а також, і наші викладачі Десять заповідей і вчення Ісуса Христа, поки
час призначив Бога, що ми повинні отримувати нашу спадщину. Успадкування ще не наша, бо Ісус ще
повернутися, тому до сих пір ми як і раніше потрібно робити добре працюєі тим самим жити в
праведності.

Так ми, коли ми були дітьми, були в кабалу під елементи світу: але коли приходять з за часом, Бог послав
свого сина, з жінкою, зроблені за законом, викупити їх, які були відповідно до закону, що ми могли б отримувати
прийняття сини. До галатів 4:3-5

Закону є те, що готує нас для наслідування, за велінням закон, що Ісус був посланий на землю і
це від що прихильність до закону, що Ісус є маніфест у відкуплення всіх, який, як Авраам вважає і тим
самим приймається більшістю Бога Отця, як синів його.
Думаю, це як людина, яка приймає дитину а у прийнятті перетворюється на цю дитину сина, це
таким чином, що Бог буде прийняти ті, хто вірою і таким чином мати віру. Якщо Отця нашого Бога
Всемогутнього, потім наш спадок є те, що Бог і створили. Бог життя вічне, і Бог створив цей Всесвіт і
землю, що є в ньому.
Та бо вартніші ви сини, Бог послав вперед Духа свого сина в ваших серцях, плакати, Авва, Отче, отже ти
не більше слуга, але син; і якщо на сина, а потім ан спадкоємець Бог через Христа. До галатів 4:6-7

Встановивши даний час ця концепція Paul повертає до свого запланованого предмета.

Одного разу в дусі віри
Оже тоді коли ви знали не Бог, ye обслуговування, до них, які за своєю природою не боги. Але тепер, після
цього ви знали Бога, або скоріше, як відомо, Бога, як верніться знову на слабких і злиденне елементи, ухопися ye
прагнення знову бути в рабстві? До галатів 4:8-9

Пам'ятайте: Предметом закон, який обговорює Paul є обрізання в плоті всіх чоловіків, як
символічне jester прийнявши, що Десять заповідей, щоб бути підкорився. Paul тепер повертає до
основної теми, до яких він коментуючи.
Якщо після всього, що ми вивчали у працях Paul вірити і таким чином мати віру в Ісуса, чому б
тоді не вважаєте необхідність повернутися до необхідності плоті, будучи обрізаний крайньої плоті?
Коли ви перебуваєте в кабалу до закону без віри, тоді ви надії не мають вічне життя, але тільки про
смерть. В думці, яка є фундаментом віри ви виправдали надій на порятунок. У цьому ви є підніс від
земним, що в духовному якої мети, який подається потім повернутися до земним?
Ye спостерігати днів і місяців і часу і років. Я боюся тебе, щоб не я наділив після ви працювати надармо.
До галатів 4:10
Причина Paul говорить, "я боюся вас", в тому, що, він має проповідував правдиве Євангеліє Христа, але
ці люди прийняло і обняв помилкових Євангелія, щодо обрізання в плоті.

Пам'ятайте: Саме як Бог команди повинні поклонятися Богу, не додаючи або віднімаючи нічого з
того, що Бог вже заявив.
За перший та другий пактів з Авраама і Moses це вимагає від Бога, що обрізання чоловіків, але відповідно
до нової або третій заповіт, Бог команд, що у всіх святих Божому є закон, що написано на їх серця, бути обрізані
серця. З цим, правдиву віру Десять заповідей, більше не є необхідність символічною фізична обрізання.
Браття, я благаю вас, як я; бо я, як ви: ви не постраждав мене на всіх. Ви знаєте, як через немочі плоті я
проповідував Євангеліє вам на перше. І мій спокуса, яка була в мою плоть ye не зневажали, а також відхилив; але
отримала мене як ангел Божий, навіть як Ісус Христос. До галатів 4:11-14

Що Paul має на увазі тут є як Саул, він займається переслідування послідовники Христа, і
незважаючи на це, він був прийнятий тих, кому Paul пише як ангел Божий, коли Paul почав
проповідувати вчення Ісуса Христа. Як ви пам'ятаєте слово "ангел" означає Messenger .
Де ж тоді на блаженства ye говорив про? Бо ношу я Ісусові рани вам запис, що, якщо б це було можливо,
будуть мати зірвав на власні очі і їм дав мені. До галатів 4:15

Paul пояснюючи людям галатійських, що після того, як він перетворив їх до Христа, що вони
стали так гаряче в свою віру, що мав Paul просить вони мали б на власні очі. Я вважаю, що Paul в даний
час філософсько-не буквальне але мається на увазі його наміри.
Впевнений, тому стати вашого ворога, оскільки я сказати по правді? Вони завзято вплинути на вас, але
не добре; так, вони б виключити вас, що ви могли б впливати на них. Але це добре, щоб бути завзято
постраждалих завжди в добре і не тільки, коли я присутній з вами. До галатів 4:16-18

Очевидно ці ж люди часом мають проповідував помилкових Євангелію і вважає, Paul, розуміючи
це, коментуючи на їх false. Після переконання або custom встановлюється, важко вона впала, і ці люди
галатійських не бажають прийняти Євангеліє, як це вказано за Paul на користь їх встановленого
помилкове розуміння. Це показує, що навіть під час життя Paul, сатана, займається забруднюючих слово
Боже.
Ця дискусія відноситься до обрізання в плоті і ці люди галатійських, було сказано іншими, що
якщо вони хочуть бути Христа вони спочатку повинні мати своїх чоловіків обрізаний. Paul говорить цих
людей, що це помилкове, що вони знаходяться над вимога закону обрізання, тому що вони мають закон
обрізаний на своїх серцях, і немає необхідності також мати символічний нагадування про підкоряючись
закону, маючи свої foreskins обрізаний.

Діти мої, з яких я мук в народження знову поки Христа формуватися в вас, я хочу бути присутніми з
вами зараз і змінити свій голос; бо я стою під сумнів з вас. До галатів 4:19-20

Paul говорить, що через помилкових практики, що вони тримати, що він є сумніви, що вони як і
раніше про віру Христа. Що це говорить мені, це, незважаючи на те, що ви можете були зворушені Бога,
це означає, що ви не в змозі повернення до гріха. Якщо ми були дійсно прощення наших гріхів через
Ісуса, тоді чому Ісуса і всі апостоли продовжити проповідувати необхідності збереження себе вільний
гріха? Адам і Єва колись був без гріха, але сатана був в змозі привести до їх введення в гріх. Так може
ми, хто є послідовниками Ісуса Христа, можливість вводити в оману в помилкове практику або звичай,
що принесе нам назад у гріх. Ми повинні залишатися пильними і завжди жити в моральність, як учив
Ісуса і кодифіковані у десяти заповідей.

Пам'ятати, що Ісус говорить нам: "На честь його ім'я з губ, але то не
дотримуватися його заповідей є поклонятися надаремно."

Авраам було два сини
Нижче наводиться відмінне пояснення по Paul додаткові докази того, що наведені в Писанні, що
надає міцності його проповіді, що обрізання в плоті вже не аспект буття слухняності слову Божому.
Скажіть, ви, що бажання бути відповідно до закону, ви не чую закон? За це написано, що Авраам мав
двох синів, один на bondmaid, в іншому за freewoman. Але той, хто був на bondwoman народився по тілу. але він
на freewoman за обіцянку. До галатів 4:21-23

Авраама старший син не народився Ізмаїл від обітниці Божої, своєї матері, Агар вигадав
Авраамові дружиною правових Сара, тому Paul називає Ізмаїла маючи був народжений від тіла, беручи
до уваги, що Ісаак народився від обітниці Божої і таким чином народилася обіцянку не з плоті.
Які речі, які алегорію, (справжня історія,) для таких є два заповіти; один з горі Синай, які gendereth до
рабства, яка є Агар. Для цього Агар горі Синай в Аравії а відповідь до Єрусалиму, який зараз і в кабалу зі своїми
дітьми. До галатів 4:24-25
Гору Сінай є ж гори, яка називається арабами, "Агар."
Агар ім'я, дане чоловіки гори, але Синай це ім'я, дане Богом гори.
Але Єрусалим, яка є вище вільний, яка є матір'ю всіх нас. Бо написано: "Rejoice, ти безплідні що
нагальною не; вирватися вперед і плакати, ти що не travailest: бо на пустинній хто має багато дітей більше,
ніж вона, яка має чоловіка. До галатів 4:26-27

Єрусалим є безкоштовним , тому що місто було наказано бути будувалися не чоловіків, але Бог, і з
Єрусалиму є сама його будівля стати матір'ю народу Ізраїля.
Народ Ізраїля та його населення мала в порівнянні з інші країни і народу, землі, але тих, які визначаються
як ізраїльтяни, вони не мук в пошуках Бога, але всі ці інші людини робити.
Тепер ми, браття, як Ісака було, є дітьми обітниці. Але, як і тоді він, який народився після того, як
плоть переслідували його, що народилася після дух, так це зараз. До галатів 4:28-29
Ізмаїл був старший син Авраама і була улюбленим Авраам Ізмаїла, спочатку 14 років життя. Коли Сара
народила Ісаак, Сара і Бог вимагає, що Авраам змусити Ізмаїл та його мати на пустиню, вони піклуватися що
старший син, думаючи, що сам спадкоємцем Авраама, може пошкодити або навіть вбити Ісаак. Ненависть і війни
між цими двома синами все ще вирує на у світі сьогодні між євреями і мусульман.
Тим не менше, що говорить Писання? "Вигнати з bondwoman і її син: Бо Син на bondwoman не будуть
спадкоємця з сином у freewoman." До галатів 4:30
Отже браття, ми не є дітей на bondwoman, але безкоштовна. До галатів 4:31

Я бачу це як символічна тих, хто віру і таким чином мати віру, і ті, хто роблять не віра і таким
чином ведений до закону. Ті хто озеро віри і тому за законом, буде спадкоємцями обітниці, беручи до
уваги, тих, хто віру робите та тому мати віру, є спадкоємцями обітниці, а також прийняття.

Віра є любові
Мати віру в Бога є вважають, що слово Боже є істиною, це в свою чергу показує, Бог любить його, тому
що ваша віра.
Швидко, тому стояти у свободі вчиться Христа вчинив нас безкоштовно і не піддавайтеся знову з
кокеткою кабалу. До галатів 5:1

Paul є заохочення тих, хто прийшов до Христа вірою, а також тих, хто мають жити згідно з
законом, щоб швидко і не допускати самостійно стояти може перебувати під впливом помилкових
інструкції, що буде тягнути їх назад кабалу другий заповіту. У віри і переконання, вони прийшли до
Христа, щоб піддаватися будучи обрізаний волі плоті видалити вас від віри і повертати вас до бренду
раба до закону, що представляє обрізаних.
Ось, Paul кажу вам, що якщо ви обрізуватись, Христос повинен прибуток ви нічого. Бо я свідчу знову
кожну людину, яка є обрізаний, що він є боржник робити цілого закону. Христос стати не ефекту вам: кожен,
хто ви є виправданим законом; ye впала від благодаті. До галатів 5:2-4

Переконання, що Ісус воскрес, віри, надії; обрізаних надає тільки знання добра і зла, але не надає
Надія Воскресіння. Ті, хто прийшов до Христа в надію та віру у воскресіння нічого не у перетворенні
обрізання виграє і фактично будуть відсторонився від надії на обіцянки, даючи доказ того, що ви не
вірите, тому що ви прийняли необхідність обрізаних.
Віри, надії, що йде від серця; закони приходять від гріха, тому бренд обрізання плоть не
потрібно, як знак, що показує, що ти раб гріха. На обрізання в плоті вигоду євреї не на всіх, тому що
вони не мають віри, вони скоїли гріх, але обрізання прибуток серце, усі, хто вірить, на цей раз ви
вважаєте має гріх спокуси для вас.

Гріховності секс
Дозвольте мені дати вам приклад, можливо це допоможе зробити, зрозуміло, що Paul проповіді.
Десяти заповідей провал зберігаючи четвертої заповіді є найпоширенішою серед тих, які
називають себе християнином. Наступний найпоширенішою гріх є нездатність тримати сьомий
заповідь, "не чини перелюбу," який включає заборони розпусти, яка також включає в себе Homo
сексуальності.
У моєї юності, я був винним розірвати цю заповідь, незважаючи на те, що я любив мою дружину,
там був недолік в моєї особистості, згідно з яким я не вдалося запобігти себе від цього гріха. З тих пір
утворених себе в слово Боже, тепер я знаю, що цей недолік був. Весь цей час моєї юності, я знав, що він
був неправий займатися перелюб, але не вірую у воскресіння, або будь-які інші Божі обітниці, і я був
неосвічені вчення Ісуса так це помремо несли не значення для мене. Я погодився, що я б померти, і що
моя смерть вічне.
Оскільки я не вірила в Воскресіння я живився моє життя девіз "життя коротке, так жити
повним життям." Тепер я знаю, це жити в гріху, і з цим знанням подолали мої гріхи і зараз живемо в
способи Ісуса і Бог мій батько.
Тепер, коли я мати освіту в галузі права, а також обіцянок Бога, у мене надію у воскресіння і
вічне життя. Я покаявся мої гріхи і зробили узгоджені зусилля, з тих пір, щоб жити під параметри
викладені Десять заповідей і вчення Ісуса. Це допомагає тримати мене від гріха більше, особливо ті,
сексуального характеру. Але в і самі по собі, я не виправдані в надії на порятунок, тільки в вірити, що
Ісус був направлений прощати гріхи наші, і через нього Бог дасть прощення всіх тих, хто посправжньому покаятися, це я тепер виправдалася в мої очікування Воскресіння або перетворення тіла і
душі в життя вічне. Спасіння вимагає віри та закону.

Пам'ятайте: незважаючи на те, що Бог дав Аврааму, що його Віруй припадало праведності,
перш ніж він був даний закон, Авраам прийняв закон згодом. Закон, він отримав був вимоги перший
Завіт з Богом а його вимога, що Авраам і всіх тих, хто в його будинку були робити обрізання.
Це, щоб принести для ви ясно, що Авраам був повинні мати закону і переконання, як ми. Як
Авраам язичники час Paul, також отримали від Бога, що їх переконання припадало праведності перед
тим, як вони розуміли або надана закону, але в той же час вони тепер повинні коритися закону Десять
заповідей і вчення Ісуса, як Авраам був зобов'язаний дотримуватися закону, як зазначалось в перший
заповіту.
Бо ми через Духа чекати надії праведність вірою, бо Ісус Христос ані обрізання availeth що-небудь, ані
необрізання; але віри, яка діє любові. До галатів 5:5-6

Якщо ви вірите в обіцянок Бога, що слово Боже є правдою, і ви покласти своє життя і душу в що
віра то одержите віри. Після того як ви цю віру, то це не питання, якщо ви обрізується крайньої плоті, чи
ні, для нього є вірою, що ви були виправдані не бренд раба до гріха.

Не Господнє
Ви запускати добре; хто перешкоджати вам що ви повинні не противиться правді? Переконання
справдилось не того, що вас кличе. До галатів 5:7-8

Paul говорить тих галатійських що спочатку переконання вони далі тримались віри колодязь, ye
добре працювати, але ці інші проповіді в помилкове Євангелія, вони стають переконав що переконання
не є достатньо, але ці помилкові переконання не від Христа і тому повинні бути проігноровані.
Як трюїзм Бог каже, що, якщо вона мова не говорив Богом, то це брехня.
Мало уважливо leaveneth весь шматок. Вірю в вас від Господа, що ye буде бути жоден іншому випадку
налаштованих: але ви уносить несуть стверджуватиме, кожен, хто він бути. До галатів 5:9-10

У цьому я впевнений, що Paul звинувативши Пітер бути той, хто є повчання Євангеліє помилкові.
Якщо по суті Пітер змінився його оригінальний позиції щодо обрізання в плоті, то я згоден з Paul, Пітер
винен.
Бог накладені обрізання плоть на Абрам та його нащадки крові через гріх, що процвітає в світі. З
цієї марки видимі та фізичні Бог сподівається, що Абрам у сини таким чином згадати і через пам'ять
уникнути гріха.

Це було знаком, що Бог бачив в людині грішник, і тільки в напрямку освіти їх проти гріха
можуть вони піднятися над гріхом. У цьому народу вона не, тому що вони не мають віру в обіцяння
Бога, навіть після свідками чуда на власні очі вони ще не мають віри.
Дійшовши до переконання Божі обітниці і особливо обіцянку, що тому, що Бог Ісус воскрес із
мертвих ви теж є виправданими в вважаючи, що ви можете бути піднятий з могили, то у вас є щось
набагато більше, ніж фізичний нагадування не гріх, але щире необхідність не гріх, тому що ви зараз
переконання, щоб гріх не рятує вас від надії Воскресіння. Тільки в праведності ви виправдані в надії
Воскресіння Христового. Гріха, неправду, коли ви уникнути гріха через умисне совісті зусилля, яке є
визначення правди.

Пам'ятайте: гріх, то перерва, одним з десяти заповідей, так коли ви тримаєте в перший день
суботній замість того дня сьомого як наказав Бог, то ви грішите. А Ісус відказав: "Якщо ви порушите
навіть найменших цих заповідей, Matthew 5:18-19, то ви розірвати всі з них і ніхто не що гріхи будуть
коли-небудь увійти в дім Божий." Matthew 5:20 .
І я, браття, якщо я ще проповідую обрізання, чому я ще не були переслідувані? Потім припинилося
злочину на Хресті. До галатів 5:11

Якщо Paul проповідував, що язичники необхідні для обрізання крайньої плоті тоді чому був він
ще будучи переслідування з боку старших храм? Це було, проповідуючи, що язичники, хто приходять
до Христа не мають робити обрізання що дає найбільшу призначення храм старших засуджувати і
переслідувати послідовниками Христа. Якщо Paul проповідував обрізання тоді б і ні, то храм старійшин
зупинити їх переслідування Paul тощо Христа?
Я хотів би вони навіть були відрізані від якого вас турбувати. Бо, браття ви були покликані до свободи;
тільки використання не свободи для привід плоті, але любов служити один одному. За весь закон зводиться до
одного слова, навіть у цьому; ": Люби свого ближнього, як самого себе". До галатів 5:12-14

Якщо ви вірять у Божі обітниці і тим самим віру у воскресіння, це не дає вам ліцензії до гріха.
Віра виправдовує ви є надія, Воскресіння Христового, але виправдання не означає, що ви вже
спокутував; викуп походить від обіймаючи моралі Бога і робить його моральність ваш моралі. Усі гріхи
є актів аморальності; тому якщо Божого моралі, потім ви нездатні гріха. Якщо, з іншого боку вважаєш
себе вище закону, який є вихователем у гріх, то ви не живуть у Бога моралі і тому один, який
називається, але не прийнято, що означає, ви ризикуєте судження.
Але якщо ви зціпити і пожерти один одного, прийняти увагу, що ви не бути споживається один від
одного. До галатів 5:15

Очевидно, є багато чвари відбувається стосовно обрізання в плоті, і Paul попереджає церкви
галатійських, що якщо це триває, вони могли б знищити все, що вони створили. Це стосується нас, які
живуть в кінці часів, а також, хоча питання про обрізання більше не є проблемою, як і раніше є питання
про перший день суботній на відміну від сьомий день суботній. Все, що є говорив про тут Paul так само
легко використовується в цей кінець днів розбіжність християн і святих Божому, кого я маю на увазі як
ізраїльтяни в правду.

Ходити в дусі Господа
Це я сказав тоді, "ходити в дусі, і ви не виконають жадання плоті. Бо плоті lusteth проти дух і дух проти
плоті: і це суперечить від одного до іншого: так, що ви не може робити те, що ви б. " До галатів 5:16-17

Це надає підтримку те, що я говорив тільки; Якщо ви ходити в дусі, що означає, якщо ви живете
Богом моралі, ви будете вільні від похотей плоті. Як смертної людини ми маємо анімалістичні закликає
тіла, (м'якоть), яка тягне нас у напрямку гріха, і як один з вірою і віра в Божі обітниці, ми тягнути дух,
який тягне нас назад від бажань плоті.
Що Paul говорить, це дає у тягнути плоті, але обійняти тягнути дух. Лише ті, що ходять у дусі
мають надію на відкуплення.
Те, що ви б, відноситься до природного бажання брати участь у анімалістичні спонукань, але
через розум і душу може відбиватися від тварин і обійняти дух.

Не під законом
Але якщо ye поводу Духа, ви не під законом. До галатів 5:18

Більшість християн, що я говорив вірити, що в вище Стих Paul каже: "як християнин, ви вище
закону, і як такий закон більше не має тримати на вас чи ваших дій. Щоб віруючи і маючи віру в Ісуса,
будуть збережені благодаті Ісуса та більше не повинні дотримуватися законів. "
Що потім? Paul фактично означає коли він говорить, що ти не під законом Якщо ви вже звернули
увагу і ви покласти цьому вище вірші в контексті цього Paul писав раніше, ви будете знати, що Paul є не
кажу, що ви більше не підлягають моралі Бога, який є те, що закони дає посвідчення особи, але що
одним Духом, людина не рабом закону , але Написав права на ваше серце і зробив Господь моралі ваш
моралі, тим самим розміщення себе вище закону, тому що він вже не закон, щоб бути підкорився, але

аспект вашої власної особистості, честі та морального характеру. Саме це ставить вас вище закону а не
опозиції до закону.

Paul Teaches щодо гріха
Для того, щоб зрозуміти, що Paul що говорить про, Paul потім дає лістинг гріхи, які стали відомі кайдани,
коли ви дозволяєте собі бути запряжених анімалістичні настійно закликає або як Paul називає його, " твори
плоть . "
Тепер працює плоті стали відомі кайдани, якої є ці;
Перелюб, перелюб, нечистість, розпусту,
Ідолопоклонство, чаклунства, ненависть, відхилення,
Бути, гнів, суперечки, Seditions,
Єресі, Envyings, убивств, пияцтво,
Revellings й такі, як:
До я про вас, як я також сказав вам в минулих, що ті, що робити такі речі не вспадкують Божого
Царства. До галатів 5:19-21
Як ви могли помітити, я підкреслив, деякі з цих гріхів списку, які також є аспекти моральних імперативи
перераховані в десять заповідей.
Paul потім інформує нас без всяких сумнівів, що брати участь у цих гріховної акти не рятує вас від якийсь
шанс успадкувати Божого Царства. Це дає повну підтримку всім, що я говорив, тільки праведники повинні увійти
в небесах.

Плоди Духа
Paul потім йде, щоб дати входження ці моральні аспекти, які є дух. Існує немає закону проти ці моральні
риси тому, що ці риси є аспект Божого моралі і тому праведниками, тільки ті закон сатани через його помилкові
Євангелія, зробить як ці гріховної.
Але плоди Духа...
Кохання
Радість,
Миру,

Довготерпіння,
Лагідність,
Доброти,
Віра,
Лагідністю,
Помірність:
Від таких Існує немає закону. До галатів 5:22-23

Чи ви "ходити в дусі?"
Ви хочете ходити шляхами, Боже або сатани, вибір за вами. У працях Paul він дав вам освіти у
відношеннях Бога, в той же час, Paul дає вам розуміння того, як не ходити шляхами сатани, який шлях
ви вибрали ходити?
І ті, що Христові розп'яли вони тіло з прихильності і похотей. Якщо ми живемо в дусі, ми також ходити
в дусі. Давайте не будемо жадає марно слави, для роздумів один одного, не завидуймо один одному. До галатів
5:24-26

Ісус визначає святих Бога, як: "Ті, які дотримуватися Заповідей Божих і мають свідчення
Ісуса Христа." Бути в дусі Господа, щоб бути як цим визначенням описує.
Ви повинні тримати Десять заповідей. На перші чотири заповіді розповісти нам, як Бог
вимагає, що ми поклоняємося йому. Останні шість заповідей є шість з Божою моральні риси. Бога
Небесного батька, він створив нас, і це його мета, як і будь-який чоловік батька, що ми його діти ростуть
у тому ж морального характеру, що він має. Надаючи нам ці кодекси поведінки нашого батька показує,
що таке гріх і як ми повинні поводимося уникнути гріха.

Свідчення Ісуса
Вище чіткості також вимагає, щоб ми є свідчення Ісуса Христа. Ісус дав нам дві форми
свідчення.
По-перше , що Ісус є Бог у плоті людини, Месії і Сина Божого. Як частина буття в дусі, ми
повинні вірити, це правда і що він Ісус воскрес із мертвихі що через його приклад, що ми теж будуть
Відроджені. Це обіцянка на яких ми будуємо нашу віру.

Другий свідчення Ісуса, все, що він проповідував і навчав. Десять заповідей були частиною його
вчення, але Ісус розширив шість моральний імператив, даючи нам дещо більше, таким чином Ісус
виконує законів Бога. Ісус не додати до моральний імператив як спосіб надання їм застаріла, але,
додавши до Ісус приніс їх завершення, Розкриваючи повний аспекти Бога моралі і розширенні на ці
моральні риси що ми, як діти Божі повинні прийняти і жити за законами.
Те, що Paul говорив вище є, Якщо ми живемо в дусі; давайте також ходити в дусі. Я
перекладаю який сказати, не просто говорити говорити, але ходити пішки, який повинен сказати, не
тільки дізнаєтеся заповіді Бога і вчення Ісуса, але зробити їх один від одного, хто ти, Ваша честь, вашої
особистості і морального характеру. Таким чином, ви ходити в дусі Господа.

Ті, хто falter
Брати, якщо людина бути втратили в розлому, що духовні, відновити такий один у дусі
лагідності; огляду самого себе, щоб не ти бути досвідченим. До галатів 6:1
Якщо у вашої пастви людина, яка падає в неправди, це є обов'язком ви тощо ті в зборах наставляти йому
і показати йому на зворотний шлях до праведності. Якщо ви не зробите цього, коли видно, вами
відбувається, то ви залишити двері відкритими, ваші або інших в зборах також може коливатися і
потрапити в гріх.

Виконання Закону Христа
, Будьте тягарі один одного і таким чином виконати Закон Христа, бо думає себе щось, коли він нема,
він обманює. До галатів 6:2-3
Слово "тягар" визначається як: важко або турбуватися відповід
альність або мита, важким вантажем нести .
У контексті Paul говорить близько, коли тягарем для когось іншого, це означає, що ви викликати ще
нести відповідальність за вашу душу. Коли ви повідомити іншим, що вони потрапляють у
несправедливість, потім ви розміщення тягар на них скорегувати свої провини і намагатися піднятися з
гріха. При цьому ви виконати Закон Христа, який сказав, що "любити інших як ти хотів би іншим
люблю тебе". Найбільший подарунок ви можете дати на інший є дар праведності, для праведності
призводить до відкуплення і спасіння для вічного життя.

Це був мій досвід, що частіше за все, вони будуть обурені ви і буде сперечатися, що це ти, хто
помилково. Але тих, хто в дусі Господа знати правду свої шляхи, і збори, багатьох потрібно допомогти,
хто помилково назад у правильності вчення Ісуса.
Вважайте, що це: Якщо як вважають багато хто, як християни ви благодаттю через благодать
Ісуса, то чому Ісуса, Paul і інші Апостоли витрачати так багато часу і зусиль в застерігає нас від
гріховності? Якщо Ісус вже пробачив нам наші гріхи, то чому вони настільки непохитна, що ми не
грішимо? Це переконання є результатом брехні сатани і церкви, що проповідує ця брехня, це не більше
ніж інструментом сатани і як такі анти Христос.

Довести свій власний праведність
Але нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме радість тільки в собі а не в іншому, бо
кожен нестиме свій власний тягар. До галатів 6:4-5
Те, що Paul говорив вище, перш ніж ви можете вказати на нерівності інших, ви спочатку повинні
довести, що ваше розуміння вчення Ісуса правильно і не себе помилково. Слів: «кожен нестиме свій
власний тягар,» надає підтримку те, що я сказав в декількох випадках, необхідно, що ви берете час і
зусилля, щоб читати дослідження і прийшли до розуміння слова Божого на свій розсуд і не покладатися
на інші надати значення для вас.

Молитися, щоб Бог Ісус
, Дайте йому, що викладається в слово спілкуватися, хто teacheth всяким добром. До галатів 6:6
Спілкуватися з ним, яка вчить є молитися, щоб Бог-Ісуса, бо це Бог, який викладає всі гарні речі. Я
вважаю, що Paul кажучи, це не довести собі, ваші власні здібності поодинці, але молю Бога, щоб дати
вам рекомендації у ваших дослідженнях.

Ми пожинаємо те, що ми сіяти
Не обманюйте себе; Бог не осміяний: для чого тільки людина soweth, що має він також пожинати. Для
посіяв з його плоть повинен плоті пожинати корупції; але посіяв духу повинен Духа пожинати вічне
життя. До галатів 6:7-8
У рамках Paul за наполяганням, що ви довести собі Paul додає, що ми повинні не обманюйтеся
зарозумілість, наші власні мислення ми мають рацію, але не роблять. В молитві до Бога Бог покаже вам

правду, якщо ви по-справжньому шукати Бога. Бог буде знати, якщо ви робите, або якщо ви брешете
собі.
Якщо у вас є віра в Бога і з Богом, тоді ви будете пожинати вічне життя, але якщо ви зарозумілим і
брешете собі, то смерть є те, що ви будете пожинати.

Радості в добре ділі
І дайте нам не потомляться в добре ділі: для свого пожнемо, коли не ослабнемо. До галатів 6:9
У разі відображення ще способи Бога, ви допомогти їм прийти до Бога, і це радісний вашого власного
духу.
Як у нас таким чином можливість, робімо добро всім людям, особливо до них: хто з домашнім по вірі.
До галатів 6:10
У цій Paul це проповідь, що ми є, щоб спробувати показати всім шлях до праведності, а тим
більше для цих інших ваших зібранні, яке може бути помилково.

Страх не переслідування
Погляньте, якими великими буквами я написав вам з моїм власних рук? Як багато хто щоб
ярмарок покажи у плоті вони обмежити вас обрізуватись; тільки, щоб не вони повинні були
переслідувані за Хреста Христового. До галатів 6:11-12
Paul витратив багато часу і зусиль, писати ці листи до різних церков, що стосуються обрізання в
плоті, і він хоче, щоб, хто читав їх зрозуміли, що ті, хто скаже вам, що ви повинні бути обрізаний
зробити так, щоб вони не були переслідувані. Якщо Ваша честь спеціально заспокоїти інших, а не бути
в праведності вчення Христа і заповіді Бога, то ви не є дійсно Святого Бога.
Не брати до уваги чи буде переслідуватися чи ні, але думаю, що тільки для слави Божої і вашої
душі вічний.

Ті, за законом, не в змозі стримати закону
Для ні вони самі, хто обрізується зберігають Закона; а бажання бачити вас обрізаний, що вони може
слави вашим тілом. До галатів 6:13

Коли ти успішним у залученні іншої особи з гріховності і в праведності, у вас є причиною слави
в своїх досягнень. Це до криваві Божому що ви слави, так само не ті, хто намагаються принести вам у
відповідність до їх неконтрольовані і схильний до помилок вважає слави, коли вони домоглися успіху в
цьому. Це до власної слави, що вони приносять вас в оману, не слава Богу.
Не дай Бог, але що я повинен слави, зберегти хрестом нашого Господа Ісуса Христа, ким світу
розп'ятий до мене і я світові. До галатів 6:14
Paul прагне не його власної слави, коли він веде вас до праведності, але завжди і тільки на славу
Бога Ісуса.

Нова істота
Для у Христі Ісусі ані обрізання availeth що-небудь, ані необрізання, а створіння нове. До галатів 6:15
Як сказав Ісус: ",тільки ті відроджується зобов язаний увести перед батьком," це цього
відродження в нових істота , яка Paul Говорячи про.
І як, хто піде за цим правилом, мир бути на них і милосердя і на Ізраїля Божого. Зрештою, хай
ніхто не турбує мене: бо підчас моє тіло позначки Господа Ісуса. Браття, буде благодать Господа
нашого Ісуса Христа з вашим Духом. Амінь. До галатів 6:16-18
«Ізраїль Бога,» є посиланням на новий нації, що Бог дає Нового Заповіту, не нації нерухомість
або землю кордонів, але нації святих.
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