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Annan Information
Gud har ingen tro eller hopp, men "Gud är kärlek" (1 Joh 4: 8). 30. Vilket, som översätts till
andra ord, är just detta, den enda grunden på vilken männen kan vila. Rättfärdiga människor
uppvisar tro, hopp och kärlek medan den olovade visar otro, förtvivlan och hat. Här kommer
vi helt enkelt ta lite tid att tänka tillbaka över vår studie och se vilka centrala idéer vi kan ta av
det. Därför började de inte sin almsgiving med sig själva, eller gjorde de.

Efesierna 2: 1-6. Apg 26:18; Efesierna 1:17, 18. Men för att han inte skulle tycka att föra de
allsmäktiga som de gav ut av jordens frukter, säger han: Dessa borde du ha gjort, med
hänvisning till domen och Guds kärlek, och att inte lämna den andra, obefintlig, med
hänvisning till tiendarnas givande. Bibelsk meditation är den avsiktliga bönefulla och
kontemplativa reflektionen om Guds Ord som leder till ett eller flera av följande: Tillbedjan,
beröm, bön, personlig tillämpning, djupare inblick i Guds vägar och vilja och större helighet.
Ändå var han själv av vilka dessa offer var bara skuggor. Min mormonvän tror på Jesus i den
meningen att han tror att Jesus är en man som blev en gud, och att vi har potential att göra
detsamma. Vi kan se detta på flera sätt: För det första består det av frihet från skulden som
aduleras till den troende genom Adams synd. "Men den fria gåvan är inte som trespasset.
Vetenskapens empiriska sanningar kan tyckas vara annorlunda, men i princip är de inte. Ändå
har den korrupta mänskligheten en proclivity att dyrka varelsen: "De bytte sanning om Gud
för en lögn och tillbedde och betjänade varelsen snarare än Skaparen, som är välsignad för
evigt! Amen "(Rom 1:25 ESV). Den väsentliga beständigheten hos de tre gracerna hävdas.
Och därför, när kärlek är ditt livs ande, kommer det att få en andes frihet och universalitet; det
kommer alltid att leva och arbeta i kärlek, inte på grund av detta eller det här eller där, men för
att kärlekens ande bara kan älska, vart det än är eller går eller vad som är gjort med det. Och
det här är inte ditt eget görande; Det är Guds gåva, inte ett resultat av verk, så att ingen kan
skryta. Tuggy gör ett bra jobb att låta sina gäster prata för sig själv, men Tuggy släpper inte
dem från kroken när han ser hål i sin logik eller känner till invändningar som andra kanske
vill höja. Detta förbund i hans blod uppfyller allt som det judiska folket tidigare hade mottagit
och lägger till antalet "utvalda människor" som alla har tro på Kristus och döms. Christian
Standard Bible Nu är dessa tre kvar: tro, hopp och kärlek - men den största av dessa är kärlek.
Jag kunde få jobb i en plantskola som hjälper till att dra upp persika träd. Men det finns ingen
annan manual för det kristna livet, och eftersom insatserna är så höga krävs allvarlig studie av
den enda och alla tillräckliga handboken. Gjorde jag ett misstag när jag blivit blind övergiven
till det Heliga Hjärtan? - FÖRDRAGT TILL JESUS, I FÖRSLAG AV KONFESSOR,
UNDATERAD Under första hälften av 1948 tog Teresa en grundläggande medicinsk kurs
innan hon lanserade sig ensam på gatorna i Calcutta. Om det är så gott och trevligt, en sak för
bröderna att bo tillsammans i enighet, vem ska mäta det onda som har gått genom att bryta upp
familjen.
Paulus berättar också för oss: "Och låt inte Guds Helige Ande bedra, genom vilken du var
förseglad för återlösningsdagen" (Ef 4:30 ESV). För det andra kommer de troende komma att
få sina nådsgrader och funktionsnedsättningar. Detta är viktigt eftersom det är hur kristen ses som helig. Det är då av dessa synder och andra av samma slag, och av andra, ännu mer
skrymmande, som består av brott i ord och tanke (som aposteln James bekänner, i många
saker bryter vi alla) Vi måste be varje dag och ofta till Herren och säga: Förge oss våra skulder
och lägga till i sanning och uppriktighet, som vi förlåter våra gäldenärer. Du är en av de äldste
prinsarna, och du är en av mina vänner, och du är en av mina vänner. Och när jag har gjort
det kommer du att få svar på alla frågor du ställde i ditt brev. Gud kräver inte av oss en känsla
som vi själva inte kan producera. Paulus till Korintierna är en av de mest citerade av hans brev
och i själva verket av Bibeln, särskilt passagen om kärlek. Sola scriptura var den
reformationsprincip som återställde evangeliet, vilket ledde många till frihet från romanismens
bondage. I detta projekt var han starkt inspirerad av kristendomen. Lukas 1: 73-75, registrerar
orden som sakarja, johannes döparens far, som inte hade kunnat tala sedan ängelens
tillkännagivande om Johannes Döparens snart kommande födelse på grund av hans otro. Det

är en fullständig perversion eller förvrängning av evangeliet att utöva synd - någon synd genom en sådan vridning av evangeliets huvuddesign.
Det kan vara viktigt för stora tänkare att undersöka världen, att förklara och förakt det. Den
sanna troende är inte rättfärdigad eller fördömd av lagen som ett förbund av verk; Den
moraliska lagen är dock fortfarande bindande för dem och är till stor nytta som 1) en livsregel,
2) det som ger synd för både de orättfärdiga och rättfärdiga, pekar på deras behov av Kristus,
och 3) för regenererar lagen är ett medel för nåden genom att förbjuda, hota och lova om
välsignelse för lydnad med Andens hjälp. De har gemenskap i hans nåd, lidande, död,
uppståndelse och härlighet. Frasen "dyrbar tro" återspeglar sannolikt Skriftens ordalydelse:
"Simon Peter, en tjänare och en apostel av Jesus Kristus, till dem som har erhållit lika
värdefull tro med oss genom Guds rättfärdighet och vår Frälsare Jesus Kristus" (2 Peter 1: 1
KJV). Att göra allt vi kan med vilken styrka vi har är dock uppgiften som håller Jesus Kristi
goda tjänare alltid på jobbet: "Kristi kärlek uppmanar oss" (2 Kor 5:14). Människan väljer gott
eller ont enligt det som han önskar. Men varje lögnare säger motsatsen till vad han tror i sitt
hjärta, med syfte att lura.
Detta visar att ingen grad av lidande skulle ha varit tillräcklig som en försoning för våra synder
utan offerets faktiska död, enligt den ursprungliga meningen mot mannen. Alla våra arbeten
och alla våra arbeten, hur stora de än är, är ingenting i Guds ögon, för vi kan inte ge honom
ingenting, och vi kan inte heller uppfylla hans önskan, vilket är vår själs tillväxt. Kristus
saknade ingenting "som tillhör den mänskliga naturen", men var fullständigt fri från "syndens
bindningar". Kristus är "både Gud och människan." Han är "människans son" och "Guds son"
Han fortsätter, det finns bara en son Kristus, inte två olika söner. Lägg märke till den handling
som dessa grader leder till: praktiken av helighet; och märka helighetens karaktär: all sann
helighet. Hur många människor kan säga att de har möjlighet att bevittna ett mirakel varje dag.
Och ändå hade Gud viljat att han skulle lida dessa saker för dennes skull. Det är en
tankeväckande statistik att tänka på. Apostlagärningarna 15: 2, 4, 6, 22, 23, 25. 2 Korintierna
1:24; 1 John 4: 1. Om jag inte är säker på valets lära, är jag inte säker på att förnyelse föregår
tro. Tribulation, även döden själv, som är numrerad bland hans privilegier, Kor 3:22, ska inte
skilja honom från Guds kärlek, som är i Kristus Jesus, vår Herre. Det går ännu längre; och
griper allt som Gud någonsin har lovat, och tillägnar sig alla hans eviga förbunds välsignelser.
Kärlek för mänskligheten är lätt eftersom mänskligheten inte överraskar dig med obekväma
krav. Arbeta genom 5 huvudkommittéer - finanser, skolor, medlemskap, speciella evenemang
och samhällsfrågor - omfattningen av rådets inflytande kan illustreras genom en kort
beskrivning av det arbete som utförs av bara en av dessa fem utskott. Uttrycket "Andens
gemensamma handlingar" betyder Andens allmänna arbete; Det är det arbete som hänför sig
till Andes icke-rädda verk, men ändå ett bevarande arbete för att hålla det onda, även i de
icke-utvalda. Varför ska en viss meningsskiljaktighet i frågor som inte är grundläggande
förmedlar sig från en annan hjärta som annars var en i Kristus. Jag tror att det existerar att visa
oss hur mycket vi kan uthärda. Vad vet vi om orsaken till att detta kapitel har lagts till.
Spänningen i ordet arbetskraft är på bekostnad, ansträngning, trötthet och utmattning som det
medför.
Han började denna "Handbok" genom att säga att sann trodde kommer från tro, hopp och
kärlek. I hela dess förlopp är allt han säger om syndens uppgift enbart för att fastställa skulden
för dem som han talar för, på grund av vilken de är under fördömelse, för att han däremot
skulle kunna visa sig den rättfärdighet genom vilken män, som är rättfärdiga, befrias från

skuld och fördömelse. Adams synd erkänner vi då att vara vår, inte för att en liknande sak
skulle vara bara bland män, men för att Gud, rättvisa Gud, vittnar om att det är så; och vi vet
att den rättfärdiga gud kommer att göra rättfärdigt. Det är tro som ger kristendomen hela sitt
namn, karaktär och natur. En yngre son var ivrig efter frihet och girig av njutning. Kristus
demonstrerade också denna vördnad som vi ser i Hebreerbrevet 5: 7, "På hans köttdagar
erbjöd Jesus böner och böner, med höga skrik och tårar, till den som kunde rädda honom från
döden och han hördes på grund av hans vördnad "(ESV). Den första perioden var före lagen
den andra enligt lagen, som gavs. Vi tror till exempel att Kristus dog - en händelse i det
förflutna; Vi tror att han sitter vid Guds högra hand - ett tillstånd av saker som är närvarande;
Vi tror att han kommer att komma för att döma de snabba och de döda - en händelse i
framtiden. Kärlek lyser mer bränder än hatar slukar, och män växer bättre som världen blir
gammal.
Detta är en garanti för att predika evangeliet för alla män; och det är bara som han är troende
att det är känt för någon man att Kristus dog för honom individuellt. Dessa ord på en viss nivå
har kvaliteten på en ombonad homily. Om en av dem skulle göra sig av med, skulle själen
vara ofullständig och skulle vara oförmögen att göra sitt arbete och njuta av sina välsignelser.
De skiljer sig på rikedomar, av intelligens, av kultur, av anor. Men det finns ingen barriär mot
enbart färg. Nej, ens älska sig, enligt samma apostels vittnesbörd, (1 Tessalonikerna 1: 3) är en
effekt av tro. Nu är effekten utan tvekan sämre än dess orsak. Ögat är mer utmärkt än örat;
men det kan inte på detta sätt utföra öratets kontor eller överhöra behovet av att höra, för att
fullborda vårt nuvarande tillstånd: tro, hopp och kärlek, ha alla sina distinkta kontor och alla
måste utövas för deras respektive ändamål; -till, för att rättfärdiga våra själar; hoppas, för att
hålla oss fast i vår andliga kurs; och kärlek, för att bilda vår möte för det himmelska ärvet. De
är tydliga och obekväma, och den sista av dem har i synnerhet all kraft av en reductio ad
absurdum. På detta sätt kom det till att de två hela, perfekta och distinkta naturerna, den
gudomliga och den mänskliga, var oskiljaktigt förenade i en person utan att omvandla den ena
till den andra eller blanda dem för att producera en annan eller blandad natur. Utan denna
ömsesidighet är konjunktion inte möjlig.
"Dödens kropp" är en fras som används av Paulus i Romans 6: 6; Vi har tidigare talat om
denna fras; Det hänvisar till den återstående korruptionen som finns i hela våra fakulteter, men
att korruption manifesterar sig särskilt genom våra kroppar och delar eller medlemmar (se
kommentar i kapitel 13: 2). Återigen sade Jesus: "På samma sätt, låt ditt ljus skina framför
andra, så att de kan se dina goda gärningar och ge ära till din Fader som är i himlen" (Matt
5:16). Vi är berättade i Skriften: "Oavsett om du äter eller dricker eller vad du än gör gör allt
för Guds ära" (1 Kor 10:31, s.). Som Westminster Shorter Catechism säger, är den främsta
änden av mannen att förhärliga Gud och njuta av honom för alltid. Full tro på alla Guds löften
kommer att krävas och nödvändigt. Om mannen ska kunna älska måste han sätta sin högsta
plats. Det viktigaste är att älska andra som dig själv, det är huvudämnet, och det är allting;
inget annat är önskat - du hittar omedelbart hur man ordnar allt. Till exempel gör Paulus det
klart i Galaterna och på andra ställen att den ceremoniella lagen om omskärelse har upphävts:
"För i Kristus är inte heller omskärelse eller omedvetenhet något, men endast tro som verkar
genom kärlek" (Galaterbrevet 5: 6, ESV). Också när kyrkor uppvaknas av Guds försörjning,
så länge de njuter av möjligheter och gynnsamma omständigheter för det, borde de ha ett
gemenskap för varandra för sin fred, kärlekens tillväxt och ömsesidig uppbyggnad. Han är
högst i alla sina råd, i alla hans verk och i alla hans bud. Det är en stor ondska för en man att
bli lurad för att inte tro på vad som skulle göra. Han har blivit synlig så mycket som han "har

sänt sin enda Son i världen, så att vi kan leva genom honom" (1 Joh 4: 9).

