כתביו של Paul
פרק 11
פעמים האחרון ,אחרית הימים
רבים תצא מנמל האמונה
עכשיו הרוח  speakethבמפורש ,כי בזמנים האחרונים שכמה טוב יוצאים מן האמונה ,נותנת הקדישה כדי לפתות רוחות ,דוקטרינות של שדים;
דובר שקרים צביעות; יש את המצפון שלהם צרובה עם ברזל חם; אני טימותי 4:1-2

האמור לעיל יכול להיות כנבואה מאת  ,Paulאבל הוא נותן קול שאינו ישו דיבר על כך שזה למעשה אחת הנבואות של ישוע.
אני רואה את זה כמו שיש לעבור .לא רק בזמן שלי אלא בדורות האחרונים.
זכור :זה מדבר על אלה אשר מוגדרים את הקדושים של אלוהים ,וכי הם או ילדיהם ירחיקו את ,על פני תקופה של זמן ,פולחן
האמיתי של אלוהים על ידי בבשורה שקרית של השטן .זה היה נכון לגבי הישראלים הראשונים שהגיעו ממצרים עם  ,Mosesכפי שהיה
נכון של הנוצרים הראשונים.
מאתיים השנים הראשונות לאחר  ,Mosesבני ישראל נשאר נאמן לפולחן האל כפי הטיף להם על ידי  ,Mosesאבל אז הם
התחילו לשלב שיטות ורעיונות פגאני .אמונתם אשר מובילות אותם פולחן האל האמיתי.

אנטיכריסט המלחמות נגד הקדושים
ניתן לראות זאת גם היותו נכון של הנוצרים הראשונים .מאתיים השנים הראשונות אחרי ישוע ואת החיים של השליחים,
הקדושים של אלוהים נשאר נאמן פרחו בתוך האימפריה הרומית ,גדל מספרים מעל כל דור .זה לא היה כי הקדושים של אלוהים בסופו
של דבר איבדו את דרכם ,כפי שהיה עם היהודים ,אך כי כוח חדש התעוררו עולמו של האדם ,דת אנטי המשיח ,אשר לא רק הטיף
קללות ,אבל דרך כוחה כמו מדינה ריבונית ,כמו גם להיות דת שקרית ,זה נרדפו כל מי ייתן סגידה לאלוהים כפי פיקד .בדרך זו,
אנטיכריסט עם העוצמה ואת תמיכתה של הקיסרים רומן ,החלה מלחמה שיטתית על הבשורה של האל ,דרך הפחדה פיננסיים ,עינויים
ומוות ,גרימת אלה שסירבו לוותר את עבודת האלוהים לברוח אל המדבר ,כדי להתרחק הכוח של הכנסייה של רומא אשר הוא צורר
המשיח.
אז אתה מבין שהנוצרים הראשונים לא התרחקו אלוהים ,אלא משום שהם נרדפו קשות הם נאלצו לברוח האזורים התרבותי של
האימפריה .כאשר מי כיצור אלוהים ציווה שמאל ,שם היו רק לשקרים של אנטיכריסט שנותרו ,אז כל הדורות הבאים הייתה רק השקרים
האלה לשפוט לפי ללא גישה אל האמת ,אפילו שבתנ ך הוצא אל מחוץ לחוק על ידי הכנסייה של רומא .פלא קטן ,אלה של הדורות

הבאים ,שנקראים כריסטיאן חושב שאכפת להם תפילה אמיתית לאלוהים ,כשיש להם שום ידע על דבר האמת של אלוהים ,עד עכשיו,
בימים האחרונים.

מסתפק להתחתן
אסר להתחתן ,מפקד שבשלה בשרים ,אשר ברא הגולמיות שיתקבל עם חג ההודיה מהם להאמין ולדעת את האמת .עבור כל יצור של אלוהים
הוא טוב ,ולא שום דבר כדי להיות סירב ,אם זה שהתקבלו עם חג ההודיה :עבור זה הוא קידש על ידי המילה אלוהים ותפילה .אני טימותי 4:3-5

ההפניה היחידה שאני רואה של מסתפק להתחתן יש לעשות עם הכנסייה של רומא ,להתיר נישואים מעורבים .עד היום,
הכנסייה של רומא מקמט את מצחו על שני אנשים שונים של הגזע להינשא .זו מדיניות של שמירה על הגזע הלבן ,לבנה ,המרוץ שחור,
שחור ,מרוץ אסיאתי ,אסיאתיות ,וכן הלאה .אני רואה זה כמו גזענות ,דרך יצירה של הקרע בין הגזעים ,לשם יצירת חיכוך ,חוסר אמון,
קנאה בין אדם מחלקים שונים של העולם ושל מנהגים חברתיים שונים.

ישוע מדבר על גזענות
כאשר דיבר ישוע של בעל כעס לשכן ללא סיבה ,וכי לשם כך היה שווה להרוג מישהו ,היה זה של גזענות אשר התייחס.
 .אבל אני אומר לכם",כי מי שצריך הוא כועס על שלו אח ללא סיבה יהיה בסכנה של פסק-הדין :יומת אומר לאחיו ,Raca ,יהיה
בסכנה של המועצה ,:אלא יומת אומר",אתה טיפש",האם יהיו בסכנה אש גיהינוםMatthew 5:22 .
גזענות מוגדר השנאה של מישהו משום סיבה אחרת .חוץ מזה הם שונים ממך .תפיסה זו היא באופן ישיר תורתו של ישו.

הבריון של ביה ס
ההערות של ישוע היו מבוססות על הפעולות הבאות:
 Striveלא עם מישהו בלי סיבה ,אם הוא עושה לך שום נזק .מקנא לא דיכוי ,בחרו ' ללא ' הדרכים שלו .פתגמים 3:30-31

המילה " ",Striveמוגדרת בתור :להתאמץ כדי להלחם נגד משהו או להתחרות בנחישות נגד מישהו או משהו.
בתוך מילים אחרות ,להיות בקונפליקט עם מישהו בלי סיבה ,הוא להכניס את הסיכון של דין האל.
דיכוי כפי שמוזכר לעיל מישהו שמשתמש הפחדה או הדרכים של בריון נגד מישהו אחר ללא סיבה אחר ממה שיש להם שנאה
גם כאשר אין סיבה לשנאה .
דוגמה לכך היא הבריון של ביה ס ,מי להתנשקות מרתיע ,שלועג ודוחפת סביב אחרים .אם את מאשרת את פעולות אלה של
הבריון ,ואז אתה באותה מידה בריון ,והם הם לחטוא נגד דרכים של אלוהים ,ישוע ,מי לימד כי אנחנו צריכים לאהוב את השכן שלנו ,לא
לשנוא אותם.

אכילת בשר
כמה טוב יוצאים מן האמונה ,מפקד שבשלה בשרים ,אשר ברא הגולמיות שיתקבל עם חג ההודיה מהם אשר להאמין ולדעת
את האמת ,המתייחס הטפה על ידי כמה דתות( ,השביעי אדוונטיזם יום ,להיות דוגמא מובחרת) ,כי נותנים הפולחן הנכון לאלוהים עליך
להימנע מאכילת בשר .דת זו מעודדת צמחונות היבט נדרש של לסגוד לאל .כפי שניתן לראות מה  Paulכתב את הרעיון הזה של נמנעת
אכילת בשר מקדמים כמה טוב יוצאים מן האמונה  ,והוא השקר של השטן ,לא היבט של פולחן לאל נכון ותקן.

על ידי אלוהים
 Paulממשיכה להצביע על חוסר הסכמתו של אלה המטיפים נגד אכילה של בשר ,עם המילים הבאות .עבור כל יצור של
אלוהים הוא טוב ,ולא שום דבר כדי להיות סירב ,אם זה שהתקבלו עם חג ההודיה :עבור זה הוא קידש על ידי המילה אלוהים
ותפילה .בקיצור ,את אשר נאמר על-ידי אלוהים וגם להיות טוב זה טוב ,להטיף אחר ממה שאלוהים דיבר להטיף השטן שקרים.
ויאמר אלוהים אל  Mosesואהרון ,אומר להם מנוחת עולם",דבר אל בני ישראל ,אומר ' ,אלה הם החיות אשר אתם תאכלו .בין כל
פעימות הנמצאים על כדור הארץ ".ויקרא 11:1-2

אלה המטיפים נגד זה אשר ציווה אינם של אלוהים ולא לתת פולחן לשווא.

התקבל עם חג ההודיה
 Paulמשתמש במילים "התקבל עם חג ההודיה ",כדי לציין כי עלינו לתת תפילה לאלוהים כדי להתקדש וברך את האוכל
שאנחנו עומדים לקבל ,רק למקרה זה בשר מן הקרבה פגאני ,וכן בשר זה היה במקור מנעו ממני את החיות האלה .אנחנו צריכים לאכול
לבין אלה אשר אלוהים אסר במפורש שאנחנו לא אוכלים .בעלי חיים אלה ניתן למצוא את הפסוקים הבאים :ויקרא . 11:1-47
 Paulואז אומר לנו :עבור כל יצור של אלוהים הוא טוב ,זה אומר .זה ,זה לא מה שאנחנו אוכלים זה לטמא את הגוף ,אבל זה
מה שאנו מדברים הלאה מן הפה ,בצורה של שקרים ושנאה ,לטמא את הגוף.
 .זה מסיבה זו הסיבה שצריך לתת תפילת הודיה לפני כל ארוחה ,כדי לאפשר אלוהים לקדש את הארוחה לפני שאנו צורכים,
עבור ,לא משנה מה אתה אוכל ,אם זה קודם מבורך על ידי אלוהים ,זה האלוהים ולכן ללא חטאים.

השרים של האלוהים
אם אתה שם את אחיהם הזיכרון של הדברים האלה ,ואתם תהיו שר טוב של ישוע המשיח ,ניזונים למעלה במילותיו של אמונה ושל התיאוריה
טובה whereunto ,שאלף  hastהשיגו .אני טימותי 4:6
אבל מסרב מעשיות טמאות וישנים הרעיות ,לממש את עצמך במקום עד מתן תורה .עבור התרגול הגופני מפיקים מעט :מתן תורה הוא רווחי
בפני כל הדברים ,שיש להם הבטחה של החיים זה עכשיו ,זה הקרבה .אני טימותי 4:7-8

זה הוא אומר נאמן ,ראוי  acceptationכל .עבור ולכן אנחנו העבודה והן לסבול ביקורת ,כי אנו סומכים על האל ,מי מושיעה של כל בני
האדם ,החי במיוחד של אלה אשר מאמינים .אני טימותי 4:9-10

מלמדים את תורתו של ישו
הדברים האלה פיקוד וללמד .אל תניח לאיש מתעב נעוריך; אך הינך דוגמא של המאמינים ,ב ,word -בשיחה ,צדקה ,ברוח ,באמונה,
טהורות ...אני טימותי 4:11-12

זה באחריות של הדור המבוגר כדי להעביר את דרכיו של אלוהים כפי שלימדו על ידי הוריהם ,אל הרצון דור חדש .לא ,בגלל
בורות ,לזהם את האמונה עם מסורות שווא ,פרשנויות.
אלה של הדור המבוגר ואלה ולמד את תורתו של ישו ,חייב להיות דוגמה לדור החדש בכל הדברים החושפת את צדקתן ודיבר
טוב של המילים אשר ישוע .כאשר הדור המבוגר מצליח לוותר על אמונתם ,הוא כאשר האנשים מתחילים לאבד את המראה של אלוהים,
כך מתפתים ע י השטן.

לתת נוכחות קריאה
עד שאני מגיע ,תן נוכחות כדי לקרוא בלשון התוכחה ,על התורה .להזניח לא המתנה זה בקרבך ,אשר ניתנה לך על ידי הנבואה ,עם סמיכת
הידיים של הכומר .אני טימותי 4:13-14
כמו שיש כבר שאימצו במהלך הכתיבה בדף אינטרנט זה ,זה הכרחי כי אנחנו לחנך את עצמנו בדבר אלוהים ,ואת זה יכול להיעשות רק אם
אנחנו לקרוא וללמוד את המילים שכתוב בתנ ך.
קריאה היא אבן הפינה לחינוך ,חינוך מוביל ידע ,וידע להבנה ,כל אשר נדרש כדי למצוא את אלוהים.
מדיטציה לדברים אלה; לתת את עצמך לחלוטין אליהם; כי רווחים מלכותך עשוי להופיע לכל .לשים לב לך ,ואני אשא את התורה; להמשיך
בהם :עבור עושה את זה אתה ואזי שניהם להציל את עצמך ,ואת אותם לשמוע אותך .אני טימותי 4:15-16

"דוקטרינת"  Paulהדוברת של זה תורתו של המשיח ישו ,אשר כוללים את כל הספרים של התנ ך ,כי תורתו של ישו בתור
הבסיס שלה ,כל שאלוהים ציווה ,הורה מן ההתחלה מתחילה עם אדם וחווה.
המילה " ",Meditateמוגדרת בתור :להתרכז עליו משהו ,לחשוב היטב על משהו ,כדי לתכנן לתת שיקול דעת לגבי משהו .
 Paulשימושים במילה " ",Meditateקרדיולוגים לנו את הצורך לא רק לקרוא בתנ ך אבל כדי לתת שיקול של מה שקראנו
בכוונה על צובר הבנה.

כל הכבוד ,הבסיס לאהבה
מכבד את הזקנים
לנזוף לא אדם מבוגר ,אבל להפציר בו בתור אב; הגברים הצעירים כמו אחיהם; הנשים אלדר כמו אמהות; הצעיר כאחיות ,עם כל טוהר .אני
טימותי 5:1-2

זה הולך יחד עם המצווה השנייה של ישוע" ,אהוב את שכנך כפי שהגדרת אותם אוהב אותך" .כאשר אתה נותן כבוד לכולם,
אתם תראו את האהבה שלכם לכל  .זה כמו אלוהים ,באיכות הזו תהפוך "אחת עם אלוהים".
המילה " "Entreatמוגדרת בתור :לטעון עם מישהו ,להפציר של מישהו ,להתחנן משהו של מישהו ,להפציר משהו של מישהו,
לשאול או לבקש משהו ממישהו .
כדי " "Entreatמישהו כמו אבא שלך ,היא להראות כבוד לחוכמת ואת עצות למישהו כמו אתה עם אביך .איזו דרך טובה יותר
מאשר להראות כבוד לזולת יותר כדי לתת להם את אותו כבוד היית אבא שלך או אמא?

הסמכה
אני שוב חייב לתת הכשרה לתגובות האלה מאת  Paul .Paulשל ההנחה כי הם אלה אשר הם בעמדות סמכות ומנהיגות( ,ה-
 ,)Eldersצדיק וטהור ,אבל ההיסטוריה מלמדת אותנו זה לא תמיד המקרה .זה דבר אחד .כדי להתייחס לכל אחד ,עם כל הכבוד ,אבל
מסכימה עם פסק דין עשה שגיאה צריך לטפל .כדי לאפשר שגיאה להמשיך היא לתת מזון לדרך של השטן.
כל הגברים ,אפילו הצדיק ביותר מאיתנו ,הם נוטים שגיאה ,הוא נדרש של ישוע שאנחנו נראה שהאהבה שלנו אל אחינו כפי
שיהיה לנו אותם להראות את האהבה שלהם ,לכן ,אם אח ,אפילו זקנת נראה בטעות ,זו האחריות שלך לציין את השגיאה ,בכבוד רב כפי
שהאדם מגיע  ,באמצעות כתבי הקודש של אלוהים כמו האסמכתא שלך.
התפקיד הנכון של הקדוש של אלוהים היא ללמוד ,לציית ,אז תטיף לאחרים את תורתו של ישו .אם מישהו ,אפילו אלדר ,הוא
ראה את היותו בטעות ממה שאתה יודע להיות האורח האמיתי של ישו ,ואז זה האחריות שלך כדי להראות כי .החונך ,בכל שאר הקהילה
השגיאה ,באמצעות כתבי הקודש כדוגמה שלך הוכחת השגיאה.

כבוד אלמנות אכן
אלמנות כבוד אלמנות אכן ,אך אם כל אלמנה יש ילדים או אחיינים ,תן להם ללמוד קודם כדי שהשמן אדיקות בבית requite ,הוריהם :כי זה
טוב ומקובל לפני אלוהים .אני טימותי 5:3-4
המילה" ,ואכן ",מוגדרת כ:
 -1מילה זה מוסיף נקודה ,הרוויח.

 -2נותן דגש נוסף לאחר תיאורי מילה או ביטוי,
 -3מבטא הפתעה או סקרנות ,או חוסר אמונה של משהו.
הגדרות אלה הן כולן נכונות ,אך כמו בשימוש הפסוק לעיל מאת  ,Paulהמילה "אכן כן" פירושה:
 -1למעשה,
 -2במציאות,
 -3למעשה,
 .4בפועל,
 . -5למען האמת,
 .6לאמיתו של דבר נתון תמיכה על ידי ראיות .
כדרך להבנה טובה יותר המילה "ואכן" ללכת המשמעות של המילה שורש" ,מעשה ",אשר מוגדר כ:
 -1מעשה מכוון או עבודה,
 -2פעולה באופן כללי ,במיוחד ככל שתיאוריה דיבור.
כשאתה עושה משהו "ואכן" ,תעשה את זה האמת ,האמת ,כגון הפנו את העוסקים לבצע משהו .הקדוש של אלוהים אכן ,משמע כי לקחתם
את הזמן והמאמץ כדי לחנך את עצמך על תורתו של ישוע המשיח ,צוברת הבנה כל כך את עשרת הדיברות כלומר ולהחיל.
כשאתה קורא לעצמך הקדוש של אלוהים ,אך לא למעשה לקחת את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ולהבין ,אז אתה לא קדוש אכן אבל במילים
בלבד ,וככאלה אינם באמת הקדוש של אלוהים.
לכן ,מה  Paulאומר לעיל היא ,אישה של הקהילה שלכם ,היא אלמנה ,למעשה ,למען האמת ,ראוי הסיוע שלנו ,אך אם יש לה ילדים או
אחיינים ,זה הם צריכים לראות לצרכים של האישה לפני כל הקהילה יהיה מעורב.
בדרך זו ,הקהילה מלמד כבוד למשפחתו של האלמנה ומראה כי זוהי חובתם של בני המשפחה לראות לצרכים של האלמנה לפני שהיא
הופכת מחלקה של הקהילה . .זה ההפך המוחלט הליברליזם המטיף.
זה  Paulהוא מטיף הדיברה החמישית ,לכבד את אמא ואבא ,שכן יש הרבה יותר משמעות כי רק נותן לכבד את אביו ואמו ,אך חלה על מתן
הכבוד כל מי הקדושים של אלוהים ,ואלה שיש להם פוטנציאל להפוך הקדושים של אלוהים.

אכן אלמנה
עכשיו היא אלמנה אכן ,ויש שומם trusteth ,באלוהים ,ולא  continuethתחינות ותפילות יום ולילה .אני טימותי 5:5
אני מניח כי  Paulנותן הגדרה של ואכן אלמנה ,בתור מישהי שהיא חסרת כל ,הן מבחינה נפשית והן מבחינה כלכלית.
אבל היא מתה בזמן היא חיה  #זה שישו בהנאה .אני טימותי 5:6
בפסוק זה Paul ,משתמש ההנאה  wordמזהה לגבי אם היא אלמנה אכן או לא .לכן חשוב שננסה להבין איזו הגדרה שנותן  Paulלמילה
הזאת.

המילון מגדיר את המילה "הנאה" כמו:
 -1הרגשה של אושר ,עונג או סיפוק,
 -2סיפוק של החושים ,בעיקר הסיפוק המיני.
 -3בילוי ,הרפיה או שעשועים ,במיוחד לדעתי עבודה או משגרת היומיום-
 .4משהו סיפוק ,מקור של אושר ,שמחה או שביעות רצון.
מה לפרש  Paulאומר אם האלמנה הוא שמח או העליז של פטירת בן הזוג שלה ,אז היא לא אלמנה במעשיה ,והיא ולכן לא ראוי של רחמים
או נדיבות של האחרים של הקהילה ,אבל אם היא אלמנה אכן ,והיא היא חסרת כל לעשות בעלה של עובר ,אז היא הראוי שלנו חמלה ונדיבות.
אף-על-פי  Paulמשתמש האלמנה כדוגמה ,בעיקר בגלל ,כי נקודת זמן ,אישה ללא התמיכה של אדם יישאר ללא קורת גג ,עוני ,אבל זו גם
מחזיקה  trueשל גבר שאשתו מתה ,ואין לו אפשרות לפרנס את עצמם.
אם אף אחד ,מי הוא חבר הקהילה שלנו ,הופכת חסרת כל ,עקב מותו של בן משפחה או עקב בעיות בריאות ,אז זה רק צדיק כי אנו,
המסוגלים ,צריך לסייע שלנו אח או אחות ונכונה.

 .המשפחה קודמת לכל
הדברים האלה לתת האחראי ,שהם עשויים להיות ללא רבב .אני טימותי 5:7
לתת האחראי",לה את אותה משמעות כמו" לתת אחריות " ,לכן ,דבריה של  Paulזה לפני הקהילה או הכנסייה נעשה מעורב לראות
לצרכים של"האלמנה אכן" ,זה צריך לאפשר למשפחת לפעול תחילה כדרך לאפשר להם לחיות על פי כוונת המצווה החמישית של האל ,ובכך להיות
ללא רבב של כשל לקיים את המצוות של אלוהים.

לא נכון לישו
אבל אם כל לספק לא למען עצמו ,במיוחד עבור אלה של ביתו ,הוא הציע הכחיש את האמונה ,גרוע יותר כופר .טימותי 5:8
אם בן משפחה הוא מסרב לראות הצרכים של האלמנה ,ואז אותו אדם אינה נאמנה האמונה המועברים על ידי ישו ,ובתור שכזה הוא גרוע
יותר כופר ,שלא יודע יותר טוב .אם כך יהיה ,חברי הקהילה ,אז הם חייבים להיות גער עם חינוך בדרכים של אלוהים .אם הם ייכשלו עדיין לחזור
בתשובה שלהם דרכים נוחה שכזו ,אז זה יש לקחת בחשבון כי הם להיות מגורש מן הקהילה ואת הכנסייה.

לתת סיוע הצדיקים
בואו לא אלמנה להילקח המספר מתחת לגיל שישים ,כמי שהיתה אשתו של איש אחד ,ובכן דיווחו על מעשים טובים; אם היא להביא את
הילדים ,אם היא הגישו זרים ,אם היא לשטוף את הרגליים של הקדושים ,אם היא יש הקלה הנגוע ,אם היא בחריצות עקב כל עבודה טובה .אני טימותי
5:9-10
אם אלו המוצאים עצמם זקוק לסיוע יש היסטוריה של מעשים טובים ופעולות קדוש ,ואז לתת להם סיוע הוא צדיק כך הם לא ליפול בייאוש
ולהיות ומפוכחת של האמונה .זה לא שגוי עבור כזה לקבל הצדקה של אחרים ,עבור ארגון הצדקה ניתנת כך השטן אינו משיג בעמדה בליבה של
האבלים .לקבל צדקה ,לא החל אחרים של השכנים שלך ,אבל בתור מתנה מאלוהים באמצעות את טוב ליבם של השכנים שלך.

אלוהים מספק עבור אלה שאוהבים אותו ,הצורות של הוראות שלו אינם תמיד רוחנית אלא לפעמים באה לידי ביטוי דרך פעולות צדקה של
אחרים.
זו הסיבה מדוע ישוע אומר לנו כי אם להראות רחמים וחסד לאחרים ,זה אותו כאילו הראינו רחמים וחסד לישו.
אז הצדיקים צריך לענות לו ,אומר",אלוהים ,כאשר ראיתי אנחנו אותך ,hungered ,האכילו אותך? או צמא ,ונתן את המשקה? כאשר ראה אנו
לך זר ,והוא הכניס אותך? או עירומה ,והוא לבוש אותך? או מתי ראיתי אנחנו אותך חולה ,או בכלא ,לקריאתי לבוא "? ואז המלך יהיה לענות להם מנוחת
עולם Verily",אני אומר לכם ,ככל  yeעשו את זה בפני אחד לפחות של אלה אחיי ,יה עושה את זה אלייMatthew 25:37-40 ".

אלמנות צעירות
אבל את אלמנות צעירות לסרב לה :כי כאשר הם החלו לעשות שעווה במזיד נגד המשיח ,הם תינשא; יש קללה ,כי הם השליכו את אמונתם
הראשון .אני טימותי 5:11-12

מה  Paulאומר זה לא נותנים צדקה לנשים צעירות שמתאלמנות .הוא מציע כי אם אישה צעירה אלמן ואז היא הופכת סרק
בטלה מוליד רוע . .זה כוונה של  Paulכי אלה נשים צעירות לא צריך הצדקה של אחרים ,כי היא פשוט יכול לרכוש עוד בעל ,הסרת
אותה מעוני...
זה אולי היה נכון בימים קדומים כאשר נשים הייתה אין זכויות קניין ,לא יוכל לרשת את הנכסים של בעלה המנוח ,אבל כל מי
הוא הקדוש של אלוהים ,במצב טוב עם הכנסייה ,צריך להינתן סיוע ,כמו יש צורך בעזרה .כדי לאלץ את אישה צעירה להינשא ,פשוט כי
היא צעירה ,אינה ברוח הצדקה הנוצרית .אני רואה את זה על ידי  .Paulלהיות עוד דוגמה נוספת של דעותיו-הקדומות של נשים ,לראות
אותם יותר מנכס נייד
ואת זאת הם לומדים לא יהיה פעיל ,שוטטתי מ לבית; ולא רק סרק ,אבל  tattlersגם ,busybodies ,מדברים דברים אשר הם צריכים לא .אני
טימותי 5:13

אני מודה ,אני יודעת שנשים רבות זה לבזבז את זמנם רכילות של אחרים ,והוא חלק אומר דברים לא נכונים ואפילו עשה
למעלה .אם אולם הן  ,gossipersואז הם היו תמיד אחד ,נישואים מחדש לא להגדיל או לצמצם תכונה זו המגלה שיקול דעת לקוי .אני
יכול לראות איך כל אחד שהוא לא פעיל ללא מספיק כדי להשאיר אותם עסוקים .אולי נוטות להפוך  ,gossipersאבל זה נכון לגבי גברים
כמו גם נשים.

יודע את

זה :להיות חטטנית ממקם אותך בסיכון של להיות ציות המצווה התשיעית אומר" ,לא תיכלה עדות שקר". .

תחשוב על זה ,גברים ונשים ,לשמור את המחשבות שלך במילים שלך את תהילת האל ולא פסק-הדין של אחרים.
אעשה לכן כי נשים צעירות להתחתן ,ללדת ילדים ,מדריך הבית ,תן אף הזדמנות היריב לדבר  .reproachfullyכמה פועלים כבר הצידה לאחר
השטן .אני טימותי :14-15 5

למרות  Paulמנחה את המילים האלה-לנשים בלבד ,אני רואה את זה עצה טובה לגברים כמו גם .זה טוב כי אנחנו להעסיק את
עצמך אם אתה עובד חינוך והבנה של כתבי הקודש של אלוהים ,אז בטלה ורכילות יוסרו רחוק.

האחריות נמצאת עם המשפחה
אם כל גבר או אישה ,ואשר אין אלמנות ,תן להם להקל עליהם ,ולתת לא הכנסייה לחייב; זה עשוי להקל להם שאנחנו אלמנות אכן .אני טימותי
5:16

זה  Paulנותן ההוראה כי הצרכים של האלמנה היא האחריות של המשפחה שלה ולא של הכנסייה ,או כפי שאני רואה ,לא של
הממשלה .זה ממשיך עם ההבנה של המצווה חמישים אומר" ,לכבד את אבא ואמא שלך ",יש השלכות עמוק יותר לתקשר כבוד וצדקה
אחרים ,לא רק את ההורים שלך.

חונכים זאת לשלוט
תן זקני כלל זה טוב להיות ספרתי ראוי כבוד כפול ,במיוחד הם מי העבודה ב  wordו דוקטרינה .לפי כתבי הקודש נאום",אתה ואזי לא משתיק
השור זה  readethהחוצה את התירס .אדם נמצא ראוי הפרס שלו ".אני טימותי 5:17-18
אם מישהו קורא על ידי אלוהים לשירות הרוחני של הקהילה ,והוא לקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד ולהבין את הכתוב .ובכן ,אז אלה
שאותו צריך להינתן במזון על ידי הכנסייה כפרס על שירות טוב ואת המחויבות שלהם הרוחני צריכה של הקהילה.
זה מתייחס מתן תרומות לכנסיה .הכסף הזה משמש לא רק על תחזוקה ותמיכה של בניין הכנסייה ,אלא גם עבור הפיצוי של השר.

גישה חופשית
במשרד שלי ,שנתן לי אלוהים ,של הקמת ותמיכה של דף אינטרנט זה ,אני לעולם לא לבקש כל תרומה וגם שאני אלוהים נתן לי כל
האמצעים אני צריך לראות האחזקה של דף אינטרנט זה .לכן הגישה ,להוריד או להדפיס מכל דבר שלהציע בדף אינטרנט זה היא בחינם ,ללא הגבלה
השני ממך אל תנסה לעשות כסף דרך כל פרסום או הטפה של התכנים המוצגים בדף אינטרנט זה .כאשר ישוע אמר ,מה זה נתן לך חינם היא נמסרו
בחופשיות.

זקני להישאר נאמנים ישו
נגד אדם מבוגר לקבל לא האשמה ,אבל בפני שניים או שלושה עדים להם שזה חטא לנזוף לפני כל ,שאחרים גם אולי פחד .אני טימותי 19- 5
:20
מוקדם יותר אמר כי אם אדם מבוגר או שר הוא מטיף בבשורה שקרית כי אתה להתעמת איתם עם שגיאה שלהם מיד ולפני אחרים בענייני
הקהילה.
מה  Paulאומר הוא שאתה חייב להיות עדים שניים או שלושה קודם .אני חושב כי  Paulמתייחס החטאים של הבשר ,לא שגיאות בבשורה.
אם אתה רואה כנסייה אלדר או הכומר מעורב סתירה את המצוות של אלוהים ,אז זה נדרש מצידך שיהיה לפחות אחד אחרים אבל רצוי שני אחרים
לחזות המעשה הזה לפני שאתה מתעמת האדם עם החטאים שלהם .אם תנסה להאשים ללא הוכחות ,אז זה מי עשוי להיות נזוף לא האחד בחטא.
עם שגיאות בכתבי הקודש לעומת זאת ,רק צריך שתספק את כתבי הקודש המדובר כראיה את השגיאה הזקנים.

 .חייבתי אותך לפני אלוהים ,האדון ישוע המשיח ואת המלאכים לבחור ,כי אתה לבחון את הדברים האלה ללא העדפת אחד לפני השני ,עושה
כלום על ידי  partialityאני טימותי 5:21
להניח את היד לפתע על אף אדם ,וגם בשומעו החטאים של גברים אחרים :לשמור את עצמך טהור .אני טימותי 5:22
לשתות עוד מים ,אך להשתמש קצת יין הסאקי של הקיבה שלך ואת מעודך לעיתים קרובות וחולשותיו .אני טימותי 5:23
החטאים תמונות של גברים הינם פתוחים מראש ,הולך לפני פסק דין; יש גברים שהם אחריה .כנ ל גם העבודה הטובה של כמה הם מניפסט
מראש; אחרת לא יכול להיות הסתתרו .אני טימותי 5:24-25

דברים ארציים או רוחנית
בונד משרתים ועבדים
תן בזמן משרתים רבים כמו גם תחת עול סופרים שליטיהם שלהם עצמם ראוי כל הכבוד ,שם אלוהים את תורתו להיות לא מקללת .אני טימותי
6:1
פסוק זה מכוון אלה שנמצאים קשירה או עבדות של אחרים .כאשר  Paulכתב פסוקים אלה ,עבדות הייתה נפוצה וקיבל את מצב האדם,
אבל עבדות שאינו עולה בקנה אחד עם מה שישוע לימד .ישוע לימד כי הכל שווה בעיניו של אלוהים של האדם ,אם לאמץ את תורתו של ישו חי לפי
המוסר שהוא לימד ,ניתן יהיה להשיג את המצב של הקדוש של אלוהים ,ללא תלות במצב הנוכחי שלך .כאשר ישוע לימד כי אנחנו לאהוב אחינו כל
היה לנו אח שלנו אוהבים אותנו ,זה הוסר את הזכות להיות אדם אחר בעבדות אליך.

בונד משרתים
בזמנו של ישו Paul ,לעם ישראל ,בקרב היהודים בחלקים אחרים של העולם ,עבדות לא היה מקובל על פי החוק ,אבל הותרה קשירה
בצורה של עבד .ההבדל הוא עבד הוא רכוש ,בעוד קשר המשרת הוא רק עבור מספר מוגבל של שנים .חשוב על זה כעל חוזה בין אחד גבר או אישה
נותן שירות אחר .זה היה בדרך כלל בשל חוב חב...
לפי החוק ,בשעבוד זה יכול להימשך רק עד אשר היה חייב היה התנקם ולאחר מכן שוחרר המשרת .למרבה הצער ,היהודים עצר להאדיר
את ההיבט הזה של החוק והחל מחזיק משרתים בונד ללא הגבלת זמן ,שהיא אחת של התלונות אשר אלוהים היה לעם ישראל ,אשר הוביל אלוהים
הרקה האמנה השנייה עם זה.

לציית תואר שני
בקוד המוצג למעלה Paul ,אומר אלו אשר מודבקת או עבדים של"לספור את שליטיהם שלהם עצמם ראוי לכבוד כל ",זאת דרך אחרת
לומר כי הם אדונך בזכות היא נכונה כי אתה נותן להם כבוד כמשרת טוב Paul .ואז מוסיף את הדברים הבאים " :זה השם של אלוהים ,את תורתו
להיות לא מקללת ",מה שמרמז לי כך  Paulרואה העבדות ואת בונדד שיעבוד כמו להיות היבט מקובל של המצב האנושי . .זה לא כפי שישו .לימד,
לכן לא כפי שאלוהים מתכוון ,אשר הוא אחד הסיבות מדוע בעולם הנוצרי ,העבדות אל מחוץ לחוק לפני  200או יותר שנים.

שם היא סיבה טובה למה  ,Paulהשליחים האחרים הטיף זה לאלה שנמצאים שיעבוד עם זאת ,זה סובב סביב מה שישו אמר" .לתת בפני
לקיסר את אשר לקיסר ,לאלוהים זה שהוא האלוהים ".מה שזה אומר זה החיים שלך ,כאן על פני האדמה הוא תחת שלטונו של כוחות הגשמי
(השטן) המאפשרים אנושיים לעבדות ,אבל הנשמה שלך לא שייך לאף אחד חוץ האל ,לכן אם יש לך שיעבוד ,זה רק זמני ,אם אתה חי את חייך
דברות האלוהים ,ואז תינתן לך מקלט ברוח איפה שיש קשירה לא.

מאסטרים להיות הרחום והחנון
בעלי האמונה מאסטרים ,נותנים להם לא בז להם ,כי הם אחים; אבל מעדיפה לעשות להם שירות ,כי הם נאמן ואהוב ,לקדושה של התועלת.
דברים אלה מלמדים ,ולהתפרק .אני טימותי 6:2

בהתבסס על מה שאני יודע ,למדו את הדרך של אלוהים ,את תורתו של ישו ,העבדות אינו קביל על ידי אלוהים .לפי החוק
המקורי ,יש  Bondmanהיה מקובל ,אבל כדי להיות  Bondmanהיא לא זהה ,לפי החוק ,כפי שהיא להיות עבד.
 Bondmanזה מישהו מי מסכים תחת חוזה כדי לתת את שירותיו לתקופה שצוינה בתמורה ערך נתון .
אם אתה חייב חוב אחר ,אתה מסכים כי אתה תעבוד עבור אותו אדם לתקופה של חמש שנים ובו בזמן החוב הוא השתלם ,אז
אתה  .bondmanברצון הוצבה עצמך בשירות אחר בתמורה ערך.
העבד הוא מישהו אשר ממוקמת בכוח בשירותו של אחר ,ללא הסכמה הוא הרכוש של אדם אחר ,ולכן שייכת לאותו אדם ,כמו
עושה כל צאצא זה העבד יכול להתרבות .
כי העבדות היא לא מחלו על ידי אלוהים ,זה לא חטא שפחה למרוד נגד אדונו ונגד חוקי האדם לאפשר לגבר אחד הבעלים של
אחר .זה טוב בשביל הקדוש של אלוהים להילחם נגד כל הרוע ,עבדות היא רעה.

האמונה מאסטרס
אם אתה חסיד של ישו ,חושב לעצמך להיות הקדוש של אלוהים ,אז בשבילך להיות שפחה גורם לך צבוע ,לא קדוש.
אם יש לך חוזה עם אדם אחר עשה להם  bondmanתחת חוזה אליך ,אז אתה בפרמטרים של מהו מקובל כמו היות הקדוש של האל .כל עוד
אתה מתייחס שלך  bondmanעם כל אהבה ,חמלה ,הבנה כי היית אחרת של המסדר שלך במשיח ,אז אתה בתוך הזכויות שלך כמו הקדוש של
אלוהים.

אוהבת שלכם אדונים
כי קיבלת ברצון להפוך  ,bondmanהיא נכונה בכך את השירות .שחטפת לעשות ללא כעס או שנאה או כעס של אדונך .עליך כפי רצונו של
אלוהים ,לממש את השעבוד לפי מיטב היכולות שלך.

אחיהם הצלוב
אם האדון שלכם הוא בחור הקדוש של אלוהים ,ואז לטפל בו כפי שאתה הכנסייה חונך ,בכבוד יעשה שלטונו מעליך.

לתת שירות טוב
בעת לעסוק בעבודה .שחטפת לעשות ,להיות כאילו העובד ולא  ,bondmanעושה כל מאמץ כדי לעשות עבודה לפניכם ימים לקבלת הפיצוי
שאתה מקבל.

לקדושה של התועלת
היתרון המדברת על  Paulהוא הבטחות אלוהים ניתן לכל המהווים הקדושים של אלוהים .אם אלוהים שום דבר רע בלהיות שלך
 bondmanהמאסטר שלך כבר לא רע גם ,ואז חייבים לציית בתום לב לחוזה שעשית איתו.

אלה מלמדים אחרת
אם כל אדם ללמד אחרת ,לא להסכים מילים הולמות ,אפילו את המילים של ישו אדוננו ,ו את תיאוריית אשר לפי מתן תורה; הוא גאה ,לדעת
כלום ,אבל מסור על שאלות ומריבה של מילים ,ולראיה בזאת יבוא מקנא ,מריבות ,מעקות ,הרוע של נלחשת ,סוטה וויכוח של גברים המוחות מושחתים,
וחסרת על האמת ,נניח כי רווח הוא מתן תורה :מ כזה למשוך את עצמך .אני טימותי 6:3-5

אם כל אדם ללמד אחרת
אם תבוא עם מישהו אשר מטיף הבשורה אשר ישוע לא ללמד אז לדחות את מה שהוא מטיף להם .כמו הקדוש של אלוהים הוא
החובה שלך כדי לנסות להראות אדם הסורר השגיאה שהוא מוסר ,אך אם הוא דוחה את האמת של אלוהים ,אז עדיף לך לנתק את עצמך
ממנו.

מדבר גסויות
אם תבוא עם מישהו שמדבר על ניבול פה ,לא רק זה כנגד האל ,אבל השימושים הגסויות שלו דיבור ולא במילים בריאה ,אם הם
דוחים את ניסיון להראות להם את הדרך של ישו ,אז אתה צריך לנתק את עצמך ממנו.
כשגדלתי כילד ,רוב שלי דיבר הדודים והדודות הגסויות ברציפות .לכן ,למד אותם ,דיברתי גם כפי שעשו .נדרשו כוח הרצון
לתפוס את עצמי לדבר כך ,כאשר באתי כדי להבין את השגיאה של שפה כזאת .גם היום ,עם כל זה למדתי של אלוהים ,מתישהו אני
תופסת את עצמי . .זה בשל כך תמשכו מן אלה שמדברים על קללות ונאצות ,כי זה יכול להיות מדבק לך...

אלה שמדברים .בניגוד תורתו של ישו
אם אתה נתקל מישהי משתמשת במילים נוחה שכזו ,אשר על ידי המילים והפעולות שלהם תווית עצמם נוחה שכזו ,מומלץ
להתרחק מהם .אלו לא מסוג האנשים הקדוש של אלוהים צריך להתיידד או אפילו להתרועע.
כמו הקדוש של אלוהים ,זו חובתך לנסות להראות להם את הטעות שלהם ,אבל אם הם דוחים את האלוהים האמיתי ,אז הם
הולכים לאיבוד לשטן ,יש להימנע.

עיסוקיו של עושר הארציים
אבל מתן תורה עם סיפוק גדול רווח .כי הבאנו כלום לעולם הזה ,ועל זה בטוח שאנחנו יכולים .לקחת כלום בחוץ ,לאחר אוכל ,לבוש תן לנו
להיות שם עם תוכן .אני טימותי 6:6-8

כאשר אנשים חיים את חייהם המרדף אחר עושר ,דברים של העולם הזה ,הם משאירים זמן הדברים האלה כי יש ערך בגאולה.
לא משנה כמה עשיר אתה הופך בחיים ,כל זה נשאר מאחור ,אתה יכול לקחת .שום דבר איתך מוות או לתוך החיים החדשים לבוא ,לכן
מבזבז את זמנך רדיפה היא טיפשית .לעבוד עבור כדי לשים אוכל על השולחן וגג מעל הראש ,מעבר לזה שהן צרכי החיים ,אתה מבזבז
את זמנך.

הפיתויים של עושר
אבל זה יהיה עשיר נופלים לתוך פיתוי ,מלכודת ,ולתוך רבים תאוות טיפשי .ופוגע ,אשר נטבע גברים ובין וחורבן .אהבת כסף הוא שורש כל
רע :חמד אשר בעת בוא אחרי ,הם מן האמונה ,וטעיתי מנוקב עצמם דרך העצב רבים .אני טימותי 6:9-10
אף-על-פי הייתי רק לאחרונה נכנס לאחווה של ישו ,על פי רוב חיי ,הייתי מרוצה עושה מספיק בשביל למלא את הצרכים של המשפחה שלי
ולא יותר .הגישה הזו ,מעת לעת עזב אותי ואת המשפחה שלי בזמנים קשים ,אבל אף פעם לא נסענו ללא אוכל ,או גג מעל ראשינו.
מאידך גיסא ,הוא בני איש עסקים טוב מאוד ,אשר דרך עבודה קשה והתמדה עשה עצמו מיליונר ,למעשה -אני עצוב בשבילו .עם זאת,
מכיוון ,ברדיפתו עושר הוא הפנה את גבו אלוהים וכל זה הבטחות אלוהים . .ניסיתי לעזור לו לראות מה הוא מפסיד ,אבל עדיין ,אני לא אמצא אותו
קשוב למילים שלי.
אבל אתה ,הו איש האלוהים ,לברוח לדברים אלה; ועקבו אחרי הצדק ,מתן תורה ,אמונה ,אהבה ,סבלנות ,הענווה .אני טימותי 6:11
להילחם במחלה של אמונה ,נח להחזיק חיי נצח whereunto ,אתה גם שמכנים וטענתי  hastמקצוע טוב בפני עדים רבים .אני טימותי 6:12
אני נותן לך תשלום בעיני אלוהים ,מי  quickenethאת כל הדברים ,וישו לפני הספירה ,שחזה לפני פונטיוס פילטוס הודאה טובה; כי אתה
לשמור מצווה זו בלי מקום ,unrebukeable ,עד הופעתה של ישו אדוננו .אני טימותי :13-14 6
אשר בידו פעמים הוא יהיה שהשמן ,מי המבורכים ,רק שליט ,מלך המלכים אדון האדונים; רק מי הגולמיות אלמוות ,מגורים באור ,אשר אף
אדם לא יכול לגשת אל; למי אין אדם הגולמיות ראיתי ,ולא ניתן לראות :מי להיות כבוד וכוח נצחי . .אמן .אני טימותי 6:15-16
להאשים אותם שהם עשירים .זה העולם ,שהם לא יהיו גבוהות ,ולא אמון עושר לא בטוח ,אבל החיים אשר נתן לנו בעושר כל הדברים כדי
ליהנות; כי הם עושים טוב ,כי הם יהיו עשירים מעשים טובים ,ומוכנה להפיץ ,מוכן לתקשר; שוכב בחנות לעצמם בסיס טוב נגד הזמן לבוא ,כי הם עשויים
נח להחזיק חיי נצח .אני טימותי 6:17-19

והניגודים של המדע
 טימותי( ,כל האהוב) ,לשמור את זה אשר מחויבת את האמון ,הימנעות טמאות ,שחצן .רק דברי טירוף ,והניגודים של המדע שקרית שנקרא:
אשר כלשהו שבעזרתו יש טעה לגבי האמונה .גרייס להיות עמך . .אמן .אני טימותי 6:20-21

הביטוי הבא הוא מעניין אותי כי זה נותן תמיכה למשהו שכתבתי ,בדף אינטרנט זה שכותרתו "מבריאתו של האלוהים" .הביטוי
" רוב אם לא כל הנוצרים ,עד כמה שאני יודע יהודים מאמינים כי המדע של האבולוציה ואת
הוא"והניגודים של המדע שקרית שנקרא.
כתבי התנ ך הם באופוזיציה אחד לשני .בכתיבת תחת הכותרת "מבריאתו של האלוהים ",אני אראה איך היא אמונה זו עדיין אחר
השקרים של השטן.
אלוהים עשה ,עושה שימוש בתהליך האבולוציוני; ההבדל היחיד הוא כי אלוהים מנצל את תהליך מבוקר הוא  tweaksפעם
הגורמת התוצאה כפי שהוא עומד ,והעלינו לא תוצאה צרוף מקרים כמו דרווין.
זוכר :אלוהים ברא את העולם ,כך שזה של אלוהים ,ולכן הוא האמת .למה אלוהים נתן הוראה את המשמעת של המדע ,הוראה
מנוגדות בתנ ך? למיטב ידיעתי שהוא לא היה מוכן ,לכן ,הפער הוא בגלל שקריו של השטן ואת הפירושים שווא של הפרק הראשון בספר
בראשית.

באמצעות מדע שקרית
מתי  Paulאומר שהמדע כאשר הוא משמש דרך להפריך כתבי התנ ך היא להיות בשימוש באופן כוזב ,אשר כפי שכתבתי.
המדע לא להפריך את התנ ך ,הפירוש האמיתי של התנ ך לא להפרכה המדע האמיתי ,ברות הוכחה.
אני חייב להודות שאני מופתע בפעם הראשונה שקראתי את שני הפסוקים הנ ל ,עבור אני בטוח כי  Paulלא היה את הידע של
המדע לדעת את זה .למרות  Paulהיה משכיל לאיש בן יומו ,הסוג של ידע להיות המדוברת מכאן ,לא היה קיים ,לכן ,אני באותה מידה
מסוימת כי המילים אינן של  Paulאך ניתנו על ידי אלוהים Paul ,שרק אלוהים יודע שזה נכון .אחרי הכל Paul ,הוא נביא של אלוהים,
ובתור שכזה הוא א חד עד אשר אלוהים מדבר .זו מהווה עוד דוגמה הוכחה ,לדעתי ,כי אלוהים הוא אמיתי ,אינטליגנטית ,החשיבה להיות,
לא מיתוס או פנטזיה.

ההבטחה של אלוהים
היכן שמתי לך זכרון זה אתה לעורר את המתנה של אלוהים ,אשר בקרבך על ידי לשים על הידיים שלי .לאלוהים לא שנתת לנו את הרוח של
פחד; אבל של כוח ,של אהבה ,ואת בדעתו .טימותי II 1:6-7

הידע משכיל
אלוהים נתן אלו הקדושים של אלוהים ,הרוח של כוח ,של אהבה ושל בדעתו ,מה שאומר כי לנו יש את היכולת ללמוד והתחנך בעצמנו
אהבת האלוהים האמיתי ,בכוח הזה של ידע שהושג ,אנחנו נהנים בדעתו וההבטחה לכך כי מה אלוהים הראה לנו הוא האמת  ,כל זה סותר מה אלוהים

הראה לנו הם שקרים.
בקיצור ,הקדושים של אלוהים יכול לראות שקריו של השטן על השקרים שהם ,בקלות ובלי בלבול ,גורם לנו כבר לא מסוגל להיות
מרומים.
להיות לא אתה מתבייש ולכן עדותו של אדוננו ,וגם אותי כאסיר שלו :אך בשומעו את לסבל של הבשורה על פי כוח האל; טימותי II 1:8

המילה "נסוגים לאחור בבושה" מוגדרת בתור :נבוך או חרטה  ,זה אומר כי תוך שאנו מבינים את המילה של אלוהים ואת המשמעות שלה,
לא יכול להיות נבוך לדבר עם אחרים אשר היינו בהתחשב ההבנה .אף-על-פי רוב האחרים ידחה אלוהים של ,כי היא סותרת את מה שנאמר להם היא
האמת ,אתה חייב לעמוד גבוה בידע שלך.
כאשר אחרים ,אשר לאחר ששמע את ההסבר שלך של מה שאלוהים הראו שאתה תהיה אלוהים של ,דחה ללעוג לך ,לא להיות מובך על מה
אתה מדבר ,אבל לדבר עם הבטחה גדולה אף יותר ,וודאות ,כי זה הם בטעות ,לא אתה .יותר אתה מטיף אלוהים של ,הסבירות יותר אלו ששמעו את
יבוא להבין את האמת ,ולראות את השקר הם היו אמורים .להיות האמת.

נבחר על ידי חסדו של אלוהים
מי הגולמיות הציל אותנו ,והיא התקשרה אלינו עם הקודש מתקשר ,לא לפי המעשים שלנו ,אבל לפי מטרה משלו חסד ,אשר ניתנה לנו במשיח
ישוע לפני בריאת העולם ,טימותי II 1:9
מי הגולמיות הציל אותנו  ,הוא הפניה אל אלוהים-אלוהים ,מי דרך לרחמיו נתן לנו מי הקדושים של אלוהים ,הישועה.
התקשר אלינו עם הייעוד הקדוש  ,מתייחס טלפון או מטרה ,הטפה האלוהים כל שאנחנו יודעים ותפגוש האמיתית שלנו.
המילה "קורא" מוגדרת בתור :דחף עז לעקוב  ,כמו אחרי תורתו של ישו.
זוכר :המילה "הקדושה ",משמש בתנ ך ,הוא נרדף עם המילה נכון ,או האמת  ,לפיכך ,אלוהים נתן את הקדושים של אלוהים דחף עז
ללכת בנתיב שנקבעו על ידי ישו ,מטיפים לאחרים את המילים האמיתיות אשר נאמרה על ידי ישוע המשיח-
 Paulמכן כולל מזהה כאשר הוא אומר" ,לא לפי המעשים שלנו ",זה אומר זה  chosesהאל שיהיה הקדושים של האל ,לא על ידי כל
המאמצים שלנו בקבלת הידע של האלוהים ,אך לפי מטרה משלו ,חסד .
הדרך הטובה ביותר בשבילי להסביר את זה היא להשתמש שוב משלי ניסיון והמרה להאמונה האמיתית .במשך רוב חיי ,ידעתי בראש שלי
זה אלוהים היה אמיתי ,וזה מעת לעת אלוהים ייתן לי הכיוון .זה הסכמתי ,אבל לא שמתי לכל מטרה אמיתית ההרגשה הזאת ,זה .לא נתת לי סיבה
להיות קרוב יותר לאלוהים ,ולא ולהימנע מחטאים.
במבט לאחור על חיי ,אני יודע כי אלוהים .היתה מטרה עבורי ,אלא רק גרם למטרה זו ידוע לי בשנת  2009כאשר הייתי בת  .58עד ,2007
היה לי שום עניין בתנ ך ,מי או מה ייצג את ישו או להיות צייתנים עד כדי עשרת הדברות .למה אלוהים בחר אותי ,אין לי מושג ,אבל אני יודע כי
 .Paulנכון ,לא היה לזה שום קשר כל דבר שעשיתי( ,שלי עובד) ,זה היה לגמרי על ידי החסד ואת הרחמים של אלוהים ,שהוא ראה משהו בי לא
ראיתי בעצמי.
זה לא אומר כי אף אחד לא לוקח את הזמן והמאמץ כדי ללמוד אלוהים מילה אמיתית( ,עוסקת העבודה) ,לא שיאספו על ידי אלוהים להיות
הקדוש של אלוהים ,כי כל מי צדיק בעיניו של אלוהים מקובלים על אלוהים.
 Paulואז אומר לנו כי אנחנו" ,שניתנה לנו במשיח ישוע לפני בריאת העולם ",אשר הוא הפניה לגורמים הבאים:
האל דבק בי בתחילת דרכו ,לפני יצירותיו ישנים .הפליל מ נצחי ,מן ההתחלה ,או אי פעם כדור הארץ היה .פתגמים 8:22-23

פרק  8של והחכם הוא הציג את עצמו ,לפני שהוא נולד של אישה לתוך אדם ישוע המשיח .לפני אלוהים גרם האדמה להתעצב ,ישו היה שם
לצדו ,נצחי אל הנצח.

מניפסט בישוע
אבל עכשיו עשוי להתבטא ע י הופעה של מושיענו ישוע המשיח ,הגולמיות ביטל המוות ,אשר הביא החיים והאלמוות לאור באמצעות הבשורה:
 IIטימותי 1:10
למרות המשיח היה שם מההתחלה ,המשיח הוא רק מניפסט אלינו האיש בישוע; זוהי הסיבה שישוע הוא בן האלוהים ,ישוע הוא המשיח,
אלוהים בדמות אדם.

מוות ביטל
בגלל החטא של אדם ,כל הגברים שהיו המוות בן תמותה .עם ההקרבה של ישוע ,אלוהים נתן לגברים את הפוטנציאל של חיי נצח או דרך
ישו גברים יכולים להינצל מכל מוות נצחי . .זה לא רק שישוע מת על הצלב שלאדם תקווה הישועה ,אלא את מה שישוע לימד.
אם אתה חסיד של ישוע המשיח ,זה לא האיש .אתה מבין ,אבל כל ישוע לימד .אם נעקוב אחרי האיש ,אך חיים המוסריות לימד ישוע ,ואז
אתה לא חסיד אמיתי של ישוע המשיח ,למרות שאת קוראת לעצמך נוצריה ,אתה רק הקדוש של אלוהים ,אם אתה חי לפי תורתו של ישוע.

 Paulמתמנה
 Whereuntoאני מונה מטיף ,שליח ואני מורה של הגויים .עבור אשר גורמות גם לסבול את הדברים האלה :אף על פי כן אני לא מתבייש :אני
יודע מי אני מאמין ,אני משוכנע כי הוא מסוגל לשמור את מה שביצעתי לו נגד באותו היום II .טימותי 1:11-12
בפסוקים אלה שני Paul ,הוא חושף את "אמונה" ,או את "אמונה" כי מה שהוא מטיף להם ניתנה לו על ידי האל-ישוע ,וזה אמונה זוPaul ,
מובטח כי אלוהים הם הקובעים ,ישמור ההבטחות שלו.
תישמרו את הטופס של מילים קול ,אשר  hastשמעת אותי ,באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע .זה דבר טוב אשר בוצע לקריאתי לשמור על
ידי רוח הקודש אשר  dwellethבנו II .טימותי 1:13-14

זה אשר הטיף  ,Paulלהיות נוסדה על כל אשר ישוע לימד ,ולכן ,הם "צליל המילים" וככזה אנו צריכים לשמור  Paulאיזה
מטיף באמונה ,כמו להיות נכון.
אם כבר  .Paulאו מישהו אחר שלפיו לא ניתנת תמיכה על ידי מה שישו .לימד ,כפי שנקבעו על היסודות של עשרת הדיברות,
לאחר מכן להחזיק מה ישו הטיף ,לדחות את זה וזה לא נתמך על ידי תורתו של ישוע המשיח.

 Exhortationsשל Paul
לכן ,הבן שלי ,תהיה חזק החסד במשיח ישוע .ועל הדברים  hastשמעת אותי בין עדים רבים ,אותו ביצע אתה נאמן לגברים ,אשר יהיה מסוגל
ללמד אחרים גם II .טימותי 2:1-2

אתה לכן לסבול קשיות ,כמו חייל טוב של ישוע המשיח .אין גבר warreth entangleth ,את עצמו עם ענייני החיים האלה;  .שהוא יכול
להשביע את רצונו מי בחר אותו להיות חייל II .טימותי 2:3-4
אם אדם שואפים גם  ,masteriesובכל זאת הוא לא תוכתר חוץ הוא שואפים כדין Husbandman .זה  labourethחייב בשומעו הראשון
הפירות .לשקול מה לומר; האל נתן לך הבנה בכל הדברים II .טימותי 2:5-7

הטפה תחיית המתים
זכור כי ישוע המשיח מזרע  Davidהועלה מן המתים על-פי הבשורה שלי :שבו אני סובל צרות ,דמות הרשעית ,אפילו בפני חוב; אבל
האלוהים אינו מאוגד II .טימותי 2:8-9
מתי  Paulאומר" :על פי הבשורה שלי ",הוא לא אומר כי דבריו הם שלו ,לא של אלוהים ,אבל מה  Paulמטיף ,כאשר מדברים על ידי
 ,Paulהופך אותו בניגוד אשר נלמדת במקדש וככאלה מציב  Paulלתחרות עם זקני בית מקדש ,שעבורם תווית לו "חורש" והם שואפים למקום
Paulאגרות חוב "או אסיר כדי להשתיק את מילותיו של האמת.
כי  Paulמטיף האלוהים כפי לימד על ידי ישוע ,המילים ניתן לאגד ,אף-על-פי  Paulיכול להיות.

למען האחד
לכן אני לשאת את כל הדברים בשם של האחד ,הם גם עשויים להשיג את הישועה אשר במשיח ישוע עם תהילת נצח .זה ביטוי נאמן":כי אם
להיות איתו ,אנחנו נשלוט איתו :אם אנחנו להכחיש אותו ,הוא גם להכחיש אותנו :אם אנחנו מאמינים לא ,ובכל זאת הוא נופל נאמן :הוא לא יכול
להתכחש לעצמו II ".טימותי 2:10-13
הדברים האלה מכניסים אותם הזיכרון ,מחייב אותם לפני יהוה כי הם חותרים לא על מילים שום רווח ,אלא את ערעור .של שומעיו II .טימותי
2:14

ההבנה רווח
ללמוד כדי שהשמן את עצמך מאושר לאלוהים ,פועל זה  needethלא להתבייש ,בצדק חלוקת בדבר האמת .אבל שון טמאות ,שחצן .רק דברי
טירוף :כי הם יאריכו בפני צדיקות יותר .ואת המילה שלהם יאכלו כפי ערב פצע מדמם ,מי בנוגע לאמת יש שגו ,אומר כי מעבר תחיית המתים כבר; להדיח
את האמונה של כמה II .טימותי 2:15-18

" מתכוון לקחת את הזמן
" מתייחס של אדם חרוץ חיפוש האמת של אלוהים .לחלק"בצדק
הביטוי"חלוקת בצדק בדבר האמת,
והמאמץ לדעת האמת של אלוהים ,דרך לימוד ומחקר .
אם אתה מפקפק פרשנות זו Paul ,עצמו נותן תמיכה על ידי מספר לנו על המילה הראשונה"ללמוד" Paul .אומר את אותו הדבר.
אומרים את זה .לא לקחת מה שאחרים אומרים לך בתור דבר האלוהים ,לימוד ומחקר ,כך תוכל לדעת באמצעות ידע משכיל ,ולא
באמצעות "אמונה עיוורת".
כאשר אנשים לקבל ולהאמין מה שאומרים להם ,בצורה עיוורת ,ללא אימות מה שנאמר עם מה שאלוהים אומר לנו בתנ ך ,זה
איך השטן הוא ירמה מי אחרת אולי מתכוון לתת סגידה לאלוהים כאל פקודות שאנחנו צריכים.

 .רק דברי טירוף שחצן
שאר הפסוקים הנ ל יש לפנות מישהו ישמע את תורתו של ישו ,ואני מתכוונת להטיף לאחרים ,רק כדי לייפות אותם אפילו בקטן
" זה מתייחס  .Paulאלוהים אומר לנו כי הוא נתן לנו את המצוות ואת התקנות ,ושאנחנו לא
מה הוא למד .זהו"שחצן .רק דברי טירוף
כדי להגדיל או לצמצם מהם כלום ,אז כאשר לקשט את דבר האלוהים כדי להפוך אותו מתאים יש העדפה אישית ,ולאחר מכן תסיר
אותה מלהיות האלוהים והופכים אותו שקר ,גורם לך סוכן של השטן מבלי שלך אפילו מודע לכך .זה קרה.
כאשר אתה מטיף ולכן הזו בבשורה שקרית ,אתם מושחתים אלו אתה מטיף כדי להאמין בשקר ,ובכך להוציאם ממעגל הישועה.

אלוהים יודע הבנים שלו
אף על פי כן היסוד של אלוהים במרוצת בטוח ,יש לי את החותם",האל מכיר אותם כי הם שלו ".תן לכולם את  namethשמו של המשיח יוצאים
מן העוול II .טימותי 2:19
אם אתה קורא לעצמך נוצרי ואז עליך לציית ולאחר לקבל את תורתו של ישו מבלי לשנות דבר לימדה את ישו .אם אתה לייפות את מה
שישוע לימד או מכל דבר האלוהים על מנת להתאים את המשמעות הרצויה ,ואז לא רק אתה לא נוצרי אתה למעשה סוכן של השטן .אלוהים יודע אם
אתה שלו אמת או אם לתת מס שפתיים כדי להיות נוצרי .גם אתה סוגד לאל בדיוק כמו אלוהים יש מאויתות זה או שאתה לא אוהב אלוהים בכלל ,הוד
סגידותך הוא לשווא.

כלי כבוד
אבל בתוך בית גדול יש לא רק כלי זהב וכסף ,אבל גם עץ ו של כדור הארץ; כמה שלא לכבד ו כמה לבייש .אם אדם ולכן ינקה את עצמו אלה,
הוא יהיה כלי בפני כבוד ,קידש ,וניפגש לשימוש של האדון ,ועל להכין בפני כל עבודה טובה II .טימותי 2:20-21
בקוד המוצג למעלה  Paulמשתמש  symbolismsשל האיפור של כלי אחר כדי לייצג רמות שונות של הצדק שיש לאנשים.
כלי זהב היא ייצוג של הרמה הגבוהה ביותר של הצדקה ,או של הקדוש של אלוהים ,כסף מייצג מישהו כמעט השיגה את צדקתו ,בעוד שכלי
עשוי עץ או אדמה( ,קרמיקה) ,האנשים האלה הניזון צדקתו.
במשפחה ,כל אחד השיגו רמות שונות של צדקתו .אלוהים יש להשתמש רק עבור אלה שבאמת מלא השיגו צדקתו ,ויש תקווה של אלו הינם
קרובים להשגת .בדרך זו ,הם אלה השיגו צדקתו כלי של כבוד ,מוכן בפני כל עבודה טובה ,מסוגל להחזיק את רוח האל ,ואילו אלה שטרם להשגת
הצדקה מלאה ואלה שנמצאים רחוק מזה ,אינם ראויים להחזיק את רוח האל.

תאוות נעורים
לברוח גם תאוות נעורים :אבל לעקוב אחר צדקתו ,אמונה ,צדקה ,שלום ,עם אותם מכנים את האל מתוך לב טהור II .טימותי 2:22
הנפוצה ביותר של תאוות צעיר יהיה בקיום ניאוף ,אבל זה מתייחס גם עיסוקיו של כדור הארץ ,ולא רוח הקודש.

ההגדרה של "צדק" היא ההישג של המוסר של אלוהים כפי שהוגדר על-ידי תורתו של ישוע המשיח ,כמו המפורטים בעשרת הדיברות  .אם
אתה גר בתוך הפרמטרים שנקבעו על-ידי מוסר האל ולהפוך מוסר האל המוסריות שלך ,השיגו את צדקתו ואז יחד עם נתינה אמיתי ונכון סגידה
לאלוהים כפי שאלוהים ציווה ,ב ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות ,תוכלו להשיג את המצב של הקדוש של אלוהים.
"אמונה" מוגדרת בתור :אמונה או לתת אמון במישהו ,ואפילו את עצמך  .משמש כאן על ידי  Paulזה אומר יש אמונה ואני מאמין
בהבטחות שנעשו על-ידי אלוהים להתבטא תחייתו של ישוע מן המתים .כאשר אתה מאמין ,אז יש לך אמונה.

שאלות מטופשת ,נלמדת
אבל השאלות מטופשת ,שהצליח למנוע ,בידיעה כי הם מין של סכסוכים II .טימותי 2:23
המילה "טיפשי" מוגדרת כ:
 -1הצגה או כתוצאה מחוסר היגיון או ביקורת,
 -2התחושה או הופעה להיות מגוחך,
 -3להיות נבוך ,או לא בטוחה נאותות של פעולות או דיבור,
 .4חסר חשיבות או חומר.
 Paulעושה שימוש במילה " ",Unlearnedוזה מזכיר לי כי  .Paulלא רוצים לשאול שאלות אשר אנו שאין להם מושג .המילה "נלמדת",
אומר :חסר בחינוך .
אני עוד פעם מוכרח לחלוק  .Paulכדי להשיג את הידע על משהו אתה קודם צריך ללמוד על זה ,אז  Paulהוא אומר ,עד שתלמדי מה יש
לדעת ,לשאול שאלות ,אם תעשה זאת .אז אתה מתנהג בטיפשות.
אם זה למעשה מה  Paulאומר ,ואז עוד פעם אני מוכרח לחלוק אותו .אם כאשר אתה בתהליך של לחנך את עצמך ,שלא שואלים שאלות על
דברים שלא לבלבל אותך ,אז אתה  stymieאת היכולת ללמוד.
כפי שאני הדגימו לאורך כל הדפים האלה של דף אינטרנט זה ,למוד פעמים לשאול שאלה של כתבי הקודש ולאחר מכן להמשיך לנתח את
הבעיה עד ההבנה הושגה .לי זה הדרך היחידה להשגת ידע המשכילים.
אם  Paulלמעשה אומר כי לא כדאי שנשאל שאלות של דברים שאנחנו עדיין בקיאים ,אז  Paulהוא בטעות .אם אני מעולם לא ביקש
שאלות פשוט כי זה יגרום לי להיראות טיפש כדי לעשות זאת ,אז אני לעולם לא ישיג את הידע לי כרגע ,דף אינטרנט זה לא היה קיים.

שאלות מגדר מריבות
 Paulואז נותן סיבה למה לא כדאי שנשאל שאלות מכשילות כשהוא אומר לנו ,בידיעה כי הם מין של סכסוכים .אם ניכשל לשאול שאלות,
כי כדי לעשות זאת יגרום מאחרים להיות כועסת או נעלבת איתנו ,להישאר בורים ואנחנו יהיה להסתמך על אמונה עיוורת ,לקבל את מה שאחרים
אמרו לנו כמו להיות האמת ,ללא ספק .הראיתי פעמים בדף אינטרנט זה אינו כפי שאלוהים מתכוון ,הידע תוכל להיות מושגת רק באמצעות חינוך,
חינוך הינו אפשרי רק אם נשאל שאלות של מה שאנו בורים ,בתקווה כי התשובה יסיר הבורות שלנו.

מי נשאל שאלות של חשוב .תמיד הסתכלתי עם אלוהים ולא בשורתו הקדושה כדי לקבל תשובות לשאלות שלי ,אני ממליץ על כך ולכל
השאר .כשאתה שואל אדם ,בין אם זה יהיה בן משפחה ,או הוסמך שר ,את מסתכנת האפשרות כי הם בור של הנושא כמו אתה כמו אל האלוהים
האמיתי.
זוכר :השאלה רק טיפש היא שאלה שלא התבקש.

שואפים לא
משרתו של האל לא לשאוף; אבל תהיי עדינה בפני כל הגברים ,נוטה ללמד ,סבלני ,בהענווה המורה אלה שמתנגדים עצמם; אם אלוהים
 peradventureייתן להם תשובה כדי .להכיר האמת; כי הם עשויים לשחזר את עצמם מחוץ הסנייר של השטן ,אשר נלקחים בשבי על ידי אותו על
רצונו II .טימותי 2:24-26

משרתים של האדון
אני מגדיר את משרתו של האל באופן הבא .מישהו נתקל כבר מופיע האל האמיתי  Wordוואז יש נבחר ע י אלוהים ,על ידי
להיות נגע על ידי רוח הקודש ,אז מי לעסוק הקידום של האלוהים על ידי מטיף לאחרים ואת כל מה הם הוכחו נכון .
כדי להבין באופן מלא את ההגדרה הזאת ,אתה צריך להבין את המשמעות שאתה מבין כמה המילים להשתמש בהגדרת.
לדעת את האלוהים האמיתי הראשון דורש כי ניתן לזהות ,לקבל את האמת של אלוהים מזה השטן דיבר לו להאמין היה האמת.
דוגמה מושלמת של אחד שקרים כאלה של השטן הוא היום הראשון השבת.
כל מי כריסטיאן ,למעט מספר קטן ,לקבל ,לשמור השבת ביום הראשון של שבוע או יום ראשון .של כריסטיאן אלה מאמינים כי
זה יום השבת נכון ,היו לאמונה הזאת מאז הילדות.
כאשר הם מוצגים בתנ ך אלוהים אמר" :אבל ,היום השביעי הוא השבת ה' אלוהיך ,זה אשר תעשה אין עבודה ,אקסודוס

 ",20:10הם רואה את המילים ,אך אינם מזהים כי המילים האלה אומרים אותם זה שהוא ישיר בניגוד מה שהם מתרגלים .הם למעשה
תעבור את המילים האלה ,להתעלם מהם.

את האמת או שקר
האלוהים האמיתי מוגדר כ :אלו מילים שלמות של אלוהים אשר נאמרו לנביאים שלו כפי שכתוב בספרים של התנ ך .
בפסוקים מספר מספר ספרים שונים של התנ ך ,אלוהים אומר לנו כי היום השביעי הוא השבת של האל ,ואלה ככזה ,דבר האמת
של אלוהים ,בראשית  ,2:1-3אקסודוס  20:10דברים  ,4:1-2לתת בשלושה אתרים כאלה.
כאשר אתה מאמין כמו להיות נכון משהו מדבר או כותב את זה אינו מקבל תמיכה מן המקרא ,ואז זה השקר של השטן . .תראה
לי היו בתנ ך שכתוב כי ביום הראשון בשבוע הוא יום לורדים המנוחה ,ונתינת יהיו מחייבות במידת האפשר השבת הקדושה ,אתה לא
יכול ,כי אלוהים-ישו מעולם לא אמר מילים אלו.

נבחר ע י אלוהים
 ,ואז נתקל נבחר ע י אלוהים Paul .כבר הסביר choses ,האל שיהיה הקדושים של אלוהים ,זה לא מה תעשה או לא תעשה זה
נותן אלוהים לאסוף אותך או לא ,אבל אלוהים  chosesכמו מטרה משלו ,חסד.
כאשר אלוהים  chosesשמישהו יהיה הקדוש של אלוהים הוא עושה כך ,על-ידי להיות נגע על ידי רוח הקודש .יש לך נגעו
מרוח הקודש? את יודעת בכלל מה זה אומר להיות נגע?
שהענקתי תיאור של הניסיון שלי כאשר היא נגעה אלוהים במקום אחר בדף אינטרנט ,אך בקיצור ,הייתה הרגשה חזקה זה הגיע
אליי ,הפיזי ,המנטלי רוחנית ,הכל באותו רגע .מישהו היה נוכח כאשר אלוהים נגע בי ,ראה את תגובתי שהתרחשה הם היו חושבים שיש
לי סוג של התקף .זה היה כזה מובהק ועמוק.
ביקשתי ממך את הקורא; יש לך לחוות דבר כזה? אם יש לך אתה עשוי לא זיהתה אותו בשביל מה זה היה בזמנו ,אבל אני בטוח
שאלוהים להראות לך את האמת של מה שקרה זמן קצר לאחר מכן ,כפי שהוא עשה לי.
אם לא הרגשת מופע רב עוצמה זה ,אז אני בספק אם אתה הקדוש של אלוהים .למען האמת ,כפי שאלוהים נתן לי להגדיר את
זה .בשנת  2007זמן קצר לאחר שהתחיל הקב ה מראה לי את המילה האמיתית שלו ,הוא כל כך נגע מרוב אושר ,על ידי מה שאלוהים
נתן לי ,רציתי לספר לאחרים ,אז כתבתי ופורסם ספר פשוט תחת הכותרת" ,חקר התנ ך ".הספר הזה היה כישלון ,עד שלא יכולתי אפילו
לתת אותו משם.
מה שאני מנסה לומר הוא כי באותו הזמן אני טרם שנבחרת על ידי אלוהים ,לא עוד נצרבו רוח הקודש . .לא הייתי עדיין הקדוש
של אלוהים ,אף-על-פי התשוקה ואת להט של הטפה האלוהים האמיתי כבר מילא אותי ,אני עוד לא היה מוכן ,כפי שנדרש על ידי
אלוהים.
גם אני היה למד וחקר את דבר האלוהים ,לא היה לי הידע הכולל של משמעותו המלאה של מה למדתי .זה לא היה עד אלוהים
נגע בי ,כי אני השגתי את ההבנה.

מי מכן לעסוק הקידום של האלוהים האמיתי
זה לא היה עד לאחר .היא נגעה אלוהים ושאלוהים ביקש ממני להקים דף אינטרנט זה ,ולקדם את בשורתו הקדושה לכל העולם.

משרתו של האל לא לשאוף
המילה " "Striveמוגדרת כ:
 .1להתאמץ להשיג או לרכוש או להבין משהו .
 .2לעסוק ארגומנט או דיון שבו אתה מנסה לכפות את התצוגה שלך על אחרים .

השירות אלוהים עובד קשה להשגת הבנה וידע ,אבל כאשר אתה להשיג זאת ,אל תנסו לחנך אחרים ההבנה שלכם באמצעות
דיבור כוחני או פעולות .זה מוצג להיות אמיתי של מה שישו אמר בידי השליחים כאשר הוא שלח אותם כדי לדרוש את מלכות האלוהים.
הנני שולח מלאכי לך ושוב כבשים בעיצומה של זאבים :תהיו אתם לכן כמו נחשים ,ולא מזיק כמו יוניםMatthew 10:16 .
כנער ,אני זוכר מורים בבתי הספר ,אשר תשתמש שיטות כוחני כדי לקבל את הסטודנטים ללמוד את אשר נעשה ניסיון המורים
להורות .זה היה איתי ,כי אם הייתי לא בטוח או המורה הצליחו להפוך אפשר להבין את מה שלימדו את זה לשאול שאלות ,ששיקפה את
הבורות שלי .המורים האלה ,אשר ידע כיצד להיות מורים ,הצליחו לענות על השאלות שלי עם מטופלים כל השאלות היו לי נטיות
לשאול ,אבל היו מורים אחרים שהיו עניים-מלמדים אחרים מה הם ללא ספק הבינו את עצמם .מתוסכל איתי ,הם לנזוף או תלעג לי מול
הכיתה ,כדי לזרוק מהכשלונות שלהם על ידי אותי כטיפש .מה  Paulאומר מעל זה לא היו המורים המסכנים האלה ,אבל לחנך אחרים עם
סבלנות הענווה.

תהיה עדין לכל הגברים
להיות עדין את הדיבור ואת פעולות.
זוכר :השטן אמר הרבה שקרים ,עד לאחרונה ,האלוהים האמיתי מוסתר ,מודחקים ,תחילה על ידי השטן שלו אנטיכריסט ולפנים
כעת נביא שקר של השטן ,אשר הוא הדת חסר אלוהים של הליברליזם.
כאשר אתה מנסה לחנך אחרים באמת רכשתם ,רבים ימרדו נגדך ,להיות נפגע על ידי מה שאתה אומר .כאשר זה קורה ,אל
תנסה לזלזל או לבייש מישהו ,כי לשם כך ידחוף אותן הרחק מדברי תנסה לדבר ,אשר בתורו ידחוף אותן מן האלוהים האמיתי .כאשר
מישהו יתנגד לך ,לקחת את הזמן כדי להציג אותם עם האמת כתובה שניתנו בספרים של התנ ך .אם הם עדיין דוחים את מה שאתה אומר,
אז לחזור ולנסות להראות אותם באמצעות גישה אחרת במועד מאוחר יותר.

להיות מורה
ישוע הוא המורה שלנו; לכן אם אתה משתמש את תורתו של ישו ככלי העיקרי שלך ללמד אחרים ב Word -האמיתי של
אלוהים ,תוכל כדאי לחנך אחרים .לעולם אל תנסו להשתמש במילים שלך לתת הסבר ,אלא אם כן אתה קודם מצטט את כתבי הקודש.
בדרך זו אתה נותן את המילה נכון של אלוהים כפי זה הוקלט על ידי ישו או נביא ,ואז על ידי מתן ההסבר שלך של המשמעות של הכתוב,
עשוי להשיג הצלחה ללמד אחרים .זוהי שיטת עשיתי שימוש בדף אינטרנט זה.

להיות סבלני
רבים מבני המשפחה שלי הייתה אגודה רב חיים עם מספר כנסיות שונות ,ולכן הן פסיכולוגיות בבשורה שקרית על ידי הכנסיות.
במחקר שלי של האלוהים עם הדרכה שנתן לי אלוהים אמיתי ,אני יודע שרוב מה המשפחה שלי מאמין בה שגיאה .בהרצון שלי לחלוק
איתם מה אלוהים הראה לי ,עשיתי מספר ניסיונות עם מה שנאמר להם עם מה התנ ך אומר בעצם הצגת אותם .ברוב המקרים ,הם כולם
נדחו ניסיונות אלה ,אבל הסבלנות שלי איתם ,כי שקרים של השטן הם מפתה לא בקלות להתגבר על כל הידע שלי ,יש לי האחרונות כמה
שנים להראות להם את דרך הדוגמה שלי ,כפי שהוא נוגע שבת ביום השביעי ,ועל שלי ציטוט רציף מתוך כתבי הקודש ,ואז נותן את

המשמעות האמיתית  ,ואת השיגו לפחות בקבלה קטן על ידי כמה חלק מה הם אומרים שהפרטים נכונים .יש לי הרבה הצלחה גדולה יותר
עם אנשים במדינות אחרות מאשר עם זאת יש לי עם המשפחה שלי.

שיש הענווה
המילה ' 'Meekמוגדר על-ידי המילון כמו:
 -1מראה  mildnessאו שקט של טבע,
 .2מציג קטנותו ,חוסר יוזמה או כוח רצון.
המילה האנגלית " "Meekלכן ,אינו משקף את המשמעות האמיתית של מה אלוהים אומר כאשר אלוהים מתייחס "".Meek
המילה " "Meekהוא במילה האנגלית שמחליפה את המילה העברית העתיקה המקורית "Anayv" ,אשר מוגדרת ע י
הקונקורדנציה התנ ך כמו:
 Depressed -1המוח או בנסיבות.
 -2עדין ,מחשבות ומעשים,
 -3להיות צנוע או נחות נסיבות או סטטוס חברתי,
 .4להיות "עניים" ,כמו מעמד חברתי.
גם ההגדרה הזאת לא נותן את המשמעות האמיתית של מה שאלוהים מתכוון למעשה כאשר הוא מזהה  Meekכמתואר בפסוק
הבא.
אבל מיק יירשו את הארץ; לענג את עצמן בתוכה השפע של השלום .ויצף תהילים

בפסוק זה "Meek" ,אלוהים הדוברת של הן הקדושים של אלוהים .לכן ,אשר מגדיר את הקדושה של אלוהים הוא זהה לזה
המגדירה מי " ."Meekישוע מגדיר הקדוש של אלוהים כמו:
 .אלו מי לשמור את המצוות של אלוהים( ,עשרת הדברות) ,ויש העדות של ישוע המשיח .התגלות 12:17

הגדרה זו היא גם ההגדרה של מי הם ישראל האמיתיים .אף-על-פי אלה מעל הגדרות יכולים לשקף את אישיותו של הקדושים
של האל ,בכוחות עצמם הם אינם מגלים כי כאשר אלוהים מפנה למישהו כמו להיות " ,"Meekהוא מתייחס היותם הקדושים של אלוהים
.

אלה שמתנגדים עצמם
ברוב המקרים ,אנשים תשוקה .ובכוונתי שיהיו צדיקים בחיי היומיום שלהם ,המבקשים להתחרות על השמים ואת חיי נצח ,אבל
אם כי זאת הכוונה והרצון שלהם ,ביותר נפילה קצר ,זה אומר כי הם עושים דברים זה מתנגדים עצמם .

אני מודעת ,כי אלה שישתתפו את מספר כנסיות זה מתייחס עצמם בתור נוצרי או יהודי או מוסלמי ,כי הם עושים זאת ,בציפיה
כי הם מעניקים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים .הבעיה היחידה היא כי אלוהים יש מאויתות בדיוק איך אנחנו צריכים לתת לסגוד לו ,אם
נוכל לסטות אפילו במעט ,ואז אנחנו סוגדים לשווא.
עם הבנה זו ,הקימה השטן דת יש את המראה והתחושה של פולחן האל האמיתי ,אבל הוא למעשה זיוף ,החלפה לצורך סגידה
האמיתי של אלוהים ,הטפה בבשורה שקרית של השטן .בדרך זו למי להשתתף ולהעריץ כמו כנסיות אלו מטיפים סוגדים לשווא ,ולכן הם
באופוזיציה עצמם כפי שהם אחרת מתכוונים להיות .הם כולם מרומים עד בבשורה שקרית של השטן ,והכנסיות שווא כי הם משתתפים
בה.

אחרית הימים נבואות
זה יודע גם ,כי בחודש האחרון ימים מסוכנות בזמנים יבוא .לגברים יהיה חובבי את עצמיותם ,החמדנים ,חזוק ידי השודדים ,גאה ,עובדי אלילים,
ממושמע ,לאחר ההורים ,unthankful ,לא טהור ,ללא והחיבה הטבעית ,trucebreakers ,המאשימים שווא ,משתינים על עצמם ,עזים despisers ,של
אלה כי הם טובים ,בוגדים ,מסובכות ,לדחות ,חובבי התענוגות יותר מאשר ה';  IIטימותי 3:1-4

אני בטוח אם תיתן התחשבות הפסוקים  4לעיל שתסכים ,הדברים Paul ,היא ניבוי .הקורים סביבנו היום .לי זה הוכחה כי אנו
אכן באחרית הימים כבר.

מסוכנות בזמנים
 Perilousפעמים  ,מתייחס מלחמה ,מריבות ,מגיפה ,אך גם חוסר אבטחה בבית ,זמן מתי פורעי חוק ,לרשעים אחרים בחדר של
כבישים מהירים ,כפרים ,יצא מכלל שליטה .זה מתבטא ,סחר בסמים ,וילדים צעירים נאלצים לעסוק בזנות ,בין שאר הרוע פועל
המתרחשים בעולם ובקהילות שלנו היום.

אוהבי עצמם
לגברים יהיה חובבי את עצמיותם ,היא הפניה להומוסקסואלים ,אלא גם על אנשים כל כך מרוכזת .שיש להם שום טיפול או
דאגה של מישהו אחר .הם אלה אשר להיעזר באחרים לצורך הנאה שלהם ולאחר מכן למחוק אותם ללא חשש של רגשות או התעללות
מכה אנושה קורבנותיהם .בעבר התייחסו התדירים של אנשים כמו אלה שחושבים רק על לי ,לי ,לי ,חושבים את עצמם במרכז היקום
שלהם בקושי לשים לב של אחרים סביבם.
 Paulואז נותן רשימה של חטאים מספר של אנשים כאלה.
 ,Covetousהוא צריך רצון חזק או משהוא שלא שייך לך .קלפטומנית הוא דוגמה אחת כזו ,וכן מתהולל ,כדאי להבין אותה כמו
להיות רודף נשים .

חזוק ידי השודדים ,מישהו .באופן רציף מספר לכולם כמה נפלא הוא ,כמה נפלא הוא ,עדיין אין חוק או מופע שנותן תמיכה את
טענותיהם .למי יש זכות אמיתית מתפארים נוטים להיות אלה אשר להירתע מהשימוש תהילה ופרסום שניתנו להם על ידי אחרים; הם
הגיבורים האמיתיים בעוד חזוק ידי השודדים שווא ונקבר ב יהירות משלהם.
רק בגלל עודף להיטות הגאווה היא לתכונת באישיות אחרת זה כלימה בצורתו .אנשים שאינם גאים מדי עצמם נוטים להיות גם
חזוק ידי השודדים .מי הם הכל על "לי" גם נוטים אין שימוש לאלוהים ,כי הם כבר במרכז היקום שלהם ,כך שאין מקום לאלוהים.
אנשים כאלה רוצה לעשות כפי שהם רוצים ,אם זה חטא ,כפי שהוגדר על ידי אלוהים ,ואז הם דוחים אלוהים ,כי הם אינם חשים כי לאף
אחד ,אפילו לא אלוהים ,יש את הזכות להגיד להם מה לעשות או כיצד לחיות את החיים שלהם.
עובדי אלילים :אפילו רק ארבעים שנה ,בשביל מישהו בגלוי הקללות האלוהים היה כדי .ינדו אותי ,אבל היום הרבה דברים הם
כמו בדיחות ,כי לפתות אנשים לצחוק .כזה הוא כוחו שלשטן על החברה היום.

לא מכובד של אחרים
 Disobedientלהורים :כמו עם עובדי אלילים ,ילדים לא אמור להיות עוין בגלוי או גס רוח או לא מכובד של אמם ,אבא ,כמו
גם אחרים בתוך משפחותיהם או אפילו אנשים זרים .היום ,להיות חסר נימוס וגס היא הנורמה כבוד עבור אחרים הוא בנגישות.
 :Unthankfulהייתה תקופה כשאנשים מי נתן מתנה או שמוצג משהו תרם את רווחתם שלהם ,נתן הודות הנותן ,תודה לאל על
הנדיבות של הנותן .היום נראה כי אנשים לצפות לאחרים לעשות בשבילם .כי זה זכותם המספק מישהו אחר אותם וכל זה והודה להם על
הרצון הטוב שלהם אינה נחוצה.
טמא :היום כמה פעילים את עבודת האלוהים .לרוב יגידו אני נוצרי או יהודי ,אך מעטים באמת לעסוק באופן אישי אמונתם
אחר ים מאשר ללכת כנסייה או בית כנסת ,אבל רק כהצגת ,ולא עם התקווה של לומד דבר חדש ,ובכך מתקרב לאלוהים .הם לדבר ,אבל
לא את ההליכה.
ללא חיבה טבעי :זה ברור ביותר בעולם כיום .עם שלנו הסתמכות באינטרנט וברשתות תקשורת מיידית ,נבלה מעט זמן ב פנים
אל פנים ,אחד על שיחה א חת ,וזה מסיר לנו קשרים אינטימיים . .ראיתי איפה כמה זה הולך יחד ברחוב ,אבל במקום אותם מנהלים שיחה
אחד עם השני ,הם שלהם טלפונים או רפידות ,עוסקת במשהו או עם מישהו אחר .לא רק זה ,שהוא התגשמות של ניבוי הנבואי של Paul
מנומס.
 Despisersשל אלו טובים :היום זה מאוד מאוד בולט ...באופן אישי ,הרגשתי במהלך הרדיפה הזאת בגלל שלי חיבוק של האל
מוסר .אבל זה גם ניכר הממשלה הביא על ידי הפנייה עולמות לליברליזם .ליברליזם הוא כנגד כמעט כל דבר שנכתב בעשרת הדברות.
ליברליזם פעיל מנסה להראות מתן תורה בתור הלא נכון וחיוני .הליברליזם היא דת חסר אלוהים ,אשר מנסה לכפות את העולם כולו כדי
לדבוק הדוגמה שלה ,ולמחוק את מוסריותו ואלוהים .ליברליזם הוא הנשק של השטן שהוא משתמש כדי לפתות את האיש המוסר של
אלוהים.
זה אני לדון בפירוט רב הפרקים של דף אינטרנט זה תחת הכותרת" ,ליברליזם פסוקים אלוהים".

התדמית הכוזבת של אלוהים
יש טופס מתן תורה ,אך מכחיש את הכוח הימנו :מ כזה להסתובב .עבור מסוג זה הם הם אשר שרץ לתוך בתים ,ולהוביל נשים טיפשי בשבי
לאדן עם חטאים ,הוביל עם תאוות צוללנים ,למידה אי פעם ,אף פעם לא אוכל לבוא עם הידע של האמת II .טימותי 3:5-7

טופס מתן תורה נותן תמיכה מה אמרתי בנוגע הליברליזם להיות דת חסר אלוהים .אם תחפש את המילה "דת" במילון תמצא
הגדרות ארבע ,שניים מהם אינם נותנים סגידה לאלוהים ,אבל כדי לגרום או אמונה.
לאנשים כאלה יש להימנע על ידי הקדושים של האל .הם אנשים ללא אילוצים מוסרית ,יגרמו אפילו הקדושים ליפול מחסד,
בחטא.
הפעם ,אני מסכים כאן בנוגע של  Paulדעתו של נשים הם לוקחים על-ידי אנשים חסר אלוהים אלו ,פגשתי כמה נשים צעירות
את עצמי מי הם אז אחוז דיבוק על ידי התנהגות לא מוסרית ,כי הם האפיקורסים  Paulהזאת מדברת על .בנוסף ,פעם נוספת ,ידעתי כי
לא רק נשים יכול אז להתפתות ,אבל גברים גם כן .כי האנשים האלה ואת אמונתם חסר אלוהים ,לעולם לא יהיו מסוגלים לראות את
האמת של אלוהים ,ובכך נועדו האורתודוקסיים אש .להימנע מהם; אחרת גם יכול ליפול מחסד.

Janness, Jambress
עכשיו כמו  Jannessו Jambress -מהתעמולה  ,Mosesאז לעשות את אלה גם לעמוד בפני האמת :גברים המוחות מושחתים ,בצוואתו בדבר
האמונה . .אבל הם בסדר להמשיך הלאה :על הטיפשות שלהם יהיו מניפסט בפני כל האנשים ,כפי שלהם גם היה II .טימותי 3:8-9
המילה "בצוואתו" מוגדרת בתור :מישהו מי זה לא מוסרי  .להיות "בלתי מוסרי ",הוא להיות בניגוד למוסר של אלוהים .
בעוד  ,Mosesהישראלים הראשונים נדד הפראי של סאיני ,שני גברים קם להתנגד ההנהגה והאמונה על ידי  Mosesואחיו אהרון .שני
אלה ,Janness, Jambress ,הטיף קללות נגד מצוות האלוהים ,ואיפה מוצלח בכל גורם רבים אחרים להצטרף במרד שלהם .בזמן אלוהים הרס גברים
וגם כל מי אחריהם.
כמו עם האנשים האלה ,באחרית הימים ,שם יתגלה רבים אשר יכריז על קללות נגד המוסר מאוד של האל את אשר הם מלמדים ידוע היום
בשם ליברליזם ,אשר היא דת חסר אלוהים אשר מתנגד כל כך אלוהים ופירושה הוא פולחן .ליברליזם הוא את אשר התנ ך מתייחס היותו נביא שקר.

מהו ליברליזם?
אם יש לך בעיה עם אישה שיש עוברה בוטלה מגופה ,אז אתה אחד מהאנשים האלה הרשע.
אם יש לך בעיה עם הנוער שלנו העוסקים המקיימים יחסי מין( ,זנות) ,אז אתה אחד מהאנשים האלה הרשע.
אם אתה לקבל ולתת הפולחן בכנסיות זה לצפות ביום הראשון השבת( ,ראשון) ,או לא השבת על כל ,אז אתה אחד מהאנשים האלה הרשע,
העתיד שלך הוא להיזרק לתוך הבור האש האורתודוקסיים.

אול סיינטס נרדף
 .אבל אתה  hastידועים במלואם את התורה שלי ,צורת חיים ,מטרה ,אמונה ,longsuffering ,צדקה ,סבלנות ,רדיפות ,לסבל ,אשר בא אליי
באנטיוכיה ,ב איקוניום ,ב ליסטרה; מה רדיפות היה נסבל :אבל מהם כל האל נמסר לי . .כן ,ואת כל זה יחיה צדיק בישוע המשיח יסבול מרדיפותII .
טימותי 3:10-12

כי אנו הקדושים של אלוהים הם קטנים במספר לעומת הילדים מסונוורים על ידי השקרים של השטן ,כי הליברליזם כבשה
ממשלות העולם המערבי ,אנחנו נרדף על האמונה שלנו ועל הניסיונות שלנו לחנך אחרים ב Word -האמיתי של אלוהים.
ישוע ,מכל השליחים של ישוע נרדפו על ידי זקני בית מקדש מי היו השפעה או נשלט על ידי השטן .דורות מאוחרים יותר של
הקדושים של האל שם נרדף לראשונה על ידי הקיסרים של האימפריה הרומית ,ולאחר מכן לפי צורר המשיח אשר הוא הכנסייה של
רומא .היום כל מה לדבר את שמו של ישו המשיח בפתיחות ,למרות שהם אינם מוגדרים הקדושים של האל ,נרדפים על ידי מי הן ונביאי
השקר הוא יועבר על ידי ליברליזם.

הזזת רחוק יותר מאלוהים
אבל אנשים רעים ,הנוכלים והמפתים בסדר שעווה גרוע ,גרוע ,מרמה ו מרומים II .טימותי 3:13

 Paulדבריה בפסוק זה נגמר הזמן והדורות ,יותר לפתות אותי רשע ולהסיר את עצמם מאלוהים .אם אתה מסתכל על
ההיסטוריה המודרנית ,אפילו ארבעים שנה בעבר ,תראה אותו נכון הוא לכן הנבואי ניבוי זה הגיע אל העבר.
לשים את זה בפרספקטיבה ,ספר התגלות האלוהים אומר לנו כי יהיו רק  144,000מי אלוהים יזהה כמו להיות הקדושים של
אלוהים ,להשוות את האוכלוסייה של כדור הארץ היום ,אשר היא מעל  7מיליארד ,ולקבל את יחס של הקדושים 00025.של אלוהים
כדי 99975.זה אינם קדושים של אלוהים.

