Працях Paul
Глава 10
Нехтування тіла корупції
Я б, що ви знали, що великий конфлікт, я за вас і для них в Лаодикії і для якомога більше, як не бачив своє
обличчя в плоті; що їх серця може бути невтішна будучи в'язати разом, в коханні і аж все багатство повну
впевненість розумінні, для підтвердження таємницю Бога і Отця і Христа; у кого приховані скарби мудрості і
знань. До колосян 2:1-3

Великий конфлікт , який Paul Говорячи про його турбуються, що ті, хто прийшов, щоб
прийняти вчення Ісуса як проповідував Paul, буде якось бути обмануті інших та відсторонився від
істини, що має проповідував Paul. Paul турбує, що скорботи переслідування, тортури і навіть смерті від
рук тих, у службі сатани, що всі, хто дати вірно і правильний поклоніння Богові і вирішив жити під
моралі Бога, доводиться терпіти, викличе багато falter і будуть відсторонився від своєї віри, назад до
брехні сатани і брехня про ті, що проповідують задоволень землі , сповідують проповідувати Ісуса, але
насправді проповідувати опозиції до вчення Ісуса. Перший день суботній є однієї такої Лі, незважаючи
на те, що під час Paul, не існує, тим не менш, Paul побачив, що можуть виникнути.
Терпіти ці труднощі, завжди з обіцянками Бога й Ісуса в вашому розумі, знаю, що це життя є
тимчасовим, але Божі обіцяння вічне.

Необхідність особистого вивчення
Скарби мудрість і знання, є посиланням на необхідність вивчення та дослідження для вашого
власного розуміння, виховувати себе в слово Боже, і тим самим знати з впевненості, що істина, як
говорив Бог є і які слова є хибним, не маючи обговорювалася Богом.

Paul, попередження
І це я говорю, щоб не будь-яка людина має обманом словах переконливих людської. Хоча я бути відсутній
у плоті, але чи можу я з вами в дусі, joying і дивилися ваше замовлення і стійкість вашу віру в Христа. До
колосян 2:4-5

А отже, ви отримали Христа Ісуса Господа, так прогулянка ye йому. Своїм корінням збудовані на нього і
stablished у вірі, як ви вчили, тече в ньому з подякою. До колосян 2:6-7
Стережіться, щоб будь-яка людина зіпсувати вам через філософії і марно обман, після традиції
чоловіків, після рудиментів у світі а не за Христа. До колосян 2:8

Тільки виховуючи себе в істинне слово Боже ви знаєте, якщо людина намагається зіпсувати вам
через помилкових філософія або Євангелія, тому дослідження, дослідження і дізнатися, для вашої душі
вічний поставлено на карту.
Для в нього (Ісуса Христа), пробуває вся повнота Бога тілесні. І вартніші ви повністю у його, який
очолює всі князівства і влада: У кого також ye обрізується з обрізання нерукотворний, в відкладав тіла гріхи
плоті шляхом обрізання Христа: до колосян 2:9-11

Як послідовники Христа ми є "Обрізаних" у вірі і надій на порятунок. Бути обрізаний без рук, є
посиланням на обрізання в плоті і як вона досягається в руках людини, тоді як обрізання серця
досягається за допомогою віра в Божі обітниці і доказ ці обіцянки у воскресіння Ісуса Христа.

Скасовано Ісуса
З ним поховані хрещення, якому також ye є воскрес з ним через віру операція Бога, хто воскресив його з
мертвих. А ти, будучи мертвим в своїх гріхах і необрізання вашої плоті, він оживляє разом з ним, маючи прощені
всі гріхи; що застосовуються на почерк постанови, який був проти вас, який був на відміну від нас і взяв його з
дороги, прибивали його до свого хреста; До колосян 2:12-14

Рукописного тексту постанови, який був проти вас відноситься до традицій храму, оскільки
вони відносяться до надмірного обмежень щодо суботи, а також законів, які відносяться до
жертвопринесення тварин для очищення від гріхів.

Рукописний текст постанови не відносяться до десяти заповідей Божих. Подумайте про
Десять заповідей як американської конституції; Верховний закон, і всі інші закони підкорятися його.
Недосконалим Лізингодавець закон який nullifies або обмежує одна з Заповідей Божих, а потім що
орендодавець закон не є законним а є гріхом.
З жертву Ісуса всіх законів або постанов, що стосуються жертвопринесення тварин, порожнеча і
зведені до нуля. Кожен займатися тварин жертви з Ісусом, є залучення в гріху.

Як чином, Ісус сказав, що суботній було зроблено для людини, не людина для суботи, отже всі
ті таїнства створена з роками, які зробили спостереження суботи річ dread, а не свято з Богом, храм
старійшин мають відкликано Ісуса.

Зіпсований начальства
І маючи зіпсував начальства, він зробив розповім про їх відкрито, triumphing над ними в ньому. До
колосян 2:15

На князівств і інші повноваження, що Ісус здобув перемогу над були храм старійшин і їх
блюзнірство традиції, а також влади Римської імперії та її язичницьких законів проти Бога.

Нехай не людина суддя ви
Хай ніхто не тому судити вас у м'яса, пити, або стосовно шрифтового, або Молодий місяць або
суботніх днів: що являють собою тінь прийдешнього; але сам Христа. До колосян 2:16-17

Те, що ви Eat
Хай ніхто не тому судити вас в м'ясі, або в напої відноситься до прийняття Ісуса, що це не те,
що ви покладете в рот, що поганить тіла, але те, що вийде з вуст. Всі тварини — Бога, тому всі м'ясо
добре, беручи до уваги те, що ви говорите походить від щирого серця, і якщо ви говорите блюзнірство,
то ваше серце осквернили і через неї ваше тіло.

Урочисті свята
Я вважаю, Paul посилаючись на Пасху, коли Paul каже, "в рамцях свята або молодика."
Дотримання пасху частиною другого заповіт і як такі не потрібно усіх євреїв, що підпадають під другий
заповіту.

Нові пасху дотримання
Воскресіння Ісуса, і побиття камінням Steven народ Ізраїлю втратив свій заповіт з Богом. Новий
або як я називаю це третій заповіт робить жодних вимог щодо жертву тварини їдять під час дотримання
пасху.
Пасха необхідна, як і раніше слід дотримуватись, але нові Пасха є тіло і кров Ісуса, як показано в
наступних вірші.

І як вони їли, Ісус узяв хліб і благословив його і гальмувати його і віддав його учні і сказав:
"Візьміть, є; Це є тіло моє. " І, взявши чашу і подяку, дав їм, говорять, "напій ye з неї всі, для цього є
Кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів проливається.»
Matthew 26: 26-27
Замість жертвуючи тварини їдять під час Великодньої трапези, як послідовники Христа, ми
замість цього заломлення хліба як символічне тіло Ісуса, та ми п'ємо вино, як символічна кров Ісуса. Це
новий Пасху, який повинен пам'ятати всі Бог зробив привести народ Ізраїля з Єгипту, але також
пам'ятати жертву Ісуса для ремісії наші гріхи.
Тому, як Святого Бога під третій заповіт, якщо ви не принести жертву тварину і з'їсти його в
цілості Великодня, євреї того часу будуть вас переслідувати для сповідують бути поклоніння Богу
створення і все ж ви не в змозі стримати основною вимогою другий заповіту, встановлений Богом.
Я пропоную, що це також пророцтва про дотримання Різдва і Великодня як добре. Якщо ви
читали уроки і розділі під назвою "чому ми спостерігати Різдво," ви знаєте, чому я кажу про це тут.
Святкування Різдва стає давню традицію як святкування народження Ісуса, але ви знайдете ніде в
Біблії, де Бог або Ісус дає команду або інструкції, що ми повинні тримати такий дотримання, тому якщо
Бог не говорити, це повинен бути lie.
Якщо ви згодні, що святкування Різдва брехня і тому відмовляються дати дотримання до Різдва,
а потім є ті, хто буде засуджувати вас, я бачу його на це що Paul говорить нам, щоб не дозволити їм
виносити судження щодо рамцях свята на вас. Тримати вірним правді, як проповідували Ісуса і не
дозволити собі, щоб бути пошкоджені інші Євангелія або помилкові традиції.

Суботніх днів
Або суботніх днів: що являють собою тінь прийдешнього. Це має пророчі посилання. Там був
тільки один день суботній під час життя Ісуса і Paul. Цей день є прописано в четвертої заповіді, вихід
20:8-11, а також у сім днів творіння, Генезис 2:1-3, в такому із Заходом на шостий день тижня
(п'ятниця) до sundown сьомого дня тижня (субота).

, Зверніть увагу: Paul використовує слово "днів," у зв'язку з суботи, як будучи множинного
і не єдиного. У свій час існують два дні, що люди спостерігати як суботи, залежно від Євангелія, вони
дотримуються. Євреї і адвентистів сьомого дня серед кількох інших дотримуватися сьомого дня, як
зазначалось в Четверта заповідь, тоді як більшість християнських конфесій спостерігати перший день

тижня, як справжній суботи. Знаючи Божої істини і, отже, правильного дня має вирішальне значення
для вашого бути слухняним слово Боже, або ви, як опозиції до слова Божого. Свою безсмертну душу
висить на волосині.

Сьомий день – істина
Як ви будете знати, якщо ви читали це все написання від цієї веб-сторінки, я показав, що сьомий
день суботній все ще Божий святий день, в той час як перший день суботній брехні сатани. Таким
чином, Paul в даний час пророчі в його розуміння, що в час буде розбрату між ворогуючими Євангелія,
які існують у світі сьогодні. Це до вас, через дослідження, освіта та в молитві до Бога, щоб вирішити,
який суботній один Commanded Богом, для якщо не наказав Бог, який потім наказав він?

Розглянути це: якщо Ісус навчав інший день, ніж той, що прописано в Четверта заповідь,
то де це написано в Біблії. Я можу знайти нічого; так що, отже, я зберегти один, що Бог дати заповідь.
Це дається обговорення Paul в посланні до євреїв 4:4-11 .
У моєму житті я впевнений, що багато хто з тих, хто належить до тих церков, що проповідують
перший день суботній б не проблема повернення на сьомий день суботній за винятком презирство і
переслідувань, що вони отримали б від інших членів своєї церкви. Це цей презирство і гонінь, чоловіків
проти вас, що Paul попереджає: не допустити, щоб вплинути на ваші поклоніння.

Твердо дотримуватися вірно слово Боже
Саме це, що говорить Paul. Утримуйте швидко правду, не дозволяйте помилкових Євангеліє і
традиції чоловіків схилити ваш вирішити. Заборонити те, що інші можуть думати про вам схилити ваше
рішення, Бог є той, чия думка, що ви повинні розглянути, не погляд корпорації чоловіків.
Хай ніхто не обманом ви винагороди в добровільних смирення і поклоніння ангелів, Проникаючи в ті речі,
які він hath небаченого, марно надутий, за його тілесний розум та не проведення голови, від якого всі тіла
суглобів і смуг, маючи харчування служили, і в'язати разом, тільки бідніє зі збільшенням Бога. До колосян 2:1819

Коли вам пізнати Бога і його правду, від освічених розуміння, таким чином, у вас є знання, які
інші не мають. В тому, що ваші знання є вище будь-яких інших, чому ви дозволила б на думку інших,
хто не знають, схилити вас від те, що ви знаєте, щоб бути правильно поклоніння Богу? Вірити Божому
слову, правда і покласти ваші покладатися на цій вірі, і спасіння буде під рукою.

Мертві у Христі
Тому то коли ви померли з Христом, від основи світу, чому, як ніби живуть у світі, підлягають ye
обряди, чіпати не; на смак не; обробляти не; які всі мають загинути з використанням; після заповідей і доктрин
чоловіки? Які речі повинні дійсно покажи мудрість у волі культу і смирення і нехтуючи тіла; не в будь-який
честь для задоволення плоті. До колосян 2:20-23

Тому то коли ви мертва з Христом від основи світу, відноситься до похотей, бажання і
задоволень землі, що є плоті. Якщо ви розумієте, що ви вже мертвий, то що робити варто чи є в
відчувають ці речі? Тому не прагнуть задовольнити речей плоті, бо ви знаєте, що плоть вже мертвий,
прагнуть шукати Бога, в дослідженні, досліджень і молитви. Саме це призведе до неба і вічне життя,
заняття плоті привести до смерті.

Служити Господа Христа
Якщо ви потім вами воскресли з Христом, шукати те, що вище, де Христос сидить праворуч Бога.
Встановити вашу прихильність, на те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо вартніші ви мертві, і ваше життя
сховав з Христом в Бога. До колосян 3:1-3

Не брати участь у задоволень землі або плоті. Якщо ви мертві у Христі, потім речах світу цього
не мають значення. Живи своїм життям, як ніби це вже мертвий і працюємо день Воскресіння так, що ви
будете серед тих, хто raptured в хмарах, щоб бути з Ісусом.
Коли з'явиться Христос, наше життя, то ви також з'явиться з ним у славі. До колосян 3:4

Коли Христос з'явиться, пов'язане, Paul Вознесіння та другому приході Христа.

Гріхи землі показав
Тому забитий членів, які є на землі; перелюб, нечистість, надмірне любові, зло жадання та
користолюбства, який є ідолопоклонство: заради якої речі гнів Божий гряде на дітей непокори: У вікні який ви
також ходив деякий час, коли ви жили в них. До колосян 3:5-7

Після того, як даючи більше Paul список декількох гріхів, які пов'язані з одним або більше десяти
заповідей, тому, якщо ви сказали, що ти вище заповіді Бога, то чому Paul, прошу, що ви утримуватися
від таких заходів?

Слово "Mortify" визначається як: спроба підкорити тіла або бажа
ння і пристрастей на добровільному дисципліни, чер
ез труднощі, утримання від задоволення і особливо
самогубств біль, зазвичай в релігійних цілях.
Є багато релігій, які використовують ці слова, Paul займаються членоушкодження за порка себе,
як частина процесу виконання, що говорять Paul. Ці люди виявляють їх невігластва, що Paul насправді
сказати.
Що Paul каже: "забитий тому ваші члени, які є на землі,", щоб не дати в бажань і потреб членів
вашого тіла, які включають в себе такі речі, як: перелюб, нечистість, надмірне любові, зло жадання та
користолюбства, який є ідолопоклонства. Беручи участь у ці речі є всі гріхи, таким чином, Paul
говорить, що ми повинні відбити бажання займатися такими речами. Це досягається через молитви і
стриманість. Це акт про прийняття рішення не робити ці речі, що показує свою любов до Бога і його
моральність. Бити себе з батогом або іншим чином не виявляється ваш розум через ваше тіло. Бог хоче,
що його Святим жити в мирі та любові, немає любові, коли ви зловживати себе.

Очищає себе гріха
Але тепер ви також відкладати всі ці; гнів, гнів, злість, богохульство, брудні спілкування з уст ваших.
Брехати не один до одного, бачачи, що ви відклали старий з його справи; і покласти в нового чоловіка, який
поновлюється у знань після зображення з ним, що створило йому: до колосян 3:8-10

"Старий" говорив з тут відноситься до на гріховної ви перш ніж ви пройшли через відродження
душі в Христа Ісуса. "Нової людини" є ви, маючи зараз освічені себе у справжній слові Божому і мають
обняв моралі та справжнє поклоніння Богу.
Що Paul говорить, що ви повинні працювати, щоб запобігти себе від відступали на старий і його
стежки і твердо дотримуватися способи Бога і нова людина.

Одна віра, одне поклоніння
Де немає ні грецького, ні єврей, обрізання, ані необрізання, Варвара, скіфської, облігацій, ні безкоштовно:
всі і у всіх, але Христа. До колосян 3:11

Існує тільки один Ісуса Христа, і є лише одна церква Христа, тому, коли ми перетворюємо
справжнє поклоніння Богу, ми більше не є Грецька або єврей, ми є Бог всіх святих.

Бог вирішує, які є святих
Покласти на тому, як обраний Богом, святі та улюблені, кишкове потіхи, доброта, смирення розуму,
лагідністю, довготерпіння; forbearing один з одним і прощаючи один одному, коли хто сварки проти будь-якого:
навіть, як Христос простив вас, так і що це ви робите. До колосян 3: 12,13
Ці речі, які Paul лістингу всі аспекти Бога моралі, і якщо ви включити їх до вашої особистості і
морального характеру, то можна в дусі Господа, і один з Богом.
Слово «обрати» визначається як: призначити, обраний та вибраних .
Paul використовує цього слова, "вибрати", щоб переконати вас, що це не ви, хто вирішує, що ти Святого Бога, але
Бог Ісуса, який робить це рішення. Це Бог, хто вибирає кого він буде стосуватися Духом Святим і ким він не
торкаються.

Святий
Слово "Свята" визначається словник, як:
1. виділений або встановити один від одного в релігій
них цілях,
2. присвячений Богу,
3. маючи характер, який викликає повагу .
Цих речей, все вірно, але є одне визначення, які не включені в словниковим визначенням, але коли ви
дивитеся на те, як його Святий вживають в Біблії, це також означає, Правда, чи правда . Святе
Євангеліє Бог є Божим справжній Word.

Улюблений
Слово "улюбленого" визначається словник, як: хтось, хто любив дуже багат
о.

Надр потіхи
Слово «Надра» визначається як: на deepest або найпотаємніші частиною ч
огось .
Слово «милосердя» визначається як:

1. Доброта і прощення, показано, кого-то, особливо хт
ось людина має владу над.
2. Схильність бути милосердним чи вибачає іншим.
3. Easing лиха або біль.

Доброта
Слово «доброта» визначається як: практиці буття або тенденцію бути
симпатичної і милосердним.

Смирення
Слово "смирення" визначається як:
1. Модест і скромний, ставлення та поведінку.
2. Почуття або показ пошана і повага до інших людей .

Лагідністю або лагідні
Слово "лагідні" визначається як:
1. Показ м'якість або Спок природи.
2. Бути "Cowed" або показ submissiveness і відсутність ініціатив
и або буде .
Те, що словник не дає, як визначення є те, що Біблія говорить нам, хто "лагідні" і це, Святі Бога
.
"Лагідні" успадковують землю, що означає, що Бог святих наслідують землю.

Довготерпіння
Слово "Longsuffering" визначається як: пацієнта і непохитна в умовах страждань або труднощами.
Бог був "довготерпіння", як він чекає на своїх дітей, щоб повернутися до нього в любов і послуху.

Forbearing
Слово "Forbearing" визначається як:
1. До не робимо або сказати те, що ви могли б зробити
або сказати, особливо коли це показує, що самокон
тролю або розгляду до почуттів інших.
2. Щоб терпіти щось з терпіння або витривалість .

Прощати
Слово "бачить" визначається як:
1. Готові пробачити, особливо в більшості випадків.
2. Дозволяє або в справляючись Ну зі ступенем неточн
остей, або не вистачає кваліфікації та інші недоско
налості іншого.
3. Не бажають виносити судження на інших, хоча це у в
аших силах, щоб робити so.

Благодійність
І перш за все тим зодягніться в любов, що Бонд досконалість. І дайте миру Бог правило в ваших серцях,
на якій також були ви покликані в одній тіла; і, будьте вдячні. До колосян 3:14-15
Слово "благодійність" визначається як:
1. Добровільного надання гроші, матеріалів або допом
ога нужденним людям.
2. Готовність судити людей терпимо або сприятливим
чином .
Нехай слово Христове перебуватиме у вас рясно всі мудрості; викладання та вмовляв один одного
псалми, гімни, духовні пісні, спів благодаті в свої серця до Господа. До колосян 3:16
І все, що ви робите в словом або ділом, робити все це в ім'я Господа Ісуса, даючи завдяки Богові й Отцеві
ним. До колосян 3:17

Дружини і чоловіків
Дружин, коріться до: ваш власний чоловіки, як воно поміщається в Господа. До колосян 3:18
У цій Paul попереджає дружин, що вони дають самі тільки для своїх чоловіків, для всіх секс є гріх
зберегти що між чоловіком і дружиною.
Чоловіки, Любіть своїх дружин і бути не гіркий проти них. До колосян 3:19
Діти, коріться своїм батькам у всіх речей: тому що це також приємно до Господа. До колосян 3:20
Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб не вони впадайте у відчай. До колосян 3:21
Слуг, дотримуватися у всіх речей майстрів по плоті; не з очей послугу, як чоловіки pleasers; але в серці,
боячись Бога досягнення результату: І взагалі робите його сердечно, як Господеві а для не чоловіків; знаючи, що
Господній приймете нагорода спадкування: бо ви служити Господа Христа. До колосян 3:22-24

У цьому двадцять першого століття після Христа, по крайней мере в у світі, рабство є поза
законом. Однак, це все ще відноситься до тих, які працюють на інших. Коли ви йдете на роботу, це ваша
відповідальність, щоб дати повну зусилля, щоб робити хорошу роботу для заробітної плати, яку ви
отримуєте.
Якщо ви звернетеся до роботи і просто зволікати і нічого не отримати зроблено, що ваш
роботодавець платить вам зробити, то ви неповазі вашого роботодавця і в той же час ви в порушення
Заповідей Божих як Paul дає список з них.

Повага осіб
Але той, хто робить неправильно приймете для неправильно, що вчинив Він: і немає не поважає осіб. До
колосян 3:25
Якщо ви високий рейтинг чиновник церкви, але потім збої і повернутися до шляхи до " Старий ,", то ви
будете розглядатися таким же чином, як людина, яка ніколи не було перетворено на вчення Ісуса. Бог буде мають
жодної поваги до станції в житті, бо Бог бачить нас все, як те, що рівні благодаті і рівних в гріху.

Пам'ятайте: Коли Бог улюбленого Адам згрішив, він був розглядатися в якості грішника, що він
був з урахуванням немає любові, що Бог повинен був для нього, перед його гріхопадінням.

У разі відображення неповага для когось іншого, ви також показують масштабів неповагу до Боже. Paul
зазнав приклади Божого моралі а ту мораль застосовується до шляху Бога. Коли ти неповажне, тоді ви працюєте
не моралі Бога; Якщо ви не моральні, потім ви не є прийнятними для Бога.

Отримати знання та мудрість
Майстридають ваші рабам, те, що просто та рівних; знаючи, що ви також є майстром на небесах.
Продовжити в молитві і дивитися в те ж саме з подякою, стріляння також молитися за нас, що Бог відкриє
нам двері висловлювання, говорити таїнство Христа, який я також в облігації: що я можу зробити виявляється,
як я повинна говорити. До колосян 4:1-4
Ходити в мудрості до них, які є без, використовуючи час. Нехай ваше мовлення, завжди бути з
благодаттю, приправлено сіллю, щоб ви могли знати, як належить відповісти на кожну людину. До колосян
4:5-6

Як Святого Бога ви пройдете через це життя людини мудрості, в оточенні сміху і неосвічених.
Ходити тому, знаючи, що ви прикладом для них і з ваших слів і ваших дій, ви показуєте славу Божу, і
ваш приклад інші могли б бути врятовані.

Ходити не в темряві
Крім того тоді ми благаю вас, браття і закликаємо вас в Господі Ісусі, що як ви отримали від нас, як
належить ходити і догодити Богові, так ви б ще більше. Я Солунян 4:1
Через всі Писання Paul, і всі його лицем до лиця проповіді Paul показано дороги праведности і шлях
Божого. У вище віршах Paul благальний нас, хто прочитав його слова, жити за їхніми словами, які слова Ісуса, як
отримав Paul. Якщо ви живете своїм життям, як Paul дотримується, то вам буде рясніють в задоволення від Бога.
Ви і я ніколи не чув, Paul говорити, але через ці написаних слів а моє пояснення, що Paul є насправді мова
йде про, ми чули, що що він проповідував, Отже маємо ніяких виправдань незнання сховатися.

Утримуватися від розпусти
Бо ви знаєте, що заповіді ми дали вам, в Господі Ісусі. Для цього є воля Божа, освячення, що ви повинні
утримуватися від розпусти, навіть: я Солунян 4:2-3
Що кожний один з вас повинні знати, як володіти його судно в освячення і честь; не в хіть жадання,
навіть як язичники, що хто Бога не знає: я Солунян 4:4-5

Paul вражає ще раз за всіх нас пам'ятати заповіді, не тільки десять заповідей, але також все
моралі, вчив Ісус.
Вашого судна є ваше тіло, якщо ви йдете по життю завжди згідно моралі Бога, то ви освятити
ваше тіло робить його чистою і праведний день захват, прийнятних для Ісуса і батько.
Це є гарним попередження сьогодні в тому, що мораль Бог наразі такий безбожним релігії
лібералізму і аморальну поведінку, що він проповідує. Сексом треба займатися, будь-який секс, за
межами, що між чоловіком і дружиною гріхом, і це приносить вам аж до будучи не більше, ніж інші
тварини землі. Бог збудив людини над тварин коли він зробив нас живу душу, щоб бути в змозі стати, як
Бог, то взагалі ніякої тваринної може коли-небудь досягти. Чому ви хочете нижче себе назад до таких
тварина?

Порох землі
Пам'ятайте: Порох землі посилається на той факт, що Земля і все, що на нього, походить від
зоряного пилу, видувається від зірок, які пішли супер nova, таким чином, людина створена після цієї
пилу, які мали немає життя. Бог дав життя пилу у вигляді рослин та тварин на землі, але ми все ще є не
більш ніж накопичення зоряного пилу. Бог воскресив з ним від пилу мати потенціал підете до неба,
чому тоді б ви нижче себе назад які тварини? Чому ви хочете, що зірка пил, який ви складаються з
повинні повернутися до порох землі, без життя, коли Бог пропонує вам набагато більше?

Люби ближнього свого
Що жодна людина не виходять за рамки і обдурити його брат у будь-якому питанні: тому що Господь є
Месник з вся така, а ми будемо також мають попередити, що ви засвідчили. Я Солунян 4:6
Ісус велів нам любити інших, як ми повинні були інші люблять нас. Якщо з іншого ви показати неповага
для кого-то, чит-коди їх торгівлі або крадіжці з них, то ви грішіть проти вашого сусіда, але проти Бога. Ісус
попереджав нас що, це гріх та Paul є даючи зрозуміти, що є цей гріх проти Бога, в тому, що ви показуєте неповага
до Бога, коли ви обдурити будь-хто інший.
Бог є моральним істотою, і ми, які він створив його діти. Бог встановив набір правил, за допомогою якого
ми його діти повинні коритися. Ці ж правила, яких Бог життя і, отже, його моральність. Коли Духом живемо
Божого моралі, тоді ми "одним з Богом," праведників і чистий, коли ми живемо в опозиції до Божого моралі, тоді
ми брудні і зло в Божих очах.

Жити в святості
Бо Бог не покликав нас нечистість, але на освячення. Отже, той відкидає, відкидає не людину, а Бога, що
hath нам також дав свого Духа Святого. Я Солунян 4:7-8

Пам'ятайте: Живої душі, що ви дається вам Бога, і це шматок Бога, тому що ваше тіло то
храм Бога.
У разі відображення гнів і ненависть до іншої людини, це не тільки ця особа, у цьому разі Ваша
ненависть, але Богом, бо Бог зробив для нас жити в його моральність, і як Бог ненавидить не, не повинні
ми якщо бажаємо ходити в шляхи Господні.
Але як зворушливо братерської любові ви повинні, не що вам пишу: бо ви самі є від Бога навчені любити
один одного. І справді ж всі браття, які перебувають у всіх Македонія: але ми благаю вас, браття, на цьому все
більше і більше; Я Солунян 4:9-10

Уникайте ліні
І що ви вчитися бути спокійним і робити свій власний бізнес і працювати з власними руками, а ми вам
заповів. що може поводилися чесно до тих, хто без, і що ви, можливо, відсутність нічого. Я Солунян 4:11-12

У вище два вірші Paul говорить те ж як я говорив, вивчення, дізнатися Божої істини за свій
власний працювати. В отриманні знань вашим власним зусиллям, тому ви будете знати, без сумніву.
Не покладатися на інших, щоб сказати вам, що Бог сказав, або те, що Бог хоче від вас, вивчати слово
Боже, себе і знати, від отриманих знань, не чутки.
Коли у вас є знання всяка брехня можна схилити вас, для брехня буде проявлятися як брехня вам
через ваші знання, отримані у свій власний освіти. Коли ви приймаєте сліпо, які інші розповісти вам, без
перевірки це для себе, то ви потрапляєте в пастку сатани і його брехня буде не виявляється, та ви
приймете лежить як істини, які зроблять Божої істини звучать як брехня.
Це, як і з більшістю, які називають себе християнином сьогодні. Вони прийняли брехні, що
субота є перший день тижня, незважаючи на те, що Бог говорить нам, що це сьомий день тижня. Отже,
обдуреним чи є вони що вони відкидають слово Боже, навіть тоді, коли показано, щоб їх в Писанні.

Щодо тих, хто помер
Але я відали ви не знали, браття, про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Для якщо
ми віримо, що Ісус помер і воскрес, так їх також, які сну в Ісуса, Бог принесе з ним. Я Солунян 4:13-14

, Зверніть увагу: Paul говорить, хто "Спати в Ісуса" буде призваний до Бога в захват, на
відміну від тих, хто не віри і не жити своїм життям у вчення Ісуса. Тільки праведники повинна бути
збільшена з мертвих в життя вічне і увійти в Царство Небесне. Ті, хто відхилити слова Божого, будуть
відхилені Богом і мають лише вічної смерті з нетерпінням очікуємо.
Лібералізм є сатани лжепророк говориться в книзі Об'явлення. Лібералізм є безбожним релігії,
що проповідує аморальну поведінку. Коли ви займатися блуд або перелюб, ви стежите способи сатани.
Коли ви обдурити іншої особи через крадіжку або шахрайства, то ви стежите способи сатани. Якщо
ваша дитина перервано, ви є вбивця і як сатана, не так, як Бог. Якщо Бог говорить: "Ти будеш не", а
потім лібералізм говориться, "ви можете, OK."

Ті, хто живі
За це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, що живемо й полишений до приходу Господнього
попередимо покійних. Я Солунян 4:15
Через з історія людини на землі, ті, які жили своїм життям в моральність Бога, і хто дав поклоніння один і
тільки Бог, як сам Бог заповідав, будуть Відроджені у вічне життя, навіть ті, які жили до першого пришестя
Христа. Це мета, для Христа прийти, щоб віддати спосіб примирення батька, після того, як гріхи Адама
видалявся, чоловік батька.
Бо Господь сам зійде з небес з кричать, з Божій: і мертві у Христі воскреснуть перш: я Солунян 4:16

Після його смерті на Хресті, коли Ісус воскрес із його серйозні, інші також, які померли, які були
святих Божих, виникла у зв'язку з своїх могилах, як добре. Ці інших, які є говориться в Біблії, був
свідком багатьох як показали наступні вірші.

Багато хто воскрес із мертвих
І відкритті; і багато органів святих, який спав виникло, вийшов з могили після його воскресіння і
відправився в Святе місто і із'явились. Matthew 27: 52-53.

Дані, які померли устав і пішов в присутності своїх близьких, як це було, то так буде на другому
приході Ісуса.
Я чув він говорив, що під час другого пришестя Христа, що тисячі і тисячі людей може просто
зникнути, але це не те, як це буде. Існує популярні книги фантастики, який говорить про те, що коли
відбувається Rapture, тих, хто святих Бог може просто зникнути, але це не так, як Біблія говорить нам,
що він буде.

Піднятися вгору з могил
В Христі буде рости з могил, по-перше і буде видно кожному весь світ над. Потім вони будуть
бути піднесеним до хмари, щоб бути з Ісусом, очевидні для всіх. Потім тих, хто не мертвий, які Христа
буде бути піднесеним в хмарах, знову стали свідками всього світу. Вони не просто зникають, але їх
санкцію в хмарах, буде розглядати кожен, навіть тих, хто не святих Божих.
Коли це відбувається, всі ці живим на землі буде знати, без сумніву, що Ісус повернувся. Єдина
проблема полягає в тому, що за винятком євреї, які живуть в Єрусалимі в цей день, це буде занадто
пізно для тих, хто погордували вчення Ісуса і Десять Заповідей Божих. Велика війна і скорботи буде
потім і всі ці шанси, що народ повинен був розуміти Божої істини будуть пройшли, і ті, які залишаються
не вже перетворені, буде втрачено для спасіння.
Потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на
повітрі: і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Я Солунян 4:15-18

Бог не приховують ці події від тих, які залишаються на землі і залишилися в гріху невігластво,
якраз навпаки, Бог хоче увесь людський знаю, без сумніву, що він-всемогутній. Бог хоче, що ми всі
знаємо, що коли Бог говорить, "прийти до мене в праведності і повинна бути збережений," його слова
обіцянку, і те, що Бог обіцяє, Бог виконує.

Ісус повернеться як злодій в ночі
Але з часу і сезонів, браття, ви не мають потреби що вам пишу. Для себе чудово знаємо що день
Господній так приходить як злодій в ночі. Я Солунян 5:1-2

Paul хоче, щоб знати, що, коли Ісус повернеться, настав час і день те, що буде в якості злодій в
ночі, тому що ніхто не знає, нікому, крім Бога Отця. Не думаю, однак, що це означає, що другий прихід
Ісуса принесе Ісус назад в таємниці, ховається в тіні, ні, коли Ісус повернеться, він прийде з Божій, і

Ангели і Небесного істоти повернеться з ним. Коли Ісус повернеться, весь світ буде знати, в ту ж мить,
не буде ніяких сумнівів.
Від мого дослідження Святого письма Божого я впевнений, що Ісус не повернеться до після
першої світової війни та великої скорботи приходять і закінчили, коли Земля буде оболонку таке
сьогодні, коли людська цивілізація буде зруйнованої і зламані, коли мільйонів людей, які колись
відхилено або проігноровані способів Бог буде звернутися до Бога в розкаянні та сподіванні прощення.
Потім Ісус повернеться, після на велике падіння від готелю.

Смерть і руйнування
Коли він сказав, миру та безпеки; Тоді раптовому знищенню прийде на них, як утому на жінку з
дитиною; і вони не повинен бігти. Я Солунян 5:3

Лідери світу дасть нам уявити собі, що ми безпечним і миру, але потім раптовому знищенню
спіткає землі і всі Ман цивілізації і конструкції будуть знищені, залишаючи світі страждають через час
скорботи, з яких ніхто не буде бігти.

Обізнаність у Христі
Але ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій. Вартніші ви всі діти світла а діти
дня: ми є не ніч, ані темряви. Тому давайте не спати, як це роблять інші; але давайте дивитися і бути тверезий.
Я Солунян 5:4-6

Святі Бог знати правду, і через освіту і дослідження, ми будемо знати ознаки того, що дають ці
попередження кінця днів. Ми будемо очікуванні появи, і тому він надходить, ми будуть не захоплені
зненацька і здивований, але повністю підготовлені.
Для вони, що спати спати вночі; і вони, що бути п'яний п'яний в ніч. Я Солунян 5:7
Фраза "спати ночами," не відноситься до не спить у вашому ліжку протягом години в нічний час; Це
стосується перебуваючи в сліпоти Божу істину і неосвічені подій навколо вас, що розкриває проходження
промовляв ці події в Біблії, як вони будуть виконані.

Пророцтва Ісус виконав
Для прикладу: Такі пророцтва прийшов до минулого, хоча лише деякі з них відомо про його
проходження.

Коли ви побачите мерзоту запустіння, звіщав Daniel пророка, стояти у Святому місці (хто читає, нехай
розуміє :), то нехай їх в Юдеї в гори втікають. Matthew 24:15-16

Мерзоту запустіння звіщав Daniel є посиланням на анти Христос.
Святе місце це земля в околицях міста Єрусалим, але більш конкретно, Святий курган, де колись
стояв храм.
Тому, коли ми бачимо антихрист стенд у Святому місці, то тих, хто в Юдеї повинні бігти в гори.
Як то я знаю, що пророцтва має статися? Спочатку потрібно знати, хто це Daniel розповідає нам є
анти Христос, а потім з цим знанням ми зможемо визначити, якщо цього пророцтва має статися.
Як я показав у уроки і нашого вивчення книги Daniel, анти Христос починається як Римської
церкви, то розширюється до таких міжнародних релігії, а потім розширюється знову в усьому світі
релігія з кількома іншими Церквами пам'яті за межі Римської церкви і сьогодні, що має вплив
імператорської влади між народами світу, надаючи поваги до своїх лідерів.
Усьому свій еволюційний процес Папа завжди голову або лідер антихрист релігії, і це є Папа,
який буде фізично стояти на Святий місце, яке буде точки вище пророцтва, що призводить до початку
Великої війни, який ми стикаємося сьогодні.
На цій сторінці стався кілька місяців до цієї події, я дав попередження новий Папа Римський,
Francis, йшов до Єрусалиму, і незабаром після цього народ Ізраїлю і земель, які входять до складу
області Юдеї, перейшла під якусь військового нападу. Все це сталося, в ракетний напад зроблені групи
відомий як гумусу. З цей напад Близького Сходу і частини решти світу, зайнятим у війні в тій чи іншій
зі зростанням ісламської держави Ірак про і Сирії мірі.
Тому що світ в цілому вважає, що ці події тільки ще багато воєн воювали людиною і не
виконання пророцтв, вони живуть в темряві незнання. Тому що ви, хто прочитав ці слова, тепер
освічені у виконанні цього пророцтва, вам жити у світлі знання досягнута через ваші особисті зусилля
виховувати себе в слово Боже.

Не бояться
Але давайте, які дня, бувши тверезі, надягаючи нагрудника віри і любові; і для шолом, надією на
порятунок. Бо Бог hath не призначив нам на гнів, але отримати спасіння від Господа нашого Ісуса Христа, який
помер за нас, щоб, чи ми будити або спати, ми повинні жити разом з ним. Я Солунян 5:8-10
Тому то Утішайте і утішати один одного, як і чините ви. Я Солунян 5:11

І ми благаю вас, браття, з ними, які між вами і над вами у Господі і закликаю вас; І повагу їх дуже високо
в коханні заради своєї роботи. І бути в світі серед самих себе. Я Солунян 5:12-13

Бути Євангеліста іншим
Тепер ми закликаємо вас, браття, попередити їх, що є непокірних, малодушних, підтримки слабких і
будьте терплячими до всіх чоловіків. Побачити, що ніхто не завантажено злом за зло й але коли-небудь
випливає, що, і це добре, як між собою, так і для всіх людей. Все, що дякувати: бо це воля Бога про вас у Христі
Ісусі. Я Солунян 5:14-18
Слів: " попередити їх, які непокірних, " , зверніться до тих, які залишаються в темряві незнання. Paul
розповідає всім нам, хто знайшов Божої істини через наші власні освіти, прийняти ці знання і передати його
іншим особам, які все ще залишаються в незнанні.
Це наш обов'язок як святих Бога, щоб показати іншим, шлях Бога, так що вони завершити своє життя
гріха і наслідувати приклад праведності.

Довести, що всі речі
Quench не в дусі. Нехтуєте не пророкування. Довести, що всі речі; триматися добро. Утримуватися від
усіх вигляд зла. Я Солунян 5:19-22

Довести всі речі є задавати питання потім піти і знайти відповіді завдяки дослідженням і
вчитися на свій розсуд. Отримати знання від власного освіти, не від чужих слів. Якщо ви читали уроки,
які ви бачили, як я мають розчленований вірші по всьому, що дозволяє отримати розуміння того, що
слова кажуть мені. Коли все одно виникає запитання, я потім перейдіть узгодження Біблії, перевірити
англійських слів і промовляють з оригінальним слова та їх значення. Таким чином я "довести всіх
речей", і тому ви повинні.
І сам Бог миру освятить вас повністю; і я молю Бога весь духу і душі і тіла зберігаються бездоганний до
приходу Господа нашого Ісуса Христа. Я Солунян 5:23
Вірними є той, хто буде зробити вас кличе. Браття, Моліться за нас. Привітайте всю браттю Святим
поцілунком. Я звинувачую вас Господь, що прочитати це послання до всіх святих братів. Благодать Господа
нашого Ісуса Христа буде з вами. Амінь. Я Солунян 5:24-28

До падіння від готелю
Тепер ми благаю вас, браття, прихід Господа нашого Ісуса Христа а наші збір разом до нього: що ви не
скоро похитнеться на увазі, або тривожиться, ні духом, ні слова, ні листа як з нами, як тому що Христа на є під
рукою. II Солунян 2:1-2

Не обманюйте
Хай ніхто не обманює вас будь-якими засобами: бо той день не прийде, хіба там come падаючий away
першої і що людина гріх об'явлена загибіль; хто opposeth і exalteth себе перш за все, що називається Бога, або які
поклонялися; так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. II Солунян 2:3-4

Як більшість вважають
Сатана кручений сенс вище віршах з двох припустити, що падіння від готелю буде що християнина
втратить свою віру і впасти з свої церкви і в способи зла, відмовляється від Бога. Дозвольте мені показати вам
справжній сенс ці два вірші.

Що Paul каже: "бо не прийде той день," відноситься до другого пришестя Ісуса, і те, що Ісус не
повернеться до падіння від готелю відбувається.

Помилкової релігії
, Крім туди приходять падаючий away першої, відноситься до відступлення від помилкових
Євангелію і прийняття слово Боже як істина. Анти Христос не є людина, як Сатана буде у вас повірити,
але помилкової релігії, і з моменту заснування як влада самі по собі, у 538 Оголошень, він виріс у
світову релігію. Ця релігія має більш ніж одна церква, вона включає в себе кілька окремих церков, але
всі проповідувати сатани помилкових Євангеліє, а цього помилкових релігій, які є анти Христос.

Загибіль
І що людина гріха бути виявлено, загибіль, відноситься до анти Христос, але більш конкретно
релігії, тобто Антихриста і релігії, яка є невірний пророк.
Ці два будуть виявлені увесь світ, для агентів сатана, що вони є. Більш конкретно, церквах
помилкових будуть виявлені Помилкових Євангеліє що вони проповідують, і коли це зрозумів, тих,

хто прагне дати істинне поклоніння Богу створення відпасти від цих помилкових церков і перетворити
на справжнє поклоніння Богу.

Визначення загибіль
Які opposeth і exalteth себе перш за все, що називається Бога, або які поклонялися. Ці слова
дають нам підтвердження про те, хто є людина гріха і загибіль.

Знаю, що це: Антихриста і Лжепророк є помилкових релігій але не одну релігію.
Помилкове церкви Антихрист проповідувати те, що перебувають в опозиції до перших чотирьох з
десяти заповідей, які дають інструкції про те, як Бог команд, що ми даємо поклоніння йому, але вони,
зберегти останні шість з десяти заповідей, до недавно, які є шість моральних імперативи Бога.

Нещодавно: Папи Римського говорив, що він дасть гріхів до жінок, які були абортів, яка не
сказати, що Папа будете прощати гріхи тих жінок, які вбивство ненароджених дітей. Тільки Бог може
пробачити, яка не сказати, що тато не має такої влади, і тому тих жінок, які думають, що їх гріхи
прощаються їм, як і раніше буде в гріху, тому, що він не Бог, але сатана, які простив їх.
Безбожним релігії, що Лжепророкпроповідувати опозиції до всіх десяти Десять заповідей і
намагаються зобразити Божого мораль як щось презирство або сміятися над. Буде протилежні речі, як
сексуальної чистоти, і це дасть винагороду для тих, хто брехати і обманювати для просування в житті,
які є всі акти аморальності.

Людина, яка веде
Так, щоб він як Бог той, хто храм Бога чинить, сам що він Бог. Від наших попередніх
дослідженнях відомо, що анти Христос Римської церкви та Папа як начальник Римської церкви, що
сидить на троні. Це до цього зображення, що Бог хоче, щоб побачити в цих словах тут написані Paul.

Знаю, що це Однак: Анти Христос релігії перетворилася на більше, ніж просто Римської
церкви. Анти Христос може бути визначена як: будь-якої церкви сповідуют
ь бути християнських що є порушенням нікому Запові
дей Божих, найбільш очевидних суботу неділю, але є інших так званих християнських церковтримати сьомий день суботній, ще в помилка щодо одного з десяти заповідей або слово Боже.

Католицька Пап
Пап протягом століть, оголосили себе приховані у плоті іншого Ісуса, що коли тато каже, що
вона є не людина, а Ісус, який виступив. Це блюзнірство і вони, які сидять на чолі помилкової релігії,
яка називається антихриста. Думаю про це, коли запросив цитата або думка християнина, Папа піднято
питання. У цьому Папа вважається лідером і прес-секретар всіх, хто є християнськими. Це з цієї
причини, чому я не вважаю себе християнином, але ізраїльтянин, як я визначеної слово в моїх роботах.
Церковна будівля, яка сидить на землях Ватикану вважається багатьма Храм Бога як говорив в
цих віршах. Пап, які сидять в камері трон сповідують і себе показати бути Богом, зарозумілість і
зізнань.

Розкривається в його час
Згадуйте не, що, коли я був ще з вами, я сказав вам ці речі? І тепер ви знаєте, що withholdeth, що він
може бути виявлені в свій час. II Солунян 2:5-6
Paul Написав ці слова близько 2000 років тому. Я засвідчити, що в цих слів, які я отримав від Бога писати,
я відкриваю вам, що який Paul говорив, тепер на нас.
Бо таїнство беззаконня вже працюють: той, хто зараз letteth буде нехай тільки, поки він бути прийняті
з дороги. II Солунян 2:7

Для таїнство беззаконня вже працюють: Беззаконня, Paul Говорячи про тут є брехні,
спотворення і слабкі сторони знань тих з нас, що проповідував правду про Ісуса, ще легко хитнувся
брехнею сатани. Paul вказуючи на що вже, в його день, сатана, на роботі, намагаються обдурити нас від
істини.
Той, хто зараз letteth буде нехай тільки. Той, хто letteth є Бог, і Бог дозволить сатана займатися
його спотворень протягом часу. Це показує, хто проповідував вчення Ісуса і тримає швидко і вважає.
Вона також показує, що ті, хто слухає слова, але не в змозі вірити, і таким чином легко хитнувся від
істини.
Поки він бути прийняті з дороги, посилається на він як анти Христос, щоб Бог дасть змогу
антихрист час зі своєю владою, щоб обдурити, поки Бог вибирає взяти його з дороги. Хоча релігії
антихриста через Пап, відчуває, що він має свободи виступити проти Бога і все, що він робить, Бог не
має влади для запобігання, але цей вірш показує, що анти Христос бути дозволено лише, що Бог може
до кінця своєї влади, кожного разу, коли Бог вибирає.

Нечестивих показав
А потім що Wicked вірним, яких Господь повинен споживати Святим Духом уст своїх і повинні знищити
з яскравістю його пришестя. II Солунян 2:8

Wicked бути виявлені є анти Христос і лжепророк, обидва з яких є конструкти сатани, але не
тільки їм, для нечестивих є також ті, хто, маючи були обмануті сатани лежить як добре і вони будуть
також знищені на другому приході Христа. Після того, як вони виступають за зло, що вони є, то вони
будуть споживається, (зруйнований) Духом уст його (Ісуса). Духом уст своїх є слова правди, що
говорив Ісус у все, що він навчав.
Коли ви прийдете до знаю по правді Божій, через свій власний старанного дослідження і
дослідження, його очевидною є потім сатани брехні стати вам як брехня, що вони є. Якщо ви не більше
не обманюйтеся, то сила Сатани більше не має тримати над вами.
Яскравість його найближчі , звичайно, посилання на другому приході Христа.

Paul говорить про анти Христос
Навіть йому, чиї пришестя є після сатани з владою і знаки і неправдивими чудами і з усіх deceivableness за
несправедливість в них, щоб загинув; тому що вони отримали любити не правда, що вони можуть бути
врятовані. II Солунян 2:9-10

Йому якого прихід, є посиланням на анти Христос. Це дається підтримки за словами, "після
сатани," де слово "після" відноситься до використанням з або ж вірити і аморальних думок.
Отримав любити не правда, що вони можуть бути врятовані, відноситься до всіх, які
відвідують ці помилкові церков, які Євангеліє проповідується помилкових Євангелія, отже, не в змозі
почути справжній слово Боже і таким чином не в змозі дати поклоніння Богові як Бог команд. Якщо ви
не поклоняються Богу, як він наказує, то ви повинні виправдовують спасіння.

Бог велить тих, хто обдурив вірити брехня
І з цієї причини Бог пошле їх обмани, що вони повинні вірити брехні: що всі вони можуть бути прокляті
хто вірив не правда, але мав задоволення гамують. II Солунян 2:11-12

Цей вірш, написані Paul нагадує мені про притчу сказав Ісус, Притча про сіяча, які ви можете
прочитати, Початок о: Matthew 13:18 в Біблії а в розділі 4 вчення Ісуса на цій сторінці.

Я знайшов ці вище два вірші бути правильним, тому я намагалися Показати справжній слово
Боже до моєї сім'ї, але вони все настільки засліплені брехнею сатани, помилкові релігії, що вони чують
мої слова, але сприймають їх як лежить, таким чином, вони вірити брехні сатани як правди і боги правду
як брехня.
У цьому я прийшов до розумію, що Бог вибирає, які він буде запрошувати на небо, і хто він
відкидає а не має значення, як сильно я спробу показати справжній слово Боже для тих, хто я люблю,
вони як і раніше відкидають мої спроби. Це потім я бачу, як Божа воля; тому хоча я все ще намагаюся, я
не настільки Адамант у моїх зусиль. Я як і раніше в надії, що Бог буде приймати шкода при тих, я
люблю, і коли вони бачать проблиск істину в Моя проповідь, Бог може розширити його запрошення до
них врешті-решт, так що вони, можливо, їх сліпоти, видалено.

Улюблений Господа
Але ми повинні дякувати завжди Богові за вас, браття, улюблений Господом, тому що Бог від початку
вибрав вас до спасіння через освячення Духа та віру правду: ухопися він кликав вас по нашу Євангелія, для
отримання слава Господа нашого Ісуса Христа. II Солунян 2:13-14

Бути улюблений Господом, є один, який може бути визначена як Святого Бога, якщо у вас немає
Святого Бога, то ви не улюблений Господом.
Тому, браття, стояти швидко і утримуйте традиції, що ви вчили, як за рішенням слово або нашого
послання. II Солунян 2:15
Тепер Господь наш Ісус Христос сам, навіть нашого Бога Отця, що hath полюбив нас, дав нам вічне
розраду і добру надію через благодать, комфорт ваших серцях і зміцнить вас в кожному добре слово і роботи. II
Солунян 2:16-17

Я дякую Богові, що він дозволив, моя дружина і протягом усього життя супутником бачити Божу
істину в той же час, що я був так за честь. Що той, який я люблю найбільше в цьому житті, як і раніше зі
мною і разом ми Бога Ісуса як нашим постійним супутником.

Уникнути соціальних заходів з невіруючі
Нарешті, браття, Моліться за нас, що Слово Господнє, можливо, безкоштовний курс та славилось, як і в
вас: І що ми визволилися від злих та лукавих людей: для всіх чоловіків мати не віра. II Солунян 3:1-2
Але Господь віруючих, які повинен зміцнить вас і збереже від лукавого. І у нас є впевненість у Господі
дотику до вас, що ви як робити і буде робити речей, які вам. II Солунян 3:3-4

Пам'ятайте: Ці слова Paul спрямовують до тих церкви встановлені самим Paul міста Салоніки,
люди, що Paul знав особисто. Ці слова є попередження та заохочення, що вони залишаються вірними що Paul
навчав їх, і що вони не будуть перебувати під на шлях не проповідував Paul. Незважаючи на це, ці слова є
типовим для вас і мене, хто ніколи не знав, Paul, але є лаяли і закликав по твори Paul.
І Господь прямої ваші серця любов до Бога і на пацієнта, чекаючи Христа. II Солунян 3:5

Тримати церкви чистого
Тепер ми команда вас, браття, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, ye наказуємо кожного брата, що він
ходить безладно а не за переданням, яке з нас. II Солунян 3:6

Якщо там були серед вас, хто сидів з вами і слухав Євангелії Бога і вчення Ісуса Христа, але які
не вдалося вірити, і тим самим впав від благодаті Божої, Paul говорить, що ви, хто вірує, повинні
вивести себе від таких жоден віруючих. Не тільки ви особисто, але Парафіяни в цілому. Якщо ваша
віра заснована на вчення Ісуса як проповідував Paul, і хтось говорить те, що перебувають в опозиції до
того, що ваша віра заснована, або якщо вони намагаються взяти на додавання або віднімання від цієї
віри, то вони не про вашу віру і повинні бути вилучені з прихожан, перш ніж вони забруднювати
майбутніх поколінь.
В цьому це не означає, що ви повинні перестати спілкування з ними взагалі, але що ви повинні
прийняти не прислухається будь-якої їхньої мови, що спотворює або додає чи віднімає від того, що ви
були показані і через освіту і мати знання, щоб бути істинне слово Боже.
Це ще раз Paul викликав у нас не збираються з тими, які не мають вашу освіченої знання Божої
істини. Я можу дати краще розуміння цього в аспекті мого власного життя.
Я був 58 років, коли Бог доторкнувся до мене і почав показувати мені свою правду. До цього я не
зацікавлений у церкві або слухання Писання або причетності до будь-якого роду дискусії щодо релігії. З
цієї причини, мене не було проблемою залучення до дружби, і вважає, Асоціації, з кожному незалежно
від їх релігійної чи моральних атрибути. Як я тепер розумію Божого моралі, тепер я знаю, я був
аморально, практично все моє життя.
З моєї здобуті знання справжній слово Боже я закрили більшість соціальних контактів з цих
сортів аморальних людей, тільки взаємодія з ними, як пророк Божий і даючи їм інструкції щодо їх
помилка віри і моральності. Це звичайно стало причиною, що вони вирішили не запрошувати мене до

своїх зустрічей більше, бо вони не хочуть чути Божої істини, вважаючи за краще залишатися засліплені
брехні сатани і легко широтах моральної поведінки, що проповідує сатани помилкових Євангеліє.
Що Paul говорить нам вище, що це найкраще, що ми видалити себе від таких людей за їх гріхи
можуть бути заразними для тих, хто не впевнені в їх знання Божої істини; як кажуть, "тримати мене від
спокуси." Як і євреїв, які було заборонено в'їзд в будинок язичником, так теж ми, хто є Бог святих
повинні утримуватися від участі у соціальних заходах з тими, хто відмовляється прийняти Божої істини,
навіть тоді, коли ви показали до них.

Самі
Бо самі знаєте, як належить слідувати за нами: бо ми вели себе не себе безладно серед вас; ні ми їмо хліб
будь-якого чоловіка Йов дармо боїться; але справляв з праці та утому день і ніч, що ми не може бути платним
до кожного з вас: II Солунян 3:7-8

Самі знаєте як належить слідувати за нами, а це означає, що через superior знання, що як
Святого Бога є, Божий Священного Писання, ви знаєте, що Ісус і Бог вимагає від вас, ви не повинні
збиратися з іншими, які не роблять або не буде приймати Божої істини за помилкові Євангеліє сатани.
Paul йде на нагадати нам про його власного Міністерства, і як він взяв з ніхто, але що він перший
заслужили право через його власної праці. Безпомилково Paul працював у нього на службі до Бога, що
його (Paul) прикладі ми теж буде знати істинний шлях до праведності.

Бути прикладом для інших
Не тому, що ми не влада, але щоб зробити себе ensample (приклад) вам слідувати за нами. II
Солунян 3:9

Ті, хто не працюють не Їжте
Для навіть коли ми в вас перебували, це ми наказав вам, що якщо хто працювати не, той не їсть. II
Солунян 3:10

Я лишаюсь вважають, що ті, кого поширюються помилкових Євангеліє, не працюють для
власних потреб земним, але просять або вимагають, що тих, хто молиться платити їм у вигляді
пожертвувань. Це те, що Paul очевидно ніколи не зробив. Paul таким чином припускаючи, що це
розходження між справжній пророк Божий і тих, хто тільки прагнути отримати прибуток фінансово їх
проповіддю.

Paul в приклад
Через Paul на прикладі я теж не питайте пожертвування або відшкодування будь-якого з творів,
які я вже розміщені на цю веб-сторінку. Ви можете читати, завантажити і навіть роздрукувати ці
сторінки, без вартості до вас. Я тільки запитати, як ви отримали їх вільний від мене, що не заряджати
інших. Як Ісус сказав апостолів, ",що яке приймається вільно має бути вільно вказано."

Помилка соціального забезпечення
Тринадцятого вірша від Paul також можуть бути застосовані значення, відносно Ліберально і
соціалісти ідеї соціального забезпечення. Paul є цілком зрозуміло, що ті, хто не працює, не слід вживати
про те, що інші працювали.
Вся концепція прийняття у багатих і надання бідним, хто відмовляється працювати, є Paul, за
словами показано, що проти Бога. Де бідних верств населення не в змозі працювати зв'язку медичним
аліменти, для бідних заслуговують наше милосердя і нашої благодійної, але коли вони відмовляються
без поважної причини, що є те, що Paul Говорячи про тим не менш, є різниця.

Ті, хто взагалі не працює
Бо ми чуємо, що є деякі, які ходити серед вас безладно, працює не на всіх, а тільки вдають. Тепер їм, що
такі ми командувати та вмовляв за Господа нашого Ісуса Христа, що з Спок вони працюють і свої власні хліб
їдять. II Солунян 3:11-12
Слів: "є свої власні хліб," відносяться до вживання їжі, що ви справила себе від вашої власної праці.
Якщо ви не допомагає виробляти, то ви не мають права користуватися, плодами праці чужу.

Уникати тих, які не працюють
А ви, браття, не втомилися в добре ділі. І якщо будь-яка людина коритися не наше слово за цього листа,
зауважте того, і не майте з ним, що він може бути соромно. II Солунян 3:13-14
Що Paul є сказати, що якщо один з вас, хто відмовляється працювати, то не тільки повинні вони
отримують ні їжі, коли вона готова, але що ви не повинні мати з ними, що робить їх як поза мовлення зі
спільноти, яка змушує їх бути соромно за себе і змінити їх ліниві і ООН благочестиво способами.
Ще вважаються йому не ворог, але наставляти йому як брат. II Солунян 3:15

Paul потім місць є застереження в цьому, вимагаючи, щоб ми не ставитися до нього як ворога, але як
примхливий брат, тих, хто потребує буде показаний на шлях назад до праведності.
Тепер на сам Господь миру завжди дасть вам мир всіма засобами. Господь буде з усіма вами. Привітання
Paul з моїм власних рукою Павловою, це править в усякім: так я пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа
буде з усіма вами. Амінь. II Солунян 3:16-18

Paul з попередженням для тих, хто
молиться
До Тимофія, щирого сина за вірою: благодать, милість та мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа
нашого. Я Тимофія 1:2
Як я просив тебе зостатися в Ефесі, коли я йшов у Македонію, щоб ти декому наказав стягувати деякі,
які вони не навчати іншої науки, ні Послухай байки і родоводи нескінченні, який міністр питання, а не
благочестивим збудування у вірі: так робити. Я Тимофія 1:3-4

Щоб ти декому наказав що вони не навчати іншої науки: Paul проповідували Євангеліє, як
учив Ісуса, тут він заохочуймося Тимофія і через Тімоті ви і я, так що ми не навчати іншої науки інше,
ніж те, що Paul проповідував і навчав Ісус.
Ні дати прислухатися до байки і родоводи нескінченні, відноситься до помилкових Євангелію,
а також Настроювана євреїв в собі заслання через кров Оті сотні і тисячі років тому.
Я також бачу попередження проти "байки," як на увазі такі речі, як Санта-Клаус, а
бо Пасхальний заєць. Як я часто рази сказав, що, якщо він не говорив з Богом, тоді
немає Бога, і тому це брехня. Ні Ісус, або Бог коли-небудь дали інструкція або command, що народження
Ісуса або смерть і воскресіння Ісуса слід дотримуватись як щорічною подією, тому дати дотримання
цим не так, як Бог говорив і, отже, опозиції до слова Божого.

Кров лінії євреїв
Які міністр питання, а не благочестиво збудування, який є у вірі, що припускає мені, що ця
звичка до євреїв, щоб показати, що вони є нащадками крові Якову і далі назад до Авраама і знову назад
Адам чревато можливість брехню і навмання, коли ми повинні краще витрачати наш час у службі Богу,

кров лінії до наших предків, не важливо, для нашого спасіння , бо всі, хто їм вчення Ісуса і моралі Бог є
виправданими в своє спасіння, незалежно від вашої лінії.
Лінії крові ставитися до наші смертні тіла і як такий несуть немає значення у воскресіння.
Подібно тому, як нерозумно набувати величезні багатства через ваше життя, так теж це нерозумно, щоб
дати турбуватися про те, чи є ви нащадок з так і так чи ні, це не має значення у душі вічний. Ми, всі діти
Божі, для яких немає немає лінії крові, тільки вірою.

Вчителями закону
Тепер до кінця заповідь є благодійність від чистого серця і добру совість і нелицемірну віру: від який
деякі, відступивши мають повернувся в бік до марнослів'я бажаючи бути права; розуміння того, що вони
говорять, ні про що вони підтверджують. Я Тимофія 1:5-7

Віра в Ісуса знаходиться у вашому серці, з якого ви демонструєте благодійність і т. д. Щоб
повернутися до вимагаючи закон без віри, як ваш шлях до спасіння є дурість. Це не означає, що знання і
розуміння Закону Божого життя і в Бога моралі дурість, тільки що законом, сам по собі є тільки
половину з вимогою спасіння.
Чистого серця відноситься до абсолютних прийняття і віра в Божі обітниці, і що слово Боже є
істиною і повинні стояти проти всі інші слова не Божі.
Благодійність –: Довідка добровільно відмовилися люди
потребують, готовність судити людей терпимо або с
приятливим чином. Коли ви дивитися на інших з благодійності і поширюватися на
інші хто ти потребують потім виконувати найбільш важливі моральні риси Бога другий тільки до
прощення.
Добру совість відноситься до будучи той чоловік, що мораль Бог бажає вам бути і маючи знання
про ці моральні риси, ви живете в шлях і manor, що дозволяє мати чистою совістю без думки, що ви
збрехали собі або до Бога.
Нелицемірну віру , щоб мати віру в правді і дій і не слова поодинці. До "Симулювати" щось,
щоб зробити шоу або протестних щось зробити або в
иготовляти щось, брехати самому собі та іншим щодо
правду про те, що лежить у вашому серці, тобто ви повинні
ходити пішки а не просто говорити говорити.

Вчителями закону відноситься до тих, які мають звертається до Христа з вчення Ісуса і
проповідував Paul тощо, але хто потім поверніть Закону Божого і постанови Moses судити виправдання,
а не до прийняття Божих обіцянь через віру і через віру прийняти моралі Бога як guidepost в життя і
поклоніння.

Віра без сумніву
Найбільш важливим аспектом переконання є вірити без сумніву. Якщо ви приймаєте і тому
вважаємо, що інші сказали тобі не замислюючись про перший Писання, щоб визначити для себе, якщо
вони кажуть, що це правда чи ні, то ваша віра заснована на сліпу віру.
Якщо шукати слова Божого, як написано в Біблії і зробити вашу освіченої знання, ви знаєте що
слово Боже є істиною, і повинні завжди пріоритет над всі інші слова говорять інші, то ваша віра
грунтується на слово Боже, як ви витягли його значення, не як інші сказали тобі це означає.

Вчитель гріх не Грейс
Закон є вчителем гріха. В законі ви навчитися не грішити, але вам може бути без гріха і ще не
виправдані в надії на порятунок, тільки в переконання і reliance у слово Боже і його обіцянок як правда,
ви можете бути виправдані.
Фраза ",ви не буде збережено тільки добрі діла," звучить правдоподібно тут. Зусиль ви поклали
в навчання, розуміння і тримати себе від гріха, працювати, але якщо ви також не вірю, що слово Бога і
його обіцянки, правда, то робота марно. Без обіцянку не може бути не спасіння, просто як переконання
без правди є також марно.

Для прикладу: Я особисто знаю кількох людей, які свідчать про визнання Ісуса Христа
своїм Спасителем. Більшість християнських церков проповідують, що це все, що ви повинні бути
збережені, бо вони проповідують, що ви благодаттю через благодать Ісуса.
Ці ж люди Однак, думаємо, нічого не займатися блуд або перелюб, що означає, що вони є
аморальним. Бути аморальним є неправедних. Якщо ви неправедних, як то ви очікуєте, що вам будуть
прийнятними для Бога? Якщо ви брати участь у гріх тоді ви не є послідовником Ісуса, все те, що Ісус
навчав, що відноситься до будучи праведників.

Ісус дає нам приклад, який показує, як збереженням законодавства поодинці не виправдовує нас
в спасіння. У цьому прикладі ви знайдете щодо людина, що просили Ісуса, що йому потрібно робити,
щоб вічне життя вічне, Matthew 19:16-30 .

Закон є гарне
Але ми знаємо, що закон добрий, коли людина його законно виконує; знаючи це, що той закон не
покладений для праведного, але для беззаконних та неслухняними, для безбожний та за грішників, безбожних та,
для зневажників батьків та зневажників матері, для душогубців, розпусників, для них, що осквернити себе з
людством, для мужоложців, для брехунів, для неправдиві осіб, і якщо не бути будь-яка річ, що суперечить
здорове вчення. Я Тимофія 1:8-10

Те, що Paul говорив вище є, як я говорив; Закон вчить тих, хто інакше гріховної є те, що гріх, так
що вони можуть працювати в напрямку спасіння. Ті, хто мають обняв моралі Бог вже є вище закону, бо
грішити неможливо для тих, які мають Закону Божого написані на свої серця і які живуть морального
життя. Якщо з іншого ви не взяли права і моралі Бога до серця, то важливо, що ви дізнаєтеся, що закон,
інше, немає ніякої надії для вас.

, Зверніть увагу: Вище Paul дає згадки тим, хто осквернити себе з людством, це
посилання до гомосексуалізму і тих, хто бере участь у ньому. Як ви можете бачити, Paul і через Paul, Бог
дивиться на цю діяльність як на відміну від здорового вчення, що означає слово або Закону Божого.
Якщо у ваш стиль життя ви вирішите займатися сексом з іншими вашу стать, то ви повинні
розуміти, що ви зробити це в прямій опозиції до Бога. Якщо ви неслухняними Богові, то як ви можете
очікувати, щоб дати спасіння від Бога?
У цей час що я живу в, лібералізму, (сатани лжепророк), проповідує, що всі секс, добре і
гомосексуалізм є прийнятним і не повинно бути засуджений або поліції допитаний інших. Для інших
таких, як мене, дати інструкція про те зло, яке є гомосексуалізм, щоб бути злим себе і лібералізм
заохочує грішників, щоб переслідувати і ненавидіти тих, які оскорблены способу життя
гомосексуальної. Тобто як далекий від Бога що людство впала в лише за кілька років.

Бог прощає невіруючі
За славною Євангелією блаженного Бога, яка була мені звірена. І я дякую Христа Ісуса, Господа нашого,
хто зміцнює мене, що відніс мене вірних, поставивши мене в Міністерство; хто був перед богохульником та був
переслідувачем і шкідливо: але я отримав милість, тому що я зробив це неосвічене, в невірстві. Я Тимофія 1:11-13

Тому що я зробив це неосвічене, в невірстві, тримає потужний сигнал тим, хто засліплені
помилкових Євангеліє сатани, який потім дізнатися справжній слово Боже. Якщо ваші гріхи були
вчинені через незнання слово Боже і у вашому невір'я, що слово Боже є ще вищий, потім Paul говорить
нам, що прощення можлива як і раніше, тому що він сам отримали прощення.
Прикладом цього може бути тим, хто в незнанні спостерігати суботи на неділю, які потім коли
показано справжній слово, усвідомити свої гріхи і покаятися і просити Бога, прости їм, тоді це ті, які

Впали геть від брехні сатани і перетворюються на правдиву віру, як наказав Бог.

Щоб врятувати грішників
І благодать нашого Господа було перевищення рясні з вірою і любов'ю у Христі Ісусі. Це вірно і гідним
усякого, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних; ким я є головним. Я Тимофія 1:14-15

Ісус говорить нам, що він не прийшов засудити світ, але щоб викупити його, яка є ще один спосіб
сказати, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних. Ісус вчив моралі Бога. Після того, як
озброєний моралі Бога-грішники не може більше гріхів і праведність виходить. Бог каже нам, що тільки
праведники повинні увійти в небесах.
Оже з цієї причини я отримав милість, що в мене першим Ісуса Христа може покажи вперед все
довготерпіння, для візерунку до них, які надалі повинні вірити на нього до вічного життя. Я Тимофія 1:16

Саул був грішником, в тому, що він переслідував і призвів до загибелі, хто пішов за словом
Христа, але через милість Ісуса, Саул став Paul і пішов від грішник один у віру Христа. В тому, що Ісус
дав милосердя Paul, так що теж ми виправдані наші переконання, що він буде мати милість до всіх нас,
якщо ми але каятися наших гріхів.
У моєму власному досвіді жити я знав, молодої жінки, яка була гомосексуалістом і жив в гріху
таким чином, протягом багатьох років. Потім вона познайомилася з чоловіком, який вона знайшла,
люблячий, переконані в його любові і так залишив його життя гріха і одружився цієї людини і був з
з'явились діти ним. Я не знаю, якщо у цьому вона також знайшов Бога і таким чином пробачити її
колишній шляху зла, але те, що вона покаялася, для себе і свого чоловіка, дає мені надію, що вона також
покаялися Богу.
Я знаю з все, що Господь Ісус показав мені, що якщо цієї молодої жінки, фактично покаялася і не
тільки на словах, що Бог простить їй якщо вона інакше праведний мораль і поклоніння Богу. А з нею,
так може бути з усіма, хто згрішив в минулому, але шукаю Бога про прощення.

Я одного разу запитали інших, що мій погляд гомосексуалістів, я сказав, хто запитав, що мій
погляд нікуди не годиться, що це було Божим думка, що мало значення, після чого я пояснив, що те, що
Бог показав мені з цього питання. Я не підозрюють про те, чи мої слова були впливають на цих людей,
хто запитав мене, але я завжди сподіваюся, що один може таким чином врятований від гріха.
Тепер а цареві вічний, Безсмертний, невидимому, єдиному Богові, бути честь і слава навіки і коли-небудь.
Амінь. Я Тимофія 1:17
Цього наказа я передаю тобі, синові Тимофію, відповідно до пророцтвами на тобі, щоб ти ними провадив
добру війну; маючи віру та добре сумління; який деякі маючи сховав стосовно віри зробили корабельної аварії: я
Тимофія 1:18-19

Хоча Paul були враховані цей лист до Тимофія, це дійсно всі діти Бога, і тих, хто хотів би бути
синами Бога, кому адресовано лист.

Бути скромним перед Богом
Я закликати тому, що, перш за все, благання, молитви, земські і даючи спасибі, будуть зроблені для всіх
чоловіків; Для королів і для всіх, які знаходяться в адміністрацією; що ми можемо привести тихій і спокійна
життя у всіх благочестя і чесність, для цього є добре й приємне видовище Спасителя нашого Бога, хто буде
мати всі чоловіки, щоб врятуватися і прийти до пізнання істини, бо один Бог і один посередник між Богом і
чоловіки, людина Христос Ісус; хто дав самого себе на викуп за всіх, свідчив свого часу. Я Тимофія 2:1-6

Слово "Exhort" визначається як: закликати або заохочувати.
Слово "благання" визначається як:
1. Апеляції зробив кому-то в орган,
2. Зробити запит,
3. Щоб зробити заяву,
4. дати молитві до Бога .
Те, що Paul говорив вище, є, що він є заохочення всіх нас, але особливо тих, хто у владі, дати
молитви і прохання до Бога, щоб дати нам керівництво в житті і в дусі. Якщо ми близькі до Бога,
які часто відбуваються такі благання, то ми будемо знати, миру і щастя.

Ухопися я перебуваю висвячений проповідником та апостолом, (я кажу правду в Христі і лежать не;)
вчитель поган, у вірі і істинності. Я Тимофія 2:7

Слово verity означає: якості будучи true або реальні, заяви
або принципу, що прийняті як факт. Таким чином, Paul хоче, що ми
живемо в істину в знання і віра в Божі обітниці, і що через воскресіння Ісуса, вічне життя можуть бути
отримані.

Одяг з смиренним
Я буду, тому що чоловіки молитися скрізь, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Як ішов також,
що жінки прикрашали себе в скромні одягу, shamefacedness і тверезість; не з broided волосся, або золота, перлів
або дорогим масиву; але те, що кублиться жінок, які сповідують благочестя з добрих справ. Я Тимофія 2:8-10

Paul ще раз робить приклад жінок, наполягаючи на тому, що вони носити звичайний одяг без
орнаментом, але я сказав це стосується чоловіків, а також. Одяг, що ви носите ніякого відношення до
Бога, і чи ні ті, навколо вас знайти вас привабливою має бути останнім з ваших проблем. Це не як ви
подивіться, які питання для виглядає всі марнославства, але Бог суддів нам про те, що в наших серцях і
вона повинна бути, що Бог думає про нас важливим для нас, і не те, що інші люди думають.
Я повинен визнати, однак, що я насолоджуюся тим моєї дружини, коли вона ставить на
привабливі наряд, і її волосся, впливало таким чином, що підкреслює своєю природною красою, так що
я думаю, мені доведеться ще раз не згодні з Paul на цьому.
Хоча, майте на увазі, це для моєї радості, що моя дружина сукні добре, не за те, що інші можуть
думати її. Можливо, саме тому вимагають мусульман, що їх дружин приховати себе від громадськості і
тримати їх краси для тільки очі свого чоловіка, хоча я бачу це так холодно і не закривати очі на це для
святих Бога. Як я вже сказав: Проте смиренним наряд має справедливо і чоловіків, а також як для жінок.
Плаття наряд амішів, як видається, ближче до того, що Paul описує, як для чоловіків і жінок, за
винятком, де роботи, яку вони роблять робить носіння такий одяг до гарячої або не достатньо теплою.
Вашої одязі повинна відображати клімату, що ви живете в, а також тип роботи, що ви робите. Існує ні,
підходить всі одягу. Тільки пам ' ятайте, що скромність правило і екстравагантні та зухвалі одяг є не
більш ніж марнославства.

Пам'ятайте: Всі секс є гріхом збережуть, що між чоловіком і дружиною; Таким чином, ми
повинні одягатися скромно з одягом, які не викликають невиправданих спокуси від інших, які бачать

нас. Тут є місце для всього, а вона підходить тільки в цьому місці. Наприклад, в нашому повсякденному
житті, на роботі або у школі, Одягаємо так, беручи до уваги, якщо ми йдемо на пляж піти купатися,
Одягаємо по-іншому. Ви б не носити ваше плаття до пляжу і ви не повинні носити ваш купальний
костюм, до школи або на роботу, але у всіх випадках, скромність повинні переважати.
І створив Бог чоловік і жінка так, що вони є, тому людській формі не грішний, тільки таким
чином, щоб кожен з нас доручаємо себе публічно може бути гріховної або не засновані на одязі ми
носимо.

Жінки в тиші
Нехай жінка навчається мовчки в покорі. Але я страждаю не жінка вчити, і не узурпувати владу над
людиною, але бути в мовчанні. Бо Адам був вперше сформували потім Єва. Я Тимофія 2:11-13

Paul має цієї всі неправильно; Я бачу, це ще раз відображенням Paul власних забобонів. Бог
розповідає нам різні пропозиції щодо створення людини на землі.

Чоловічі і жіночі
Так Бог створив людину за образом своїм, за образом Божим створив він його; чоловіка і жінку створив
він їх. Буття 2:27

Ви бачите, що людина в множині, посилання на виду, а не статі. Це перевіряється, коли Бог
говорить нам, що він створив його; чоловіка і жінку створив він їх. Ви бачите? Бог створив людину на
шостий день творіння і людина чоловічі і жіночі, один не прийшов до іншого.
Що більшість, якщо не всі релігії тримати, що чоловіки є перевершує жінок є все, щоб з чоловіки
повинні панувати над і домінувати жінок. Я вважаю, що це один з аспектів сатани помилкових
Євангелія, а не Святий Боже Євангеліє. Як я вже говорили знову і знову, слово Боже є вищим, і якщо ви
знайшли щось не записані у Святому Письмі і показано, що слово Боже, потім ви повинні прийняти, що
яких говорять Бога як істина і відхилити, те, що дається не підтримують слово Боже.
Я не знайшов нічого в Писанні, де Бог показує такі упередження проти жінок. Коли Бог називає
людина будучи синів його, це не означає, що він дає перевагу на чоловічий рід, але як слово людина
являє собою представників обох статей, так теж робить синів. Кожного разу, коли в Біблії, де я бачу
слова, які вважають, що жінки поступається або підлеглих чоловік, слова не є слово Боже, але думка і
забобони автора.

Адам був перший
Це правда, що Адам був узятий з людиною і був першим, щоб бути зроблені живої душі, але коли
Бог дав Єви до Адама прийняти для своєї дружини, зрозуміло, що два став одним тілом у шлюбі,
нероздільні. Для мене, це означає, що Бог не віддають перевагу, один за одним.

Немає чоловіки і немає дружини
Ісус говорить нам, що в воскресінні не буде ніяких чоловіків та дружин, що буде жоден шлюб і
не приділяється шлюбі. Якщо немає не шлюб, то не може бути немає сексу для всіх секс поза шлюбом
є гріхом. Якщо немає немає сексу, потім там буде тільки людини і гендерної буде мати ніякого сенсу.
Секс є аспектом видів продовження роду, коли ми живемо для вічності, що потрібно мати ми виробляти
потомство?

Ні кваліфікації гендерної
Як я вже відзначали раніше, Санкт Бог є Святим, тому що вони вважають, що обіцянка
Воскресіння і законів Бога Написав на своїх серцях. У цьому немає ні кваліфікації статі; тому обидва є
рівними, тому що вони обидва людина.

Напередодні була обдурять
І Адам не підвело, але жінка, будучи-прогнали було в гріху. Попри вона буде спасений в дітонародження,
якщо вони як і раніше у вірі і благодійність і святість з тверезості. Я Тимофія 2:14-15

Так, це було Eve, який був зачарований брехні сатани, але де у Писанні Бог дає як частину її
покарання що всі жінки повинні тому стати рабів для чоловіків? Єдине покарання, що Бог накладає на
напередодні і всі жінки після неї, є болю, пов'язаного з народження дитини. Оскільки це покарання, дані
Богом, чому чоловіки намагалися поставити себе у домінування жінок під приводом, що Бог того
забажає, коли він Бог не дав таку заповіді? Говорити про введення слова уст Божих. Це я бачу, як
приклад помилкових Євангеліє. Якщо сатана може викликати dissention між чоловік і жінка, або чоловік
і дружина, то суспільство не може добитися успіху людина повертається до способів тварини, яка є що
сатана вважає людини, щоб бути.

Старші церкви
Це істинно кажу, "Якщо людина бажає office єпископа, він desireth хорошу роботу. Єпископ потім
мусить бути бездоганний, чоловік однієї дружини, пильними, тверезий, хороший поведінки, приділено
гостинність, apt навчити; Я Тимофія 3:1-2

Полігамія
Paul дає зрозуміти, що Полігамія не є прийнятним, за його словами, "чоловік однієї дружини," Бог дав
Адам взяти як дружина тільки Eve, який розповідає мені, що Бог не згоден з Paul, що ми можемо мати тільки один
з подружжя, щоб мати більше не тільки Полігамія, але перелюб, який розповідає мені тих Мормона чи
мусульманської релігій, які дозволяють людині мати більше однієї дружини є помилкових релігій. Якщо ваша
релігія не прийнятна для Бога, то у вас немає Бога. Якщо ви не Бог, то хто це, що ви даєте поклоніння? За
замовчуванням, ви даєте поклонятися сатані.
Я впевнений, що багато хто з вас буде вказувати на Старому Завіті і сказати що Авраама було більш ніж
однієї дружини, як зробив Ісака та Якова, але це не зовсім вірно. Вони мали однієї дружини, той, який вони
одружився на законних підставах, але вони також взяв на наложниць, що ставилися як до дружини, але не має
однакові права як першої дружини.
Приклад Авраам показує, як Бог вважає дружина над на Наложниця. Перший народиться син Авраама,
Ізмаїл, був сином Наложниця не Сара дружина. Коли Ісаак народився, Бог Авраама змусили матері Ізмаїл та
Ізмаїл його перший народиться син з його дому. Це показує, що сина дружини, що Бог дає перевагу і не
наложниць.
Кодифікації закону у форму Десять заповідей, будучи записані на двох кам'яних столиках, Бог дала
зрозуміти, що ми прагнемо бути тільки однієї дружини на одну людину всі інші, які є перелюб.

Морально прямі
Не приділяється вино, не нападника, не жадібні брудні правильність користь (прибутку в багатство);
але пацієнт, не скандаліст, не жадібні; Одне, що рядив добре власним домом, має дітей у слухняності з; Бо якщо
людина не знаю, як правило, свій будинок, як повинен він дбати про церкву Божу? Я Тимофія 3:3-5
Інші якості, пильними, тверезий, хорошу поведінку т. д. відноситься до одного, який живе Богом моралі.
Це тільки логічним. Якщо обрати лідером серед ваших Згромадження, лідером, що має бути одним з найвищих
моральними якостями, без вини; інакше якого роду інструкції будуть вони дають?

Освічені в Писанні
Не новачок, щоб не бути підняв з гордістю, він потрапляє в засудження диявола. До того ж він повинен
мати хороший доповідь з них, які є без; щоб не він потрапляє в докору славу і сітки диявола. Я Тимофія 3:6-7

Що Paul є сказати, якщо ви хочете бути в позиції влади над пастви Святим Богом, то ви повинні
бути Святого Бога себе. Ці риси, що Paul дає список, щоб як не гідний церковним старійшиною не всі є
однаково риси Святого Бога. Це залежить від заповіту, коли вони вибрали їх лідерів, підібрати людей,
які праведниками перед Богом по-перше, потім дати розгляду до будь-яких інших атрибутів, які вони
можуть мати або не мати який зробить їх хороші лідери. Якщо вчасно, показано, що вони не
підтримувати, наприклад, встановлені Ісуса, то вони повинні бути зняті зі своїх посад влади.

Диякони
Аналогічним чином має дияконів бути серйозним, не брехливі, не дано багато вина, не жадібні брудні
правильність користь; Холдингу таїнство віри з чистою совістю. Я Тимофія 3:8-9
І нехай вони також спочатку доведена; потім, нехай вони використовують office дияконом, знаходять
бездоганний. Я Тимофія 3:10
Незважаючи на це має їх дружин бути серйозним, не наклепники, тверезий, вірні в усьому. Нехай
дияконів чоловіками з однієї дружини, правляча їхніх дітей і їх власних будинках, добре. Я Тимофія 3:11-12
Для вони, які використовували office дияконом також придбати для себе добре ступеня і великий
сміливості до віри в Христа Ісуса. Я Тимофія 3:13

Те, що Paul говорив тут є не тільки повинні бути старшими заповіту святих, але що їх дружин,
також повинні бути благочестивим, інакше старші повинні бути відкинуті через їх дружин. Я вважаю,
що ця істина жінок, а також, якщо жінки повинні піднятися до позиції органу в зборах, але її чоловік,
виявляється не віри, а потім жінки повинна бути відхилена як лідер заповіту.

