כתביו של Paul
פרק 9
 Paulמטיף מוסר
באופן רשמי בהסגת גבול
 ,את הגולמיות הוא החיש ,מי היו למוות מסיג גבול ,חטאים; שבו בזמן העבר  yeהלך לפי המסלול של העולם הזה ,על-פי הנסיך
של הכוח של האוויר ,הרוח עכשיו  workethאצל הילדים של אי-ציות :בקרבם גם כל שיחתנו בתקופות העבר על תאוות הבשר שלנו ,
להגשים את הרצונות של הבשר ולא של הנפש; הילדים של זעם ,אפילו כמו אחרים היו על ידי הטבע .אל האפסיים 2:1-3

ואתה הגולמיות הוא החיש:
מלון כמו בשימוש הכתוב לעיל ,המילה החיש ,מוגדרת בתור:
 -1כדי להתחיל להזיז ולא מורגשים בתנועה,
 -2לחזור לחיים אשר היה מת,
 -3לעורר משהו כגון ריבית או התלהבות.
מי היו מתים על חטאינו ,חטאים ,מתייחס אנחנו שנזרקו עדן ,לכן נמצא מת .גיהינום נצחי ,אלוהים יש החיש ,או נתנו סיבה.
להיות מגורה לטובת לימוד האלוהים האמיתי.
 Paulכותב מכתב זה לאלו שחיו היום שלו ,אבל זה גם נכון לגבי אנחנו גרים אלה אחרית הימים .לפני התחלנו לחפש אחר
האמת האלוהית ,היה לנו עניין הכתוב או דת ,היו גם השלמנו מה החיים באמצעות אותנו ,אבל אלוהים הביט עליכם ואני עם אוהב ולא
נתן לנו סקרנות עשה לנו רצון ללמוד עוד . .ידעתי שזה נכון של אתה .כי אתה קורא את המילים האלה.
שבה בזמן העבר  yeהלך לפי המסלול של העולם הזה :הקורס של העולם הזה הוא כל הפיתויים של הבשר וגם הנפש ואת
עושר של כדור הארץ .לפני שהתחלנו ללמוד את כתבי הקודש ,גרנו יום מתרוצצים מנסה להישאר צעד אחד קדימה ,אבל מעולם לא
קולותיו להגיע לשום מקום.
על-פי הנסיך של הכוח של האוויר; הוא הפניה אל השטן ,מי הנסיך של כדור הארץ ,או שהוא חושב שהוא ,אלוהים בסכסוכים
טענה זו .זה בגלל השפעת השטן על הסובבים אותך ואתה שגרם לך יותר מוטרדת עם צרכי החיים ולא על הצרכים של החיים הנצחיים.
הרוח זה עכשיו  workethאצל הילדים של חוסר ציות; ילדים של אי-ציות האם כולנו מי להתעלם האל האב ואת מצוותיו,
ולהקדיש את האנרגיה שלנו במרדף אחר פיתויים ארציים .

"רוח ",הפרט הוא השטן והתנהגות לא מוסרית קידום על ידי השטן .
להגשים את הרצונות של הבשר ולא של המוח הוא הפניה אל עיסוקיו המינית ואת העושר של העולם ,ואת ההצטברות של זה.
היו מטבעו הילדים זעם .כפי שציינתי בעבר ,האדם הוא חיה של כדור הארץ ,הוקמה על ידי אלוהים יחד עם כל החיות האחרות
על היום השישי של יצירת .ככזה ,יש לנו בתוכנו את הרצונות החייתי כמו החיות האחרות.
אלוהים ברא את האדם יותר מאשר בעלי חיים אחרים בגן שאלוהים ברא את האדם נפש חיה .מה זה אומר .זה האיש ביכולתו
של שחיים על כדור הארץ אך גם זה בו לעלות עד להיות מושלם כמו אלוהים .זה היא כי ,בשונה מכל חיה אחרת ,אדם יש את היכולת
להבין בין טוב לרע ,יש לו את היכולת לבחור בין השניים.
על ידי הטבע ,האדם מעדיף הדברים הללו בניגוד דרכים האלוהים .האיש היה הרבה לא מעדיפה מצפון לגבי מוסריות ושוללת
רבים אלוהים כדי לאפשר לעצמם את החופש לפעול ומושכים אליהם כפי שהם בוחרים.

באהבתו של אלוהים
אלוהים אבל ,מי עשיר רחמים ,על אהבתו הגדולה שבעזרתו הוא אהב אותנו ,אפילו כשהיינו למוות חטאים הגולמיות החיש אותנו.
יחד עם ישו( ,בחסד  yeנשמרים;) ו הגולמיות והרים אותנו יחד ,גרם לנו לשבת יחד במקומות השמימי במשיח ישוע :כי בימי לבוא הוא אולי
שהשמן על השפע העולה על חסדו ב שלו אדיבות כלפי אותנו באמצעות ישוע המשיח -אל האפסיים 2:4-7

 ,אבל אלוהים ,מי הוא עשיר רחמים :למרות שיש לנו מי האדם עבור כל אבל כמה שבכל דור ודור ,הכחיש אלוהים ומוסריות
שלו ,ומעדיפים לחיות כמו ראינו לנכון ,תוך התעלמות או לסרב האל מוסר ,אך גם כך ,אלוהים באהבתו עוצמה בשבילנו ,מציעה לך ולי
את האפשרות של סליחה ופיוס.
אפילו שהיינו מתים ב  .sinsזכור :למי שגר החטא לעולם לא להיכנס לגן עדן ,לכן יש מוות נצחי רק להסתכל קדימה .אבל
אלוהים אומר ,כי אם נחזור בתשובה חטאנו ,מחילה היא אפשרית.
 Hathהחיש אותנו יחד עם המשיח( ,בחסד  yeנשמרים; ) זכור :אלוהים הקים את ישוע המשיח למעלה מן הקבר לחיי נצח,
ובגלל ישוע ,כל מה שהוא לימד; אנחנו גם יכולים לחזור לחיי נצח.

מאת גרייס
עבור בחסד  yeנושעים באמצעות אמונה; וכי לא על עצמכם :זה מתנת אלוהים :לא של יצירות ,שמא כל אדם צריך להתפאר .אל
האפסיים 9-2:8

עבור בחסד  yeנשמרים באמצעות אמונה  ,זה פשוט :אם אתה מאמין שישוע קם לתחייה מן המתים ,כי לאחר מכן הוא היה
מורם לשמים ,והוא כי ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,כל אשר ישוע לימד מוסריותו של אלוהים ,כי כמו הילדים של אלוהים אנו חייבים
גם לחיות מוסריות של אלוהים ,אז אתה של האמונה  ,ובגלל זה ,תוכל להינצל ,כי אלוהים אוהב את ילדיו שאוהבים אותו.

 .אני אוהב את אלה שאוהבים אותי ,ואת אלו מי מחפש אותי מוקדם( ,בחריצות) ,אמצא לי פתגמים 8:17

 .זה מתנת אלוהים מתייחס לעובדה כי אלוהים אינה מחוייבת להציע דרך סלחנות שמובילה הגאולה אשר מוביל לגאולה;
ההצעה הוא מתנה מאלוהים אלה מראים כי הם אוהבים את אלוהים .לאלוהים אהבה היא להיות מוסרי כמו הוא אלוהים ,צייתן לאביך
שבשמים ,כמו היה ישוע.
אם אתה ממושמע ,לאחר המילה ,המשפט של אלוהים ,אז למה יש לו סיבה כלשהי כדי לאפשר לך להיכנס לגן עדן ,תינתן רק
למי שמציג את אהבתם לאל ערך?
לא של יצירות ,שמא כל אדם צריך להתפאר יש התייחסות לעבודה בכך במאמץ שלך להיות צדיקים לפני אלוהים .זה נכון רק
הצדיקים יהיה להיכנס לגן עדן ,אבל המתנה של מחילה לא יקבל כי תצליח בעבודות שלך ,אלא בגלל חסדו של אלוהים .המתנה ניתנת
בגלל חסדו של אלוהים ,לא בגלל משהו שאולי נעשה .תן לי לתת לך דוגמא כדי להבהיר זאת.

שניים נצלב
 ,אחד א אשר נתלו דן עליו ,אומר",אם המשיח ,להציל את עצמך ואת אותנו ".אבל עונה אחרים נזפו בו ,אומר Dost",לא אתה מפחד
מאלוהים ,לראות הנך ב גינוי אותו? ואנחנו אכן בצדק; כי אנו מקבלים את הפרס בשל המעשים שלנו :אבל האיש הזה עשה משהו לא
כשורה ".ויאמר ישוע",אדוני ,זוכר אותי כאשר אתה שמא מבקש אתה להזהירני לתוך בשמיים ".לוק 23:39-42
 ,ישוע אמר לו Verily".אני אומר לך ",היום תהיה איתי בגן עדן" -לוק 23:43

מה אני מציין ,אלוהים נותן את המתנה של מחילה למי שיבחר ,אבל חשוב כי אנו מצייתים המצוות של אלוהים ,חיים לפי
תורתו של ישו ,זה לא תמיד מי אלוהים יבחר לתת את המתנה של מחילה כדי.
 Malefactorהנ ל ,מי היה צלוב לצד ישו ,התחרט .החטא שלו ,כאשר הוא הודה כי הגיע לו להיות מוצא להורג ,אז הוא ביקש
אלוהים מחילה ,כאשר הוא הודה ישו "לורד" וביקש את ישו "זכור אותי"
אף-על-פי האיש הזה ללא ספק חי החיים ב  sinו דרכים רעות ,כשהוא נראה ישו ,אלוהים בדמות אדם ,ואלוהים שאל למחילה,
אלוהים .בחסדיו שניתנו לו את המתנה של מחילה .
אתה מבין ,האדם הזה לא קיבל את המתנה בגלל מעשיו ,להפך ,יצירותיו גינו אותו ,אבל על ידי חסדו של אלוהים ואת אהבתו
עוצמה עבור ילדיו ,אלוהים מחל על האיש הזה.
אל תחשבו כי ימחלו כנ ל ,ולכן לא צריך לשמור את המצוות של אלוהים" .מתנה של מחילה ",הוא שיקול של אלוהים ,אז זה
טיפשי לחשוב כי אלוהים להרחיב את זה אתה אם אתה גר החטא והשחיתות .זה יכול להיות מוצג נכון בפסוק הבא.
ו  shewingרחמים בפני אלפים מהם זה אוהב אותי ,ולשמור מצותי .דברים 5:10

זה נכון ,כי פסוק זה לזוגות מעשה לאהוב את אלוהים עם לשמור על מצוות האלוהים ,אבל אם שמת לב ,יש פסיק המפריד בין
שני מזהים .משמעות הדבר היא כי אלוהים מראה רחמים על מי שאוהב אותו ,כמו גם לאלה לשמור מצוותיו.

אף-על-פי  malefactorאשר נצלב ישו כנראה נכשלה לשמור את המצוות של אלוהים ,הוא עדיין הראה שהוא אהב אלוהים,
כאשר הוא שילם את חטאיו לישו ,ואז שאל הוא לקבל מחילה.

נוצר במעשים טובים
כי אנו הביצוע שלו ,נוצר במשיח ישוע בפני מעשים טובים ,מה שהאל הגולמיות לפני הוסמך שאנחנו צריכים ללכת בהם .אל
האפסיים 2:10

כאשר להכין משהו ,מתוך שלך מיומנות וידע ,הוא דוגמה של טיב העבודה שלך .כאשר אלוהים ברא את האדם ,זה גם דוגמה
של הביצוע שלו; לכן ,האדם הוא הביצוע של אלוהים .
כשבונים משהו ,זה למטרה שאתה תשוקה ,אחרת למה אתה בנית את זה? לא משנה מה הסיבה היא תיקח את הזמן והמאמץ כדי
לבנות את זה ,אתה רוצה שזה יהיה באיכות הטובה ביותר  ,כי ניתן לבצע ,כך כאשר תסיים לבנות אותו אתה יכול .להסתכל על זה עם
גאווה ותחושה של הישג.
 .זה איך אלוהים מרגיש הנוגעות ליקום שהוא יצר באופן כללי ,אך במיוחד ההישג הגדול ביותר שלו הוא לקיחת אשר לו חיים,
ומעניק לו נפש חיה .האדם ,אלוהים יצר החיים ,יותר מאשר החיים ,הוא יצר החיים עם הפוטנציאל של מתן תורה.
כי אלוהים גם רוצה שהוא בעל הטוב ביותר של איכותהיצירה שלו ,הוא רוצה שאנחנו ,שאותו הוא מכנה את ילדיו ,להיות
טהור ומוסרי גם הוא .משהו מכל תשוקה אבות טוב של ילדיהם ,מי האבא אפשר להסתכל בגאווה ובאהבה.
 .זה בדרך זו אלוהים מסתכל על גבר כאשר אנו נופלים קצר של שלמות ,עקב מעשי קונדס שלנו ,או בגלל תרמיות השטן ,ואז
אלוהים נעשה עצוב ,כאשר אנו שואפים לשלמות של אלוהים ,אלוהים הוא מלא בשמחה.
היית מודע עד כמה אתה מתכוון לאלוהים? שעכשיו אתה יודע ,האם נתת רצון גדול עוד יותר לתת סיבה שאלוהים לשמוח?

נכתב על הגויים
היכן זוכר ,יה בזמן בעבר הגויים בבשר ,הנקראים  Uncircumcisionבכך אשר נקרא את ברית-המילה בבשר שנעשו על ידי
הידיים; כי באותו הזמן כמה שהיו ללא אלוהים ,להיות החייזרים במדינת ישראל ,וזרים מכל הבריתות של הבטחה ,שיש תקווה ,ולא אלוהים
בעולם :אבל עכשיו במשיח ישוע הם נבחרי שהיו לפעמים רחוק עשה כמעט על ידי הדם של ישו .אל האפסיים 2:11-13

הזה  yeבזמן בעבר הגויים בכבודו ובעצמו הוא הפניה אל הגויים של הזמן של  ,Paulאבל גם לאלה היום בלי ישו ,כמו גם
אלה אשר למרות שהם קוראים לעצמם נוצרי ,להיכשל לציית את המצוות של אלוהים ,אשר נשאר כפי שהיה עם היהודים בימים של
.Paul
ברית מילה בבשר שנעשו על ידי הידיים היא התייחסות לעובדה כי לימול את מישהו זה דורש אדם אחר להשתמש הסכין
חותך את העור העודף .זו ברית המילה נעשית על ידי גברים לגברים ,לא על ידי אלוהים.

כמה שהיו ללא המשיח וזה אותו הדבר כמו ללא תקווה לחיי נצח .במשיח ישוע ,אנו לומדים כיצד משיגים צדיקות ,בלי המורה,
נותרנו בורות .רק מי הם הצדיקים העיניים האלוהים יקבל את מתנת חיי הנצח.
החייזרים במדינת ישראל :זה מתייחס לישראל האיש התגבר על חטאיו ,ולא על ישראל האומה .כדי להיות זר ,הוא לא להיות
חלק ממשהו .האמונה היא ישראל הוא איזה חלק האמונה אשר הוא אברהם .אברהם יש לך אמונה בדבר האלוהים כפי להיות האמת,
בי שראל ,שאת אחת של חטא ,אבל מי יש להתגבר על חטאיו וחוזרים בתשובה אלה חטאים ,וביקש את האל למחילה .אלה סודנית ,נמצא
במדינת ישראל בנה.
זרים הבריתות של הבטחה להפנות כל ישראל בין אלוהים לבין איש ב כל האמנה ,אלוהים גרם הבטחות ,כי אם אדם יחזיק את
חלקו של החוזה ,ימלא האל את ההבטחה שלו כמו גם .אף גבר לא החל עדיין שמר את חלקו של האמנה ,אלוהים הוא והאפייה כל
ההבטחות שקיבל יישמר גם כך.
להיות "זר" מן הבריתות האלה ,אומר זה שאתה אף פעם לא צד לחוזה .עם ישראל של אלוהים ,רק אנשים שבחרת שלו היו
צד את ההבטחות שלו ,לא בני האדם באופן כללי .עם השלישי או ברית חדשה ,כל הגברים ,להיות שניתנת להם יהודי או גוי תקווה של
קבלת ההבטחות הללו ניתנו על ידי אלוהים.
ללא אלוהים בעולם מתייחס לעובדה שאלוהים הוא לא מהעולם הזה ,אלוהים יצר את זה ,ולכן ,אלוהים לא יחיה בעולם הזה,
ולכן הוא בלתי נראה .אתה לא יכול לחפש ולראות דבר פיזי being ,או דבר ,אומר ,אלוהים ,ויש שם אתן לסגוד לו.
אבל אלוהים יודע ,כי הגוף שיש לנו הוא מקדש של אלוהים ,כך אלוהים נמצא בתוכנו .רק מי מקשיב לאלוהים לדבר אליהם,
דרך התפילה והלימוד של כתבי הקודש ,תוכל לשמוע את אלוהים .כל השאר ,לא תשמע ,לא יראו.

מחיצה הוסר
(ישו) הוא השלום שלנו ,זיווג אחד בשני ,וטרף לשבור את הקיר האמצעי של מחיצה בינינו; נתקל בוטלה ב שלו בשר את הטינה,
אפילו את תורת המצוות הכלולות בתקנות; עבור כדי להפוך את עצמו של טוויין אדם חדש אחד ,אז עושה שלום; וליישב כי הוא אולי שניהם
לאלוהים בגוף אחד על ידי הצלב  ,לאחר רצח את הטינה ובכך :בא ולא הטיף שלום לך שהיו מרחוק באוויר ,אליהם היו כמעט .אל האפסיים
2:14-17

(ישו) הוא השלום שלנו ,מי זיווג אחד בשני  ,השניים הם אלה אשר ישראל האמונה ,ואת אלה שאין להם את האמונה של
ישראל.
 Hathלשבור את הקיר האמצעי של מחיצה בינינו מתייחס החלוקה בין השניים .בישוע ,כל אדם הם אחד עם ישראל ,אמונה,
חבר העמים .עוד הם אלה של עם ישראל בלעדי אמונה ישראל ,כל מי שמגיע יתקבלו בברכה.

ביטל את הטינה
" מתייחס הנכונות של עם ישראל מלבד היהודים להיות חלק האמונה .למרות שזה ברור לי,
המילים",יש לבטל בבשרו את הטינה
לקרוא את הספרים של התנ ך ,שאלוהים התכוון כי בני ישראל היו להיות אומה של הכהנים .זה לפרש להביע .הם היו אמורים להיות
האוונגליסטים ולעודד אחרים .לא את הדם של יעקב כדי להמיר אמונה אמיתית של אלוהים.
זה שהם נכשלה לחלוטין ,אבל הם הרחיקו לכת ללכת בכיוון ההפוך שהופך אותו את זה .אם היית נולד למשפחה יהודית או
נשואה למשפחה יהודית ,לא היתה אפשרות להמיר את אמונתם ,אפילו אם הגברים הסכים למול.
זה המוסד הזה של עצמם עם ישראל מגבילה זה הטינה שמנע נפרד הגויים לעם ישראל.
ועם הקמת 3-או ברית חדשה ,את תורתו של ישו ,כי ישוע הקריב את עצמו על הצלב ,כל מי יהיה עכשיו והם מוזמנים אל
העמים של אמונה ישראל.
המילים" ,אפילו תורת המצוות הכלולות בתקנות ",הן בדרך כלל לא מבינים .דיברתי עם נוצרים רבים ,שחושבים כי המילים
הללו" ,תורת המצוות ",להפנות עשרת הדברות ,אך  Paulמקומות מזהה( ,תקנות) ,כדי לציין שזה לא נכון.
החוק של התקנות היא חוקים אלה נכתב אלוהים אלא על ידי ידו של אדם .Moses ,המילה "לפקודת" מוגדרת בתור :מצב חוק
או כלל על ידי סמכות כמו הממשלה בעיר . .זה לא מצווה של אלוהים ,חקוק באבן כדי לציין שזה יימשך לנצח ,אך פקודת ,חוק מקומי
בחקיקת משנה ,נכתב על ידי אדם ,לשינוי או שניתן יהיה מתוקן בהתאם לצורך.
מה  Paulאומר הוא כי ישו ,בדם שלו ,ביטל את "הטינה ",לא החוק .ישוע ביטל הפילוג שמנע לאלו של ישראל מלבד הגויים,
לא החוק .זה לא עשרת הדיברות יש כבר ביטלה ,אבל הסיבה( ,הטינה) ,כי היהודים תרגלו זאת מנעו הגויים המרה לפולחן האל האמיתי.
המילים" ,בשביל לעשות בעצמו של טוויין אחד חדש ",.מתייחס השניים ,אלה של היהודים ואלה הגויים ,אשר יכול לבוא
עכשיו ביחד באחדות ,בתור אחד באמונה של אלוהים.
כי הוא יכול לפשר בין שניהם לאלוהים בגוף אחד על ידי הצלב  .באמצעות הפעולות של ישוע הקריב את עצמו על הצלב,
עכשיו זה אפשרי עבור יהודי והן גוי להיות אחד ברוח של אלוהים ,על ידי החסד של ישוע המשיח.
המילים" ,בא ,הטיף לשלום אשר היו כיבוי מרחוק ,וכדי אותם וזה היה כמעט ",מתייחס לאלה של הגויים ,הנסיעה מחוץ,
ואלה של היהודים ,מי הם כמעט .

כנסייה ,אלוהים אחד ,בשורה אחת
על דרכו לשנינו יש גישה על ידי רוח אחת התקרבו לאבא .אל האפסיים 2:18

ישוע ייסד כנסייה יחיד ,אשר כוללת אנשים היהודי והן לגויים .בכנסייה זו ,כל מי הם חלק ממנו לתת פולחן באותו האל ,באותה
הרוח ,אשר הוא האלוהים .אם אתה שייך הכנסייה האמיתית של ישו ,באפשרותך להזין לתוך קהילה בכל מקום בעולם ,המילים להטיף
יהיה זהה ,כנסייה אחת ,אלוהים אחד ,בשורה אחת.

כיום ,ישנם במספר כנסיות כל קוראים לעצמם הכנסייה של ישו ,אבל להיכנס שונים כנסיות אפילו באותה העיר ,יש הבדל
סטארק ב הבשורה הטיף ואת שיטות ומסורות הוקמה.
בכך  Paulאומר לנו יש רק אחד הכנסייה ,ואז איזה אחד של כל אלה אפשר למצוא היום ,הוא הכנסייה האמיתית של ישו.
בהתבסס על מחקר אינטנסיבי זה התנ ך אנו עוסקים ,אני משוכנע שאף אחד הכנסיות היום הנוכחי מלמדים את הבשורה כפי
המועברים על ידי ישו ,זה אומר שאין בשלב זה בהיסטוריה של הכנסייה כי הוא באמת הכנסייה של ישו.

לזכור עם

זאת :כנסייה אינה לבנים וטיח בניין; זה קהילה של אנשים שבאים יחד במשותף התפילה והפולחן של אלוהים,

למי מגיעים לדף אינטרנט זה ולקרוא כי אשר אלוהים נתן לי לפרסם בדפים האלה ,היא כנסייה ככנסייה יכולה להיות מוגדרת.
גם אם אינך מזין לתוך בניין עם אנשים אחרים ,אתם נכנסים לתוך כנסייה עם אלפי אחרים ,כמוך ,מחפש את האלוהים האמיתי.
כאשר כנסייה מלמד את בשורת לימד על ידי ישוע ושומר עשר כל עשרת הדיברות ,כולל שבת ביום השביעי ,אז זה הכנסייה של
ישו ,אחרת זה כנסייה שווא הטפה בבשורה שקרית.

כבר לא זרים
עכשיו ולכן אתם לא עוד זרים ופעילים זרים ,אלא אזרחים עם הקדושים ,של משק הבית של אלוהים; ובנויים על הקרן של
השליחים ,נביאים ,ישו בעצמו להיות אבן פינה צ'יף; אשר כל הבניין שהתיר הממוסגרים יחד צמיחה אל המקדש הקדוש האל :ב יה גם
לגדולי הנפלאות יחד למגורי האלוהים באמצעות הרוח .אל האפסיים 2:19-22

ישנם כמה אלפי אנשים שמגיעים לדף אינטרנט זה בכל חודש מ בכל רחבי העולם ,אם כבר מדברים שפות שונות ,עדיין ,אנחנו
כל אלוהים בתוך אחד ,בשביל מה שכולנו לקרוא וללמוד ,זהה ,ולכן אנו נחשבים אזרחים ב הכנסייה של ישו.
גם הם נבחרי הנפלאות יחד למגורי האלוהים באמצעות הרוח .אני רוצה לציין את המילים האלה כדי לוודא שאתה מבין מה
 Paulמדברת על.
זכור :לכל אחד יש גופנו ,עדיין ,הגוף לא שייך אלינו;  .זה למעשה מקדש לאל Paul ...לומר לנו מהו כי אלוהים גר או בחיים
של גופנו ,גם אנחנו .כאשר אנו מביאים את עצמנו לתוך הכנסייה של ישו ,למען האמת ,ברוח ,אנו מזמינים אלוהים להיות חלק מהחיים
שלנו ,הן של כדור הארץ והן של הרוח .בדרך זו הגוף שלנו הן חיים משותף שלך ושל אלוהים.

נכנס הגינות לאלוהים
לכן ,האסיר של הלורד ,אני מתחנן  yeללכת ראוי של להתמדה שבעזרתו  yeנקראים ,עם  lowlinessוכל הענווה ,עם
 ,longsufferingמאופקים אחד לשני באהבה; משתדלים לשמור את האחדות של הרוח על הקשר של שלום -אל האפסיים 4:1-3

ביקשתי ממך הקורא" ,איך אתה מגדיר ,להיות ראוי אלוהים?" מתחילת שלי לשרת את אלוהים ,עברו את ההבנה שלי ,כי כדי
להיות ראוי אלוהים .אני חייב לשים שלו רוצה ומעוניין מעל שלי ושל משפחתי ולקרובים.

ישוע אומר

לנו :הוא זה בו אבא או אמא יותר ממני שאינו ראוי לי :זה המעורב בו הבן או הבת .יותר ממני הוא לא ראוי לי.

Matthew 10:37
אז מה אני צריך לעשות כדי להפוך את עצמנו ראוי אלוהים? מה היה הנושא כל זה תנ ך ,אשר יתר רוכב כל נושאים אחרים,
ערכות נושא? זה ההערכה שלי כי הנושא העיקרי כבר אהבה לאל ,עבודת אלוהים ,וכדי להיות צייתנים ה  Wordל המצוות של אלוהים.
אם אתה רוצה להיות ראוי אלוהים אתה חייב לציית ולשמור את כל העשר של עשרת הדיברות ,כפי שאלוהים מאוית אותם ,לא
הוספת או הפחתה מבחירה אשר אלוהים אמר את דברו ,ולא להבין ולחיות על-ידי כל שישוע לימד .בקיצור ,אנחנו צריכים להגיע למעמד
הגבוה של היות הקדוש של האל.

הקדוש של אלוהים מוגדרת
ישוע מגדיר מי הקדושים של אלוהים בפסוק הבא.
הקדוש של אלוהים היא "אלה אשר לשמור על המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישוע המשיח ".התגלות 12:17

כך ,ניתן הקדוש של אלוהים ,להיות שהקדוש של אלוהים הוא כדי להיות ראויה של אלוהים.

רבים הפכו אחד
שם היא גוף אחד ורוח אחד ,גם כן נקראים תקווה אחת של המקצוע; ה' אחד ,אמונה אחת ,שטבילה אחת ,אלוהים אחד ואבא כל,
שהיא מעל לכל ,דרך כל ואני בכלל .אל האפסיים 4:4-6

מידה של חסד
אבל בפני כל אחד מאיתנו ניתנת חסד על-פי אמות-המידה של המתנה של המשיח .מה הוא נאום",כאשר הוא עלה למעלה על השבוי
בשבי led-הוא גבוה ,ונתן מתנות בפני גברים ".אל האפסיים 4:7-8

המילים" ,על-פי אמות-המידה של המתנה של ישו" אומרים לי ,שיש לא כל אחד מתאים כאשר מגיע להיות החסד של המשיח.
לכל אחד ניתנת גרייס היא הגינות שלנו כדי לקבל אותו.
 .הייתי חוטא קודם  + 50שנות חיי לפני שמצאתי את אלוהים .החסד שניתנה לי ייקבעו על איך מלא לי להתחרט דרכינו חוטא
שלי ,איך ביסודיות אני אימצו את פולחן האל.
אם אלוהים נותן לי להיכנס לגן עדן וחיים נצחיים ,ואז אלוהים החליטו שאני ראויה לו .מצד שני ,אלוהים ,אם ימצא אותי עדיין
חסר אז מה גרייס ,אם בכלל ,כי אלוהים בירך אותי ,ייקבעו על ידי אותו שיקול שלו.

מה שאני אומר ,לנו ,לך אין לי מושג אם אנחנו הראו לעצמנו .להיות ראוי אלוהים ,רק אלוהים יכול לקבוע את זה ,אבל זה לא
צריך למנוע מאיתנו לעשות כל שביכולתנו כדי להוכיח את אלוהים כי אנחנו ראויים .אם לא תנסה אפילו ,אז כבר רואים את עצמך להיות
לא ראוי.
שעכשיו הוא עלה ,מה זה ,אבל זה הוא גם ירד תחילה לתוך החלקים התחתונים של כדור הארץ? שירדה הוא אותו כי גם עלה
למעלה הרבה מעל כל השמים ,כי הוא עשוי למלא את כל הדברים .אל האפסיים 4:9-10

להתראות
והוא נתן חלק ,השליחים; ו חלק ,נביאים ,ואת חלק ,האוונגליסטים; וכמה ,כמרים ומורים; עבור לשכלול של הקדושים ,על העבודה
של המשרד ,על חיזוק של הגוף של ישו :עד שאנו באים אחדותה של האמונה ושל הידע של בנו של האלוהים ,בפני אדם מושלם ,אשא
מידת מעמדו של מלוא של ישו  :אל האפסיים 4:11-13

כחלק שמילאת את המצווה השנייה של ישו ,אנו ממשיכים בעבודה כי ישו החל ,כל אחד נקרא לשירות המבוסס על נקודות
החוזק שלנו ואת שאלוהים נתן מתנות .זו היתה המתנה שלי אשר אלוהים נתן לי בחינוך למדעים ,מתעניין בהיסטוריה ,ויכולת להשיג
הבנה של מושגים מופשטים .זה כל מה גרם לי להיות המתאימה ביותר ,מחקר ולהסביר את דברי הפסוקים בספרי התנ ך ,כעדות בדף
אינטרנט.
מצד שני ,יש ,לעיתים ,ניסה ללמד את ההבנה שלי לאחרים באופן מילולי .בזה אני כה נכשלו ,שזו לא הייתה אחת המתנות שלי
להיות נואם.
אם ,לאחר שיש לקרוא את המילים האלה בדף אינטרנט זה אתה מועברים ללמד אותם לאחרים ככומר ,אז זה אחד מהיתרונות
שלך ,כפי שהוא ניתן לך על ידי אלוהים.

ילדים כבר לא בור
שאנחנו מעתה להיות בלי ילדים ,זרק הלוך ושוב ,ואפילו נישא עם כל רוח התורה ,על-ידי זריזות הגברים ,וגם את הערמומיות
ערמומי ,לפיה הם נמתין להונות; אבל דובר האמת ,אהבה ,יגדל אותו בכל הדברים ,אשר עומד בראש ,המשיח :אל האפסיים 4:14-15

המילים" ,בלי ילדים ",הן הפניה אל הבורות שלנו של האלוהים האמיתי .כי פעם לקחנו את הזמן והמאמץ כדי ללמוד וללמוד
דבר האמת של אלוהים ,בניגוד שקריו של השטן ,כבר לא נהיה טיפשי ילדים אבל מבוגרים.
להיות "זרק הלוך ושוב" ,יש פה התייחסות ליכולת של השטן ,דרך השקרים שלו ,לתמרן את דעתנו ודרך זה הפעולות שלנו.
כדי להיות" ,נישא עם כל רוח התורה ",הוא הפניה אל איך אדם בור יקבל כמו להיות האמת ,מה נאמר לנו על ידי אחרים,
במיוחד אם הם הכומר או האפיפיור ,אף-על-פי מה שמשפר הוא בבשורה שקרית .בעוד מי משכילים עכשיו ב Word -האמיתי של
אלוהים ,נדע את השקרים ואת תרמיות על השקרים שהם.

על ידי זריזות ,וגברים הערמומיות ערמומי  ,הוא הפניה אל השטן ,איך הוא משתמש גברים אחרים כדי להאמין לשקרים שלו
דרך הערמומיות של השטן הערמומי בהמניפולציה של השטן של גברים.
המילים" :לפיה הם נמתין להונות ",הכי מוסברים על ידי כדלקמן :בתור ילד ,היו בורים של אלוהים לבין הצלחתם ללמוד רק
את מה אחרים מסביבך דיבר איתך .אם אחרים ראשון הייתה השבת הלורדים ואתה שאין מקור אחר או ידע לפקפק בזה ,לאחר מכן אתה
יאמינו מה נאמר לך ,למשך שארית חייך תתבונני השבת ביום ראשון.
עם הידע של האלוהים האמיתי ,עכשיו תדע טוב יותר ,והן אם להסיר את עצמך מן השגיאה של פולחן החיים שלך ותתחיל
לשמור השבת ביום השביעי של השבוע ,אז אתה כבר לא תהיה לחסדיהם של השטן טמון ,יהיה בדרך הישר.

גופה אחת
מי כל הגוף שהתיר חברו יחד ,נדחס על ידי אשר כל מפרק  ,suppliethלפי העבודה יעיל במידה של כל פרק ,ארצה להגדיל את
הגוף בפני חיזוק של עצמה מאוהבת .אל האפסיים 4:16

כל אחד מאיתנו ,אשר רבים ,הן כל חלק של הגוף הכנסייה של ישו ,ועל כל חלק ,כמו במתנה ,בהתחשב ,מתאים יחד בהרמוניה
עם כל החלקים האחרים ויוצרים מאוחדת שלם של גוף אחד.
זה אני אומר לכן ,ולהעיד יהוה ,כי יה מעתה ואילך הליכה לא כמו אחרים הגויים נכנסים ,היהירות את דעתם ,יש את ההבנה החשוך,
להיות מנוכר מחייו של אלוהים דרך בורות זה בהם ,בשל עיוורונם של הלב שלהם :אשר להיות אחרי ההרגשה נתנו את עצמם בפני
 ,lasciviousnessלעבוד כל טומאה עם החמדנות .אל האפסיים 4:17-19

למרות  Paulמביים את המילים האלה כלפי הגויים של זמנו ,הם אמיתיים ככל שהוא מתייחס לאלה של היום מי חושב שהם
הפולחן לאל .למען האמת ,אך תפילה של מי נמצא שגיאה .ברגע שאתה הבינו שגיאה זו להמיר נכון האלוהים ,אז אתה גם צריך לוותר על
כל שגיאה מלא ובכל המנהגים זה לא מדבר אלוהים-אלוהים.
עכשיו אתה יודע איזה חטא זה ,בטח כבר לא לעסוק מעשי חטא ,יש מעלה מדרכיה המרושעות של הישן את חיים חדש לך ,שטף
נקי בדם של ישוע המשיח.
אבל אתם לא כל-כך למדו המשיח; אם כך להיות זה יה לשמוע אותו ,לימדו על ידו ,כפי שהאמת בישוע :כי  yeלדחות לגבי השיחה
לשעבר האיש הזקן ,אשר פגום על-פי תאוות קידמה את אמצעי המרמה; ניתן לחדש ברוח של מוחך .אל האפסיים 4:20-23

"איש זקן ",הוא לשעבר אתה .כאשר ישוע אמר" ,אנחנו חייבים לעבור לידה ",לכן ,האיש הזקן הוא לשעבר אתה ,האיש
החדש הוא אתה נולדת מחדש במשיח ישוע.
ו יה לשים על הבחור החדש ,אשר לאחר שאלוהים נוצר ביושר ,אמת קדושה .אל האפסיים 4:24
מה מוריד משקר ,אומר כל האמת האדם עם שכניו :כי אנחנו חברים אחד של השני .אל האפסיים 4:25

ממוזג ברוח
יכעס  ,yeואתם חוטאים לא :בוא לא השמש לרדת על הזעם שלך :לא לתת מקום השטן .אל האפסיים 4:26-27

אם אתה מביא כעס על-ידי מישהו ולאפשר כעס להזין את הלב שלך ,ואז כמו אדם חדש נולד המשיח ,עליך לחזור בתשובה
הכעס שלך ולאחר ניסיון אירוח עם אלה אשר הרגיז אותי ,לפני שהשמש תשקע .אל תאפשר כעס ,אשר הוא הדרך של השטן ,כדי לאחוז
על הלב שלך .פעם אחת נכנס לתוך ,השטן הוא מסרב להסירו בקלות.

להסיר את עצמך מן החטא
לתת לו גנב לגנוב יותר :אבל מעדיף לתת לו עבודה ,עבודה עם ידיו הדבר וזה טוב ,כי הוא יכול להיות .לתת לו את זה .needeth
אל האפסיים 4:28

באופן כללי ,מי הם גנבים הם זה כי הם דוחים עושה את העבודה הדרושה כדי להשיג את אשר הם גנבו באופן חוקיPaul .
דבריה היא מצליחה ,יכול אני להעיד כי כשאתה עובד ,אתה שמחים ומאושרים ,ואילו ,כאשר תדחה את מוסר העבודה ,הלב שלך קר
וקשה ,והוא אושר אמיתי חומק ממך.

לדבר לא חוצפתך
תני אין תקשורת מושחתים להמשיך את הפה שלך ,אבל מה שטוב לשימוש של חיזוק ,כי זה אולי שר החסד בפני שומעיו .אל
האפסיים 4:29

כאשר אתה משתמש בקללות או הגסויות לבטא את עצמך ,לא רק אתה מציג את עצמך כדי להיות של השכלה נמוכה
ואינטליגנציה ,אתה גם פוגע באלוהים מילותיך הרשע כאשר אתה רק יכול למצוא קללות לדבר ,ואז הלב מתמלא העלטה והרוע.
במשפחה שלי ,היא עוד צורה של אנגלית כי כל מילה אחרת המדוברת היא קללה ,אבל זה לא משנה אם אתה משתמש במילים
כאלה בלי לחשוב ,או דרך טבעית משקף ,אתה עדיין פוגע באלוהים עם מילים כאלו .שלקח לי מאמץ להימנע מילים כאלה ,וכדי בקצב
שלי תקשורת בלתי מזיק ואזרחית אלוהים ואני עדיין תגית לפעמים ,אבל אני עושה המאמץ ,וזה כפי שאתה צריך לעשות גם כן.
להתאבל לא הקדושה רוח של אלוהים ,לפיה  yeחתומות עד יום הגאולה .אל האפסיים 4:30

"להתאבל רוח הקודש של אלוהים ",היא להעליב את אלוהים.
לתת כל מרירות ,זעם ,ו ,ו המולה וכעס מבחינה רעה ,לשים ממך ,עם כל זדון :ו יה סוג אחד למשנהו ,tenderhearted ,להיות
סלחנים אחד לשני ,גם כאשר אלוהים ישמור הגולמיות סלחתי לך .אל האפסיים 4:31-32

חסידיו של ישו
תהיו אתם לכן חסידיו של אלוהים ,כמו ילדים יקרים; ובמרחק הליכה באהבה ,כמו ישו גם הגולמיות אהב אותנו ,שנתת את עצמו עבורנו כמנחה
וכן הקרבה לאלוהים עבור  savourעם ריח מתוק .אל האפסיים 5:1-2
אבל ,ניאוף ,טומאה כל ,או החמדנות ,עזוב את זה פעם אחת בשם ביניכם ,כפי  becomethהקדושים; לא  ,filthinessלא מדבר טיפשי ,ולא
מתלוצץ ,אשר אינם נוחים :אבל מעדיף מתן תודה .אל האפסיים 5:3-4

כדי להבטיח כי אין כאן שאלה לגבי המשמעות שלו ש Paul-נותן רשימה חלקית של החטאים אשר חלקם רשומים לפי עשרת
הדיברות ,האחרים הם דוגמאות ניתנה לנו על ידי אלוהים.
בשביל זה אתה יודע ,כי לא שוכב עם זונות ,לא אדם טמא ולא גבר החמדנים ,עובד אלילים הגולמיות כל הירושה את הממלכה של ישו ,של
אלוהים .אל האפסיים 5:5

כפי שאתה יכול לראות ,אם לעסוק בכל אחת מפעילויות אלה ,אז כדאי לך אין ציפייה של חלק כלשהו ירושה כי הקדושים של
אלוהים יהנה.
אל תניח לאיש להטעות אותך עם מילים לשווא :עבור בגלל יבוא דברים אלה חמתו של אלוהים על הילדים של אי-ציות .להיות לא יה ולכן
לקדושה איתם .אל האפסיים 5:6-7

בפסוק זה  Paulנותן אזהרה" ,לא מקבלים אלו מי לתת הוראה זה מגדיל או מצמצם את זה מה היא ניתנת להוכחה בכתבי
הקודש ".אם אין אפשרות לאמת מה שהם אומרים לך עם מה אלוהים אמר לנו כפי שכתוב בתנ ך ,אז זכור אמיתה של אלוהים.

אמיתה של אלוהים
אם אלוהים היה מדבר זה ,ואז תוכלו למצוא זאת הבשורה הקדושה,
אם אלוהים דיבר זה ,אז זה האמת.
זו האמת ,כי זה של אלוהים,
זה של אלוהים ,כי אלוהים דיבר עליו.
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז לא תמצאו אותו .הבשורה הקדושה,
אם אלוהים לא דיבר זה ,אז זה שקר,
זה שקר ,כי זה לא של אלוהים,
זה לא של אלוהים ,כי אלוהים לא פצה פה זה.
אם אתה זוכר אמיתה של אלוהים ,תמיד להשתמש בו בעת החלטה שאם מה שמישהו אומר לך או משהו לקרוא של אלוהים או
שקר ,תוכלו למצוא זה כלי רב ערך.

להיות  Diligentבמחקר שלך
נוסף על כך ,עם זאת ,עליך להתמיד במחקר שלך של התנ ך .כאשר הספרים של התנ ך תורגמו המקורית עברית ויוונית ,השטן
הצליח להשפיע על אלה עושה את התרגומים .המילים אין משמעותו המלאה כמו אלה מתורגם .זה גרם את המשמעות של מה שאלוהים
התכוון להיות מעוותת ולא השתנה עד לנקודה שהם כבר לא דבר האלוהים .ואז חושב כי התנ ך הוא שקר ,האמת היא עדיין בתנ ך ,זה
מצריך מאמץ ושעה עבור לך לחקור וללמוד את המשמעות כמו שאלוהים התכוון .אלה כותב כי סיפקתי בדף אינטרנט ,על ידי רצונו של
אלוהים ,עשיתי מחקר זה קל בשבילך.

הליכה באור האל
יה היו לפעמים החושך ,אבל עכשיו הן  yeאור האל :הליכה כילדים של אור :עבור הפרי של הרוח הוא כל הטוב ,הצדק ,האמת; להוכיח מה
מקובל על ה' .אל האפסיים 5:8-10
יש אף ספינה בחור עם העבודות העקר של החושך ,אבל די להוכיח אותם .אני מחפש חבל אפילו לדבר על הדברים האלה ,מה הם עשו מהם
בחשאי .אבל כל הדברים הם שלא להוכיח באות לידי ביטוי על ידי האור :בכלל בורא אור הוא מניפסט .אל האפסיים 5:11-13

המילים גוער אומר :כדי לדבר עם מישהו באופן המציג את מורת רוח על משהו הם לומר או לעשות ,כדי לנזוף או לתקן בדרך
כלל בעדינות או כוונה בנחמדות.

להיות מודגש באמונה שלך
בשבילי זה אומר כי כשמישהו אומר משהו שאתה לא דיבר על ידי אלוהים ,כי אתה צריך לאתגר אותם ,אינם מאפשרים להם
לזהם את מחשבותיהם של אחרים בבשורה שקרית .אתגר להם להראות בכתבי הקודש איפה במה שהם אומרים ניתנת תמיכה .לא,
הקדוש של אלוהים להיות פסיבי באמונה שלך ,אבל להיות נועזים ,יודע את כתבי הקודש כאחד שהוא מומחה ,אז כאשר אתה שומע את
שקריו של השטן אתה עם ידע לגלות אותם על השקרים שהם.
הזין מהירה של האי הוא נאום",ער כי  ,sleepestלהתעורר מן המתים ,המשיח אתן לך אור ".אל האפסיים 5:14

 Paulאומר לנו להיות מודעים לעצמנו ולאחרים סביבנו .לפקוח העיניים ולראות האמת של אלוהים ותהילה .אם אתם מחפשים
את ישוע האלוהים שלך עם כוונה חרוץ ,אלוהים יזרח אור שלו ההבנה עליכם .אלוהים אומר לנו" ,אני אוהב את מי אוהב אותי" אם
אתה לוקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד על עצמך מכתבי הקודש של אלוהים ,אז אלוהים שלכדו עם אהבתו ורחמיו .כאשר אלוהים אומר
לנו לעשות מעשים טובים ,זה המאמץ הזה של למידה והבנה כי הוא מדבר.

ללמוד וללמוד
נתראה  yeהליכה זאת בזהירות ,לא טיפשים ,אלא חכם ,גאולת הזמן ,כי הימים רשעים -היכן תהיו אתם לא נבון ,אך ההבנה מהו רצונו של
האל .אל האפסיים 5:15-17

" פירושו :לקחת בחשבון נסיבות אפשרי וכל ההשלכות לפני המשחק .זאת דרך אחרת לומר ,ללמוד,
המילה"זאת? בזהירות
ללמוד ,לחנך את עצמך האלוהים האמיתי .אין לסמוך על מה שאחרים אומרים או כתבו; אבל לדעת את האמת על עצמך עם הסתמכות על
אלוהים את כיוון המחקר ,באמצעות תפילה לאביך שבשמים .עם הידע שאתה מרוויח חוכמה ,בורות תישאר טיפש.

לחיות על קידוש השם
ואני לא שיכור עם יין ,שבו היא עודף; אבל להיות מלא ברוח; בנאומו לעצמכם תהילים ,מזמורים ושירים רוחנית ,שירה וביצוע המנגינה בלבך
לאלוהים; מתן תודה תמיד לכל הדברים בפני האל ואב בשם אדונינו ישוע המשיח; הגשת את עצמכם אחד למשנהו בתוך פחד אלוהים .אל האפסיים 21-
5:18

אלוהים באמצעות דיבור דרך  Paulמפציר בנו לחפש לו הדרכה ,לא רק שלנו לימוד ומחקר של מכתבי הקודש של אלוהים,
אלא גם בחיי היומיום שלנו .לא להיות שתיין ,המפלגה דשנה סוג של אדם .לא לקחת חלק מהיתרונות של כדור הארץ או של הבשר ,אבל
הרשה לעצמך להיות מלא עם הרוח של האל .במקום להקשיב השירים של אחרים עשויים להיות פגומים ואינם נוחה שכזו ,לשיר שירים
מהלב שלך התהילה של אלוהים ואת האושר שלך ב לחסדיו .זה מה שהוא הראה לך .תמיד מודה לאלוהים שנתן ,לחיות את החיים שלך
בתור דוגמא נוצצת התהילה של אלוהים.

תפילה אישית שאני אוהב
אחת ההנאות האישית שלי היא לחשוב על המילים של תפילה מהתנ ך ,לדמיין את עצמי שם.

מזמור  :23נשמתי משוחזר
אחסר;  .אני לא אחסר
לשכב בנאות דשא ירביצני :ינהלני המים השקטים.
ישובב הנשמה שלי :יושר הצדק ,למען שמו.
 .כן ,גם כי אלך בגיא צלמות ,אני לא יחשוש מרשע :הנך איתי; שבטך וצוות שלך הם לנחם אותי.
אתה תערוך שולחן לפניי בנוכחות אויביי :אתה דשנת בשמן; כוסי.
אין ספק טוב וחסד ירדפוני ירדפוני כל ימי חיי :ושבתי בבית ה' לנצח.
אני אוהב את התפילה כי זה יכול באותה קלות היה לי מי כתב את המילים האלה ,כי הם מדברים עלי .המילים של התפילה הזו
לגרום גם גרפיקה עזים בראש שלי.
האלהים הוא רעי ; כאשר תמקם את חייך בידיו של אלוהים ,תהפוך אותו מדריך שלך ,אשר תפקידה של רועה.
רעי לא אחסר .כאשר בסופו של דבר נתתי לעצמי לאלוהים ביוני  ,2009הוא ראה את הצרכים שלי מאז ,אני כבר לא רוצה
לדברים של כדור הארץ ,אבל תראה את הדברים של הנשמה שלי.
לשכב בנאות דשא ירביצני . .אני לא כבשה שיש דשא בשבילי לרעות ,אבל חושב על הסמליות ולשקול מה שאתה רוצה בחיים
שלך ייתן לך את אותו סוג של הנאה מרעה ירוקים ייתן כבשה ...בשבילי זה להיות חופשי לעבוד במשרד שלי ,וללמוד ,ולכתוב על מה

אלוהים הראה לי ,כך שאחרים אולי ידעו את האמת והאושר שיש לי מן הידע הזה .להיות מספוא ירוק היא סמלית שיש שפע ,ולא להיות
בלי.
נפשי ישובב ינחני המים השקטים .אני חושב עלי שוכב בשדה של עשב גבוה ,על מדרון של גבעה עם עץ אלון גבוה מעניק לי,
שאד שלה ,למרגלות הגבעה מהיר זורם הנחל ,עמוקה ספוט איפה אני יכול לטפס אמבטיה ,לשבת על פני המים מגניב ולהירגע.
ימו לייצג גם שנתנו לי את המזון הנדרש של הגוף.
ישובב את הנשמה שלי 55 .השנים הראשונות של חיי עברתי בורות ללא כיוון או מטרה .אלוהים נתן לי זה ,הרבה יותר ,הוא
שיחזר את נשמתי.
יושר הצדק ,למען שמו .שם האלוהים מוגדרת על-ידי עשרת הדברות ו תורתו של ישוע המשיח ,על ידי מובילים אותי במחקר
שלי של כתבי הקודש שלו ,הוא מראה לי את הדרך לצדק ,וזה שהוא עושה למענו שמות ,כי עשוי להיות אחד עם האל ,בשם ובנפש.
 .כן ,גם כי אלך בגיא צלמות .צל המוות הוא חטא ,אבל בחיים שלי הלכתי בחטא ,אלוהים הראה לי דרך חדשה ,דרך ללא
חטאים.
מרשע :הנך איתי כי אלוהים עכשיו הולך איתי כמו שאני נווט הנתיב החדש ,אני מרשע ,כי עם התמיכה של אלוהים יודע אני לא
אפול בחזרה לתוך חטאי העבר שלי.
שבטך וצוות שלך הם לנחם אותי רוד וצוות של אלוהים הם הספרים של התנ ך ,כי הם כלים ללמד אותי ואת לכבול ולא תגערו
בי כאשר אני שגיאה.
אתה תערוך שולחן לפניי בנוכחות אויביי .אלוהים לספק מזון לגוף ולנפש שלי למרות כל עלי הם כוחות השטן מנסה להניא
אותי מן האלוהים האמיתי.
אתה דשנת בשמן; כוסי .דרכו של עם ישראל ,כאשר השמן נשפך על ראשך היה שמסמלת כי היו ניקה את חטאיך ,גרם חדש
באלוהים .ב זה שהכוס שלי באמת לדרוס .
בוודאי טוב וחסד ירדפוני ירדפוני כל ימי חיי .ידעתי את זה כל עוד אני להישאר נאמנים הפולחן של אלוהים ,כפי שהוא מצווה
הוא ל"אל ,ולחיות חיי מוסריות ברשימת עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו ,כי מה שנותר מחיי בני תמותה יתמלא טוב וחסד ירדפוני
מאלוהים.
 ,אני אתגורר בבית האלוהים לנצח .לשכון בבית של האל הוא לחיות את חיי כמו במוסריות של אלוהים כפי שאלוהים מלמד
אותי לחיות .שעכשיו מצאתי את אלוהים ,הוא העניק לי כזה ברכותי ,אני יהיה במשך שארית חיי תמותה ואת שאר כל חיי האלמוות ,חיים
תחת מוסר האל ולתת שבח ותהילה אבי שבשמים ,לנצח נצחים . .אמן.

בעלים ונשים
נשים ,להגיש את עצמכם בפני בעליהן משלך ,כמו בפני האל .בעלה הוא ראש האישה ,גם המשיח הוא ראש הכנסייה :הוא המושיע של הגוף.
אל האפסיים 5:22-23

עבדות
כפי שאתה זוכר Paul ,נתן הוראה לנושא הזה מוקדם יותר בכתביו ,כמו שאתה זוכר ולקחתי בעיה איתו .מאז נתתי תפילה
לאלוהים לתת לי הוראות לגבי אם אני לא טועה או אם זה למעשה רצון האל כי נשים להיות מופחת לעבדים וירטואלי אבותיהם ,ולאחר
מכן את בעליהן .להיום ,ולא קיבלתי כל הדרכה סופית מן האל ,אז נשאר לי להאמין כי את הסלידה שלי בקונספט זה היא הנכונה.
אני מחשיב את ההוראה של  ,Paulבנוגע את השעבוד של נשים ,נוסד לא בשום דבר בכתבי הקודש אך את המנהגים והמסורות
של העם היהודי הקים במשך מאות שנים .מנהג זה משתקף רבים של העמים האחרים באזור זה השפיע על היהודים ,כמו הרבה מנהגים
אחרים ,כמו הצביע על ידי אלוהים ,הם היו בניגוד רצונו של האל.
אני גם לשקול ההדרכה של  Paulלהיות מבוססת על בחירתו האישית של פרישות ודעות קדומות אחרת ברור שלו בנוגע לנשים
מתגלמים לאורך כל כתביו.
אז אני מרגיש שאני חייב לעזוב את ההיבט הזה של כתביו של  Paulתלוי בך כל אחד להחליט בעצמכם .הטיעונים שנתתי קודם
לכן ,אני מרגיש משכנעת ,יש כתבי הקודש לתת להם תמיכה ,ואילו ראיתי דבר בכתבי הקודש היכן שאלוהים נותן פקודה או הוראה כי
לנשים יש להתייחס שכפוף כמו גברים ,למעט כפי הקדומות אישי של הנביאים שכתב דברים כאלה.

בלעדיות
יש היבט אחד של שני הפסוקים הנ ל לתת משמעות שונה מאשר מה שיש עד כה נחשב .המילים" ,להגיש את עצמכם בפני
בעליהן משלך" ,גם מדבר כניעה מינית ,במילים אחרות ,את אישה היא לתת את עצמה .מינית ,רק על בעלה ,ולא מישהו אחר .זה כמובן
נכון של בעלים לנשותיהם גם ולאחר כל מתייחס המצווה נגד בגידה וניאוף.

הכנסייה על ישו
לכן כמו הכנסייה הוא הנושא בפני אלוהים ,אז תן את הנשים להיות לבעלים שלהם בכל מה .אל האפסיים 5:24
לכן עד המילים הנ ל הקובע מה  Paulלמעשה מדבר .באיזה אופן הוא הכנסייה של ישו על המשיח אשר הוא אלוהים? הכנסייה של ישו הוא
רק זה אם הוא מקיים ,מטיף את המצוות של אלוהים ,את תורתו של ישו .אם הכנסייה אתה שייך מטיף דבר מעבר לזה ,אז זה לא של הכנסייה של
ישו ,אבל כנסייה שווא הטפה בבשורה שקרית.
בהיבט זה ,אישה כפוף בעלה בדיוק כמו בעל כפוף את אשתו .או אחד לא יצליח לשמור ולקיים המצוות של אלוהים במיוחד את אשר כוללת
התנהגות מינית ,אם נופל קצר איחוד של אלוהים ונישואין זה הופך להיות מזוהמים בחטא.

אוהבים אחד את השני כמו עצמך
בעלים ,אהבה עם נשותיכם ,גם המשיח גם אהב את הכנסייה ,נתן את עצמו על זה; כי הוא יכול להתקדש ,לנקות אותו עם הכביסה של מים על
ידי המילה ,כך שהוא יכול להציג אותה לעצמו כנסייה מפוארת ,שאין מקום ,קמט או דבר כזה; אבל זה צריך להיות קדוש ,ללא פגם .אז צריך גברים
אוהבים את הנשים שלהם כמו בגופם .הוא אוהב את אשתו בו עצמו ...אל האפסיים 5:25-28
זה הולך יחד עם המצווה של ישו" ,אוהב את אחיך כפי שאתה היית אחיך אוהב אותך" .זה נכון דווקא כלפי כל האנשים .עדיף לאהוב או
להיות נאהב יותר כדי שונא להיות שנוא ,אחד הוא הדרך של אלוהים והשני הוא דרך השטן.

אתה שונא את עצמך
כי איש לא פעם עדיין שנא את בשרו; אבל  ,nourisheth, cherishethאפילו בתור ישוע הכנסייה :כי אנחנו חברים של גופו ,על בשרו ועל
עצמותיו .אל האפסיים 5:29-30
בעולם שחי  Paulב ,-אולי הוא .מעולם לא פגשתי מישהו ששנא את עצמם למעשה ,אך בעולמנו היום ,תחת החזקים להשפיע של השטן,
ישנם הרבה אנשים השנאה העצמית .אבל מה אומר  ,Paulאם לא בכוונה להיחתך .תן לעצמך כאב ,אז כמו שאתה אוהב את עצמך .אל תעשה את זה,
אוהבת את בן הזוג שלך לא לגרום להם כאב גם.
 Paulמקימה את המושג הזה של בשר אחד מן הפסוק הבא ,שבו הוא מן הנישואין הראשון של גבר לאישה להיות חברו וביצוע שני ומנוהלת
על ידי האל ,לא כומר האנושי.
ולאדם אמר",זה עכשיו עצם של העצמות שלי ,בשר מבשרי :היא יקרא אשה ,כי היא נלקחה מן האדם "-בראשית 2:23

בשר אחד בחיי הנישואין
עבור מטרה זו תהיה חופשה האיש שלו אבא ,אמא .תהיה שהצטרף אשתו ,הם שני יהיה בשר אחד .אל האפסיים 5:31
עוד פעם Paul ,נותן חיזוק לעובדה כי פעם היו שני אנשים ,גבר ואישה ,אבל ברגע נשוי אחד לשני הם מפסיקים להיות שניים אבל עכשיו
משפחה אחת ,והיו שניהם לבשר אחד ,ואחד ניתן לחלוקה מן האחר .עוד פעם  Paulמשתמש עובדה זו מבוססת על חתונה ראשונה מן הפסוק הבא.
לכן יעזוב איש את אביו ואת אמא שלו ,האם קליב בפני אשתו :הם יהיה בשר אחד .בראשית 2:24

תעלומה גדולה
זו תעלומה גדולה :אבל אני מדבר בנוגע למשיח ולקהילה .אף על פי כן לתת כל אחד מכם כל כך אוהבים במיוחד את אשתו אפילו בתפקיד
עצמו; ולראות אשתו שהיא כבוד בעלה .אל האפסיים 5:32-33

שוב פעם אני רואה את זה בתור  Paulלחשוף את המחשבות האמיתיות שלו; כאן הוא מדבר על גברים מראה אהבה ואדיבות
לנשותיהם ,רק לומר" ,זה תעלומה גדולה" .אני רואה שום מסתורין לתת את אותו סוג של אהבה עם אשתי כפי שאתן לעצמיPaul ,
ימצא זאת תעלומה ,לא מובן לי ,אבל זה גם נותן הסבר למה שהוא מחשיב את הנשים להיות לא יותר מאשר עבדים לגברים.

 .כי אני לא מסכים עם  Paulבנושא זה לא חלל כל דבר אחר שהוא כותב .בכל פעם  Paulשימוש כתבי הקודש כדי לתת תמיכה
הוא כותב כך ,ואז אני רואה את זה בתור בא מאלוהים ,אבל כמו במקרה זה ,דבריו של הדעות הקדומות שלו ,אז יש לי להביע את
התנגדותי.
בכתבי הקודש ,אלוהים נתן כי למי להיכנס נישואין לעבור מלהיות שניים כדי להיות אחד ,זה מתרגם את אלי כפי שאלוהים
רואה אותם בתור אחד שווה השני ,שותפות ,בחיים ,כמו כל שותפות ,שם ניתן אף שלטון לא משרת ,הם שווה ,אחת לשנייה ,רק עם
מטלות שונות שתורמים ההשבחה של כל.

ילדים והורים
ילדים ,מציית להורים שלך על יהוה :כי זה נכון .לכבד את אביך ואת אימך; מהי מצוות הראשון עם הבטחה; כי זה יכול להיות טוב עם אותך,
ואתה י חי זמן רב על כדור הארץ .אל האפסיים 6:1-3

זו הרחבה על הדיברה החמישית ,כך אומר שזה מצווה של אלוהים כי ילדים הם מצייתים ,לכבד את הוריהם Paul .לא קיבל
למצווה דומה ,מאלוהים ,לגבי הוראותיו בדבר נשים לעומת זאת ,ואני יודע של אף אחד.

לכבד את אבא ואמא שלך
לכבד את אביך ואת אימך :כי יאריכון ימך עשוי להיות ארוך על האדמה אשר האל האל נתן לך .אקסודוס 20:12

שלי עותק של הגירסה  Jamesהמלך של התנ ך ,זה אומר כי זהו היסוד לחיי משפחה . .זה די נכון ,אבל אני מרגיש שזה פשטני
מדי הסבר .הפסוק הבא ומרחיב על מצווה זו.
יה חושש כל איש אימו ולאחר שלו ,ולשמור את שבתות שלי :אני ה' אלוהיכם .ויקרא 19:3

זוכר :נתתי הגדרה המילה "פחד" ,משום שהוא משמש הביטוי" ,פחד אלוהים?" בפסוק הנ ל ,נאמר לנו "פחד" ההורים שלנו,
כמו עם אלוהים המילה "פחד" ,אומר לאהוב ,לכבד ,וכדי לתת כבוד אליהם .לא לפחד מהם.

ההורים אחראים לילדיהם
מצווה זו ,פסוקים אלה עוקבות ,מציב גם אחריות ,על אביו ואימו ,לגדל את הילדים שלהם לחוקי המצוות של אלוהים ,כמו גם
לחוקים של האומה הם  abodeב.
מהורה מהאחריות הזאת הוא זהה כמו שבירת המצווה עצמם .איך יכול הילד לכבד הורה ,כאשר ההורה לא לכבד אחריות שלו
או שלה לילדיהם?
כמו ילד גדל ,הם לומדים הרבה של סוג האדם הן יהפכו מההורים שלהם ,את חוש המוסר ,המוכר גם בשם ,מהו טוב ,רע ,וכו '.
אם להורה יש את הגינות .הסיכויים הם ,כך גם יפתחו הילד הזה מאורת אותו.
אם האב ממשיך הנהוגים באמונה של במשיח ישוע ,ואז כל כך בדרך כלל יעשה את הילד .אבל אם האב נותן שפתיים על
האמונה ,אך הסורר באמונה הזאת ,הילד תאסוף את זה ,אלא אם כן הם מפתחים את יסודות האמונה בכוחות עצמם ,יהפוך הסורר עצמם.

כזאת היא האחריות של ההורה ,כי אלוהים מצווה שאנו חיים בתוך שלו המצוות ,כל דור אחרינו ,גם כן .אם אנחנו כהורים חסר
חינוך של הילדים שלנו ,ואז אנחנו מראה חוסר שלנו לאלוהים ,ולפיכך אינן מצליחות להראות לו כבוד .זה דבר אחד .כדי לעשות את
המיטב ואת להיכשל ,זה אחר כדי להשתמט האחריות שלך לגמרי.

רשות מאלוהים
ילדים ,להורים שלך יש את הסמכות .למרות שאתה מרגיש שההורים שלך טועים ,או לא מבין אותך ,אתה חייב לציית להם ,כי
אלוהים נתן להם סמכות להחליט מה נכון ,מה לא בסדר ,בשבילך.
ע י ציות להורים שלך ,תראה כבוד אליהם .בשעת הצגת כבוד לאלה אשר נותן חיים לך על פני האדמה ,אז אתה אומר שאלוהים
אתה לתת כבוד אליו ,אם הוא נותן לך חיי נצח בגן עדן.
כאשר ילד מצייתים להוריהם ,חייהם בפרמטרים של החוקים מניחים אותם ,ואז שהילד יהיה מאושר ממורכז כדאי להתמודד עם
קשיי החיים זורק להם כשיתבגרו .לפיכך ,הם יחיו חיים מאושרים ובריאים.
כאשר ילד ניתנת ללא כללים או הנחיות ,ואת ההורים מאפשרים לילד לקבל החלטות שלו או שלה ,ואז לעתים קרובות יותר
מאשר לא ,הילד יבחר לקוי .הבעיה היא כי ללא הורים הנחיות להשוואה עם הילד לא ידע כי הם שבחרו גרוע ,זה יוגברו דרך החיים .זה
בתורו יגרום תסכול ,כעס ,עצב עבור הילד .זה כל מה ניתן למנוע על ידי ההורה על ידי פשוט ממלא את החובה שלו .אלוהים ,הילד.

לעורר לא הילדים
 ,יה אבות לעורר לא הילדים שלך את זעמו :אבל לשמר אותם  ,chasteningההטפה של האדון .אל האפסיים 6:4

פסוק זה הוא הבסיס עבור הרשות של ההורה לחנך את הילדים שלהם ,אבל זה גם אזהרה להורים .לא את זה לרעה את הילדים
שלך .למשמעת דבר אחד כדי לנצח אותם או אחרת להתעלל בהם ,הוא לא מחלו על ידי אלוהים .אתה לשמר אותם באהבה ,וללמד אותם.
משמעת צריך להיות ב"מדד את הפרה על ידי הילד .אלוהים הוא אבינו שבשמים .אם אלוהים מתייחס אלינו עם אהבה והבנה,
גם כאשר אנו חוטאים ,אז כך גם להתייחס ההורים את ילדיהם עם אהבה והבנה כאשר לא צייתו?
כאשר דיסציפלינות האב את הילד שלהם בלי סיבה ,שבו אין עבירה שהתרחשה ,או המשמעת גדול מ צווי הפרה ,ואז הילד
יהפוך כעס של האב ,וכן רופף כבוד אליהם .על מנת לכבד מישהו אתה צריך להיות מסוגל לכבד אותו או אותה קודם .אלוהים רוצה את
ההורים לדעת ,כי משמעת חייב להיות ב"מדד אהבה .כי כשאוהבים מישהו ,אתה לא מסוגל לפגוע אליו או אליה ,או להיות בלתי צודק.

איך לחנך ילדים
 .אני תמיד האמנתי כי לאלוהים יש חוש הומור ,ביצירתו של האדם ,הוא סיפק את התכונה מושלם שבו לחנך את ילדינו .הוא
ידוע בתור הישבן .כאשר הורה מכה שלהם יד פתוחה על הישבן ,הילדה והן ההורה חש את הכאב .כאשר הורה נאלץ להעניש ילד ,זה
כמו הרבה ההורה קצרים הביאות ללמד את הילד ,גם ככה העקשנות של הילד .אז לכן שניהם צריך להיות נתון את הכאב.
ילד צריך להיות מעולם לא פגע עם מקל ,חגורה ,מוט או כל צורה אחרת של הנשק ,אמור לשמש רק שהיד של האב ,ותתרחש
רק על הישבן ,הכאב יהיה הרגיש אבל אין נזק או פציעה .אם הורה מכה כל-כך קשה כדי לגרום פגיעה אמיתית לילד אז הם גם מזיקות
עצמם Paul .ואז ממשיכה  admonishmentאת הפסוקים הבאים.

כמו בנים
אם אתם סובלים  ,chasteningאלוהים  dealethאיתך כמו עם בנים; עבור איזה בן הוא מי האב  chastenethלא? העברים 12:7

אם עליכם לסבול להיות נתון למרותם של ההורים שלך ,ואז אלוהים ידאג לך כמו אבא מטפל בנו.
 Paulואז שואל השאלה,איזה סוג של ילד יהיה התוצאה כי מעולם לא הורשע על ידי הוריהם"?" זה אומר ,כי כל הילדים
בזמן זה או אחר ,צריך להיות ממושמע .זה הטבע של גדל ,תוך ניסיון להפעיל סמכות של כל אחד על אחד העצמי של.
אני אומר ,כולנו זקוקים קצת ענווה מעת לעת ,ללא תלות בגיל שלנו .זה מעל הפסוק אומר לי הצלפה ,בפומבי או ביחידות של
הילד שלך ,הוא מוצדק על ידי אלוהים.

ילדים זקוקים ההורים שלהם
תמיד תזכור ,במערכת היחסים שלך עם הוריך ,אף-על-פי ברגע של נענש ,אתה כועס ומרגיש כי אתם מטופלים בצורה לא
הוגנת ,אולי אתה תגיד" ,שאני שונאת אותך ",קח את הזמן לחשוב על מתי אתה נראה להורים שלך באהבה ,וראינו בהם מישהו הרגשת
בטוחה עם ,לפני שתאפשר את הכעס שלך לקבל ממך את המיטב.
זוכר :כעס הוא היבט של האישיות של השטן; לכן ,אתה צריך להילחם נגד הכעס ,ועל ידי כך נלחם נגד השטן להשיג את הלב
שלך.
בתקופה הזאת של המצוקה לכך שהם אתה באמצעות רצון האחרון רק זמן קצר .אלוהים נתן את ההורים שלך את הסמכות לקבל
החלטות החיים בשבילך ,כי אתה עדיין לא מחונך דרכי העולם ,ואילו הם היו איפה אתה נמצא לפני עצמם עם ההורים שלהם.
אם ההורים שלך אהבתי אותך בעבר ,אתה יודע .הם עושים כפי שהיה לפני בינך לבינם ,ואז לאפשר להם לשמור על האינטרסים
שלך ,כי הם יכולים לראות את התמונה כולה ,ואילו אתה רואה רק זה שהוא ממש מולך.
בן צריך את אבא שלו ,גם אם בעת הנוכחית ,אתה חושב שאתה שונא אותו בת צריכה את אמא שלה ,זוכר את האהבה לך פעם
הרגשתי ,ולנסות לראות את הדברים מנקודת המבט שלהם ,לא רק את הכעס ואת עקשנותו.

משמעת מתוך אהבה
 .זכור את זה ,אתה מעדיף כי ההורים שלך לא היה אכפת ממך לקחת את הזמן והמאמץ של שחינכתי אותך מספיק? מה זה היה
אומר עליהם? לתת לך משמעת ,הורה טוב הוא מראה האהבה ,להתעלם ממך לאפשר לך לעשות כרצונך ,היא להראות את חוסר שלהם
אכפת לי ממך .אני מעדיפה להיות ממושמע על ידי מי לעשות זאת מתוך אהבה ,מאשר לחיות בו הביתה אני לא אהובה .מעדיף את זה .הם
מתייחסים אליך כמו אחד יתייחס ממזר?

כמו ממזרים
 ,אך אם אתם בלי הענישה החמורה ,ולראיה בזאת כל הם לקדושה ,ואז  yeממזרים ,לא בנים? אל העברים 12:8

 Paulואז שואל שאלה אחרת .אז אם הם כל כך לא אוהבים אותך על ידי ההורים אשר אין להם הזמן כדי להעניש אותך כאשר
משמעת נקרא עבור ,אתה את הבן או הבת ,או שאתה ממזר בעיניהם?
כך תוכל לדעת ,ממזר הוא ילד שנולד מחוץ לנישואין .כלומר ,ילד הביא כי ההורים המעשה של ניאוף ,או ניאוף .לאלוהים,
אשר נולד מתוך חטא הוא חטא ,ולכן ילד כזה התמודד עם כזו מזלזלת( ,ממזר) ,על ידי חוקי האל.
לכן ,אם כהורה לא לחנך כאשר נקרא משמעת ,ואז אתה אומר את הילד ואת אלוהים כי הילד אינו יותר מאשר ממזר ,דבר לא
רצויים ,לא באמת הילד שלך.
" כדי להראות כמה הוא מחשיב ילד
אם ילד לא ממושמע אז איזה סוג של אדם הוא יגדל להיות ,אלוהים משתמש במילה"ממזר
כזה והוריהם .אם אהבה ההורה לילדיהם כל כך מעט כי הם לא משמעת איפה משמעת נקרא ,אז למה אלוהים ירצו להזמין גם ,ילדו או
הורהו לגן עדן? שניהם נמצאים תוך הפרת מצוות האלוהים.
אם אתה אוהב את הילד שלך ,אהבת אלוהים ,אז זה האחריות שלך כדי לגדל את הילד שלך חוקי האל ,על פי החוקים של
המדינה בה אתם חיים .כאשר ילד שנשאר הוא להחליט מה נכון ולא נכון בכוחות עצמם ,שכן רוב לעיתים קרובות טעו בבחירה.
כאשר ההורה משתמט אחריותם ,זה משאיר את הדלת פתוחה עבור השטן להזין .זה יוביל את הילדים לחיות חיים אומלל של
תסכול ,כאשר הם לא מקבלים את דרכם כאשר הם גדלים בעולם האמיתי.
הדיברה החמישית הופך חינוך ילדים נכון את החובה והאחריות של ההורים .לחנך ילד הוא מצווה מאלוהים האב צריך להכין את
הילד על הניסיונות והקשיים של החיים ,כמו גם ציות לאלוהים .כשל זה היא חטא של ההורים כנגד האל ,בדיוק כמו הילד הסורר מבצע
חטאים ,כאשר הוא עושה בחירות שגויות בחיים.
אם לאב יש חשש כל כך מעט עבור הילד שלהם ,ואז הם מתייחסים הילד הזה כל אחד יתייחס ממזר .אם ההורים להתייחס לילד
כאל ממזר ,ואז אלוהים ינהגו בהן זהה .כדי לא יש הורשע ,כאשר לצורך ,הוא לא יודע הרבה על אהבת ההורה .אם אי אפשר לדעת
ההורים אוהבים ,אז איך תזהה שהאלים אוהבים כאשר הוא נותן לך?
 .תחשיב את זה :מתי ילד כל הזמן להיות רע ואני עושה דברים כדי לעצבן את ההורים שלהם ,ההורים תכופות נאנח ואומר
"הילד רק רוצה תשומת לב ".טוב!  !Yeaאם ,כהורה ,אין לך את הזמן כדי לתת תשומת לב הילד שלך ,אז אתה אומר שהילדה כי אתה
לא אוהב אותם .את הילד ,אפילו את תשומת הלב ניתנת הלקאה ,הוא יותר טוב לב בכלל.
בפעם הבאה שאת הילד שלך פועל ,אל תכה אותו או אותה ,פשוט להרים את הזרועות ואת לתת אותם חיבוקים ,נשיקות ולומר
להם שאתה אוהב אותם .בפעם הבאה ,אל תחכו לילד כדי לפעול .חיבוק ליום מפסיק להיות עצוב ,ובנוסף השטן.
הורה ,אשר לא ניתן לחנך את הילד שלהם ,הוא גרוע בדיוק כמו ,אב מתעלל ילדם בשם משמעת .לחנך ילד היא מצווה של
אלוהים ,להתעלל ילד בשם משמעת היא חטא נגד אלוהים.

לקבל את ההורים משמעת
יתר על כן יש לנו אבות הבשר שלנו ,אשר תיקנו אותנו ,ונתנו להם כבוד :טוב לא ממש מעדיף להיות בהושמע התקרבו לאבא של
רוחות ,ולחיות? אל העברים 12:9

כילד ,אנו אוהבים את ההורים שלנו ,תראה רק כדי לגרום להם לאהוב אותנו וכדי להיות גאה בנו .כאשר ההורים שלנו ואז לחנך
אותנו ,אנחנו לפעמים להרגיש שלא מגיע לנו טיפול כזה ממנו ,זה לפעמים גורם לנו להתמרד נגדם .אבל אחרי זמן מה ,אנו רואים כי
המשמעת נתן לנו את הידע ,מה ההורים שלנו היה סובל מאיתנו בניסיון לזכות בעצמאות מה הם לא אסבול .ואז זה מוביל אותנו בחזרה
אל האהבה והכבוד שתמיד יש לנו להורים שלנו.
אם אנחנו כמו ילדים יכול לקבל וללמוד המשמעת של ההורים שלנו בשר ודם ,אז זה מראה אלוהים כי אנו יכולים ,יקבלו
משמעת ממנו.

לקבל את המשמעת של אלוהים
לאחר שיש הורשע על ידי ההורים שלנו ,אין לנו עדיין אוהב אותם? בציות האל וקבלת דיסציפלינות שלו ,אנחנו צריכים עדיין
אוהבת אותו ,הוא אשר מציע לנו חיי נצח?
כיצד אלוהים להטיל משמעת אותנו? הכרת פעם קיבלתם משמעת של אלוהים ,לא ההורים שלך?
כי הם באמת כמה ימים תגובתו אותנו לאחר הנאה משלהם; אבל הוא למטרות רווח שלנו ,שנוכל להיות לקדושה של הוד קדושתו.
אל העברים 12:10

ההורים שלנו לחנך אותנו ,כך אנחנו נציית מכתיבה שלהם .ההורים שלנו אתה מרחיב את סמכותם מעלינו ,סיבות ותקני
משלהם ,אשר כהורים טובים מבוססים על מצוות האלוהים.
אלוהים ,מצד שני ,מהתחומים אותנו כך שאנחנו מכירים את מוסריותו ,אשר צדקתו ,ו ובכך להיכנס לגן עדן ,לפיכך ,להיות
פיארו באלוהים.
מאת חובק את עשרת הדברות ,כמו גם את תורתו של ישו ,ואז גם נעשה תהילתו התהילה שלנו .הסיבה שאלוהים הזמין אותנו
להצטרף אליו בגן עדן היא כי הוא מבקש לוויה ,אבל חבריו חייב להיות באותו מובן של יושר ומוסריות שיש לו . .זה לא רק חבריו
המבקשת אלוהים לעומת זאת ,זה בנים .כאשר ההורים שלנו מתייחסים אלינו כמו בנים ובנות ,אז גם כן אלוהים .כאשר ההורים שלנו
לחנך אותנו ,הוא גם אלוהים הרואה דרך ההורים שלנו נותן לנו הוראות לגבי מה שאלוהים נכון ולא נכון.
זכור :היבט של ההבטחה כי אלוהים עשה אברהם היה אימוץ לתוך בית האלוהים וגם הבנים יורשים את מלכות האלוהים .לא
רק משרתים ,עושה למלא את הוראות האל ,אלא הבן יורש את כל הדברים הם אלוהים של ,כולל חיי נצח.

משמעת זה לא כיף
עכשיו לא  chasteningאת ההווה  seemethהעליז ,אך חמורה :אף על פי כן אחרי זה  yieldethאת פרי אוהב שלום הצדק
ועשיתם אשר יפעלו ובכך .העבריים 12:11

זה אף פעם לא נעימה כדי להיות ממושמע ,כפי שזה קורה ,מצאנו אותו חמורה ומשפיל .אולם לאחר זמן ,אנחנו מבינים את
הסיבה ,השיעורים שאנו לומדים לתת לנו שלום והבנה ,ובכך הופך אותנו אדם יותר טוב ויותר קרוב להורים שלנו ,באלוהים ,עבור נתקל
סבלו את זה.

להיות חזקה האל
משרתים של גברים
משרתים ,צייתן להם כי האדונים שלך לפי הבשר ,עם חיל ורעדה ,ב singleness -של הלב שלך ,כמו בפני ישו; לא עם העין-שירות ,כמו
גברים ;pleasers-אבל כמשרתי של ישו ,עושה את רצון האל מכל הלב; עם רצון טוב עושה שירות ,לגבי האל ,ולא על גברים :לדעת את הדבר הזה טוב
בכלל כשפים לכל אדם ,אותו האם הוא קבלה של האל ,אם הוא יהיה להתחבר או בחינם .אל האפסיים 6:5-8
האדמות של המזרח התיכון ,במהלך זמני של ישו ושל השליחים ,עבדות ,שעבודים האדם היה מוסד מוסריים מקובלים .בתור שכזה ,ולא
בגלל  Paulבכוונת מייצגים את האמונה שלו בתור שומר ,אפילו את החוקים של קרקעות ושל האומות שבה שגשג ,חוק  Paulמטיף אלה שאינם
משרתים אחרים ,את מקומו של אלוהים.
 Paulהוא להדריך את מי הם משרתים צייתן לבעלייהם ו למרוד לא נגדם .בשירות שלהם .Paul ,עורך-הדין כי הם עושים כל מה שנדרש
מהם על ידי האדונים שלהם ,כל עוד זה לא מפר חוק האלוהים .בשירות זה ,עליך תמיד לשמור על המשיח במחשבות שלהם והם בחסד מעמדם בחיים,
עם הידע כי המשיח הם יהיה חופשי ,בזמן.
למרות שהם מוצאים עצמם שיעבוד לגברים אחרים ,בסופו של דבר המשיח כי יש להם את נאמנותם ,בשמירה על האמונה ,הם יהיו שוכן
חינם.
זה מחזיק כל נאמן גברים חינם וכל משרת ,כאשר אנו חיים דרך האלוהים כפי שנמצא את עשרת הדברות ,את תורתו של ישו ,ואז לאלוהים
יש מתנות בשבילנו ,הוא לימד על ידי ישוע" ,לאחרים כפי שאתה היית אחרים עושים לכם".

המאסטרים של גברים
יה מאסטרים ,לעשות את אותם הדברים להם מנוחת עולם ,מאופקים מאיים :בידיעה האדון שלכם הוא גם בשמיים;  .אף אחד לא מכבד שם של
אנשים איתו .אל האפסיים 6:9
 Paulאומר מי הם המאסטרים של אחרים כדי להבליג מאיימת וניצול לרעה של המשרתים ,כי אפילו המאסטרים מאסטר ,אפילו .אלוהים.-
אלוהים ,אלוהים-אלוהים הוא רחום כדי כל כך גם צריכה המאסטר של גברים להיות משרתיו.

כבוד של אנשים
המילים" ,וגם שם הוא מכבד של אנשים עם אותו" ,אומר אלוהים ,לא לשפוט אדם לפי מעמדם בקרב גברים בחיים ,כי הורים של גברים
יותר נחשב על ידי אלוהים ואז העבדים של אדם .מה אלוהים יחפש צדקתו של אחד באותה מידה בנפש לא נמצא עושר אדמתיים.

כל שריון של אלוהים
לבסוף ,אחיי ,להיות חזקה ,לכל הרוחות ,בכוחו של כוחו .לשים על כל השריון של אלוהים  yeשעשויים להיות מסוגלים לעמוד כנגד תחבולות
השטן .אל האפסיים 6:10-11

השריון כולו הוא סימבולי אומר לחנך את עצמך בהבנה מלאה ומוחלטת של כתבי הקודש של אלוהים; היא זו שיש לך נשק רב
עוצמה כדי להתגונן מפני השטן ואת הדרכים של החטא.
השטן הוא המוצלח ביותר ב להשלות אנשים בקיאים האלוהים האמיתי ,והם ובכך פתי בקבלת שקרים כמו אמת ,האמת כמו
שקרים.
כי אנחנו מתאבקים לא נגד בשר ודם ,אלא נגד נסיכויות ,נגד כוחות ,נגד שליטי החושך של העולם הזה ,נגד רשעות רוחנית במקומות גבוהים.
אל האפסיים 6:12

יש מלחמה אדיר בחוץ ,זה כבר מתמשך מאז לפני אדם אכל מן הפרי האסור .במלחמה לא נלחמים עם חרבות או קשתות ,חיצים,
או תותחים או פצצות ,אבל במקום במילים.
הבשורה הולי של אלוהים הוא כלי השריון שבהם אנו משתמשים כדי להדוף בבשורה שקרית של השטן .אם אתם בקיאים הולי
האלוהים ,אז לא תדע אם אתה שמשקרים או לא .זה מוצגת כנכונות בפסוקים הבאים.
והייתה מלחמה בגן עדן Michael :ומלאכיו נלחם נגד הדרקון; ואת הדרקון נלחם ומלאכיו ,ששרר לא; אף אחד לא היה המקום
שלהם נמצאו עוד בגן עדן .הדרקון הושלך החוצה ,הנחש הישן הזה ,נקרא שטן ,שטן ,אשר  deceivethאת העולם כולו :הוא הושלך לתוך
האדמה ,מלאכיו והוחרמת איתו .שמעתי קול רם אומר בגן עדן",עכשיו זה תבוא הישועה ,כוח ואת ממלכת האלוהים שלנו ,ואת הכוח של ישו
שלו :עבור כמאשים מאחינו הוא יצוק ,אשר האשימה אותם לפני אלהינו יומם ולילה .התגלות 12:7-10

זה נפוץ על פני האדמה כי גברים נלחמים קרבות נגד אנשים אחרים ואת האומות המלחמה נגד מדינות אחרות ,אבל חשבת פעם
שקיימת מלחמה בגן עדן?
זמן רב לפני השטן שיקר אדם וחווה ,השטן הואגליה מטיף שלו בבשורה שקרית כדי מלאכים בגן עדן .כאשר השטן גרם שישוע,
בנו של האלוהים ,נצלב על הצלב ,מת מוות בן תמותה ,המלאכים בגן העדן סוף סוף הבנתי מה שקרן ,טוב זה לוציפר ,למלאכים אחרים
שהיו שולל על ידי השטן בבשורה שקרית .מלאכים האור ואז חברו יחד בצדקתו של מכתבי הקודש ,אילצו את המלאכים הנופלים,
לוציפר ,אשר השטן ,מגן עדן.
אלוהים אומר לנו זה בפסוקים שלעיל כדי להודיע לנו כי אנחנו לא יכולים להילחם השטן עם רובים ופצצות אבל עם לחנך את
עצמנו בבשורה הקדושה של אלוהים.
הם גברו אותו בדמם של הכבש ,ולפי דברי עדותם; ואת שאהבו ולא את חייהם בפני המוות .התגלות 12:11

כאשר יש לך אלוהים של ,אז אתה לא יכול להתפתות על ידי השטן .אם השטן גורם לשימוש מאלו של אנשים אשר מולכים
שולל ואני עיוור מאלוהים ,כדי לרדוף אותך כדי לפגוע ולהרוג אותך ,רק תזכור ,יש לך כבר לנצח השטן דרך את צדקתך ,כי הוא יכול
להרוג אותך ,שאתה יכול למות מוות בן תמותה ,כמו ישו ,אבל השטן יש כוח על נשמתך.

זכור

גם :אלוהים גרם הבטחות ,אחת מהן היא תחיית המתים אל חיי נצח לכל הצדיקים בעיניו של אלוהים.

ארמגדון
היכן לקחת לקרבך שיריון שלם של אלוהים ,יה שעשויים להיות מסוגל לעמוד ביום רעה ,ואת עושה הכל ,לעמוד .לעמוד לכן ,נתקל חלציך
חגורה על האמת ,ויש להם על החושן של צדקתו; הרגליים מולבש הכנת בבשורת השלום .אל האפסיים 6:13-15
שיריון שלם של אלוהים הפניה שלך קבלה של האלוהים כל שאלוהים עומד על כפי מתגלה בספרי התנ ך ,כמו זה מקוצר? על ידי עשרת
הדיברות ,את תורתו של אלוהים בדמות אדם ,אלוהים אדירים.
היום הרע הוא הפניה ליום כאשר כוחות הרשע יתאחדו במאמץ להרוס פעם אחת ולתמיד את דבר האלוהים .היום הזה הידוע בכינויו
ארמגדון . .זה על זה היום כי התנ ך מספר לנו על שלוש הרוחות הרעות כמו צפרדעים  ,בניסיון להרוס את כל מה האלוהים מוערץ.

שלוש רוחות רעות
ואז ראיתי שלוש רוחות טמאה כמו צפרדעים מתוך פיו של הדרקון ,ולא מתוך הפה של החיה ,מפי הנביא שווא ,כי הם רוחות שדים ,ניסים,
אשר ,צא אל המלכים של האדמה ושל העולם כולו ,כדי לאסוף אותם לקרב הזה יום גדוש ריבונו של עולם .התגלות 16:13-14
אלוהים משתמש הסמליות של שלושה צפרדעים  ,אשר מגיעים מהפה של הדרקון .הדרקון הוא השטן ,ידי מהמחבוא מהפה של השטן הם
השקרים ואת תרמיות זה שהוא פולט ברציפות.
הדרקון הוא הפניה אל השטן ,כפי שעולה ,התגלות -12:3
החיה הוא הפניה אל אנטיכריסט כפי שעולה ,ההתגלות -13:1-3
הרוח הרעה השלישי ושוב שיוצאת מהפה של השטן הוא נביא שקר ,אשר בתורו מטיף נגד פולחן האל כפי שעושה אנטיכריסט אלא כנגד
המוסר של אלוהים אשר אנטיכריסט לא עשתה עד לאחרונה .זה השקרים של נביאת השקר הגורמת אלה מובלים על ידי מלך כי אלוהים מתייחס כמו
אבדון ,שהן אלה להשתחרר על ידי ארבע מלאכי לפרת כפי שעולה ,התגלות  ,9:14-15אשר שכר מבעית למלחמה נגד כל מי תסגדו כפי שהם
דורשים.
יום גדוש ריבונו של עולם הוא הפניה ארמגדון .הסיבה אלוהים חושב עליו כעל היום הגדול שלו ,היא כי כאשר האלה כל כוחות הרשע
משני צידי הקרב הם חברו יחד במקום אחד ,ואז יהיה נכון האלוהים סוף סוף ניתן למימוש על ידי העולם כולו ,שנותר לאחר שאלוהים הורס לאלה
שהוגדרו בעת הקרב.
הוא אסף אותם יחד לתוך מקום שנקרא בעברית את הלשון ארמגדון .המלאך השביעי שפך את המבחנה שלו באוויר; ואשמע קול גדול מחוץ
למקדש השמים ,מן הכס ,אומר",זה נגמר ".התגלות 16:16-17
" הוא "המדוברת של השטן ,ו הוא אוסף את כוחותיו של גברים ,דולפים תרמיות של שלוש רוחות רעות ,כדי לעשות את הקרב נגד
השני והשקרים שלו.
זוכר :השטן שונא את אלוהים ואת כל זה הוא יצר סטנדים עבור ,ולכן השטן בכוונת יש המתנגדים כוחות ,שכל אחד מהם שהחוטים
מסונוורים על ידי השקרים של השטן ,הללו לא רק להשמיד אחד את השני אבל כדי להרוס את כדור הארץ ואת כל החיים על זה

המשפט " עושים את זה" ,יש ההתייחסות של אלוהים והזמן שבו אלוהים רצה לעכב מפני שהרבה ענישה נגד לוציפר וכל אחריו ,הפך
להיות השטן.
זוכר :השטן נקרא אלוהים שקרן ,טוב .אלוהים רצה להראות לכולם ,המלאכים ובני האדם ,שהוא האמת ,וגם שזה לוציפר מי היה שקרן
הרמאי .עם המפגש הזה ב ארמגדון ,אלוהים הוא סוף-סוף סוף השטן החזק מעמד המין האנושי .מנקודה זו ,אלוהים .הוא עכשיו מסוגל להסיר את
השטן? ואת כל מה שרע מחוץ את היקום כולו ואת לא רק על כדור הארץ.
והיו קולות ,רעמים ,ברקים; והיה שם רעידת אדמה גדולה ,כגון לא מאז הגברים היו על פני האדמה ,כל-כך חזק רעידת אדמה וכל כך נהדרים.
התגלות 16:18
ישנם שלושה כוחות הרשע בעולם כיום ,אשר כל אחד חושב עצמם חיילים של אלוהים ,אך למעשה הם חיילים המתעמתים של דת שקרית.
ואלו שבאים מתוך נהר פרת מייצגים תנועה דתית אחת ,אלה הן חלק של אנטיכריסט הם עוד ,ואלה המייצגים את נביא שקר השלישי.
יש את חלציך חגורה על האמת ,הוא הפניה אל האלוהים האמיתי נמצא באמצעות לימוד חרוץ בספרים של התנ ך.
על החושן של הצדק הוא הפניה אל עשרת הדיברות ,את תורתו של ישו הנוצרי ,המתרגמת לארח את המוסר של אלוהים.
יש את הרגליים מולבש הכנת בבשורת השלום ,הוא הפניה בשורת האלוהים כפי זה נמצא את הספרים של התנ ך.

מגן האמונה
מעל לכל ,לוקח מגן האמונה שבעזרתו תהיו מסוגלים להרוות את כל החיצים הלוהט של הרשעים .אל האפסיים 6:16
מגן האמונה  ,הוא להאמין שלך ,האמונה ,כי האלוהים הוא האמת ,וכן ההבטחות של האל אמיתיים אפשר להאמין עם ערבות.
ולקחת את הקסדה הישועה ,ואת החרב של הרוח ,וזה האלוהים :להתפלל תמיד עם כל תפילה ,תחינה ברוח ,ולצפות  thereuntoעם כל
התמדה ,תחינה עבור כל הקדושים .אל האפסיים 6:17-18

הקסדה הישועה הוא הפניה הבטחתו של אלוהים הישועה ואת חיי נצח כל מי לעבוד את אלוהים כפי שהוא מצווה ולחיות מי
בפרמטרים של המוסר של אלוהים.
החרב של הרוח היא האמונה את העוצמה ואת ההוד של אלוהים כדי להביס את כל המתנגדים לו.

להיות האמבל בשירות שלך לאלוהים
אם יש לכן מנחם המשיח ,אם בכלל הנוחות של אהבה ,אם בכלל אחוות של רוח ,אם כל המעיים ,רגעים קטנים של חסד ,להגשים  yeהשמחה
שלי ,יה להיות בעלי דעות דומות ,יש את אותה אהבה ,להיות של אקורד אחד ,של מוח אחד .אל הפיליפים 2:1-2

" ברוחו מוסר לך אלוהים בעצמו את ההגנה נגד השטן ,השקרים שלו.
על ידי כך"עם אלוהים אחד,
תיתן לשום דבר להעשות דרך מריבות או וליהירות; אבל ב lowliness -נפשי לתת כל הערכה השני טוב יותר את עצמם .נראה שלא כל אדם
על דברים משלו ,אבל כל אדם גם על דברים אחרים . .תן את המוח להיות בתוכך ,אשר היה גם במשיח ישוע :אל הפיליפים 2:3-5

אל תבזבז את הזמן שלך לוקח את הדאגה בעצמך ותראה משלך וצרכיהם ,מעדיף לאחרים כי אתה עשוי לסייע להם מי במצב
גרוע יותר ממך .לחשוב על צדקה ,חסד ,אהבה ,והבנה מעל כל רחמים ,כמו אלוהים הראה רחמים כלפיך.

אלוהים בדמות אדם
מי ,להיות בצורה של אלוהים ,חשבתי שזה .לא שוד כשווה עם אלוהים :אבל הפך את עצמו אין מוניטין ,לקח עליו את הטופס של משרתו ואת
נעשתה דמותה של גברים :אל הפיליפים 2:6-7

ישו הוא המהות של האל .כי אלוהים הלך מלהיות הבורא ,ריבונו של העולם להפוך את עצמו בדמות אדם בדמותו של ישוע
מגלה את האהבה הוא לילדים שלו.
ואפילו מציאת באופנה כאדם ,הוא כנוע עצמו ,הפכו לצייתנים עד מוות ,מותו על הצלב .אל הפיליפים 2:8

 .אלוהים עשה לא רק את עצמו בתמונה של אדם אבל הוא הגיע לא בתור שליט או גבר של עושר ,כוח ,אבל בתור נגר נחות,
בענווה לאחרים ,העמדת עצמו מוות .מי הוא נצח אל נצחי ,הרשה לעצמו להרגיש את הכאב של מוות ,כך הוא היה מכיר את הכאב שלנו,
ובכך יש את צדקתו של מותח ביקורת על כל הגברים.
מוות על ידי הצלב היה המצאה של הקערות של גיהנום אשר חילוץ המרבי לכאב ולסבל מתוך אלה ממוסמרת אל זה .אלוהים
אפשר כי הוא טופס ,גופו של ישוע צריך לחוות את המוות הזה יותר מאשר כמה אחרים פחות משפיל וכאב מוות מלא .זאת הוא עשה
בשבילנו ,אולי דרך דוגמה שלו שידוע לנו את אהבתו.

תכרע כל ברך
הזין מהירה של האי גם הגולמיות מאוד המרומם  )him,(Jesusואלוהים נתן לו שם הנמצא מעל כל שם :כי על השם של ישוע קידת כל ברך,
של דברים בגן-עדן דברים בתוך הארץ ,וכל הדברים תחת האדמה; כי כל לשון להתוודות על חטאיהם שישוע המשיח הוא אלוהים ,לאלוהים התהילה של
האב .אל הפיליפים 2:9-11

כי ישו ציית רצונו של אביו ,כך אנחנו יוכלו להינצל ,אלוהים יש הרימו אותו פאר כך כאשר שמו שנאמר; כל לשמוע את זה
משתחווה הברך שלהם ,לתת כבוד ישוע באותו אופן שהם יעשו כאשר עומד לפני אלוהים האב.

ממשיכים באמונה שלך
הזין מהירה של האי ,אהוב שלי ,כמו כן תמיד לציית ,שלא כמו את הנוכחות שלי בלבד ,אבל עכשיו הרבה יותר בהיעדרי ,הסתדר לישועה שלך
עם חיל ורעדה .אל הפיליפים 2:12

בזמן  Paulהיה עדיין בין האנשים הם הקשיב ,למדו ,קיבל והאמין בדבר כל שהוא הטיף להם .כעת כי הוא כבר לא איתםPaul ,
הוא מעודד אותם להמשיך באמונה שלהם ,כפי שלימדו אותם ,ולא יתנו את הבשורה של אחרים אשר היה לא הטיף מאת  Paulלהשפיע
עליהם מן האמת.

על פי התענוג של אלוהים
אני מחפש את אלוהים אשר  workethבך יהיה וגם את ההנאה שלו טוב ,לעשות את כל הדברים ללא  murmuringsשל חולק ye :עלול
להיות מזיק ,וחפים הבנים לאלוהים ,ללא תוכחה ,בעיצומה של אומה עקום וסוטה ,בקרב מי יה כאור בעולם; אל הפיליפים 2:13-15

כאשר אתה נותן את עצמך לאלוהים ,הוא בא לידי ביטוי את עצמו ,דרך המצפון משופרת ,של מה נכון ולא נכון .הקשב שלו
קול ,ולהישאר מהר המוסר האלוהים .אם אתה לוקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ,יודע כל התכונות המוסריות נתנו עשרת הדברות ,את
תורתו של ישו ,להשתדל לעשות המוסר המוסר שלך ,אז אתה תהיה אחד עם אלוהים .
בעולם הזה עקום וסוטה ,אשר דבקה בבשורה שקרית של השטן ,מי לקיים את המוסר של אלוהים ,להפוך אור המאירה הטוב
כי רחוק זורחת המחליפים לאיבוד בחשכת תרמיות והשקרים של השטן.
מחזיק הלאה  wordשל החיים; גם אני יכול לשמוח בזמנו של ישו ,לא בדקתי לשווא ,עמלו לשווא .אל הפיליפים 2:16

מתי לאמץ את המוסר של אלוהים ,ולתת סגידה לאלוהים כפי נצטווה על ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,אז אתה אור
החיים לכל העולם לראות את זה אחרת לאיבוד בחשכת שקריו של השטן .כאשר את ההוראות של ישו כפי שמדובב על ידי הנביא ,Paul
ואז  Paulיש לא הטיף לשווא ,ויש גם אלוהים שלח את בנו ישו ללמד אותנו לשווא.
 .כן ,ואני אם להיות הצעתי על הקרבה ואת השירות של האמונה שלכם ,ג'וי ,לשמוח עם כולכם .למען המטרה זהה גם יה ג'וי ,והוא מאושר
איתי אל הפיליפים 2:17-18

שישו את האל להיזהר
לבסוף ,אחיי ,שישו את האל .לכתוב לך ,את אותם הדברים לי אכן אינה חמורה ,אבל בשבילך זה בטוח .אל הפיליפים 3:1
היזהרו כלבים ,היזהרו עובדים הרשע ,היזהרו יעילות ותמציתיות ,שכן אנו ברית המילה( ,של הלב) ,אשר סוגדים לאל ברוח ,ולא לשמוח
בישוע המשיח ,יש אי אמון בגוף .אל הפיליפים 3:2-3

זהו הניסיון של  Paulלהביע את הדאגה שלו כי אחרים ,נביאי שקר ,יכריז על דוקטרינה של שגיאה ,וכי אלו אשר הוכחו את
האמת דרך השליחים אחרים Paul ,צריך לשמור חזק על תורות אלה לא ירחיקו על ידי המילים שקר ומנהגים שווא.
בפסוק  3לעיל ,אני ביטחוני ללא זקיפה בסוגריים המרובעים( ,של הלב) ,כדי להראות את האמת של מה אומר  .Paulאלה
לאמנה השלישית להם תורת אלוהים שנכתבה על ליבם ,לא כמו חוקים חייבים להיות כל הזמן ,אך גם היבטים של האישיות שלהם ,כבוד
והאופי המוסרי.
זכור" :ברית מילה" היא אלה מי הם היהודים ,אשר נימולים העורלה .אבל  Paulבפסוק לעיל מתייחס אלה אשר נימול של
הלב ,כי חסידיו של ישו דורשים אין סימן פיזי ,אבל יש סימן רוחנית .הם אלה שיש להם את חוקי האל נכתב על ליבם.
אם תורת אלוהים נכתב על ליבך ,עדיין אתה צייתן עשרת הדברות ,אבל לא עוד חוק חובה לציית ,אלא כחלק של מי אתה;
האישיות שלך ,כבודו ,האופי המוסרי שלך.

אילן יוחסין של Paul
למרות שאולי יש לי גם בטחון בגוף ,אם מישהו אחר חושב כי הוא הציע ולראיה בזאת הוא אולי תסמוך בבשר ,אני יותר :ברית מילה ביום
השמיני ,המניה של ישראל ,של שבט בנימין ,העברית של העברים; הכי מרגש על החוק ,פרוש; לגבי להט ,לרדוף את הכנסייה; נגיעה צדקתו אשר בחוק,
ללא רבב .אל הפיליפיים 6-3:5

 Paulהיה חבר של משפחת שהיו הכהנים של בית המקדש ,וככזה הוא קיבל חינוך טוב .במצב זה של להיות כוהנים ,והחזיק
חברי כת של פרוש של ,המשפחה של  Paulמקום של כבוד לכבד את הקהילה ,וכן העיר ירושלים עצמה.
אבל איזה דברים היו רווח לי ,אלה ספרתי אובדן של המשיח .כן ללא ספק ,ואני סופר כל הדברים אבל הפסד הצטיינות של הידע של במשיח
ישוע אדוני :בשביל מי אני שסבלו האובדן של כל הדברים ,לספור אותם אבל זבל ,כך שאוכל לזכות המשיח .אל הפיליפים 3:7-8

איזה דברים היו להשיג לי?  Paulשואל השאלה" ,למרות שהיו לי כל הדברים האלה ,מה טוב .הם היו ביחס שאין אלוהים?"
המשיח כל אלה דברים ספרתי כמו אובדן ,אשר לא היה להם אין ערך כמו חסיד של ישוע המשיח.
 Paulמתייחס הידע במשיח ישוע אדוני ,עבור מי הוא סבל האובדן של כל הדברים Paul .נוסף מגלה ,לספור אותם אבל זבל,
זה אומר  Paulשחשוב שכל הוא ויתר באחוות הטבעת שלו עם המשיח ,כמו כלום ,רק בתור זבל לעומת כל שהוא קיבל מאלוהים
בתמורה את אמונתו.
 Paulהיה מוכן לוותר על כל הכבוד והיוקרה של משפחתו;  .אני עשוי לזכות המשיח .זהו הסימן למאמין מי שם את דרכיו של
אלוהים מעל רוצה אישיות ורצונות משלו.

צדקתו של אלוהים
ניתן למצוא בו ,שאין הצדק האישי שלי ,זה של החוק ,אך את אשר היא דרך האמונה של המשיח ,אשר הוא האלוהים על ידי האמונה בצדקת?
אל הפיליפים 3:9
שאני אדע אותו ואת הכוח של תחייתו ,אחוות סיבלו ,נעשים הולמת עד מותו; אם בכל האמצעים אני יכול להשיג בפני תחיית המתים .אל
הפיליפים 3:10-11
לא כאילו אני .כבר השיג ,כבר היו מושלם :אבל אני עוקב אחרי ,אם כי ייתכן סבורתני עבורו גם אני שעצרתי של ישוע המשיח -אל
הפיליפים 3:12

אחיהם ,ספרתי לא עצמי .יש נתפס :אבל דבר אחד שאני עושה ,שוכח את הדברים אשר נמצאים מאחורי ,ואני בדרך להשגת ושוב
בפני אלה הדברים אשר לפני ,הקש לכיוון הסימן על פרס של קוראים גבוהה של אלוהים במשיח ישוע .אל הפיליפים 3:13-14

תן לנו ולכן ,כמו רבים כמו להיות מושלם ,להיות ובכך אופקים ,:אם בכל דבר  yeלהיות אחרת אופקים ,אלוהים אחשוף גם זו
לקרבך .אל הפיליפים 3:15
אף על פי כן ,לאן אנחנו כבר הגיע ,תנו לנו ללכת לפי אותו כלל ,תן לנו אכפת לך את אותו הדבר .אל הפיליפים 3:16

אחיהם ,להיות ביחד חסידי ,ולסמן אותם אשר ללכת כל כך כפי  yeלנו  .ensampleאל הפיליפים 3:17

עבור רבים ,של מי אמרתי לך לעתים קרובות ,ואומר .עכשיו אתה אפילו בוכה ,כי הם האויבים של הצלב של ישו :היא הרס של מי
אלוהים הוא הבטן שלו ,והוא תהילתן בבושה שלהם ,למי אכפת הדברים הארציים .אל הפיליפים 3:18-19

זה היה הניסיון שלי זה ברגע שאני נכנסתי הבנה מלאה של מי הוא אלוהים ,מטרת במשיח ישוע ,כבר לא היה לי עניין בדברים
של העולם הזה.
פעם הייתי מאוד מעוניין לקרוא ספרי המדע הבדיוני ,אפילו לכתוב ולפרסם אחד משלי" ,הגורל של האדם ,בהוצאת פרסם
אמריקה" .עם שלי חובק את תורתו של ישו והקבלה את עשרת הדיברות לתוך האישיות והאופי המוסרי שלי ,ואין לי עניין רב בדברים
של הסיפורת; המציאות של העולם הזה ,עם השפעה חזקה של השטן על האומות ועל העם ,היא הרבה יותר משכנעת.
עבור השיחה שלנו הוא בגן עדן; מ שממנו גם אנחנו מחפשים המושיע ,האדון ישוע המשיח :אשר יחליף גופנו השפל ,כי זה עשוי
להיות מיושן כמו אל גופו המפוארת ,על פי העבודה לפיה הוא מסוגל אפילו להכניע כל הדברים עצמו .אל הפיליפים 3:20-21

לעמוד במהירות האל
ולכן ,אחיי ביוקר האהובה ,כמהה ,שלי שמחה ,הכתר ,אז עומדים במהירות על האל ,אהובים שלי .אל הפיליפיים 4:1
אני מפציר  ,Euodiasואני מפציר  ,Syntycheהם להיות בהמון באל -אל הפיליפיים 4:2

להיות בראש אותו הוא צריך מהאמונה אותו כל מה שאלוהים עומד על ובפקודות בכל ישו לימד .כדי לקבל ולקבל הבנה אותו
כפי  Paulיש וכפי  ,Paulהשליחים האחרים הטיף ,וגם לא הוספת או הסרת כל דבר השליחים הטיף.
דוגמה לכך להיות כפי  Paulהטיף בנוגע את ברית-המילה העורלה ,בתור אמונה של ישו ,שיש לנו את תורתו של אלוהים
הכתובה על לבנו ,לכן יש צורך של הסימן הפיזי הסמלי של ברית מילה.

נדיבה ואוהבת לתת
 ,להפציר בך גם ,נכון עול-עמית ,לעזור הנשים אשר עמלו איתי בבשורה ,עם מלט גם ,ועם השני שלי עמית-פועלים בה ,ששמותיהן
בספר החיים .אל הפיליפיים 4:3
שמחי על יהוה תמיד :שוב אני אומר",שמחי" .תן את המתינות להיות ידועים לכל הגברים .האל הוא בהישג יד .אל הפיליפיים 4:4-5
להיזהר לחינם; אבל בכל דבר מאת ולהתענות עם חג ההודיה .תן בקשותיכם לדעת לאלוהים .אל הפיליפיים 4:6
שלוות אלוהים ,שנושבת כל הבנה ,אשמור את הלבבות והדעות דרך ישוע המשיח -אל הפיליפיים 4:7

להיות כמו סנט בכל הדברים
לבסוף ,נזירים ,בכלל הדברים נכונים בכלל דברים כנים ,בכלל המצב פשוט ,דברים כלשהם טהורות ,בכלל דברים מקסימים ,המצב
בכלל של דוח טוב; אם יש איזושהי סגולה ,ואם יהיה כל שבח ,חושב על הדברים האלו .אל הפיליפיים 4:8
לעשות את הדברים האלה ,אשר  yeהן למדו ,ו קיבל ,ו שמע ,ראה בי ,:,אלת השלום יהיה איתך .אל הפיליפיים 4:9

אבל אני שמחתי על יהוה במידה רבה ,כי עכשיו סוף סוף טיפולך ממני וטרף פרחה שוב; שבו יה גם היו זהירים ,אבל חסרה לכם
הזדמנות .לא שאני מדברת בגין רוצה :כי למדתי ,במדינה כלשהי אהיה ,שם עם תוכן .אל הפיליפיים 4:10-11

אני יודע כיצד להיות  abasedוגם אני יודע כיצד בשפע :בכל מקום ,בכל הדברים הונחיתי להיות מלא וגם להיות רעב ,גם כדי
בשפע וגם לסבול צריכים .אל הפיליפיים 4:12
אני יכול לעשות את כל הדברים דרך המשיח אשר  strengthenethלי .למרות יה יש כל הכבוד ,כן לתקשר עם הסבל שלי .אל
הפיליפיים 4:13-14

יה אל הפיליפים יודעים גם ,כי בהתחלה של הבשורה ,כאשר עזבתי את מקדוניה ,שאף כנסייה תקשרה איתי כמו בנוגע לתת ולקבל,
אולם רק אתם .כי אפילו בסלוניקי יה שלח פעם ועוד פעם בפני הצורך שלי .לא בגלל שאני רוצה מתנה :אבל אני חושקת פירות עשויים
בשפע לחשבון שלך .אל הפיליפיים 4:15-17

 ,אבל יש לי כל ,ועוד בשפע :אני מלא ,לאחר שקיבלו של  Epaphroditusהדברים אשר נשלחו ממך ,ריח הניחוח המתוק,
מקובל ,קורבן היטב לעין לאלוהים .אל הפיליפיים 4:18

 .אבל אלוהים אספק כל הצורך שלך לפי העושר שלו פאר על ידי ישוע המשיח .עכשיו בפני אלוהים ,אבינו להיות התהילה לנצח
נצחים . .אמן .אל הפיליפיים 4:19-20

Original
And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; wherein in time past ye walked according to the course of this
world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: among whom also we
all had our conversation in times past in the lust of our flesh

