Predestination
Guð vistar menn á öllum tímum, en enginn af þeim er hægt að
taka til sín heiður að vera líkjast mynd Krists en þeir sem
voru stilla af Guði: kirkjuna. Það er líkami Krists að
margháttuð speki Guðs er augljóst að tignirnar og völd á
himni, í þeim tilgangi sem sett er fram í því að gera Krist
preeminent meðal margra bræðra eins og hann birtist í
kirkjunni (Ef 3:10 -11).

Predestination
“Því ef einhver er í Kristi er skapaður á ný, hið gamla varð
að engu, sjá, nýtt er orðið til” (2 Kor 5:17)

Gríska sögnin þýða “predestinate” er προορίζω (proorizo), og
þýðir “að ákveða fyrirfram” “fyrirfram merki”, “foreordain”.
Hugtakið þjónar að benda öruggu ástandi stofnað af Guði í
eilífðinni. Allt sem trúa á Krist sem fagnaðarerindið
sannleikur fæðast aftur í gegnum ódauðlega fræ (1 Gæludýravænt
01:23), og þegar klæddir með imperishable, sem verður ímynd af
lofuðu Krists “Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn, og
enn ekki birtast hvað vér munum verða. En við vitum að þegar
hann birtist við vera eins og hann; vegna þess að við munum
sjá hann eins og hann er “(1 John 3: 2).
Maðurinn kemur í heiminn að vilja holdsins vilja mannsins og
blóði sem flytur sig ímynd Adam, jarðneska maður (Jóh 01:12; 1
Kor 15:48), og aðeins þegar þeir trúa á Krist eru búnir ný
vilji Guðs eftir sannleika fagnaðarerindisins, því ný verur,
og þegar það fer lag á imperishable, hafa allar nýjar verur
ímynd andlega manni, sem er Kristur, hinn síðari Adam (1 Kor

15:48 -49).
The predestinate hugtakið er notað í Nýja testamentinu að vísa
til áfangastaðar sem er einstakt við andlega menn. Kristnir
menn eru fyrirhugað af Guði til þess að líkjast mjög ímynd
Jesú Krists.
Guð stofnað fyrirfram að Kristur hefði frumburður meðal margra
bræðra stöðu, mest framúrskarandi skilyrði að hinn eingetni,
úthluta þeim sem eru hluti af líkama Krists í þessu skyni
“Fyrir þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað
til þess að líkjast mynd Son hans, til þess að hann sé
frumburður meðal margra bræðra “(Rom 8:29).
Maðurinn Kristur var eingetinn Guðs kynnt í heiminn á öllum
eins menn að vera miskunnsamur High Priest (Hebreabréfið 2:17)
og fái dauða fyrir alla (Heb 02:14).
Að vera drepinn og resurge Jesús var dýrlegur orðinn frumburði
frá dauðum stöðu og tók stöðu frumburður meðal margra bræðra,
þar sem það leiddi til dýrðar Guði margra bræðra (Heb 02:10).
Dýrlegur Kristur er ímynd Guðs (Heb 1: 3; Col 1:15), og erfði
mikla nafn sem hverju nafni er æðra (Filippíbréfið 2: 9), og
hann er höfuð líkamans, þ.e. kirkjan , fylling hans, sem
fyllir allt í öllu (Ef 1:23). Kristnir snúa upp á yfirborðið
aftur við Krist og eru meðlimir líkama hans, sem er kirkjan
(Col 3: 1).
Það er ekki enn ljóst hvernig þeir verða vistaðar (1 John 3:
2), en við vitum að allt verður vistað sem mynd af lofuðu
Krists, svo að þessi dýrð sem mun opinberast á Christian er
sköpun andvörp eins og ef í verki afhendingu vegna væntinga
bíða birtingarmynd sona Guðs (Rom 8:19 -21)
Þegar íklæðist ódauðleika og incorruptibility (Rom 8:23), það
er, þegar það fer innlausn líkamanum í Rapture kirkjunnar, sem
vistaður er í Kristi nái ástand tjáð með Guði skráð þar í
Mósebók: – “Vér viljum gjöra manninn í ímynd okkar, eftir

líkingu okkar “(Gen. 1:26), vegna þess að eftir allt fæddur af
Guði eftir sannleika fagnaðarerindisins mun vera svipað lofuðu
Krists, og hann, í snúa, the ímynd hins ósýnilega Guðs (Kól 1
: 19).
Tilgangur Guðs er eilíft, og tilgangur þinn fyrir að vera
eilíft hvíla á sjálfum sér, og ekki í sköpunar hans, sem voru
búin, því eru ekki eilíf “þekkt oss leyndardóm vilja síns
samkvæmt velþóknunar quepropusera hans í sjálfu sér … “(Ef 1:
9).
Og hvað var þetta stofnað tilgangur ‘Sjálfur’? Gerðu eingetinn
frumburður meðal margra bræðra eins og hann svo að í öllu sem
hann gæti hafa preeminence “Samkvæmt eilífa fyrirætlun, sem
hefur í Kristi Jesú, Drottni vorum” (Ef 3:11); “Fyrir þá sem
hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að
líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal
margra bræðra” (Rom 8:29; Col 1:18).
Þó mörg börn hafa verið tekin af Kristi til dýrðar til að
framkvæma eilíft tilgangi (Hebreabréfið 2:10), sproti tilgang
Guðs er Kristur, það er, tilgangur hans var stofnað árið
sjálfum (Ef 1: 9 ).
Í sonar kjöt líkama Guð hefur safnað öllu (Col 1:20 -22), og
Guð hátt upp hafið mjög hann (Phil 2: 9), láta allt á fætur
og, umfram allt (Col 1: 23), var einnig útbúin sem höfuð
kirkjunnar, frumburður meðal margra bræðra (Ef 1:22).
Það er nauðsynlegt að skilja að hvaða marki dýrð kirkju líkama
Krists, þar Kristur var sett yfir alla Furstadæmið, ríki,
vald, vald, o.fl., og umfram allt, var gert höfuð kirkjunnar,
svo kirkjan verður umfram allt Furstadæmið, yfirburðir, vald,
vald, o.fl. “Eftir að hafa kveikt augu hugarfarsins, svo að
þér skiljið, hver sú von er köllun hans, og hvað auðæfi
arfleifð hans í heilögu, og hvað er yfir mikilleika um mátt
hans til okkar-deild sem trúa, samkvæmt hagnýtingu á sterkri
orku hans, sem hann myndaður í Kristi, er hann vakti hann frá

dauðum, og setja hann á hægri hönd hans á himnum ofan allt
Furstadæmið, og máttur, og hreystiverk, og veldi, og sérhver
nafn sem er nefnt, ekki aðeins í þessari veröld, heldur einnig
í næsta; og setja allt undir fótum hans, og á allt að vera
yfirmaður kirkjunnar, sem er líkami hans og fyllist af honum,
sem sjálfur fyllir allt í öllu “(Ef 1: 18-23).
Í eilífðinni, áður en heimurinn var, Guð staðfest að orð hans
ætti að hafið er yfir öllu (PS 138: 2), og Kristur hefur verið
upphafinn, því að koma inn í dýrð sína varð mjög mikil og
háleit (52: 14).
Til að gera Krist frumgetningurinn væri nauðsynlegt til að búa
til margar bræður. Til að gera það höfuð, líkama, kirkjan væri
nauðsynleg.
Það var í ljósi tilgangi sett er fram í Kristi sem Guð vistar
afkomendur Adams gegnum prédikun fagnaðarerindisins, fyrir þá
sem trúa eru gefin rétt til að verða Guðs börn (John 01:12).
The glataður í synd er tilkynnt hjálpræðið í nafni Krists, sem
þeir sem borða kjöt og drekka blóð Krists verða hluttakendur
Krists, það er, eru gerðar aðilar líkama Krists.
Þeir sem eru vistuð gegnum fagnaðarerindið eru kallaðir með
heilagri köllun, sem er, í samræmi við tilgang komið í Kristi
áður en heimurinn varð til “Hver hefir frelsað oss og kallað
okkur með heilagri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur
eftir eigin ákvörðun og náð, sem var gefið okkur í Kristi Jesú
áður en heimurinn varð til “(2 Tim 1: 9).
Með því að vera í Kristi, það er, ný skepna, sem Christian er
fyrirhugað til þess að líkjast mynd Krists, sem framkvæmir
tilgang Guðs í Kristi, til að gera það frumburður meðal margra
bræðra, mjög háleit höfuð líkamans .
The köllun í Kristi var stofnað í eilífðinni byggt á tilgangi
stofnað í Kristi, svo að veita náð nýju skepna er að taka þátt
í þessum tilgangi í að vera börn eða limir líkamans er náð sem

ekki fylgja verk okkar.
Páll postuli sýnir að líkami Krists sem gróðursetur, og sá,
sem vökvar það er engin munur þó hver fyrir sig fá laun hans
eftir verkum hans “Sá, sem gróðursetur, og sá, sem vökvar, eru
eitt, og hver maður skal fá laun þeirra eftir verkum hans “(1
Kor 3: 8).
Þetta þýðir að hver Christian verður verðlaunaður í samræmi
við gott og illt, sem hefur í líkamanum (1 Cor 03:13 -14; 1
Cor 09:17; 2 Kor 5:10; Col 3:24), heldur náð að vera taldir
sem barn Guðs að vera í Kristi Jesú er náð, sem var gefið
okkur í Kristi Jesú áður en heimur varð vegna tilgangi að Guð
hefur í Kristi.
The köllun eftir tilgangi Guðs staðfestu í Kristi áður en
heimur varð er verðlaun sem er aðeins veitt þeim sem eru í
Kristi, það er, ný verur mynda aftur samkvæmt orði sannleikans
“stutt í átt að markinu til verðlaunanna á köllun Guðs í
Kristi Jesú “(Phil 3:14).
Þú getur ekki rugla hringja fagnaðarerindisins til köllun
samkvæmt eilífa fyrirætlun, fyrir köllun samkvæmt eilífa
fyrirætlun er fyrir tiltekinn hóp af fólki (allt sem trúa á
Krist), á meðan á símtalinu fagnaðarerindisins er alhliða
(margir) og er miðað við alla glatast vegna óhlýðni Adams, en
missti það mæta kalla eru fáir (Mt 07:14), þess vegna
staðreynd að fáir í valinn ástand “að margir eru kallaðir, en
fáir útvaldir” (Mt 22:14).
Um alhliða kalla fagnaðarerindisins Páll postuli segir: “Fyrir
hvern hef ég öðlast náð og postuladóm, fyrir aobediência trúna
meðal allra þjóða eftir nafni, meðal þeirra eru þér einnig
kallað Jesú Krists” (Rom 1: 5).
Þörfin fyrir hlýðni við orð trúarinnar er boðað öllum þjóðum
(Postulasagan 15:14 -17), og meðal allra þeirra þjóða kristnir
eru kallaðir tilheyra Jesú Kristi. Eftir að þeir heyrðu
fagnaðarerindið um sáluhjálp og trúa á Krist, kristnir byrjaði

að “vera í Kristi ‘, það er, ný verur voru” Í sem yður treyst
einnig, eftir að þú heyrt orð sannleikans, fagnaðarerindið um
þinn hjálpræði; og hafa einnig talið, þú varst lokað með
heilögum anda lofa “(Ef 1:13).
Sáluhjálp í Kristi er boð nær til allra manna í öllum þjóðum
og á meðan það er kallað í dag “Snúið yður til mín og látið
frelsast, gjörvöll endimörk jarðarinnar, því að ég er Guð, og
það er engin annað “(Er 45:22),” hneig eyra þitt, og koma til
mín heyra, og sál þín mun lifa, því með þér að ég mun gera
eilífan sáttmála, er um miskunn af David gefa þér “(Er 55: 3)
; “(Því hann segir, ég hef heyrt þig í viðunandi tíma og ég
hjálpaði þér á degi hjálpræðisins, Sjá, nú er samþykkt tími,
sjá, nú er dagur hjálpræðisins)” (2 Kor 6: 2).
Hafa þá köllun samkvæmt eilífa fyrirætlun fór fram í
eilífðinni, áður en heimurinn var (2 Tim 1: 9). Í eilífðinni
var stofnað Krist preeminent meðal margra bræðra, umfram allt
yfirmaður kirkjunnar “Og hann er höfuð líkamans, kirkjunnar:
hver er upphaf og frumburðurinn frá hinum dauðu, sem í öllu,
sem hann gæti hafa preeminence” (Col 1:18).
Til að framkvæma ætlunarverk sitt, Guð skapaði Adam, fyrsta
manninn eftir mynd af honum sem var að koma, maðurinn Kristur
Jesús (Rm 5:14).
Satan, síðan áttaði að Guð myndi gefa manni stöðu betri
hvönninni, stöðu eins hæsta kom það nær það að vera í stöðu
fyrir ofan aðra engla (Isaiah 14:14).
The staða sem Satan ágirnast, Jesús Kristur rís upp frá dauðum
til að ná, þar sem það ánægðir sáust hins Almáttka, að tjá
mynd Guðs (PS 17:15).
Allt sem trúa á Krist, deyja, eru grafnir og sóttu með Kristi
nýja veru í líkingu upprisu hans (Rm 6: 5), og hafa enga aðra
áfangastað sem er ekki í samræmi við ímynd Krists að hann sé
frumburður meðal margir bræður og, umfram allt yfirmaður
kirkjunnar.

Allir kristnir eru nú þegar lofuðu (John 07:22, Rom 8:17; Rom
6: 4 -5), eins og þegar hækkað með Kristi (Col 3: 1) og sitja
með Kristi í himnesku stöðum (Efesusbréfið 1: 3; Efesusbréfið
2: 6; Heb 4: 3).
Á pílagrímsferð í trúaðs manns tíma, eru öll vekja til að vera
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fagnaðarerindisins, til þess að þekkingu kemur að mælikvarði á
vexti Krists – Perfect Man – þó allt í Kristi skal vera fær um
að arfleifð heilagra í ljós “Þangað til við öll ná einingu í
trúnni og þekkingunni á syni Guðs, til að fullkomna mann, til
mælikvarði á vexti Krists” (Ef 4:13; Col 1:12).
Það er innlausn líkamanum sem hinn trúaði samræmist með mynd
hins upprisna Krists. Gilda aðeins þegar dauðlega að íklæðast
ódauðleikanum og hvað er ódauðlega skal hafa íklæðast
ódauðleikanum, hvað mun gerast með Rapture kirkjunnar
(Rómverjabréfið 8:23).
Gríska hugtakið þýða “predestinate” er notað af Páll postuli í
Rómverjabréfinu í tengslum við líkingu Krists, sem er Kristur
frumburður meðal margra bræðra (ROM 08:29).
Í bréfi til Efesusmanna, Páll postuli notar sömu orð til að
minna kristnir að þeir voru blessuð með andlegar blessanir eru
í Kristi, það er, vegna þess að þeir eru nýjar skepnur.
Einn þessara blessana er “predestination” kristinna vegna þess
að þeir eru í Kristi, sem gerir þá Guðs börn um samþykkt (Ef
1: 4). Vegna þess að þeir eru nýjar verur, kristnir voru
gerðar arfleifð, vegna þess að ástand svipað Guðs son, sem
voru fyrirhugaði úrslit í vegsemdar dýrð Guðs (Ef 1:11 -12).
The köllun sem hvílir á meðlimum líkama Krists til þess að
líkjast mynd Krists er alvaldur og óafturkræf því í eilífðinni
Guð sett en allt, að Kristur var pre-framúrskarandi, yfirmaður
líkamanum, sem allt voru fram vilji dýrð Krist væri eins og
hann.

Guð vistar menn á öllum tímum, en ekkert hefur verið
fyrirhugað til þess að líkjast mynd Krists en þeir sem voru
stilla af Guði: kirkjuna. Það er líkami Krists að margháttuð
speki Guðs er augljóst að tignirnar og völd á himni, í þeim
tilgangi sem sett er fram í því að gera Krist preeminent meðal
margra bræðra eins og hann birtist í kirkjunni (Ef 3:10 -11).
Þó að í eilífðinni Guð sovereignly og óafturkallanlega
fyrirhugaði þeirra sem á þeim tíma þegar kallað í dag að sætta
sig við hjálpræði að Kristur býður að vera eins að tjá mynd af
lofuðu Krists í dagsins, sem heitir í dag, í gegnum
sendiherrum sínum, sem er kirkjan, Guð kallar missti þá
sættast við Guð (2 Corinthians 5 “Nú þá erum við sendiherrar
fyrir Krist, eins og Guð fyrir okkur bað Nú erum áminnum því
fyrir Krist, að þér sættast við Guð.”: 20); “(Því hann segir,
ég hef heyrt þig í viðunandi tíma og ég hjálpaði þér á degi
hjálpræðisins, Sjá, nú er samþykkt tími, sjá, nú er dagur
hjálpræðisins)” (2 Kor 6: 2).
Þeir sem þrauka í Kristi eru fyrirhugað til þess að líkjast
mynd af lofuðu Krists “Ef í raun byggð og staðföst í trúnni,
og vera ekki flutt í burtu frá von fagnaðarerindisins, sem þér
heyrðuð, sem vér höfum prédikað á hverjum veru sem er undir
frá himni, ok I Paul am gerði ráðherra “(Col 1:23).
En þeir sem eru ‘í Kristi “(ný sköpun) verður eins sonur Guðs
mynd reistur, að vera’ í Kristi” er nauðsynleg til að ná
hjálpræði misst hlýða Kristi í dag “Og það er lokið, varð
höfundur eilífs hjálpræðis til allra þeirra, sem hlýða honum
“(Heb 5: 9).
Þó að blessun að líkjast mynd Krists er óafturkallanlegt þá
sem eru í Kristi, náð hjálpræðisins með hlýðni við
fagnaðarerindið er hægt að forðast “Þér var keyrt vel, sem
gerði hindra þig að þér ætti ekki að hlýða sannleikanum?” (Gal
5: 7).
Ólíkt þeirri hugmynd prolate með Calvinists og arminianistas

Biblían sýnir að enginn kemur í heiminn fyrirhugað til
hjálpræðis, fyrir alla eru hugsuð í synd (Sl 51: 5), og ber að
hlýða formi kenningu boðaði Kristur og postularnir “en takk
Guð þú þrælar syndarinnar, þú hlýddi wholeheartedly formi
kennslu, sem þú varst afhent “(Rom 6:17; Rom 10: 8).
Aðeins eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnaðarerindið um
sáluhjálp, og hafa trú á Krist sem maður er vistað “Who þér
treyst einnig, eftir að þú heyrt orð sannleikans,
fagnaðarerindið um sáluhjálp yðar; og hafa einnig talið,
varstu innsigluð með heilögum anda lofa “(Ef 1:13); “Ef þú
játar með munni þínum Drottin Jesú, og trúir í hjarta þínu, að
Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpinn verða”
(Rómverjabréfið 10: 9).
Enginn er fæddur eftir holdinu fyrirhugað til hjálpræðis, en
er nauðsynlegt að heyra boðskap hjálpræðisins og trúa á Krist
eins og ritningin segir, að ákveða fyrir Krist á viðunandi
tíma: í dag, að standast allt til enda trúa “Sá sem trúir og
skírist, mun vera vistuð, en sá sem trúir ekki,
fyrirdæmdur verða “(Mark 16:16; Heb 3: 6 og 14).

mun

Aðeins fyrirhugaði þeim, sem Guð elska, það er, þeir sem
hlýddu fagnaðarerindið, að aðeins þeir sem halda boðorð Guðs
er að trúa á Krist eru kallaðir til að vera eins og ímynd
Krists, til þess að þessari köllun er að Kristur er frumburður
meðal margra bræðra eins og hann “Og við vitum að allt að
vinna saman til góðs þeim, sem elska Guð, að þeim sem kallaðir
eru samkvæmt ákvörðun Guðs” (Rómverjabréfið 8:28); “Hann hefir
mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig, og sá sem
elskar mig, mun elskaður verða af föður mínum, og ég mun elska
hann og birtist honum sjálfan mig” (Jóh 14:21; 1 John 3:23) .
Aðeins þeir sem verða áður eitt með Kristi (þekkt) gegnum
fagnaðarerindið eru fyrirhugað til þess að líkjast mynd Krists
“Fyrir þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað
til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að hann gæti verið
frumburður meðal margra bræðra “(Rom 8:29); “Guð er trúr, sem

yður voru kallaðir til samfélags sonar síns Jesú Krists,
Drottins okkar” (1 Kor 1: 9).
Gríska sögnin þýddi ‘vita’ ekki segja ‘vita um’, áður en að
tala um náinn samfélagi, að vera einn líkami með Kristi
“Þannig að við, sem eru margir séum, einn líkami í Kristi, og
hver fyrir sig við erum meðlimir eitt hinn “(Rm 12: 5); “Sá
sem varðveitir boðorð hans á hann, og hann í honum. Og hér við
vitum að hann stöðugur í oss, af andanum, sem hann hefir gefið
oss” (1Jh 3:24).
The kalla til samfélag stuðlar sonur hjálpræðis í tíma sem það
er kallað í dag, þar sem köllun til þess að líkjast mynd
Krists fór fram í eilífðina í samræmi við tilgang sem Guð
hefur í sér, til að gera glæsilega Krist og háleita mjög meðal
margra bræður eins og hann.

