כתביו של Paul
פרק 10
להזניח את הגוף של שחיתות
מכיוון שאני זה יה ידע הקונפליקט הגדול יש עבורך ,ועבור אותם לאודיקיאה ,עבור רבים כמו לא לראות את הפרצוף שלי .בכבודו ובעצמו כי
את ליבם ייתכן ותמצאו נחמה ,להיות לסרוג ביחד באהבה ,בפני כל השפע הבטחה של הבנה ,הכרה על המסתורין של אלוהים ,האב ,ואת ישו; ב לגדולי
החביא את כל האוצרות של חוכמה וידע .אל הקולוסים 2:1-3

הסכסוך הגדול  Paulהדוברת של שלו לדאוג כי אלו אשר באו לקבל את תורתו של ישו כפי הטיף מאת  ,Paulיהיה איכשהו
להיות מרומים על-ידי אחרים ,התרחקה האמת  Paulיש הטיף Paul .מדאיג כי המצוקה של רדיפה ,עינויים ,ואף למוות בידי אלה
בשירות של השטן שיש לנו כל מי נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,ובחרתי לחיות תחת במוסריות של אלוהים ,לסבול ,תגרום רבים
להסס ואת להיות התרחקה אמונתם ,חזרה השקרים של השטן ,השקרים של אלה אשר מלמדים את ההנאות של כדור הארץ  ,שבעזרתו
מטיפים ישו ,אבל למעשה מטיף נגד תורתו של ישוע .ביום הראשון שהשבת היא שקר אחד כזה ,אף-על-פי בזמנו של  Paulאינו קיים,
למרות זאת Paul ,ראה כי זה שעלול להיווצר.
לסבול קשיים אלה תמיד עם ההבטחות של ישו ואלוהים בראש שלך ,אבל החיים הזה הוא זמני ,ההבטחות של אלוהים הם
נצחיים.

לצורך לימוד אישי
אוצרות של חוכמה וידע ,הוא התייחסות לצורך לימוד ומחקר להבנת משלך ,כדי לחנך את עצמך דבר האלוהים ,ובכך לדעת
עם ודאות ,ומהי האמת כפי שנאמרו על ידי אלוהים ,אילו מילים שקריות ,לא נתקל כבר נאמר על ידי אלוהים.

האזהרה של Paul
ואת זה שאני אומר ,שמא כל אדם צריך להסית אותך במילים מפתה . .אבל אני יהיה נעדר בבשר ,עדיין אני איתך ברוח ,joying ,מסתיר את
הזמנתך ,ואיתנות את האמונה שלך במשיח .אל הקולוסים 2:4-5
כפי  yeולכן קיבלו במשיח ישוע האדון ,אז להכנס לכם אותו .מושרשת בנו בו ואת שרד באמונה ,כפי  yeלימדו ,ובזה עם חג ההודיה שפע .אל
הקולוסים 2:6-7
היזהרו פן כל גבר לפנק אותכם דרך הפילוסופיה והונאה שחצן ,אחרי המסורת של גברים לאחר את יסודות העולם ,לא אחרי הספירה .אל
הקולוסים 2:8

רק על ידי לחנך את עצמך ב Word -האלוהים האמיתית תדע אם אדם מנסה לקלקל את דרך פילוסופיה כוזבים או הבשורה,
ולכן המחקר ,לחקור ,ללמוד ,עבור הנשמה הנצחית שלך בסכנה.
עבור בו( ,ישוע המשיח) dwelleth ,את כל מלוא של האלוהות גופנית .ו יה הושלמו בו ,אשר עומד בראש כל נסיכות וכוח :אשר גם אתם
נימולים עם ברית מילה ללא ידיים ,דוחה את הגוף של חטאי הבשר על ידי ברית המילה של ישו :אל הקולוסים 2:9-11

חסידיו של ישו ,אנחנו "ברית מילה" אמונה ,תקווה להינצל .כדי להיות נימול בלי ידיים ,זו הפניה ברית המילה של העורלה,
איך היא מושגת על ידי הידיים של אדם ,ואילו ברית המילה של הלב מושגת באמצעות האמונה ההבטחות של אלוהים ,ההוכחה את
ההבטחות האלה בתחיית המתים של ישוע המשיח.

בוטל על-ידי ישו
קבורים איתו בטבילת ,שבו גם כן הם עלו איתו דרך האמונה של המבצע של אלוהים אשר הגולמיות הקים אותו מן המתים .לך ,להיות מת
חטאיך ,את  uncircumcisionהבשר שלך ,וטרף הוא החיש יחד אתו ,נתקל סלחתי לך על כל חטאינו; ומכתים את כתב היד של התקנות היה נגדך ,אשר
היה מנוגד אותנו ,והוא לקח את זה מהדרך ,ממסמר אותו אל הצלב שלו; אל הקולוסים 2:12-14

כתב היד של התקנות זה היה נגדך מתייחס המסורת של בית המקדש כפי שהם מתייחסים ההגבלות מוגזמת בדבר השבת ,כמו
גם חוקים אלה התייחסו להעברת הקורבן של חיות בשביל הטיהור של חטאים.
כתב היד של התקנות אינה להפנות עשרת הדיברות של אלוהים .לחשוב על עשרת הדברות כמו בחוקה האמריקאית;  .זה
החוק העליון ,כל החוקים האחרים כפוף אליו .אשר ייושם חוק מחכיר ושוכר ש אשר יבטל או הגבלת לאחד המצוות של אלוהים ,אם
החוק הזה השימוש במשרדים אינה חוקית ,הוא חטא.
עם ההקרבה של ישוע ,כל אורח/ים ילד/חוקים או תקנות הנוגעות הקרבת בעלי חיים הם חלל שנפסל .כל לעסוק קורבנות בעלי
החיים מאז שישוע הוא כדי בחטא.
באופן דומה ,סעיד ישו את השבת נועדה ,איש ,לא איש לקראת השבת ,ולכן כל אלה התקנות שנקבעו על-ידי זקני בית מקדש
במהלך השנים ,שגרמה לשמירת השבת דבר של חרדה ולא חגיגה של להיות עם אלוהים ,בוטלו על ידי ישוע.

מפונקת נסיכויות וכוחות
נתקל מפונקת נסיכויות וכוחות ,הוא גרם שהשמן מהם בגלוי ,שמנצחים אותם בתוכו .אל הקולוסים 2:15

את הנסיכויות וכוחות אחרים אשר ישוע ניצחה היו זקני בית מקדש ,המסורות חילול הקודש שלהם ,כמו גם כוחה של האימפריה
הרומית וחוקיו פגאניים נגד אלוהים.

אתן לא אדם שופט
אל תניח לאיש לכן לשפוט אותך בבשר ,או במשקה ,בהקשר של החג ,או במולד הירח או של ימי שבת :אשר הם צל לבוא; אבל הגוף של ישו.
אל הקולוסים 2:16-17

מה אתם אוכלים
אל תניח לאיש לכן לשפוט אותך בבשר ,או במשקה מפנה הקבלה על ידי ישוע כי זה לא מה שמת לתוך פיך מטמא את הגוף,
אך את אשר מהמחבוא מן הפה .כל בעלי החיים הם של אלוהים ,ולכן כל הבשר הוא טוב ,ואילו את אשר אתה מדבר שבא מהלב ,ואם
אתה דובר חילול השם אז הלב שלך הוא מזדהם על דרך זה הגוף שלך.

מנהגים של החג
" שמירה על הפסח היא חלק של האמנה
אני מאמין  Paulמתייחס הפסח כאשר  Paulאומר" ,של החג או של הירח החדש.
השנייה ,ובתור שכזה הוא נדרש כל היהודים מכוסה תחת האמנה השנייה.

מועדים חדשים לפסח
עם תחייתו של ישוע ,ואת סקילתה של  ,Stevenעם ישראל איבד את האמנה שלו עם אלוהים .החדש או כפי שאני קורא לזה
האמנה השלישי הופך ללא דרישה לגבי הקורבן של חיים כדי לאכול במהלך שמירה על הפסח.
הפסח הוא עדיין נדרש להיות נצפתה אך הפסח החדש הוא הגוף ואת דם של ישו כפי שמוצג הפסוקים הבאים.
כפי שהם אכלו ,ישוע לקח לחם ,ו מבורך זה ,ו בלם ,ולא נתן התלמידים ,ואמר",קח ,לאכול; זה הגוף שלי ".והוא לקח את הגביע,
ולא נתן תודה ,נתן להם ,אומר",משקה  yeהכל; לכך היא הדם שלי של הברית החדשה ,אשר נשפך בעד מחילת חטאים רבים"-
Matthew 26: 26-27
במקום להקריב חיה לאכול במהלך ארוחת פסח ,כמו חסידיו של ישו ,נשבור במקום לחם כסמל גופו של ישוע ,אנו שותים יין,
כסמל לדמו של ישוע .זה הפסח החדש ,אשר היא לזכור שכל שאלוהים עשה להביא את בני ישראל ממצרים ,אלא גם לזכור את ההקרבה
של ישוע עבור הפוגות החטאים שלנו.
לכן כמו הקדוש של אלוהים תחת האמנה שלישית אם לא להקריב חיה ולא לאכול אותו בידיו של הפסח ,היהודים של אותה
תקופה ירדפו אותך עבור המתיימרים להיות של פולחן אלוהי היקום ,ובכל זאת אתה לא מצליח לשמור על הדרישה הבסיסית של האמנה
השנייה נקבעה על ידי אלוהים.
אני מציע כי זוהי גם נבואה בנוגע של שמירה על חג המולד והפסחא גם כן .אם קראת את השיעורים ,בסעיף שכותרתו "למה
אנו להתבונן חג המולד ",אתה תדע .למה אני מדבר על זה כאן.
חגיגת חג המולד כבר הפך למסורת ארוכה מוחזק כמו חגיגה של לידתו של ישו ,אבל לא תמצא מקום בתנ ך שבו אלוהים או
אלוהים נותן פקודה או הוראה שאנחנו לשמור כאלה של שמירה ,ולכן אם אלוהים לא פצה פה ,זה בטח שקר.

אם אתה מקבל חגיגת חג המולד הוא שקר ,ולכן מסרבים לתת שמירה לחג המולד ,אז יש מי יאשים אותך ,אני רואה שזה לזה
 Paulאומר לנו לא לאפשר ל הם לעבור פסק שהתפילות עליכם .לשמור אמונים האמת כפי הטיף על ידי ישוע ,אל תניחו לעצמכם פגום
על-ידי אחרים הבשורה או מסורות שווא.

יום השבת
או של ימי שבת :אשר הם צל לבוא .יש הפניה נבואיים .היה יום אחד בלבד השבת במהלך חייו של ישוע .Paul ,היום הזה הוא
מפורש את הדיבר הרביעי ,אקסודוס  ,20:8-11כמו גם בתוך שבעת ימי הבריאה ,בראשית  ,2:1-3ישות מן השקיעה ביום השישי של
השבוע (שישי) עד השקיעה ביום השביעי של השבוע( ,שבת).

שימו

לב Paul :משתמש במילה "ימים ",ביחס השבת כמו להיות פלורליסטית ,סקיילר .בזמן שלי יש יומיים אנשים שומרים

כמו השבת בהתאם הבשורה שהם דבקים .היהודים ,את אדוונטיזם יום השביעי בין כמה אחרים לצפות היום השביעי כפי שמציבה את
המצווה פורת ,ואילו רוב הדתות הנוצרית לצפות ביום הראשון בשבוע כ true -השבת .בידיעה של אלוהים אמת ,ולכן היום הנכון הינה
קריטית שלך להיות צייתנית האלוהים או שאתה נגד האלוהים .הנשמה בת האלמוות שלך תלוי על כף המאזניים.

היום השביעי הוא האמת
כפי אתה תדע ,אם קראת כל אלה כותבים דף אינטרנט זה ,הראיתי כי השבת יום השביעי הוא עדיין יום הקודש של אלוהים,
ואילו השבת ביום הראשון הוא השקר של השטן .לכן Paul ,היא להיות נבואיים בהבנה שלו בזמן שיש התנגשות בין הבשורות מנוגדות
הקיימים בעולם כיום .זה תלוי בך ,דרך הלימוד ,חינוך ,תפילה לאלוהים ,להחליט וזה השבת  Commandedאחת על ידי אלוהים ,אם זה
לא פיקד על ידי אלוהים ,מי מכן ציווה כך?

 .תחשיב את

זה :אם ישו לימד ביום אחר מזה הוא מפורש את המצווה פורת ,אז איפה זה כתוב בתנ ך .אני יכול למצוא

דבר; ולכן ,אני שומר את זה אלוהים נתן במצוות .זה נתון לדיון מאת  Paulב ,-אל העברים . 4:4-11
בחיי ,אני משוכנע כי רבים מאלו השייכים מכנסיות אלו אשר מלמדות את השבת הראשונה של היום תהיה לי שום בעיה חוזרים
שוב ושוב אל השבת ביום השביעי חוץ הבוז ורדיפה שהם מקבלים מן שאר חברי הכנסייה שלהם .זה זה בוז ורדיפה של גברים נגדך כי
 Paulמזהיר לך לא לתת להשפיע על הוד סגידותך.

צריכה האלוהים האמיתי
הוא זה שמדבר  .Paulהחזק מהר אל האמת ,אל תתנו בבשורה שקרית ואת המסורת של גברים להשפיע בנחישותך .אל תאפשר
מה האחרים חושבים עלייך .להשפיע על החלטתך ,אלוהים הוא זה אשר סבור כי צריך לקחת בחשבון ,לא חוות דעת של גברים.
לאיש להסית אותך על הפרס שלך בענווה מרצון ,סגידה של מלאכים ,המתערב באותם דברים שבהם הוא הגולמיות ,לשווא מתהלך על ידי
כמסמלים את דעתו ,לא מחזיק את הראש ,מן שבו כל הגוף על ידי המפרקים ולהקות שיש מזון  ,ministeredואינם רואים לסרוג ביחד increaseth ,עם
העלייה של אלוהים .אל הקולוסים 2:18-19

כאשר אתה יודע את אלוהים ואת האמת שלו ,זה מהבנה משכיל ,ולכן יש לך ידע שאין לאחרים .כי הידע שלך עדיפה אחרים,
למה יאפשר לך לדעתם של אחרים ,מי בור ,מפתה אותך ממה שאתה יודע להיות הפולחן הנכון של אלוהים מאמין האלוהים נכון ,והיא
לשים ההסתמכות שלך על האמונה הזאת ,ואת הגאולה יהיה בהישג יד.

מת במשיח
הזין מהירה של האי אם אתם מתים עם המשיח מן יסודות העולם ,למה ,כאילו חי בעולם ,כפופים  yeהתקנות ,לגעת .לא; לטעום לטפל אילו כל
הם למות עם באמצעות; אחרי הדיברות דוקטרינות של גברים? איזה דברים יש אכן שהשמן של חוכמה בפני הרצון-פולחן ,וענווה ,והימנעות מדיווח של
הגוף; לא נמצא כל הכבוד סיפוק של הבשר .אל הקולוסים 2:20-23

היכן אם אתם מתים עם המשיח מן יסודות העולם ,מתייחס תאוות ,את הרצונות ואת ההנאות של כדור הארץ ,הדברים הללו
של הבשר .אם אתה מבין כי אתה כבר מת ,אז מה שווה יש לי את הדברים האלה? לכן לא מאמץ לספק את הדברים של הבשר ,כי אתם
יודעים כי ה בשר כבר מת ,להשתדל לחפש את אלוהים ,מחקר ,מחקר ,תפילה .זה מה יוביל השמים וחיים נצחיים ,עיסוקיו של הבשר
להוביל למוות.

לשרת ישו לורד
אם יה ואז להיות עלו עם המשיח ,לחפש את הדברים האלה ,שנמצאים מעל ,איפה ישו  sittethמצד ימין של אלוהים .הגדר החיבה שלך על
הדברים שלעיל ,לא על דברים על כדור הארץ .כי אתם מתים ,והחביא את חייך עם המשיח באלוהים .אל הקולוסים 3:1-3

לא להשתתף התענוגות של כדור הארץ או הבשר .אם אתה מת במשיח ,אז הדברים בעולם הזה יש ערך .לחיות את חייך כאילו
אתה כבר מת ,שפועלים לקראת היום לתחיית המתים ,כך אתה תהיה בין אלה אשר הם לשמים לתוך העננים כדי להיות עם ישו.
כאשר המשיח ,אשר ,החיים שלנו נראים כאילו ,ואז יהיה לכם מופיעים גם איתו פאר .אל הקולוסים 3:4

כאשר ישו נראים כאילו ,זו הפניה מאת  Paulבלה ,את הופעתו השנייה של ישו.

החטאים של כדור הארץ חשף
של הלב שלו ולכן חברי שלך אשר על פני האדמה; ניאוף ,טומאה ,חיבה מופרזת ,לחטא; הרשע ,החמדנות ,אשר עבודת אלילים :למען איזה
דברים זעמו של אלוהים יבוא על הילדים של אי-ציות :אילו יה גם הלך מתישהו ,כאשר  yeשגרו בהם .אל הקולוסים 3:5-7

ברגע  Paulיותר נותן פירוט על כמה חטאים ,אשר קשור אחד או יותר של עשרת הדיברות ,לכן ,אם נאמר לך שאתה מעל
המצוות של אלוהים ,אז למה  ,Paulמפציר לך להימנע מפעילות כזו?
המילה " "Mortifyמוגדרת בתור :כדי לנסות להכניע את הגוף או את הרצונות ואת התשוקות למשמעת עצמית ,דרך קושי,
משתיית הנאה ,והפגיעה במיוחד ,בדרך כלל למטרות דתיות.

ישנם הרבה דתיים העוסקים באמצעות מילים אלו על ידי  Paulהשחתה עצמית על ידי הצלפה עצמם ,כחלק מתהליך במילוי
דבריה של  .Paulהאנשים האלה מציגים את הבורות שלהם מה  Paulלמעשה אומר.
מה  Paulאומר" ,של הלב שלו ולכן חברי שלך אשר נמצאים על פני האדמה ",היא לא לתת לתוך רוצה ואת הרצונות של
חברי הגוף שלך ,אשר כוללים דברים כגון :ניאוף ,טומאה ,חיבה מופרזת ,לחטא; הרשע ,החמדנות ,וזו עבודת אלילים .עיסוק
בדברים האלה הם כל החטאים ,לכן Paul ,אומר כי עלינו להילחם את התשוקה של עיסוק בדברים כאלה .מטרה זו מושגת באמצעות
תפילה ואורך . .זה המופע שלך של קבלת ההחלטה לא לעשות את הדברים המציג את האהבה שלך של אלוהים ועל המוסר שלו .להכות
את עצמך עם שוט או בכל דרך אחרת לא מוכיח את דעתך על גופך .אלוהים רוצה כי הקדושים שלו לחיות בשלום ובאהבה ,אין שום
אהבה כאשר אתה מגדף את עצמך.

מנקה את עצמך מחטאים
אבל עכשיו אתם גם לשים את כל אלה; כעס ,זעם ,זדון ,חילול השם ,בתקשורת המטונף מהפה שלך .שקר לא אחת לאחרת ,לראות כי כן יש
לדחות את האיש הזקן עם מעשיו; יש לשים על הבחור החדש ,אשר מתחדש בידע אחרי התמונה של אותו יצר לו :אל הקולוסים 3:8-10

"איש זקן" הפרט מתייחס כאן חוטא אתה לפני שעברת לידה של הנשמה של ישו" .אדם חדש" זה אתה ,שיש עכשיו משכיל את
עצמך דבר האמת של אלוהים ,נתקל אימץ את המוסריות ואת פולחן האל האמיתי.
דבריה של  Paulהיא כי עליך לעבוד כדי למנוע את עצמך נופל חזרה את הקשיש ואת דרכיו חוטא ,צריכה דרכיו של אלוהים,
האיש החדש

אמונה אחת ,תפילה אחת
איפה יש לא היווני לא יהודי ,ברית מילה ולא  ,uncircumcisionברברי ,להבים ,בונד ולא חינם :אבל המשיח הוא הכל ,ואני בסך הכל .אל
הקולוסים 3:11

 .יש רק אחד במשיח ישוע ,ויש רק אחד הכנסייה של ישו ,לכן ,כאשר אנחנו להמיר פולחן האלוהים האמיתית ,אנחנו כבר לא
יווני או יהודי ,אנחנו כל הקדושים של אלוהים.

אלוהים מחליט מי הם קדושים
שימי ,לכן ,כמו האחד של אלוהים ,קדוש ואהוב ,המעיים של רגעים קטנים של חסד ,טוב לב ,שהוירטואלי של המוח ,הענווה,
 ;longsufferingמאופקים אחד לשני ,לסלוח אחד לשני ,אם כל אדם יש מריבה נגד כל :אפילו כפי שישו סולח לך ,אז גם לעשות כן .אל הקולוסים
3:12-13
כל הדברים האלה  .Paulזה נוטה לצד היבטים של המוסר של אלוהים ,אם אתה לשלב אותם בתוך האישיות שלך ואת האופי המוסרי ,אז
אתה תהיה ברוח של האל ,ואחד עם אלוהים.

המילה "בוחרים" מוגדרת בתור :לייעד ,שבחרת ,ונבחרת  Paul .משתמשת המילה הזאת" ,בוחרים" ,קרדיולוגים זה וההחלטה כי אתה
הקדוש של אלוהים ,אלא אלוהים .אלוהים מי מקבל את ההחלטה הזו . .זה אלוהים מי יבחר מי הוא ייגע עם רוח הקודש ואת שמות האנשים עימם הוא
לא מוכן לגעת.

הקדושה
המילה "קודש" מוגדרת על-ידי המילון כמו:
 -1ייעודי או שהתפרק למטרות דתיות,
 -2מוקדש לשרת את האל,
 -3יש תו זה מעורר יראת כבוד .
הדברים האלה נכונות ,אבל הגדרה אחת זה אינו כלול ההגדרה המילונית אבל כשאתה מסתכל על איך המילה הקדושה משמש בתנ ך ,זה גם
אומר ,נכון ,או האמת  .הבשורה הקדושה של אלוהים הוא האל נכון המילה.

אהובה
המילה "האהוב" מוגדרת על-ידי המילון כמו :מישהי מי אהבה רבה .

המעיים של רגעים קטנים של חסד
המילה "המעיים" מוגדרת בתור :החלק העמוק או הכמוסים של משהו .
המילה "רחמים" מוגדרת כ:
 -1חסד או מחילה שמוצג למישהו ,במיוחד למישהו בן אדם יש כוח על.
 -2נטייה להיות רחמן או סלחני של אחרים.
 Easing -3של מצוקה או כאב.

טוב-לב
המילה "חסד" מוגדרת בתור :המנהג של להיות או על נטייה להיות אוהד ומלא חמלה.

שהוירטואלי
המילה "שהוירטואלי" מוגדרת כ:
 -1צנועות ,צנוע ,היחס וההתנהגות.
 -2התחושה או מציג כבוד כלפי הזולת וכבוד .

הענווה או כנוע
המילה " "Meekמוגדרת כ:
 -1מראה  mildnessאו שקט של הטבע.
 "Cowed" -2או להראות כניעות ,חוסר יוזמה או יהיה .
מה שהמילון לא .נותן הגדרה היא מה התנ ך אומר לנו מי " ,"Meekוכי הוא ,הקדושים של אלוהים .
" "Meekיירש את הארץ ,זה אומר כי הקדושים של אלוהים ירשו את הארץ.

Longsuffering
המילה " "Longsufferingמוגדרת בתור :החולה ,עיקשת מול סבל או קושי.
אלוהים כבר " "longsufferingכמו שהוא מחכה ילדיו להחזיר לו אהבה וצייתנות.

מאופקים
המילה " "Forbearingמוגדרת כ:
 -1כדי לא לעשות או לומר משהו שאתה יכול לעשות או להגיד ,במיוחד כאשר זה מראה שליטה עצמית או התחשבות ברגשות של אחרים.
 -2לסבול משהו עם סבלנות או סיבולת .

סלחנית
המילה " "Forgivingמוגדרת כ:
 -1מוכן לסלוח ,במיוחד בנסיבות רוב.
 -2המאפשר התמודדות טוב בדרגת העוסקת או חוסר מיומנות או אחר שלמות של אחר.
 -3בחירת לא להעביר ביקורת על אחרים למרות שזה בכוחך לעשות אז

צדקה
ולהניח מעל כל הדברים האלה על צדקה ,המהווה הקשר של  .perfectnessולתת את שלוות אלוהים כלל בליבכם ,עד אשר גם כן נקראים
בגוף אחד; תשמחי יה .אל הקולוסים 3:14-15
המילה "הצדקה" מוגדרת כ:
 -1מרצון במתן הכסף ,חומרים או לעזור לאנשים במצוקה.

 -2הנכונות כדי לשפוט אנשים בדרך סובלנית או חיובית .
 .תן את המילה של ישו לשכון בך בעושר כל החוכמה; מלמד ,שמעמדו אחד לשני ,תהילים ,מזמורים ושירים רוחנית ,לשיר עם חסד בלבבכם
לאלוהים .אל הקולוסים 3:16
ולעשות בכלל  yeב word -או מעשה ,עושים הכל בשם אדונינו ישו ,ופיזרה האל ואב על ידו .אל הקולוסים 3:17

בעלים ונשותיהם
נשים ,לשלוח את עצמכם בפני בעליהן משלך ,שיתאים לכל הרוחות .אל הקולוסים 3:18
זה  Paulמזהיר את הנשים ,שהם נותנים את עצמם רק לבעלים שלהם ,עבור כל סקס הוא חטא פרט לכך בין בעל לאישה.
בעלים ,אוהב הנשים שלך ,וגם לא להיות מרירה נגדם .אל הקולוסים 3:19
ילדים ,מציית להורים שלך בכל הדברים :כי זה טוב לעין על ה' .אל הקולוסים 3:20
אבות ,לעורר לא הילדים שלך את הכעס ,שמא הם תירתע .אל הקולוסים 3:21
משרתים ,לציית בכל הדברים שלכם אדונים לפי הבשר; לא עם העין-שירות ,כמו גברים  ;pleasersאלא  singlenessשל הלב ,מחשש
אלוהים :ואני בכלל  ,yeעושה את זה מכל הלב ,כמו האל ,לא בפני גברים; בידיעה של האדון .מושלם .הפרס של הירושה :עבור  yeלשרת ישו לורד .אל
הקולוסים 3:22-24

זו המאה העשרים אחרי הספירה ,לפחות בעולם המערבי ,העבדות אסורה בהחלט .עם זאת ,זה עדיין חל המועסקים על ידי
אחרים .כשתלך לעבוד ,זה האחריות שלך כדי לתת את מאמציכם מלא ,עושה עבודה טובה עבור שכר שקיבלת.
אם אתה הולך לעבוד ולא רק מטרידים אותי ולא להשיג דבר נעשה כי המעסיק משלם לך לעשות ,אז אין לך כבוד המעסיק שלך
ואת במקביל תוך הפרת המצוות של אלוהים כפי  Paulנותן פירוט של אותם.

כבוד של אנשים
 .אבל הוא טועה כשפים תקבלו על השגיאות אשר הוא עשה :יש כבוד של אנשים .אל הקולוסים 3:25
אם אתה גבוה הדירוג הרשמי של הכנסייה ,אבל אז להסס ולחזור דרכי " איש זקן ",אז אתה תטופל באופן דומה כמי שלא המיר תורתו של
ישו .אלוהים יהיה כבוד התחנה שלך בחיים ,משום שאלוהים רואה אותנו הכל כמו להיות שווה גרייס ושווים בחטא.
זוכר :אדם אהוב כאשר האל חטאו ,התייחסו אליו כאל החוטא שהוא ,ללא התחשבות כדי שהאהבה אלוהים היה לו לפני שהוא חטא.
כאשר אתה מראה חוסר בשביל מישהו אחר ,גם רואים את כבוד אלוהים Paul .נתן דוגמאות של האל מוסר כמו המוסר הזה חל דרך
האלוהים .כאשר אתה חסר נימוס ,ואז לא פעילות גופנית על מוסריותו של אלוהים; אם אתה לא מוסרי ,אז אתה לא מקובל על אלוהים.

לקבל ידע ויש חוכמה
מאסטרים ,לתת בפני המשרתים שלך זה שהוא פשוט ושווה; בידיעה כי גם יש מאסטר בגן עדן .להמשיך בתפילה ,ולראות אותו עם חג
ההודיה; זאת מתפלל גם עבורנו ,שאלוהים יפתח אלינו דלת של האמירה לדבר את המסתורין של ישו ,אשר אני גם חוב :כי אפשר להפוך את זה לידי
ביטוי ,כפי שהייתי צריכה לדבר .אל הקולוסים 4:1-4
הליכה חוכמתו לכיוון אותם זה הן ללא ,גאולת הפעם .תן את הנאום שלך .להיות תמיד עם גרייס ,מתובל במלח ,יה אולי יודע איך  yeצריך
לענות על כל אדם .אל הקולוסים 4:5-6

כמו הקדוש של אלוהים ,אתה תעבור את החיים לאדם חוכמה מוקף בטיפשים והנבערים .הליכה ולכן הידע כי אתה דוגמא להם,
ולא על ידי המילים שלך והמעשים שלך ,תראה את תהילת האל ,דוגמא שלך אחרים יוכלו להינצל.

הליכה לא בחשיכה
יתר על כן אנחנו מפצירים בך ,נזירים ,ואז ולהתפרק לך על ידי אדונינו ישו ,כי כמו כן קיבלו מאיתנו איך  yeצריך ללכת וכדי להשביע את רצון
האלוהים ,אז יה בשפע יותר ויותר .הראשונה אל התסלוניקים 4:1
דרך כל כתביו של  ,Paulכל פנים אל פנים הטפותיו Paul ,הראה את הדרך הישר ,את הדרך של אלוהים .בפסוק לעיל Paul ,הוא שעצרו
אותנו שקראו דבריו ,לחיות על פי אותם ,אשר הן מילותיו של ישו כפי שהוא ניתן  .Paulאם אתה חי את חייך כפי חרתה על דגלה את  ,Paulואז לך
יהיה בשפע בתענוג של אלוהים.
אתה ואני .מעולם לא שמעתי  Paulלדבר ,אבל דרך המילים הכתובות הללו ,את ההסברים של  Paulלמעשה על מה מדבר ,שמענו אשר
הוא הטיף ,לכן ,שיש לנו שום תירוץ של בורות להסתתר מאחורי.

נמנעת ניאוף
כי אתה יודע מה הדברות שנתנו לך על ידי אדונינו ישו .כי זה רצון האל ,אפילו את קידוש זה יה צריכה להימנע מכך ניאוף :הראשונה אל
התסלוניקים 4:2-3
כי כל אחד מכם צריך לדעת איך להחזיק את הכלי שלו ב קידוש וכבוד; לא נמצא התאווה של לחטא; גם הגויים יודעים לא אלוהים :הראשונה
אל התסלוניקים 4:4-5

 Paulעוד פעם עושה רושם על כולנו לזכור המצוות ,לא רק עשרת הדברות ,אבל גם כל הדברים של מוסר לימד על ידי ישוע.
הספינה שלך היא הגוף שלך ,אם תעבור דרך החיים תמיד מצייתת במוסריות של אלוהים ,אז אתה להתקדש גופך ,שהופך אותו
נקי והצדיקים ליום של התלהבות ,מקובל על ישוע ,האב.
 .זה טוב אזהרה היום בכך המוסר של אלוהים נמצאת תחת התקפה כזו על ידי הדת חסר אלוהים של הליברליזם  ,את התנהגות
לא מוסרית שהוא מטיף לו .כדי לקיים יחסי מין ,סקס ,חוץ מזה בין ואישה היא חטא ,זה גרם לך לבוא להיות לא יותר מאשר לשאר

החיות של כדור הארץ .אלוהים והרים גבר מעל החיות כאשר הוא גרם לנו נפש חיה ,להיות מסוגל להיות כמו אלוהים ,משהו שום חיה
לעולם אינו יכול להשיג .למה אתה רוצה להוריד את עצמך בחזרה אל ראש חיה?

אבק של כדור הארץ
זוכר :האבק של הארץ מתייחס לעובדה כי הארץ וכל זה על זה ,נובע סטאר-דאסט ,פרח של כוכבים שהלכו סופר נובה ,לכן,
גבר .היא הוקמה על האבק הזה ,זה שאין לו ממש חיים .אלוהים נתן חיים על הצורה של הצמחים ובעלי החיים של כדור הארץ גרגירי
אבק ,אבל אנחנו עדיין לא יותר הצטברות של אבק כוכבים .אלוהים העלה אותנו למעלה מפני אבק יש את הפוטנציאל של להיכנס לגן-
עדן ,למה אז הורדת את עצמך בחזרה אל ראש חיה ? למה אתה רוצה כי אבק כוכבים זה אתה מורכב של צריך לחזור על אבק של כדור
הארץ ,ללא חיים ,כאשר אלוהים מציע לכם הרבה יותר?

 .אהוב את שכנך
כי איש לא ללכת מעבר ו להונות את אחיו בכל ענין :כי זה האל הנוקם של כל אלה ,כמו גם יש שנאמר לך ואנו העיד .הראשונה אל
התסלוניקים 4:6
ישוע אומר לנו לאהוב אחרים כפי שיהיה לנו אחרים אוהבים אותנו .אם לעומת זאת אתה מראה חוסר למישהו על-ידי מרמים אותם במסחר
או גונב מהם ,ואז החוטא נגד השכן שלך ,אבל יותר נגד אלוהים .ישוע הזהיר אותנו כי כדי לעשות זאת היא חטא ,ולאחר  Paulגורם להבהיר כי חטא
זה הוא נגד אלוהים ,כי רואים את הכבוד שלך לאלוהים כאשר אתה לרמות אף אחד אחר.
אלוהים הוא ישות מוסרית ,ואנו הוא שיצר את ילדיו .אלוהים הקימה קבוצת כללים שבאמצעותה אנו ילדיו הם לציית .אלה הם הכללים על
ידי איזה אלוהים חיים ,ולכן הם המוסר שלו .כאשר אנו חיים מוסריות של אלוהים ,אז אנו "אחד עם אלוהים" ,צדיק ,לנקות ,כאשר אנו חיים
התנגדות מוסר האל אז אנחנו מלוכלך ורע בעיניו של אלוהים.

בקודש
לאלוהים הגולמיות לא התקשרה אלינו בפני טומאה ,אבל בפני הוד קדושתו לכן זה  despiseth, despisethלא גבר ,אבל אלוהים ,מי גם
שנתת אלינו את רוח הקודש .הראשונה אל התסלוניקים 4:7-8

זוכר :נפש חיה שאתה נתתי לך על ידי אלוהים ,זה חתיכה של אלוהים ,ולכן הגוף שלך הוא מקדש לאל.
בעת הצגת כעס או שנאה של אדם אחר ,זה לא רק האיש שאתה מציג את השנאה שלך ,אבל אלוהים ,אלוהים גרם לנו לחיות את
המוסר שלו ,כפי שאלוהים שונא לא ,וגם לא כדאי לנו אם אנחנו רוצים ללכת בדרכי האל.
אבל הכי מרגש אהבת אחים  yeצריך לא כי אני כותב לכם :כי אתם עצמכם לומדים של אלוהים לאהוב אחד את השני .אכן כן לעשות את זה
כלפי כל האחים שנמצאים כל מקדוניה :אבל אנחנו מפצירים בך ,נזירים ,יה להגדיל יותר; הראשונה אל התסלוניקים 4:9-10

להימנע העצלן
כי  yeללמוד להיות בשקט ,לעשות את העסק שלך ,ואת לעבודה במו ידיהם ,כפי שאנו ציווה כי כן יכול ללכת בכנות כלפיהם כי הם בלי ,כי
אולי יש לך חוסר כלום .הראשונה אל התסלוניקים 4:11-12

ב שני הפסוקים הנ ל  Paulאומר אותו הדבר כמו אומרים את זה ,ללמוד ,ללמוד למען האמת על-ידי שלך לעבוד .בהשגת ידע
על ידי המאמצים משלך ,אז אתה יודע ללא ספק .אין לסמוך על אחרים כדי לספר לך מה אמר אלוהים או מה אלוהים רוצה ממך ,מחקר
האלוהים את עצמך ,ואני מכיר את הידע שהושג ,לא עדות שמיעה.
כאשר יש לך ידע שקר לא יכול להשפיע עליך ,על השקר יהיה מניפסט כשקר לך כיוון שיש לך ידע שנרכש מתוך חינוך משלך.
כאשר אתה מקבל בעיוורון כי מה שאחרים אומרים לך ,בלי אימות זה בעצמך ,אז אתה נופל לתוך מלכודת השטן ,ואת השקרים שלו יהיה
לא מניפסט ,אתם תקבלו נמצאת כאמת ,אשר יגרום אלוהים של נשמע כמו שקר.
זה כמו עם רוב המכנים עצמם כריסטיאן היום .הם קיבלו את השקר זה השבת ביום הראשון של השבוע ,אף-על-פי אלוהים
אומר לנו שזה ביום השביעי של השבוע .אז מרומים הם כי הם דוחים את דבר האלוהים אפילו כאשר הוא מוצג להם בכתבי הקודש.

לגבי אלה הלך לעולמו
אבל לא גרמתי לך להיות בור ,נזירים ,הקשור בהם אשר ישנים ,יה צער .לא ,אפילו בתור אחרים אשר יש תקווה .עבור אם אנו מאמינים
שישוע מת ,קם לתחייה ,למרות זאת אותם גם ,אשר שינה ישוע ,אלוהים יביא איתו .הראשונה אל התסלוניקים 4:13-14

שימו

לב Paul :אומר מי "לישון על ישו" ייקרא לאלוהים בתחייה ,לעומת אלו שלא אינם של האמונה ,חיים את חייהם

תורתו של ישו .רק הצדיקים עוד העלה מן המתים לתוך חיי נצח ,להיכנס לגן עדן .מי דחה את דברי האל ,יידחו על ידי אלוהים ,ויש רק
מוות נצחי להסתכל קדימה.
ליברליזם הוא נביא שקר של השטן המדוברת של ספר ההתגלות .ליברליזם הוא דת חסר אלוהים המטיף להתנהגות לא מוסרית.
כאשר אתה עוסק ניאוף או ניאוף ,ביצוע דרכים השטן .כאשר אתה להונות אדם אחר באמצעות גניבה או הונאה ,ואז ביצוע דרכים השטן.
כאשר יש לך את הילד שלך בוטלה ,אתה רוצח והם כמו השטן ,לא כמו אלוהים .אם אלוהים אומר" ,רדיפה לא" ,ואז הליברליזם אומר,
"אתה יכול ,זה בסדר".

את החיים
בשביל זה אנחנו אומרים לכם על ידי דבר האלוהים ,כי אנחנו אשר חי נשארות עד ביאתו של ישוע לא יהיה למנוע מהם אשר ישנים .הראשונה
אל התסלוניקים 4:15
דרך החוצה ההיסטוריה של האדם על פני האדמה ,אלה מי לחיות את חייהם של המוסר האלוהים ,מי נתן פולחן האחד ,רק אלוהים ,כפי
עצמו ציווה ,יקום לתחייה לחיי נצח ,אפילו אלה שחיו בעבר הופעתו הראשונה של ישו .זוהי המטרה של המשיח לבוא ,לתת דרך של פיוס של אבא,
לאחר חטאי אדם אדם מהאבא.

למען האל עצמו יהיה יורדים מן השמים בצעקה ,עם טראמפ האלוהים :ואת המתים במשיח יקום תחילה :הראשונה אל התסלוניקים 4:16

לאחר מותו על הצלב ,כאשר ישו לתחייה מתוך קבר ,אחרים גם ,מי מת זה היו האלוהים הקדושים ,צמחה מתוך קבריהם גם כן.
האחרים ,אשר המדוברות של בתנ ך ,היו עדים רבים ,כפי שעולה הפסוקים הבאים.

רבים קם מן המתים
 ,הקברים נפתחו; גופים רבים של הקדושים אשר שכב התעוררו ,יצא הקברים לאחר תחייתו ,נכנס לעיר הקודש ואני הופיע בפני
רבים-Matthew 9:24-53 .

אלה שמתו התעוררו והלכתי בנוכחות יקיריהם ,כפי שהיה אז אז יהיה על הופעתו השנייה של ישו.
שמעתי שמדברים על זה בזמן הופעתו השנייה של ישו אלפי אנשים פשוט יעלם ,אך זה לא איך זה יהיה .יש ספר פופולרי של
הסיפורת שמרמז כי כאשר ההלקחות מתרחשת ,אלה הקדושים של אלוהים פשוט יעלם אבל זה לא כמו התנ ך אומר לנו שזה יהיה.

הקפץ קבצים מתוך קבריהם
המתים במשיח יקום מן הקברים שלהם תחילה ,ניתן לראות על ידי כולם מחרבנים .ואז הם תוסר אל העננים כדי להיות עם
אלוהים ,גלוי לעיני כל . .אז אלה לא מת של ישו ,תיעלם לתוך העננים ,שוב עדים על ידי העולם כולו .הם פשוט לא ייעלמו ,אך ההסכמה
לתוך העננים שנראה בעיני כולם אפילו אלה לא הקדושים של אלוהים.
כאשר זה קורה ,כל אלה חיים על פני כדור הארץ ידע ללא ספק ישו חזר .הבעיה היחידה היא כי מלבד היהודים שגרים
בירושלים ביום ההוא ,יהיה מאוחר מדי עבור מי דחו את תורתו של ישו ,את עשרת הדיברות של אלוהים .מלחמת העולם הראשונה,
התלאות תסתיים ואז כל הסיכויים האלה שהיו לאנשים להבין את שהאמת של אלוהים יחלפו ,אלו שנותרו לא כבר המרה ,יאבדו לגאולה.
ואז אנחנו אשר חי נשארות בסדר .התעכבת יחד איתם בעננים ,לפגוש את האל באוויר :כך אנחנו אי פעם אהיה עם האל .הזין מהירה של האי
לנחם אחד את השני עם המילים האלה .הראשונה אל התסלוניקים 4:15-18

אלוהים לא יסתיר התרחשויות אלה מאלה להישאר על כדור הארץ ,נשארו על החטא של בורות ,בדיוק ההפך ,אלוהים רוצה זה
כל גבר יודע ללא ספק שהוא הקב ה .אלוהים רוצה את זה .כולנו יודעים כי כאשר אלוהים אומר" ,בוא אלי בצדקת ,אתה רוצה להינצל",
המילים שלו הם הבטחה ,מה שאלוהים מבטיח ,אלוהים מבצעת.

ישו חוזר כמו גנב בלילה
אבל את הזמנים ואת העונות ,נזירים ,יש לך אין צורך כי אני כותב אליכם .עבור עצמכם יודע בצורה מושלמת ביום ה' כך יבוא כמו גנב בלילה.
הראשונה אל התסלוניקים 5:1-2

 Paulרוצה שנדע כי כאשר ישו חוזר ,זה הזמן ואת יום זה יהיה כמו גנב בלילה ,כי אף אחד לא יודע ,אף אחד מלבד אלוהים
האב .אל תחשבו עם זאת כי זה אומר כי הופעתו השנייה של ישוע יביא ישוע בחזרה בחשאיות ,מסתתרים בצללים ,לא ,כאשר ישו חוזר,

הוא יגיע עם טראמפ האלוהים ,ועם כל המלאכים ,יצורים שמימיים ישובו איתו .כאשר ישו חוזר ,כל העולם ידע-באותו הרגע ,תהיה ללא
ספק.
מן המחקר שלי על כתבי הקודש של אלוהים ,אני בטוח כי ישו לא יחזור עד לאחר מלחמת העולם הראשונה ,הגדולה יש לבוא,
סיים ,כאשר כדור הארץ יהיה פגז מה זה היום ,כאשר התרבות האנושית נופצו ,שבר ,כאשר מיליוני האנשים היו פעם נדחתה או נתקלה
בהתעלמות של דרכים האלוהים תהפוך לאלוהים בתשובה בתקווה מחילה .לאחר מכן ישוע יחזור ,לאחר נפילה גדולה משם.

מוות והרס
מתי הם אומר ,שלום ,בטיחות; ואז יבוא פתאומי עליהם ,כמו ביסורי על אישה עם ילד; הם לא ימלט .הראשונה אל התסלוניקים 5:3

מנהיגי העולם ייתן לנו לדמיין כי אנחנו בטוחים ,ו בשלום ,אבל אז פתאומי השבעו הארץ ,וכל התרבות מאן ,בונה יושמדו,
משאירים את העולם צריך לסבול זמן של התלאות אשר לא ימלט.

מודעות המשיח
אך יה ,נזירים ,אינם באפלה ,כי באותו היום צריך לעקוף אותך בתור גנב .הם נבחרי כל ילדי האור ,והילדים של היום :אנחנו לא הלילה ,ולא
של החושך .לכן נתנו לנו לא לישון ,כמו אחרים;  .אבל תן לנו לצפות ולא להיות פיכח .הראשונה אל התסלוניקים 5:4-6

הקדושים של אלוהים יודע את האמת ,דרך חינוך ולימוד ,נדע את הסימנים לתת אזהרה אלה אחרית הימים .אנחנו נהיה ובציפיה
הופעתו ,לכן כאשר זה מגיע ,אנחנו לא יהיה נתפס לא מוכן ואני מופתע ,אבל לגמרי מוכנה.
משום שהם זה לישון ,לישון בלילה; והם להיות שיכורים שיכור בלילה .הראשונה אל התסלוניקים 5:7
הביטוי" ,לישון בלילה ",אינו מתייחס להיות ישן במיטה שלך במהלך שעות מהזמן בלילה; זה מתייחס להיות עיוורון צבעים אלוהים של,
בורים האירועים סביבך ,החושפת את מותו של אירועים אלה אשר נובאו בתנ ך כפי שהם מתקיימים.

נבואה של ישוע הגשים
לדוגמה :הנבואה הבאה הגיעה אל עבר ,אבל רק מעטים מודעים העברת שלו.
לכן נראה  yeתועבה של עזובה ,דיבר על ידי  Danielהנביא ,לעמוד במקום קדוש( ,מי  ,readethתנו לו להבין  .):אז תן להם להיות בקמ ט
ארכיאולוגיה ביהודה להימלט אל ההריםMatthew 24:15-16 .

תועבה של עזובה דיבר על ידי  Danielהוא הפניה צורר המשיח.
המקום הקדוש הוא האדמה סביב העיר ירושלים ,אבל באופן יותר ספציפי ,התל הקדוש ,בו עמד בית המקדש.
לכן ,כאשר אנו רואים דוכן אנטיכריסט במקום הקדוש ,ואז אלה יהודה צריך לההרים.

אם כך ,איך אדע כי הנבואה הזאת הגיעה לעבור? תחילה עלינו לדעת מי הוא זה  Danielאומר לנו אנטיכריסט הוא ,ואז עם
הידע הזה נוכל לקבוע אם הנבואה הזאת הגיע לעבור.
כפי שיש שמוצג השיעורים והלימוד שלנו של הספר של  ,Danielאנטיכריסט מתחיל כמו הכנסייה של רומא מתרחב לזה של דת
הבינלאומי ,ואז מתרחב שוב לכדי דת ברחבי העולם עם מספר כנסיות אחרות מעבר לזה של הכנסייה של רומא ,ואז היום יפעיל את
ההשפעה של הכוח האימפריאלי בין אומות העולם נותן כבוד אל מנהיגיו.
לאורך כל התהליך האבולוציוני שלו ,האפיפיור הוא תמיד הראש או מנהיג של הדת צורר המשיח ,וזה הוא האפיפיור שיעמוד
פיזית על המקום הקדוש אשר תהיה מטרת הנבואה לעיל כי התוצאות בתחילת המלחמה הגדולה שבו אנו נמצאים היום.
בדף אינטרנט זה ,מספר חודשים לפני האירוע הזה התרחש ,הזהרתי האפיפיור החדש ,Francis ,הולך ירושלים ,וכי זמן קצר
לאחר מכן את האומה הישראלית ,שטחים אלה שמרכיבים את האזור של יהודה ,היה מגיע תחת סוג של תקיפה צבאית .כל זה קרה,
בהתקפה טילים שנעשו על ידי הקבוצה הידועה בשם חומוס .עם תקיפה זו ,המזרח התיכון וחלקים של שאר העולם היו מעורבות במלחמה
כדי לדרגה זו או אחרת עם עלייתה של המדינה האסלאמית של עיראק ,סוריה.
כי העולם כולו רואה אירועים אלה שרק עוד מלחמות רבות נלחמו בידי אדם לא חיים מספקים של הנבואה ,הם חיים את
הבורות .משום שאתה חייב לקרוא את המילים האלה ,עכשיו מלומד במילוי של נבואה זו ,לך לחיות לאור הידע מושגת דרך המאמצים
האישי שלך כדי לחנך את עצמך דבר האלוהים.

אין בי פחד
 .אבל תן לנו ,מי אתם היום ,להיות צלול ,לשים על החושן של אמונה ואהבה; על הקסדה ,התקווה הישועה .לאלוהים הגולמיות לא מינה אותנו
זעמו ,אך כדי להשיג את הגאולה על ידי אדונינו ישוע המשיח ,שמת עבורנו ,כי אם אנחנו להעיר או ישנים ,אנחנו צריכים לחיות איתו .הראשונה אל
התסלוניקים 5:8-10
הזין מהירה של האי לנחם את עצמכם ביחד ,לחזק אחד את השני ,ולו גם כן לעשות .הראשונה אל התסלוניקים 5:11
אנחנו מפצירים בך ,אחיהם ,להכיר אותם אשר העבודה ביניכם ,נמצאים מעליך האל ואת שהדיון כדי שההערכה אותם מאוד מאוד מאוהב בשם
של עבודתם .שלום בינכם .הראשונה אל התסלוניקים 5:12-13

להיות מטיף לאחרים
עכשיו ,אנחנו ולהתפרק את אחיהם ,להזהיר אותם כי הם פרוע לנחם את רפי שכל ,לתמוך את החלשים ,להיות סבלני כלפי כל בני האדם .נראה
כי ללא רינדור רעה תחת רעה בפני כל אדם; אך אי פעם לבצע את מה שטוב ,בינכם ,והן לכל הגברים .הכל מודים :כי זה רצון האל בישוע המשיח באשר
אלייך .הראשונה אל התסלוניקים 5:14-18
המילים " ,להזהיר אותם כי הם פרוע ",להפנות אלו שנותרו בחשכת הבורות Paul .אומר כל מי מצאו אלוהים של באמצעות חינוך שלנו
לקחת את הידע הזה ,סידר לנו עדיין בורות.
זו חובתנו הקדושים של האל ,כדי להראות את הדרך של אלוהים לאחרים כך שהם לסיים את חייהם של חטא בעקבותייך הצדק.

להוכיח את כל הדברים
להרוות לא הרוח .מתעב שבישר על לא .להוכיח את כל הדברים; לזוז מהר זה הכי טוב להימנע כל המראה של הרוע .הראשונה אל
התסלוניקים 5:19-22

כדי להוכיח את כל הדברים היא לשאול שאלות ואז ללכת ,למצוא את התשובות באמצעות מחקר וללמוד בכוחות עצמך .לצבור
ידע את החינוך שלך ,לא את המילים של אחרים .אם קראת את השיעורים ראיתם איך יש גזור את הפסוקים בכל רחבי ,ובכך להשיג
הבנה של מה המילים אומרת לי .כאשר שאלה עדיין מתעוררת ,אני ואז ללכת קונקורדנציה תנ ך ,כדי לוודא המילים באנגלית ואת
משמעותם עם המילים המקוריות ואת משמעותן .בדרך זו אני "להוכיח את כל הדברים" ,וגם אתה צריך.
אלוהים עצמו השלום וטהרו את מלאה; אני מתפלל לאל רוחך כל ואת הנשמה והגוף להישמר חפים מפשע עד לבואו של ישו אדוננו .הראשונה
אל התסלוניקים 5:23
נאמן הוא מי הכרזתי מי גם יעשה את זה .נזירים ,התפללי בשבילנו .לברך את כל הנזירים בנשיקה הקדושה .אחראי על ידי האל האיגרת הזאת
לקרוא בפני כל האחים הקדושים .החסד של אדונינו ישוע המשיח יהיה איתך . .אמן .הראשונה אל התסלוניקים 5:24-28

עד נופל משם
עכשיו אנחנו מפצירים בך ,אחיהם ,על ידי ביאתו של ישו אדוננו ,ועל ידי הכינוס יחד לו האלהים כי אתם לא בקרוב מנערים בראש ,או להיות
מוטרד ,לא על ידי רוח ,ולא על-ידי  ,wordולא לפי אות החל אותנו ,עד כדי כך יום המשיח הוא בהישג יד .הראשונה אל התסלוניקים II 2:1-2

לא שולל
אל תניח לאיש להטעות אותך בכל האמצעים :כי באותו היום לא יבוא ,מלבד שם קדימה נופל משם הראשונה ,האיש הזה של החטא יתגלה ,בן
האבדון; מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה נקרא אלוהים ,או אשר סוגדים לו; כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים shewing ,את
עצמו כי הוא אלוהים .הראשונה אל התסלוניקים II 2:3-4

כמו רוב מאמינים
השטן שעיוות את המשמעות של שני הפסוקים הנ ל להציע כי הנפילה משם תהיה כי כריסטיאן מאבדים את אמונתם ,נופלים מן הכנסיות
שלהם ולתוך הדרכים של רשע ,שהפנו עורף על אלוהים . .תן לי להראות לך את המשמעות האמיתית של שני פסוקים אלה.

מה  Paulאומר" ,כי באותו היום לא יבוא ",מתייחס הופעתו השנייה של ישו ,אשר ישוע לא יחזור עד שנפל משם מתרחשת.

דת שקרית
חוץ שם קדימה נופל קודם ,מתייחס נופל מן הבשורה שווא  ,וקבלת האלוהים כאמת .אנטיכריסט הוא לא אדם כמו השטן יהיה
לך להאמין ,אלא דת שקרית ,מאז הקמתה כמעצמה כשלעצמה 538 ,לספירה ,זה גדל לתוך דת בעולם .דת זו יש כנסייה יותר מפעם
אחת ,היא כוללת מספר כנסיות נפרדות ,אבל כל מטיפים בבשורה שקרית של השטן ,זה דת שקרית זו הוא צורר המשיח.

בן האבדון
ולהיות האיש הזה של החטא יתגלה ,בן האבדון ,מתייחס אנטיכריסט ,אבל יותר במיוחד הדת זה אנטיכריסט ודת זה ונביאי
השקר.
שני אלה תתגלה לעולם כולו ,בשביל הסוכנים של השטן שהם .ליתר דיוק ,הכנסיות שווא יתגלה עבור בבשורה שקרית כי הם
מטיפים ,כאשר זה זה יתממש ,המבקשים לתת נכון פולחן אלוהי היקום נאמנים הכנסיות שווא ולהמיר לפולחן האל האמיתי.

הגדרת בן האבדון
מי  opposeth, exaltethאת עצמו מעל כל זה נקרא אלוהים ,או אשר סוגדים לו .המילים האלה תן לנו אימות של מי הגבר
של חטא בן האבדון נמצאים.

יודע את

זה :אנטי המשיח נביא שקר הם הן של דת שקרית אך לא אותה דת .הכנסיות שווא של אנטיכריסט ללמד דברים

שהם כנגד ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,אשר נותן הוראה לגבי איך אלוהים מצווה כי ניתן לו פולחן ,אבל הם שומרים האחרון
 6מתוך עשרת הדברות ,עד לאחרונה ,אשר הם ציוויים מוסריים  6של אלוהים.
לאחרונה :האפיפיור דיבר שייתן מחילה לנשים היו הפלות ,זה אומר כי האפיפיור יסלחו חטאי נשים אשר רצח לילדים
שטרם נולדו שלהם .רק אלוהים יכול לסלוח ,זה אומר שיש האפיפיור אין כוח כזה ,לכן ,הנשים האלה שחושבים כי חטאיהם נמחלו להם,
עדיין יהיה בחטא ,משום שהיא לא אלוהים אלא השטן למי מחל עליהם.
הדת חסר אלוהים כי הוא נביא שקר ,מטיפים התנגדות לכל עשר עשרת הדיברות ,ניסיון לתאר המוסריות של האל בתור משהו
יקטול או לצחוק .דברים כמו הטוהר המיני תתנגד ,זה ייתן תגמולים למי לשקר ,לרמות להתקדם בחיים ,אשר כל המעשים של מוסריות.

האיש המוביל
כך הוא כמו אלוהים  sittethמקדש האלוהים shewing ,עצמו ,שהוא הוא אלוהים .ממחקרים קודמים שלנו ,אתה יודע כי
אנטיכריסט הוא הכנסייה של רומא והאפיפיור כפי ראש הכנסייה של רומא יושבת על הכס .זה הדימויים הללו כי אלוהים רוצה לראות,
במילים אלה נכתב כאן על ידי .Paul

יודע את זה עם

זאת :הדת צורר המשיח הפך להיות יותר מסתם הכנסייה של רומא .אנטיכריסט יכולה להיות מוגדרת

כ :כל הכנסייה המתיימרים להיות נוצרית זו הפרה לאף אחד המצוות של אלוהים ,הברורה ביותר היא השבת ביום ראשון ,אך ישנם
אחרים הכנסיות הנוצריות שנקרא זה לשמור את יום השביעי ,השבת ,עדיין נמצאים שגיאה בנוגע השני של עשרת הדיברות או האלוהים.

האפיפיורים קתולי
האפיפיורים ,במשך המאות ,הכריזו על עצמם להיות ישו מוסתר בדמות אחרת ,כי האפיפיור מדבר זה הוא לא אדם אבל ישו
שמדבר .זה חילול השם ,הם ישבו בראש של דת כוזבת זה נקרא אנטיכריסט .תחשוב על זה ,בכל פעם ציטוט או דעה של נוצרי הוא לפי
דרישה ,זה האפיפיור כי השאלה מוגבה .זה נחשב האפיפיור את מנהיג ודובר עבור כל מי שהם נוצרים .זה מסיבה זו למה אני כבר לא
מחשיב את עצמי נוצרי אבל של ישראלית ,הגדרתי את המילה בכתבים שלי.
הבניין כנסייה שיושב על האדמות של הוותיקן נחשבת על ידי רבים להיות מקדש האלוהים כפי שמוזכר בפסוקים אלה.
האפיפיורים לשבת בחדר כס המלכות מתימרים ולהראות את עצמם להיות אלוהים ,על ידי שלהם היהירות ואת הקבלה.

גילה בזמן שלו
זכרו יה לא ,כשהייתי עדיין איתך ,שסיפרתי לך את הדברים האלה? עכשיו אתה יודע מה  withholdethכי הוא עלול להיחשף בזמנוII .
הראשונה אל התסלוניקים 2:5-6
 Paulכתב את המילים האלה לפני  2,000שנה .מעידות על כך במילים אלה ,אשר ניתן על ידי אלוהים כדי לכתוב ,אגלה לך את אשר Paul
היה מדבר עליו ,הוא עכשיו עלינו.
המסתורין של מאורת כבר לפעול :רק מי עכשיו  lettethיאפשר ,עד שיקחו את הדרך .הראשונה אל התסלוניקים II 2:7

המסתורין של מאורת כבר לפעול :אשמת ש Paul-מדבר מכאן הוא שקרים ,עיוות ואת החולשות של הידע של אלה מאיתנו
אשר כבר הטיף האמת שישוע ,ובכל זאת אתה מושפע בקלות שקריו של השטן .Paul .מכוון ,כבר היום שלו ,השטן היא בעבודה מנסה
להטעות אותנו מן האמת.
רק מי עכשיו  lettethיאפשר .מי  lettethהוא אלוהים ,אלוהים ייתן השטן לעסוק עיוותים שלו למשך זמן .זה מגלה מי היה
הטיף את תורתו של ישו ,מחזיקה מהר ומאמין .זה גם חושף את מי לשמוע את המילים ,אבל פשוט לא מאמין ,ו לכן מהשיקולים בקלות
מן האמת.
עד שיקחו את הדרך ,מתייחס הוא היותו אנטי המשיח ,אז אלוהים יאפשר אנטיכריסט זמן עם הכוח שלו כדי להטעות ,עד
 chosesאלוהים לקחת לו את הדרך .אבל הדת צורר המשיח דרך האפיפיורים ,חש כי יש לו את החופש להתנגד .אלוהים ,ואת כל מה
שהוא עושה ,אלוהים אין בכוחה למנוע ,אבל פסוק זה מראה כי אנטיכריסט להיות מותרת רק ,כי אלוהים יכול לסיים את הכוח שלה ,בכל
פעם שאלוהים בחר.

חשף הרשעים
אז זה"וויקד" תיחשף ,מי האל לצרוך ברוח פיו ולאחר ובשלוה ישחית עם הבהירות בבואו .הראשונה אל התסלוניקים II 2:8

רשעה להיחשף היא אנטיכריסט ונביאי השקר ,שניהם נמצאים מבנים של השטן ,אבל לא רק להם ,על הרשעים הם גם אלה
אשר נתקל שולל על ידי השטן נמצא גם כן ,והם גם יושמדו על הופעתו השנייה של ישו .ברגע שהם מתגלים עבור הרשע כי הם ,אז הם
יהיו נצרך( ,נהרס) על ידי הרוח של הפה שלו (ישוע) .רוח של פיו הוא דברי האמת המדוברת על ידי ישו כל כך שהוא לימד.
כאשר תגיע לדעת האמת של אלוהים ,דרך משלך חרוץ לימוד ומחקר ,אז זה שקרים להפוך למניפסט השטן לך כמו השקרים
שהם .אם אתה כבר לא שולל ,אז כוחו של השטן כבר לא יש להחזיק בך.
הבהירות בבואו הוא כמובן התייחסות הופעתו השנייה של ישו.

 Paulמדבר של אנטיכריסט
אפילו אותו שתבוא כבר אחרי העבודה של השטן עם כל הכוח ,באותות ובמופתים שקרן ,ועם כל  deceivablenessלגרור אותם למות; כי הם
קיבלו לא אהבת האמת ,הם יוכלו להינצל .הראשונה אל התסלוניקים II 2:9-10

אותו שתבוא ,זו הפניה צורר המשיח .זה ניתנת תמיכה המילים" ,לאחר העבודה של השטן ",איפה המילה "אחרי" מתייחס
עשיית שימוש של או של מאמינים באותו ,המחשבות לא מוסרי.
קיבל לא אהבת האמת ,הם יוכלו להינצל ,מתייחס אל כל שישתתפו כנסיות כוזבים אלו ,אשר נשמעת בבשורה שקרית ,לכן,
להיכשל לשמוע את האלוהים האמיתי ,ולכן לא מצליחים לתת סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה .אם לא לעבוד את אלוהים כפי שהוא
מצווה ,ואז יפלו חסר הישע.

אלוהים גורם אלה שולל להאמין בשקר
למטרה זו אלוהים ישלח אותם חזק אשליה ,כי הם צריכים להאמין שקר :כל שאולי יהיה להם ארור מי האמין לא את האמת ,אבל היה לי העונג
ב עוון II .הראשונה אל התסלוניקים 2:11-12

פסוק זה נכתב על ידי  Paulמזכיר לי המשל על ידי ישו ,המשל של שבנוטעים ,שניתן לקרוא שמתחילים בMatthew :
 13:18בתנ ך ,בפרק  4של תורתו של ישו בדף אינטרנט זה.
מצאתי את אלה מעל שני פסוקים כנכון ,שניסיתי להראות האלוהים האמיתית למשפחה שלי ,אבל הם כל כך אתה מסונוור
שקריו של השטן ,הדת שווא שהם שומעים את המילים שלי ,אבל תופסים אותם כמו להיות שקרים ,לכן ,שהם מאמינים שקריו של השטן
כמו להיות אמת ,ואמת אלים כמו להיות השקר.
זה באתי כדי להבין ,כי אלוהים  chosesמי הוא יזמין לגן עדן ומי הוא דוחה ,ולא משנה כמה קשה אני מנסה להראות האלוהים
לאלה שאוהבים אני נכון ,הם עדיין דוחים את הניסיונות שלי . .אז זה ,אני רואה בתור רצון האל; אז למרות שאני עדיין מנסה ,אני לא כל
כך עקשנית מאמצי .אני ממשיך בתקווה כי האל ייקח מרחמים על אלה שאני אוהב ,כשהם רואים שמץ של אמת שלי הטפה ,אלוהים
שעשוי להאריך את הצעתו להם בסופו של דבר ,כך שיתכן .העיוורון שלהם הוסר.

לאהבת האל
 .אבל אנחנו מחוייבים לתת תודה תמיד לאלוהים בשבילך ,אחיהם האהוב של אלוהים ,כי אלוהים מן ההתחלה בחר לך לישועה דרך הקדש של
הרוח והאמונה של האמת Whereunto :הוא קרא לך על ידי הבשורה שלנו ,השגת התהילה של ישו אדוננו II .הראשונה אל התסלוניקים 2:13-14

להיות האהובה של הלורד ,הוא אחד אשר יכולה להיות מוגדרת כ הקדוש של אלוהים ,אם אתה לא הקדוש של אלוהים ,אז אתה
לא האהוב של אלוהים.
לכן ,נזירים ,הישאר במקומך ,והחזק המסורות אשר לימדו  ,yeאם לפי מילה או האיגרת שלנו II .התסלוניקים 2:15
עכשיו ישו אדוננו בעצמו ,ואלוהים ,אפילו את אבא שלנו ,אשר טענה אהב אותנו ,שנתת לנו נצח נחמה ותקווה טוב דרך חסד ,לנחם את לבכם,
 stablishאת כל מילה טובה ולעבוד II .הראשונה אל התסלוניקים 2:16-17

אני מודה לאלוהים שהוא מותרת אשתי ובתי לוויה לכל החיים כדי לראות את האמת של אלוהים באותו זמן כל כך שמחתי.
האחת שאני אוהב ביותר בחיים ,הוא עדיין איתי ,ביחד יש לנו אלוהים-ישו לוויה קבוע שלנו.

למנוע אירועים חברתיים עם הכופרים
לבסוף ,נזירים ,תתפללי עבורנו ,כי המילה של אלוהים יכול להיות קורס חינם ,להיות פיארו ,גם כאשר יש לכם :וכי אנחנו יכולים להיגאל מכל
גברים בלתי סבירה ובלתי הרשעים :עבור כל הגברים יש לא האמונה II .הראשונה אל התסלוניקים 3:1-2
אבל האל הוא נאמן ,טוב  stablishלך ,למנוע ממך רוע .ויש לנו אמון באלוהים נוגע בך ,כי כן לעשות והן יעשו את הדברים אשר אנחנו מצווה
עליך II .הראשונה אל התסלוניקים 3:3-4
זוכר :אלה מילים של  Paulמופנים לאלה של הכנסייה הוקמה על ידי  Paulבעיר של סלוניקי ,האנשים שידעו  Paulבאופן אישי.
המילים האלו הם אזהרה ,עידוד ,כי הם להישאר נאמן מה  Paulלימד אותם וכי הם לא להיות התנודדה אל שביל לא הטיף מאת  .Paulלמרות זאת,
המילים האלה יש שיכות מי לא ידע  ,Paulאבל הם נזפה בעידוד כתביו של .Paul
לורד הישיר שלך לבבות בתוך אהבת האל ,אל החולה מחכה המשיח II .הראשונה אל התסלוניקים 3:5

לשמור את הכנסייה טהור
עכשיו אנחנו מצווה עליך ,נזירים ,בשם ישו אדוננו זה יה למשוך את עצמכם כל אח זה  walkethפרועה ,ולא אחרי המסורת אשר הוא קיבל
מאיתנו II .הראשונה אל התסלוניקים 3:6

אם היו ביניכם מי ישב איתך והקשיב את הבשורה של אלוהים ,את תורתו של ישו ,אך מי נכשלה מאמין ,ובכך נפלו מן חסדו של
אלוהים Paul ,אומר כי מי שמאמין ,צריך למשוך את עצמך מן כזה אף המאמינים .לא רק לך באופן אישי אבל הקהילה בכללותה .אם
האמונה שלך מבוססת על תורתו של ישו כפי הטיף מאת  ,Paulמישהו מדבר דברים שהם בניגוד זה אשר מבוססת האמונה שלך ,או אם
ינסו להוסיף או להפחית מהאמונה ,אז הם אינם האמונה שלך ,ויש צורך להסיר מן הקהילה ,לפני שהם מזהמים ,הדורות.

בעניין זה לא אומר שאת צריכה .להפסיק פעילות חברתית איתם לגמרי ,אבל שאתה צריך לקחת לזוהמה של כל אחד הדיבור
שלהם ,עיוות או מוסיף או גורע מכל אשר לך הוצגו ,דרך חינוך ,יש ידע ,להיות האלוהים האמיתי.
 .זה עוד פעם  Paulלומר לנו לא מתקהלים עם אלו שאין להם את הידע אלוהים של המשכילים שלך ...אני יכול לתת בצורה
הטובה ביותר להבנת לזה היבט של החיים שלי.
 .הייתי בת  .58כאשר אלוהים נגע בי והתחיל להראות לי .את האמת שלו .לפני זה היה לי שום עניין כנסייה או לשמוע את כתבי
הקודש או להיות מעורב כל סוג של דיון בנוגע לדת .מסיבה זו ,לא היו לי בעיות העוסקים חברויות ומאמין אסוציאציה ,עם ללא כל קשר
דתי שלהם או תכונות מוסריות .למיטב הבנתי עכשיו מוסר האל ,אני יודע .הייתי לא מוסרי כמעט כל החיים שלי.
עם הידע שלי שהושג על דבר האמת של האלים ,יש סיימתי קשרים חברתיים ביותר עם אלה מיני אנשים לא מוסריים ,העוסקים
רק איתם בתור נביא האלוהים ונתן להם הוראה לגבי הטעות שלהם של אמונה ומוסר .זה כמובן גרם שהם בחרו לא להזמין אותי
למפגשים שלהם יותר ,משום שהם רוצים לשמוע את האמת של אלוהים ,והעדיף להישאר עיוור על ידי השקרים של השטן ,את קווי
הרוחב קל של התנהגות מוסרית המטיף בבשורה שקרית של השטן.
מה  Paulאומר לנו לעיל ,כי זה הכי טוב כי אנו להסיר את עצמנו אנשים כאלה ,על חטאיהם יכולה להיות מדבקת למי שאינם
בטוחים שלהם הידע של האמת של אלוהים; כמו שנאמר" ,שמור לי מפיתוי ".כמו עם היהודים הורשו להיכנס לתוך הבית של גוי ,אז גם
אנו הקדושים של אלוהים כדאי להימנע מהתמודדות עם אירועים חברתיים עם אלו המסרבים לקבל את האמת של אלוהים ,גם כאשר
אתה הראית אותו אליהם.

בשביל עצמכם
עבור עצמכם יודע איך אתם חייבים לעקוב אחרינו :עבור עדיין מתנהג לא עצמנו פרועה בין; גם אנחנו אוכלים הלחם של כל בן אדם ולא; אבל
מחושל עם עבודה ,ביסורי יום ולילה ,כי לא ייתכן בתשלום לכל אחד מכם II :הראשונה אל התסלוניקים 3:7-8

בעצמכם יודע איך אתם חייבים לעקוב אחרינו ,מה שאומר בגלל הידיעה מעולה כי יש לך כמו הקדוש של אלוהים ,כתבי
הקודש של אלוהים ,שאתה יודע מה ישו ואלוהים דורשים מכם ,אין לך להתקהלות עם אחרים לא או לא יקבל אלוהים של על פני
בבשורה שקרית של השטן Paul .ממשיך להזכיר לנו משרד משלו ,ועל איך הוא לקח של אף אחד ,אבל הוא הראשון זכות דרך העבודה
שלו .בלא דופי  Paulעבד בשירות שלו לאלוהים ,כי דוגמא שלו ( Paulשל) גם נדע את הדרך האמיתית לצדיקות.

להוות דוגמא לאחרים
לא כי לנו יש כוח לא ,אבל כדי להכין את עצמנו על ( ensampleלמשל) לכם לעקוב אחרינו II .הראשונה אל התסלוניקים 3:9

אלו אשר אינם פועלים לא יאכל
עבור אפילו כאשר היינו איתך ,זה שאנו ציווה אותך ,כי אם מישהו לא יצליח ,וגם צריך הוא אוכל .הראשונה אל התסלוניקים II 3:10

אני נשאר לי להאמין כי אלה אשר מתפשטים בבשורה שקרית ,אינן פועלות לצורכי הארציים שלהם ,אבל הם שואל או המחייב
הקהילות לשלם אותם בצורה של תרומות . .זה משהו  Paulככל הנראה מעולם לא עשה Paul .ובכך מציעה שזה ההבדל בין נביא אמת
של אלוהים לבין אלה המבקשים רק להרוויח כספית ההטפה שלהם.

הדוגמה של Paul
בגלל הדוגמה של  Paulגם איני מבקש תרומות או פיצוי של כל אחד הכתבים ששמתי בדף אינטרנט זה .אתה חופשי לקרוא כדי
להוריד ,אפילו כדי להדפיס עמודים אלה ,ללא תשלום .אני שואל כי רק כפי שקיבלת אותם בחינם ממני ,כי לא תטען אחרים .כמו שישו
אמר השליחים" ,כי אשר מתקבל באופן חופשי יש בחופשיות להעניק".

השגיאה של רווחה חברתית
הפסוק הנ ל  Paulניתן גם להחיל משמעות ,בנוגע לרעיונות ליברלים וסוציאליסטים של רווחה חברתית Paul .הוא די ברור ,כי
אלה אשר אינם פועלים לא מומלץ לאכול מזה אשר אחרים עבדו.
כל הרעיון של לקחת מהעשירים ולתת לעניים ,שמסרבים לעבוד ,הוא במילים של  Paulהוכח להיות נגד אלוהים .יש הבדל
לעומת זאת ,איפה העניים אינם יכולים לעבוד עקב המזון הרפואי ,עבור העניים ראוי לרחמים שלנו ,וצדקה שלנו ,אבל כאשר הם
מסרבים ללא סיבה ,זה מה  Paulמדברת על.

אלה שעובדים .בכלל לא
כי אנו שומעים כי ישנם שכמה מהם מסתובבים ביניכם ,פרועה ,עובד בכלל לא ,אבל הם  .busybodiesעכשיו אותם כי הם כאלה מצווה ואנו
ולהתפרק על ידי אדונינו ישוע המשיח ,כי עם השקט הם לעבוד ולאכול לחם משלהם II .הראשונה אל התסלוניקים 3:11-12
המילים" ,לאכול לחם משלהם ",מתייחסים לאכול את האוכל כי אתה המופק עצמך עמל משלך .אם אתה לא פעלה כדי לייצר ,אז אין לך
שום זכות ליהנות מפירות העבודה של מישהו אחר.

שון אלה אשר אינם פועלים
אך יה ,נזירים ,לא להיות עייף היטב עושה .אם כל אדם מצייתים מילה שלנו על ידי האיגרת הזאת ,שימו לב האיש הזה ,ויש אף חברה איתו ,כי
הוא עשוי להיות מתבייש II .הראשונה אל התסלוניקים :13-14 3
מה  Paulאומרת כי אם יש אחד בין מי מסרב לעבוד ,אז לא רק שהם צריכים לקבל אף אחד האוכל כאשר זה מוכן ,אבל לא שיש לכם
הקשר עם אותם ,ובכך הופך אותם כמו מחוץ מטיל מהקהילה ,אשר יגרום להם להיות מתביישים בעצמם ,לתקן את דרכיהם עצלן ,לא צדיק.
עדיין נחשב לו לא אויב ,אבל תיתן לו כאח .הראשונה אל התסלוניקים II 3:15
 Paulמכן מציב אזהרה זו ,על ידי דרישה כי אנחנו לא להתייחס אליו כאל אויב ,אבל בתור אח הסורר ,מישהו שצריך להראות את הדרך
בחזרה אל צדקתו.

עכשיו אדון השלום עצמו לתת לך שקט תמיד בכל האמצעים .האל יהיה איתכם .הברכה של  Paulעם שלי הבעלים יד ,המהווה רכיב הtoken-
ב כל האיגרת :אז אני כותב .החסד של ישו אדוננו להיות עם כולכם . .אמן II .הראשונה אל התסלוניקים 3:16-18

האזהרה של  Paulקהילות
אל טימותי ,הבן שלי באמונה :חסד ,רחמים ,ושלום ,לבין אלוהים אבינו ישוע המשיח אדוננו .אני טימותי 1:2
כפי שאני התנשף עליך לציית עדיין באפסּוס ,כאשר נכנסתי מקדוניה ,כך  mightestגובים כמה מלמדים ללא דוקטרינות אחרות ,וגם לתת
להנחיות פייבלס אינסופית אילן יוחסין ,איזה ממשלה שאלה ,ולא צדיק חיזוק אשר באמונה :אז תעשה .אני טימותי 1:3-4

כי  mightestגובים כמה זה שמלמדים אין דוקטרינה אחרות Paul :יש הטיף את הבשורה כפי לימד על ידי ישוע ,כאן הוא
הוא מטיף טימותי ודרך טימותי ,כך אנו מלמדים אין דוקטרינה אחרת מזו אשר  Paulהטיף ישו לימד.
וגם לא לתת לב מעשיות ו הגנאלוגיות אינסופית ,מתייחס הבשורה שווא ,כמו גם את המנהג של היהודים כדי לקשר את עצמם
דרך הדם האלה מאות ואף אלפי שנים קודם לכן.
אני גם רואה את האזהרה נגד "פייבלס" ,אמר על דברים כאלה כמו סנטה קלאוס ,או ארנב הפסחא .כמו שאני למוד אמר פעמים,
אם זה לא נאמר על ידי אלוהים ,אז זה לא של אלוהים ,לכן זה שקר .לא אלוהים או אלוהים אי פעם נתנו הוראה או פקודה כי לידתו של
ישו או מוות ותחייתו של ישוע הוא להיות נצפתה כאירוע שנתי ,לכן כדי לתת מועדים אלו היא לא כפי שאלוהים דיבר ,ולכן בניגוד
האלוהים.

קווי דם של יהודים
אילו שר שאלה ,יותר מאשר  godlyחיזוק וזה באמונה ,וזה מזכיר לי ,את ההרגל הזה של היהודים כדי להראות כי הם
הצאצאים דם ליעקב יותר אחורה לאברהם ,שוב חזרה לאדם כרוך עם האפשרות של שקרים ,וניחושים ,כאשר צריך יותר מבלים את
הזמן שלנו בשרות האל ,הקווים דם אבותינו אינם חשובים לישועתנו  ,עבור כל מי לאמץ את תורתו של ישו ,את המוסריות של אלוהים
הצדקה הישועה שלהם ,ללא קשר קווי הדם שלך.
הקווים דם להתייחס גופות אנושיות ,ויש ככזה אין משמעות בתחיית המתים .בדיוק כמו זה טיפשי לרכוש כמויות עצומות של
עושר בחיים שלך ,אז גם זה טיפשי לתת דאגה לגבי אם אתה צאצא של אז ,אז או לא ,יש אין ערך בפנים נשמה נצחית .אנחנו כל ילדי
אלוהים אשר יש אין קו דם ,רק האמונה.

המורים של החוק
עכשיו הסוף של המצווה היא צדקה מתוך לב טהור ,של מצפון טוב ,ואת האמונה מעושה :מ אשר חלקם נתקל סטה הפכו הצידה בפני
מצטלצלים לשווא; שרוצים להיות מורים לחוק; הבנת מה הם אומרים ,וגם ולראיה בזאת הם מאשרים .אני טימותי 1:5-7

אמונה בישוע נמצא בלב שלך ,שממנו אתה מוצג צדקה ועוד .כדי לחזור למצב בדרישה החוק ללא אמונה ,בהיותו הנתיב שלך
לגאולה היא שטות .אין זה אומר כי לדעת ,להבין את תורתו של אלוהים וחיים מוסריות של אלוהים הוא שטות ,רק כי החוק בפני עצמו
אינו רק חצי של הדרישה לישועה.
לב טהור מתייחס קבלה מוחלטת של אמונה בהבטחות של אלוהים ,כי האלוהים האמת ,חייב לעמוד מול כל במילים אחרות לא
של אלוהים.
עמותה :עזרה בהתנדבות לתת לאנשים במצוקה ,הנכונות כדי לשפוט אנשים בדרך סובלנית או אוהדת .כאשר אתם מסתכלים
על אחרים עם צדקה ,ולהרחיב לאחרים מי אתה במצוקה אז להגשים החשובה ביותר מבין התכונות המוסריות של אלוהים השני רק על
מחילה.
מצפון טוב מתייחס להיות מסוג האנשים במוסריות של אלוהים חושק שתהיה ,ויש להם ידע מהמאפיינים האלה מוסרית ,אתה
חי את חייך בדרך ו מנור זה מאפשרת לך מצפון נקי בלי לחשוב כי שיקרת לעצמך או לאלוהים.
 Feignמשהו הוא לעשות מופע ,או העמדת פנים של משהו,
"
אמונה מעושה הוא צריך אמונה ,אמת ,פעולות ,ומילים לא לבד".
כדי לפצות או להמציא משהו ,לשקר לעצמך ,לאחרים בנוגע לאמת של מה שוכן בלב שלך ,במילים אחרות אתה צריך לציית לחוק ,ולא
רק לדבר.
המורים של החוק מתייחס לאלה אשר נתקל נמשכו המשיח את ההוראה של ישו ,הטפה של  Paulואחרים ,אבל מי מכן להפעיל
את תורתו של אלוהים וגם את החוקים של  ,Mosesלשפוט הצדקה ,במקום קבלת הבטחות אלוהים דרך האמונה ולקבל דרך אמונה
במוסריות של אלוהים כמו שלך  guidepostבחיים שלך ואת פולחן.

אמונה ללא ספק
ההיבט החשוב ביותר של האמונה היא להאמין ללא ספק .אם לך לקבל ולהאמין ולכן מה שאחרים סיפרו לך מבלי לחקור
הראשונה כתבי הקודש כדי לקבוע בעצמך אם מה שהם אומרים זה נכון או לא ,אז האמונה שלך מבוססת על אמונה עיוורת.
כאשר אתה מחפש האלוהים כפי שכתוב בתנ ך ,לעשות ידיעתך משכיל ,ידעת כי האלוהים הוא האמת ,תמיד קדימות על פני כל
מילים אחרות דיבר על ידי אחרים ,אז האמונה שלך מתבסס על האלוהים כפי שלמדתם את משמעותה ,לא כפי שאחרים סיפרו לך שזה
אומר.

המורה של חטא לא גרייס
החוק הוא המורה של חטא .בחוק למדת איך לא לחטוא ,אך אתה יכול להיות ללא חטאים ,ואני עדיין לא להיות מוצדקת ,בתקווה
הישועה ,רק ב הסתמכות האלוהים ואת ההבטחות שלו והאמונה כפי האמת יכולה להיות מוצדקת.
הביטוי" ,אתה לא נושע על ידי שלך עובד לבד ",מצלצל נכון כאן .המאמץ שהשקעת למידה ,הבנה ,לשמור על עצמך מן
החטא ,העבודה ,אבל אם אתה גם לא מאמין כי המילה של אלוהים ועל ההבטחות שלו הם האמת ,ואז העבודה הוא לשווא .בלי ההבטחה,
יכול להיות אין ישועה ,בדיוק כמו אמונה ללא הצדקה הוא גם לשווא.

לדוגמה :אני אישית יודע כמה אנשים מעידות על קבלת ישו המושיע שלהם .רוב הכנסיות כריסטיאן מלמדים כי זה שכל מה
שאתה צריך להינצל ,עבור הם מלמדים כי אתה נושע על ידי החסד של ישוע.
אלה אותם אנשים אבל חושבים על העוסקים ניאוף או ניאוף ,זה אומר שהם לא מוסריים .כדי להיות לא מוסרי הוא להיות
רשעים .אם אתה צדיק ,אם כך ,איך אתה מצפה כי תהיה מקובל על אלוהים? אם לעסוק ב  sinאז אתה לא חסיד של ישו ,על כל מה ישו
לימד מתייחס להיות צדיק.
אלוהים נותן לנו דוגמא שמראה איך לשמור על החוק לבד אינו מצדיק אותנו בגאולה .דוגמה זו ניתן למצוא בנוגע שהאיש ביקש
ישו מה הוא צריך לעשות כדי לרשת את חיי נצח. Matthew 19:16-30 ,

החוק הוא טוב
אבל אנחנו יודעים כי החוק אינו טוב ,אם אדם משתמש בו כדין; לדעת זאת ,החוק לא עשה עבור אדם צדיק ,אבל לולס ,ממושמע ,לאחר ,עבור
החוטאים עבור החוטאים ,עבור טמא וחוטא ,לרוצחי של אבות ורוצחים של אמהות ,על  ,manslayersעבור  ,whoremongersבשבילם זה לטמא עם
המין האנושי ,עבור  ,menstealersעבור שקרנים ,שאומר אנשים ,ואם יהיו כל דבר אחר זה בניגוד דוקטרינת קול .אני טימותי 1:8-10

מה  Paulאומר מעל הוא כמו .הם אומרים; התורה מלמדת מי אחרת חוטא איזה חטא זה ,כך הם יכולים לעבוד לקראת הגאולה.
מי אימץ את מוסריותו של אלוהים כבר הם מעל החוק ,לחטוא זה בלתי אפשרי עבור אלה בעלי תורת אלוהים שנכתבה על ליבם ,מי
לחיות חיים מוסריים .אם לעומת זאת שלא לקחת .את החוק ואת המוסר של אלוהים ללב ,אז זה חשוב כי למדת את החוק ,אחר שאין
תקווה בשבילך.

שימו

לב :בקוד המוצג למעלה  Paulנותן להזכיר לאלה אשר לזהם עצמם .עם המין האנושי ,זוהי הפניה אל

הומוסקסואליות ואלו העוסקים בזה .כפי שאתה יכול לראות ,Paul ,דרך  ,Paulאלוהים מסתכל על פעילות זו בהיותו בניגוד קול התורה,
מה שאומר את המילה או המשפט של אלוהים.
אם בסגנון החיים שלך שתחליט לקיים יחסי מין עם אחרים של המגדר שלך ,אז אתה צריך להבין את זה אתה לעשות זאת
באופוזיציה ישירה לאלוהים .אם אתה המרה את פי האלוהים אז איך אתה מצפה תינתן הגאולה מאלוהים?
בזמן הזה כי אנ י חי ,ליברליזם( ,נביא שקר של השטן) ,מטיף כל זה טוב ,הומוסקסואליות מקובל ,אסור גינה או נחקר על-ידי
אחרים .עבור אחרים ,כגון ,לתת הוראות לגבי הרשע הומוסקסואליות ,הוא רשע בעצמנו ,ליברליזם מעודדת את החוטאים כדי לרדוף את.
ואני שונא את אלה נפגעים מעצם סגנון החיים של הומוסקסואל .זה כמה רחוק מאלוהים שהאנושות התאהב רק בכמה שנים קצרות.

אלוהים סולח שהכופרים
לפי הבשורה המפוארת של האל המבורך ,שהיה מחויב האמון שלי ...אני מודה במשיח ישוע אדונינו ,וטרף שאיפשר לי ,בשביל זה הוא ספר לי
נאמן ,מכניס לי המשרד; מי היה לפני מחלל שם שמים ,ו לצייד ורודף ,השתחררות :אבל השגתי רחמים ,כי עשה את זה  ignorantlyאמונה .אני טימותי
1:11-13

כי עשיתי את זה  ignorantlyאמונה ,מחזיקה מסר חשוב למי אתה מסונוור בבשורה שקרית של השטן ,מי מכן ללמוד
האלוהים האמיתי .אם חטאיך היו מחויבים בגלל הבורות שלך על האלוהים שלך במרים כי האלוהים הוא עדיין העליון ואז  .Paulהוא
אומר לנו כי מחילה היא עדיין אפשרי ,כי הוא עצמו קיבל מחילה.
דוגמה לזה יהיה מי בורות לשמור שבת ביום ראשון ,מי ולאחר מכן כאשר שמוצג נכון האלוהים ,להבין את חטאם ,בתשובה,
לבקש מאלוהים לסלוח להם ,אז אלו למי יש ,נפל משם שקריו של השטן ,המרה האמונה האמיתית כפי שהצטווה על ידי אלוהים.

כדי להושיע את החוטאים
חסדו של האל היה חריגה שופע עם אמונה ואהבה אשר במשיח ישוע .זה אומר נאמן ,ראוי  acceptationכל ,אשר במשיח ישוע בא אל
העולם כדי להושיע את החוטאים; מהם אני המפקדת .אני טימותי :14-15 1

ישוע אומר לנו כי הוא לא בא לגנות את העולם אבל לגאול ,המהווה דרך אחרת לומר את ישוע המשיח בא אל העולם כדי
להושיע את החוטאים .ישוע לימד על מוסריותו של אלוהים .ברגע חמושים עם החוטאים המוסריות של אלוהים ניתן כבר לא חטא,
צדקתו ,מתקבל .אלוהים אומר לנו כי רק הצדיקים ,ייכנס לגן עדן.
 Howbeitלמטרה זו השגתי רחמים ,כי בי הראשונה ישוע המשיח יכול שהשמן הלאה כל  ,longsufferingלדוגמת להם אשר צריך להאמין
להלן אותו לחיי נצח .אני טימותי 1:16

שאול היה חוטא ,כי הוא נרדף ,שגרם למותו של אלו שהלכו אחרי המילה של ישו ,אך באמצעות חסדו של אלוהים ,שאול הפך
 ,Paulעברה חוטא לכל אחד באמונה של המשיח .כי אלוהים נתן רחמים  ,Paulאז גם אנחנו מוצדקות את האמונה שיהיו לו רחמים על כל
אחד מאיתנו אם אבל נחזור בתשובה חטאינו.
חוויות חיים משלי ,אני מכיר אישה צעירה ,היה הומוסקסואל ,וחי ב  sinככזה במשך שנים רבות .ואז היא פגשתי אדם היא
מצאה אהבה ,ולא היה משוכנע באהבה שלו ,אז עזב את חיי החטא ,נשואה לאיש הזה ואת מאז היו ילדים ממנו .אני לא יודע אם זו היא גם
גיליתי את אלוהים ,לכן נסלח לה לשעבר דרכים רעות ,אבל העובדה היא התחרט לעצמה ,לבעלה ,נותן לי מקווה כי היא גם התחרט
לאלוהים.
אני יודע כל מה .אלוהים .-אלוהים הראה לי ,כי אם זה נשים צעירות ואטחב ,למעשה ,לא רק במילים ,שאלוהים יסלח לה אם
היא אחרת צדיקים המוסריות ,הפולחן לאל .כמו עם אותה ,אז זה יכול להיות עם כל מי שחטאתי בעבר ,אבל תסתכל באלוהים למחילה.
פעם שאלו אותי על-ידי אחרים ,מה דעתי על הומוסקסואלים היה ,אמרתי מי ביקש ,כי לדעתי היה חסר ערך ,שהיה זה דעת האל
חשוב ,ואז הסברתי את זה אשר אלוהים הראה לי בנושא זה .אני מתנתו לגבי המילים שלי היתה השפעה כלשהי על האנשים האלה מי
שאל אותי ,אבל אני תמיד תקווה ,כי אחד יכול ובכך היה להינצל מן החטא.
כעת בפני המלך הנצחי ,בן-אלמוות ,הבלתי-נראה ,האל החכם רק להיות כבוד ותהילה לעד לעולם ועד . .אמן .אני טימותי 1:17
תשלום ביצעתי לקריאתי ,הבן טימותי ,לפי הנבואות אשר שקדם וישמרך ,כי על ידי אותם  mightestמלחמה לוחמה טוב; האמונה החזקה,
ורצונות טובים; אשר חלקם יש לכלוא בנוגע האמונה הפכו טרופה :אני טימותי 1:18-19

למרות  Paulשלח את מכתבו אל טימותיוס ,זה באמת לכל הילדים של אלוהים ואת מי יהיה הבנים לאלוהים למי מיועד המכתב.

להיות מלפני אלוהים
אני ולהתפרק לכן ,קודם כל ,תחינות תפילות ,ויציל משחת ,מתן תודה ,להיעשות לכל האנשים; על מלכים ועל כל הנמצאים ברשות; כי אנחנו
עשויים להוביל חיים אוהב שלום ושקט כל מתן תורה ,כנות ,בשביל זה הוא טוב ומקובל בעיני האל המושיע שלנו; מי יהיו כל הגברים כדי להינצל,
מתקרב הידע של האמת ,כי יש אלוהים אחד ,מתווך אחד בין אלוהים וגברים ,האיש במשיח ישוע; מי נתן את עצמו כופר עבור כל ,כדי להיות העיד בבוא
הזמן .אני טימותי 2:1-6

המילה "להטיף" מוגדרת בתור :מבקשים או לעודד.
המילה "בתפילות" מוגדרת כ:
 -1ערעור שבוצעו מישהו בעל סמכות,
 -2כדי להגיש בקשה.
 -3כדי להפוך עתירה,
 .4לתת תפילה לאלוהים .
מה  Paulאומר לעיל ,נמצא כי הוא מעודדת כל אותנו ,אך במיוחד אלה ברשות ,לתת תפילה ובקשה .אלוהים ,לתת לנו הכוונה
בחיים ,ברוח .אם אנחנו קרוב לאלוהים תחינות כזה להתרחש לעיתים קרובות ,ואז נדע שלווה ואושר.
 Whereuntoאני הוסמך מטיף ,שליח( ,אני דובר אמת המשיח ,ו לא; תשקר) מורה בה וריטי ואמונה .אני טימותי 2:7

המילה וריטי אומר :איכות אמיתית או אמיתי ,הצהרה או עקרון המקובל כעובדה .לכן Paul ,רוצה שאנו חיים האמת מתוך
ידיעה ואמונה ההבטחות של אלוהים ,וכי באמצעות תחייתו של ישוע ,חיי נצח הם השגה.

בגדים של שפלים
ולכן יעשה כי הגברים מתפללים בכל מקום ,מרימים ידיים הקדושה ,ללא זעמו ולפקפק .באופן דומה גם נשים מעטרים את עצמם בהלבשה
צנועה ,עם  shamefacednessשל פיכחות; לא עם לאלמנות או זהב ,פנינים ,או שנזכר אבל מה  becomethנשים שבעזרתו מתן תורה עם מעשים
טובים .אני טימותי 2:8-10

 Paulהופך שוב הדוגמה של נשים בהתעקשו כי הם לובשים לבוש רגיל ללא עיטור ,אבל לדעתי שזה חל גם גברים .הבגדים
שאת לובשת הן נוגעות אלוהים ,או לא את הסובבים אותך מושכת צריכה להיות הדאגה האחרונה שלך .זה לא איך אתה נראה כי מה
שחשוב ,בגלל המראה הם גאווה ,אבל אלוהים שופטים אותנו על מה .ליבנו וזה אמור להיות מה אלוהים חושב עלינו שחשוב לנו ,לא מה
אנשים אחרים חושבים.

אני חייב להודות ,כי אני נהנה לראות את .אשתי כאשר שהיא מפעילה על הלבוש .אטרקטיבי ,עיצבה את השיער שלה באופן
שידגיש את היופי הטבעי שלה ,אז אני מניח שאצטרך עוד פעם מסכימים עם  Paulעל זה.
למרות ,זכור ,זה בשביל השמחה שלי זה אשתי שמלות ,לא בשביל מה האחרים חושבים עליה .אולי זו הסיבה המוסלמים
דורשים כי הנשים שלהם להסתיר את עצמם מן הציבור ,לשמור על היופי שלהם עבור רק את בעלה של העין ,אמנם אני רואה את זה
בתור אקסטרים ,לא סולח על זה עבור הקדושים של אלוהים .כפי שכבר ציינתי ,אולם הלבוש הצנוע אמור להחזיק נכון לגבי גברים כמו
גם לגבי נשים.
מדי השמלה של האיימיש מופיע להיות הכי קרוב לזה המתאר  Paulעבור גברים ונשים כאחד ,למעט איפה העבודה שהם עושים
גורם כזה לבוש חם או לא נעים .הלבוש שלכם לשקף האקלים בה את גרה כמו גם סוג העבודה שאתה מבצע .זה לא ,שאחד מתאים לכל
בגד .רק זכור כי צניעות זה החוק ,בזבזני ולא נועז הלבשה הם לא יותר מאשר יהירות.
זוכר :סקס כל זה חטא להציל כי בין בעל ואשתו; לכן ,אנו חייבים להתלבש צנוע עם בגדים לא לגרום הפיתויים מיותר
מאחרים לראות אותנו .יש מקום לכל דבר ,זה רק הולם במקום הזה .לדוגמה ,בחיי היומיום שלנו בעבודה או בבית הספר ,נלביש לכיוון
אחד ,בעוד אם נלך לחוף הים לשחות ,אנו מתלבשים בצורה אחרת .לא תלבשי את השמלה שלך אל החוף ,אתה לא צריך ללבוש הבגד
לבית הספר או לעבודה ,אך בכל המקרים ,צניעות צריך לגבור.
אלוהים ברא איש ואישה האופן שבו הם נמצאים ,ולכן הצורה האנושית אינה החוטא ,רק הדרך בה כל אחד להציג את עצמנו
במקום ציבורי יכול להיות חוטאים או לא על פי הלבוש שאנו לובשים.

נשים בדממה
האשה ללמוד בשקט עם כל הושמע .אבל אני סובל לא אישה ללמד ,ולא לתפוס סמכות על האיש ,אבל כדי להיות בשקט .אדם היה הראשון
הקים אז איב .אני טימותי 2:11-13

 Paulיש זה לא נכון; ראיתי את זה פעם נוספת השתקפות של דעות קדומות של  .Paulאלוהים אומר לנו סיפור אחר בדבר
הקמתה של האדם על פני האדמה.

זכריים ונקביים
אז אלוהים ברא את האדם בצלמו ,בצלם אלוהים ברא הוא לו; זכר ונקבה שנוצר הוא אותם .בראשית 2:27

אתה מבין ,האדם הוא בלשון רבים ,הפניה המין ,ולא למין .זה אומתה כאשר אלוהים אומר לנו שהוא ברא אותו; זכר ונקבה
שנוצר הוא אותם .אתה רואה? אלוהים ברא את האדם על היום השישי של הבריאה ,האדם הוא גם זכר וגם נקבה ,אחד שלא הגיע לפני
האחר.
את רוב אם לא כל הדתות להחזיק אנשים נעלים לנשים יש הכל עם הזכרים צריכים לשלוט על ותשלטו נשים .אני מחשיב את
זה היבט בבשורה שקרית של השטן ,לא של מכתבי הקודש של אלוהים .כפי שאמרתי שוב ושוב ,דברי האל העליון ,אם אתה מוצא משהו

לא כתוב בתנ ך ולא הוכח להיות דבר האלוהים ,אז עליך לקבל אשר מדוברת על ידי אלוהים בתור האמת ואת דחה את אשר לא ניתנת
תמיכה על ידי דבר האלוהים.
 .מצאתי כלום בכתבי הקודש שבו אלוהים מראה כזה הטיה נגד נשים ...כאשר אלוהים מפנה לאדם כמו להיות הבנים שלו ,זה
לא אומר כי הוא נותן העדפה למין הגברי ,אבל בתור המילה אדם מייצג שני המינים ,אז האם גם בנים .בכל פעם בתנ ך במקום לראות
מילים מראים כי אישה הוא נחות או כפופים לאדם ,המילים הן לא דבר האלוהים אבל דעת ודעה קדומה של המחבר.

אדם היה הראשון
זה נכון כי אדם נלקח איש והיה הראשון יתבצע נפש חיה ,אבל אלוהים נתן איב אדם צריך לקחת את אשתו ,זה ברור כי השניים
הפך בשר אחד בנישואין ,נפרד .לי זה אומר שאלוהים לא נותן העדפה אחד מעל השני.

אין בעלים ונשים לא
ישוע אומר לנו כי בתחיית המתים יהיו אין בעלים ונשים ,זה יהיו נישואים ,אין שנתנו לנישואים .אם אין נישואים ,אז לא יכול
להיות בלי סקס ,עבור כל יחסי מין מחוץ לנישואין הוא חטא .אם אין סקס ,ואז יהיה שם אדם ויהיה מגדר אין כל משמעות .סקס הוא
היבט של מינים ההולדה ,כאשר אנו חיים לנצח ,מה יש לנו כדי להתרבות?

אין הכשרה של המגדר
כפי שיש שציינתי לפני הקדוש של אלוהים הוא קדוש כי הם מאמינים ההבטחה של תחיית המתים ולא כתבו חוקי האלוהים על
ליבם .במשחק הזה יש אין הכשרה של המגדר; לכן שניהם שווים כי שניהם הם של גבר

איב הולך שולל
אדם היה לא שולל ,אבל האשה מרומים היה עוונותיהם .למרות שהיא תהיה אפשרות לשמור בדרך ההורות ,אם הם ממשיכים באמונה ולא
הצדקה וקדושה בשתייה .אני טימותי :14-15 2

 .כן ,זה היה בערב מי היה שולל ע י השקרים של השטן ,אבל איפה בתנ ך אלוהים נותן כחלק עונשה כל הנשים ולכן חייב להיות
העבדים הגברים? העונש היחיד אשר אלוהים כופה על ערב ועל כל הנשים אחריה ,היא הכאב קשור לידה .כי זה העונש ניתנה על ידי
אלוהים ,למה יש גברים ניסה למקם את עצמם הדומיננטיות של נשים באמתלה כי אלוהים חפץ זה ,כאשר הוא אלוהים לא נתן שום מצווה
כזו? נדבר על מכניס מילים לפיו של אלוהים . .את זה שאני רואה בתור דוגמה טובה בבשורה שקרית אם השטן יכול לגרום dissention
בין גבר ,אישה ,או בעל ואישה ,ואז החברה לא תצליח ,האדם יחזרו הדרכים של בעלי החיים ,וזה כל שהשטן רואה אדם.

זקני הכנסייה
 .זה אמיתי ,אומר",אם גבר רצונות המשרד של בישוף desireth ,הוא עבודה טובה .בישוף .אז חייב להיות ללא רבב ,בעלה של אשה אחת ,על
המשמר ,פיכח ,על התנהגות טובה ,בהתחשב להכנסת אורחים נוטה ללמד; אני טימותי 3:1-2

פוליגמיה
 Paulמבהירה את זה פוליגמיה אינו קביל למילים שלו" ,בעלה של אשה אחת ",אלוהים נתן לאדם לקחת לאישה רק בערב ,וזה אומר כי
אלוהים מסכים  ,Paulכי יש רק אחד מבני הזוג ,יש יותר הוא לא רק פוליגמיה ,אלא גם בניאוף ,שאומר לי את אלה של המורמוני או דתות מוסלמים
לאפשר לאדם יש יותר מאישה אחת הן דתות כוזבות .אם הדת שלך אינו מקובל על אלוהים אז אתה לא אלוהים .אם אתה לא אלוהים ,אז מי זה שאתה
נותן פולחן לקבר? כברירת מחדל ,אתה נותן סגידה לשטן.
אני בטוח שרבים מכם תפנה אל התנ ך אומר כי אברהם היה יותר מאישה אחת כפי שעשה יצחק ויעקב ,אבל זה לא לגמרי נכון .היה להם
אישה אחת ,אחת הם נשואים מבחינה חוקית ,אבל הם גם לקח פילגשים טופלו כמו נשים ,אבל לא היה לי את אותו עומד בתור אשתו הראשונה.
הדוגמה של אברהם מראה איך אלוהים מחשיב את אשתו על הפילגש .בני בכורי של אברהם ,ישמעאל ,היה הבן של פילגש לא שרה אשתו.
כאשר יצחק נולד ,אלוהים אברהם בכפייה אמו של ישמעאל וישמעאל בנו בכורי ,מביתו .זה מראה שזה הבן של האישה שאלוהים נותן העדפה ולא על
פילגשים.
עם קודיפיקציה לחוק בצורה של עשרת הדיברות להיות רשום על שתי טבלאות של אבן ,אלוהים הבהירה כי אין לאישה אחת בלבד לאדם
אחד ,כל השאר הם ניאוף.

ישר מבחינה מוסרית
לא לתת יין ,סטרייקר .לא ,לא חמדן של משוריינים מטונף (רווח בעושר); אבל החולה ,לא של ריב ומדון ,לא החמדנים; זה  rulethטוב הבית
שלו ,שיש ילדיו הושמע עם כל הכובד; אם אדם יודע איך לשלוט ביתו ,כמה טוב הוא לדאוג כנסיית האלוהים? אני טימותי 3:3-5
איכויות אחרות ,על המשמר ,פיכח ,של התנהגות טובה ,וכו ' מתייחס כאחת שגרה על ידי המוסר של האל .זה רק הגיוני .אם תבחרו מנהיג
בקרב הקהילה שלכם ,אותו מנהיג צריך להיות אחד מעמדו המוסרי הגבוה ביותר ,ללא אשם; עוד איזה סוג של הוראות שהם יתנו?

משכילים בכתבי הקודש
לא טירון ,שמא להיות מורם בגאווה .הוא נפל לתוך הגינוי של השטן .יתר על כן הוא חייב להיות דו ח טוב מהם בלי; שמא הוא נפל לתוך
תוכחה הסנייר של השטן .אני טימותי 3:6-7

מה  Paulאומר זה ,אם אתה רוצה להיות בעמדה של הרשות על קהילה המורכבת הקדושים האלוהים .אתה בטח הקדוש של
אלוהים את עצמך .כל מה מהמאפיינים האלה כי  Paulנותן רשימה כדי היותו לא ראוי הבכור הכנסייה אינם באותה מידה התכונות של
הקדוש של אלוהים .זה תלוי הקהילה כאשר הם בחרו את המנהיגים שלהם ,לבחור אנשים שאינם צדיקים לפני אלוהים קודם ,ואז נותנים
התחשבות מאפיינים נוספים הם או אולי אין זה יעשה להם טוב מנהיגים .אם זמן זה הוכיח כי הם אינם מאמינים בכך הדוגמה על ידי
ישוע ,הם להסירם עמדותיהם של הרשות.

בקודש
באופן דומה המשרתים בקודש בטח קבר ,לא  ,double-tonguedלא ניתן ,יין ,לא חמדן של משוריינים מטונף; מחזיק את המסתורין של
האמונה הטהורה המצפון .אני טימותי 3:8-9
ולתת אלה גם הראשון להוכיח; אז תן להם להשתמש במשרד של כומר ,מצאו להיות ללא רבב .אני טימותי 3:10
אפילו אז את נשותיהם ודאי חמורה ,לא  ,slanderersפיכח ,המאמינים בכל הדברים .תן את המשרתים בקודש להיות הבעלים של אשה אחת,
פסק הדין את ילדיהם ואת בתיהם טוב .אני טימותי 3:11-12
משום שהם בהם השתמשו המשרד של כומר טוב לרכוש לעצמם תואר טוב ,בעלת תעוזה גדולה באמונה אשר במשיח ישוע .אני טימותי 3:13

מה  Paulאומר כאן היא לא רק זקני הקהילה צריכה להיות קדושים כי הנשים שלהם להיות גם צדיק ,עוד זקני להידחות בשל
נשותיהם .אני מחשיב את זה נכון של נשים ,גם אם נשים צריך לעלות בעמדה של סמכות בענייני הקהילה ,אך בעלה מוכיח לא להיות של
האמונה ,ואז הנשים גם לדחות כמנהיג של הקהילה.

