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Annan Information
Således förstås, det hundraåriga engelska ordet? Mas, är faktiskt en förkortad form av chmas,
som i sig är en förkortad form för jul. Det har öppnat ögonen på många församlingar där jag
har introducerat det. Rullarna avslöjar vidare att personen skulle födas i Tarrant County, Texas
i staden Azle. Och så ska jag ge dig fyra poäng i denna lilla bit av en grundlig serie samtal som
jag vill ge dig, inte riktigt predikningar, mer av en undervisningstid men jag ska ge dig fyra
poäng och jag ' ll stränga dem ut. Således ser vi inte till regeringen för att utplåna vår skuld

och inte heller engagera oss i självförsörjning genom våra verk. Varje apostel, varje evangelist,
varje präst i varje kyrka, varje diakon och varje lekmedlem i Guds tidiga kyrka lärde, pratade
och predikade från Gamla testamentets skrifter om Jesus Kristus och hans räddningsarbete.
Om någon går till dem från de döda, kommer de att ångra sig. "Men han sade till dem:" Om de
inte lyssnar på Mose och Profeterna, kommer de inte att övertalas, även om någon stiger upp
från de döda. "Och genom sättet gjorde någon och de övertalades inte. Notera då vad du
tycker kan vara det mest effektiva och trofasta sättet att flytta från texten till evangeliet. Om
författaren Daniel Ragusa fick sin M.Div. från Mid-America Reformed Seminary och är för
närvarande en Ph.D. student vid Westminster teologiska seminariet.
Boken kan ge en lekålder med en solid inbjudan att överväga nya vägar för att förstå den
gammala testamentets kristalliska betydelse. Han säger sedan att du måste vara mer rättfärdig
än fariséerna, som tillbringade sina liv efter lagen, för att någonsin komma in i himlen. Men
han blev sårad för våra överträdelser, han blev blödad för våra missgärningar: vår fredens
vrede var över honom. och med sina ränder är vi botade. Inte alla har gått igenom hela bilden
som uppenbaras i Nya Testamentet, eller till stor del, men vi kommer att arbeta tillsammans
för att göra Kristi uppenbarelser i Gamla testamentet mycket tydliga. Nu när kyrkan är utrustad
med kunskapen om den förhärliga Kristus och Andens vittnesbörd, kan den förkunna Gamla
testamentets vise lärdomar i ljuset av den ultimata visdomsläraren. Nu var Moses trogen i hela
Guds hus som en tjänare för att vittna om de saker som skulle talas. Trots att det fanns ett
mysterium i det första löftet, gör senare förutsägelser och den slutliga uppfyllelsen i Nya
testamentet betydelsen helt klar.
Han måste genomborras och ses som ett offentligt skådespel. Tjugosju skäl till varför judar
inte tror på Jesus. En idealisk konung skulle alltid peka på Guds styre som högsta. Genom att
studera Skriften kan vi få en djupare förståelse av Guds plan för frälsning och all existens.
Han levde det liv som du och jag aldrig kunde leva, och Hans fullkomliga rättfärdighet är vad
som krediteras på vårt konto när vi tror på Kristus. Nästa gång du läser en serie i en gammal
testamentbok, sitta ner och dela den i lämpliga storlekar bitar. Att känna Kristus bara en liten
del är att vara helgad endast något. Återställandet av evangeliet innefattar återställandet av
Abrahams förbund. Joel 2:31 Solen skall vända sig till mörkret och månen till blod, innan
Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. 32 Då kommer alla som uppmanar Herrens
namn att bli räddade. Och här kan man se en tydlig illustration av tanken på flera
applikationer.
Profeterna lärdes om Kristus av den Helige Ande och skrev enligt den inspirationen. Om vi 
läser 1-2 Samuel och Psalmerna ser vi både Davids lidande och upphöjning. Alla profetiska
roller, inte bara de faktiska profeterna, är uppfyllda i Jesus. Hur kan vi avgöra om något
verkligen är en gudsintended typ i Skriften. Som sekreterare för statskassan återvände han till
Etiopien med vad som skulle betraktas som ett ovärderligt tillägg till drottningens kassar:
profeten Jesajas skola. Vi ser samma princip på jobbet i det som sägs av och av Kristus i
Salme 16 och Salme 110 (Salme 16; Apg 2: 23-36). Det står tydligt att han skulle födas av en
jungfru för att uppfylla profetiorna i Gamla testamentet. Han är allt i allt. Han är allt. "Han sade
också till Efeserna att han är den främsta. Med andra ord kan du läsa allt om Jesus i Gamla
testamentet. Jag har alltid älskat Jobs bok och hänvisat till den när jag mötte olika spår.
Jag kommer att ge honom ära av den som är mäktig och stor, för att han utsatte sig för döden.
Stenen som byggarna avvisade blev hörnstenen. Från idéer om prediktsämnen till hur man
utvecklar kyrkans tillväxt till insikt om ministerlivet, hjälper predikanter pastorer att utveckla

alla delar av livet och arbeta i ministeriet. Det är därför som Paulus kunde säga i 1 Korintierna
1:23, "Vi predikar Kristus korsfäst". Och därför skulle han säga i 1 Kor 2, vers 2, "Ty jag
bestämde mig för att inte veta något bland er utom Jesus Kristus och Han korsfästes. " Genom
profeten påminner Gud israeliterna om att han hade räddat dem från slaveriet i Egypten.
Gamla testamentet pekar mot "den smorde", som översattes Christos på grekiska, språket i det
inspirerade Nya testamentets skrifter och mycket av den romerska världen.
Så vi ska inte se på Gamla Testamentet och leta efter kristna och hur de borde leva. De smorde
kungarna var avsedda att vara ett tecken på Guds närvaro bland män, men istället blev de
hinder och till och med fiender av Gud. En pastor hos Levande Frälsarkyrkan i Philadelphia,
har han också främjat kristen frigivad tid i Philadelphia skolor sedan 2002. Nu är han långt
över någon härskare eller myndighet eller makt eller ledare eller något annat i den här världen
eller i den kommande världen. Du kan anmäla dig för att få den gratis på vår nyhetsbrevs sida.
Men om du inte tror på hans skrifter, hur kommer du att tro på Mina ord? "Det är en
paketöverenskommelse.
Det är fullständigt legitimt att beskriva det problem som texten lyfter fram och förklara hur
Jesus är Guds lösning på problemet. I detta konto sade han tydligt att Jesaja var en del av
Skriften, och erkände det gamla testamentets inspiration och auktoritet i din bibel. De var
själva smorda i det forna Israelet för att utföra sina särskilda uppgifter i efterföljande av den
Smorde. Den har underbara insikter och är skrivet på ett fantastiskt sätt. Men Juda faller.
Fortfarande finns det en rest som återkommer. Varför är det viktigt att Kristus uppfyller dessa
kontor.
Det är det ursprungliga testamentet för vår Frälsare och Återlösare. Peter drog sedan från
psalmerna för att bevisa sanningen om hans vittnesbörd. Var Jesus från Nasaret verkligen
Kristus, den utlovade och profeterade Messias. Vi vet att han ofta skulle ha varit i synagogorna
som en pojke; och Lukas berättar att han gick med Maria och Josef till templet varje år.
Trofasta judar hade kranat sina halsar för att få en glimt av Messias tid. Vi njuter av hans
närvaro och makt i våra dagliga liv. Det är svårt att föreställa sig glädjen, kärleken, den stora
glädjen som Abraham och Sara upplevde när Gud gav dem en egen son. Denna högtidliga
scen är en anmärkningsvärd förhandsvisning av Golgata.
Han undervisade i många år som en bibelstudentlärare och som leprepreker i många kyrkor.
Detta är i grunden Kristuslikhet och är en förväntan på vad allt Guds folk kommer att vara
som i den nya skapelsen. Till skillnad från profetior pekar inte dessa bilder direkt på
någonting om Jesu liv och tjänst (till exempel den födda födelsen), men de avslöjar en del av
Guds plan för Jesus. Ray Pritchard 64 Bilden kommer från de gamla stenbrotten där högt
utbildade stenmasonar noggrant valde de stenar som används vid konstruktion. I stället
behandlade varje lektion helt enkelt en kyrkans doktrin, med nyckeltexter från hela Skriften
och tillfälliga hänvisningar till evangelierna. Vi letar efter paralleller eller mönster, och detta är
baserat på Guds konsistens, det faktum att han alltid agerar i enlighet med sitt eget väsen.
Psaltaren 45: 6-7 Daniel 2:44 Lukas 1:33 Hebreerbrevet 1: 8-12 10 Messias skulle kallas
Immanuel.
Om så är fallet är det rimligt att anta att själva texten snart eller senare kommer att starta oss
mot Jesus. Vi förstår den teologiska betydelsen av det livet. Men några kapitel i, insåg jag att
jag hade saknat en pärla. Internet, och i synnerhet den här webbplatsen, kan vara ett kraftfullt
verktyg för att nå dem som aldrig skulle gå till kyrkan. Isakas födelse och liv typiserar också

Återlösaren. Rymden förbjuder en fullständig granskning av boken, men Jesus är Guds
visdom. Paulus passion för att känna Herren var en passion som skulle karakterisera varje
predikant och varje lärare. Man bör inte automatiskt anta att dessa nödvändigtvis refererar till
samma individ. Han kom till sin egen, och hans egna mottog inte honom. Detta löfte finns i
Genesis 3 och historien som är kopplad till den är välkänd. Det här är det! "Så tog Samuel
hornet med olivolja och smorde honom mitt i sina bröder.

