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Annan Information
Min hela familjen, liksom min mans familj, är fortfarande protestant. Jesus dog för att
rättfärdiga oss (göra oss rätt) inför Fadern för att få honom ära och för oss, hans barn, att bli
överväldigad av glädje på grund av vår goda Gud. Det är lätt att se att sådana frågor inte är
lätta att svara på. Skriften tvingar oss att göra allt som Gud och i hans namn, samtidigt som
han tackar: "Och vad du än gör, vare sig i ord eller gärning, gör allt i Herrens Jesu namn och
tacka Gud Fadern genom honom . "(Kolosserbrevet 3:17 NIV) Vad vi än gör i livet, innebär
denna vers att vi kan vara tacksamma, helt enkelt genom att vi identifierar i Kristus som vår

Herre och Frälsare. Det är för att jag antar att min öppna motstånd mot "högkalvinism" (fem
punkts calvinism) och den unga, oroliga, reformerade rörelsen i den mån den placerar teologin
i centrum. Jag dyrkar inte och tjänar Gud (alltid ofullständigt självklart) ur en plikt. Inte bara
lever det kristna livet ordentligt med att upptäcka om vi är mer nöjda i Gud än i andra,
skapande saker. Min uppskattade förväntan är att Kristus kommer att bli förstorad i min död
för att jag kommer att uppleva döden som vinst - som mer tillfredsställande än någonting detta
liv skulle kunna erbjuda, och den vinsten är Jesus Kristus. Med andra ord ser jag i dessa
kanske först publicerade ord en typ av retorik som skulle blomma in och flyta från Piper penn
i hela sin stjärnkarriär som en inflytelserik kristen ledare. Enligt John Piper är strävan efter
glädje i Gud inte bara tillåtet, det är nödvändigt. Att värdera det mest värdefulla är vad som är
centralt för honom.
Och vi vågar inte slösa bort livet eller döden som gett oss av Gud. När de som ser det glädjas
åt det, är Gud mer förhärligad än om de bara ser det. På andra sidan är det totalt 30 för
erfarenhet, och när erfarenheten inte uppstår, lämnar folk glädje. Om du har en grundlig
kunskap om kristen hedonism kan du överväga att introducera andra till denna teologi genom
kursens strukturerade och övergripande tillvägagångssätt. Trots att den glädje som eftersträvas
härrör från att reflektera över Herren, är änden fortfarande subjektiv, och detta kommer att
leda till en självmedveten näring av lycka. Och ibland tror jag att katoliker inte känner till
lärdomarna om sanningen om "salighet", vilket i huvudsak betyder lycka. Vid behov
definierar han det ursprungliga grekiska för att klargöra betydelsen. Guds kärlek ses i Hans
sons gåva, 1 Joh 4: 9-10.
Om du inte redan har det, gå med i vår TCB-familj för att få gratis böcker, gå med nu om 10
sekunder. Och detta får oss tillbaka hela cirkeln till det faktum att vi kan uppleva Guds
närvaro och Guds uppenbarelser här och nu, när vi försöker att behaga Guds person och att
växa i Guds nåd och kunskap. Han älskar oss eftersom vi är hans varelser, skapade genom
hans Son. Alla syftar till detta mål, men olika sätt de använder för att uppnå det .... De
kommer aldrig att göra det minsta draget men med detta som sitt mål. Det finns många sådana
system. I alla fall går vissa synder orörda; vissa problem kommer aldrig under rampljuset. Det
är anmärkningsvärt att även i denna paragraf presenterar Piper att finna "mest nöje" (i gud)
som "målet för kristen hedonism". Piper fortsätter: Christian Hedonism gör inte en gud av
nöje.
Han tjänar fortfarande som kansler i Bethlehem College och Seminary. Gud är kärlek. Därför
måste han upphöja sig själv för att dra människor till dyrkan. Deontologi är bara uppfattningen
att det finns några moraliska begränsningar i våra handlingar som kan tillämpas även mot
handlingar som skulle leda till ett större gott. Det säger inget om vad som gör det rätt. John
Piper å andra sidan anser Guds inspirerade ord att vara grunden för hans teologi. Du har rätt
att nöje inte är den enda faktorn som bestämmer moralen för en handling för Piper, men det är
inte ens den primära faktorn. Gud älskar sig själv till det yttersta och försöker förhärliga sig
själv. Som Piper hänvisar till är det bara i missnöje att vi försöker vara nöjda. Och naturligtvis
eftersom det finns många olika slags aktiviteter finns det många olika slags nöje.
Kanske betyder Paul att han ses som "sorglig" men egentligen inte; snarare är han alltid glad.
Faktum är att det sällan är en morgon när jag vaknar upp att mina första tankar inte påverkas
av Christian Hedonism. Men det finns fortfarande en sak som saknas i argumentet. När glädje
är allt, lider läran ett bakslag. Så jag granskar den reviderade upplagan ur ett äldre kristins
perspektiv som har läst den här boken några gånger. Ska vi basera någonting på hur vi känner

oss dagligen. Det tar ytterligare moraliska påståenden. Det lämnar oss med den gemensamma
filosofiska avhandlingen av hedonism som är etisk, dvs etisk hedonism. Denna uppfattning
säger att vi borde göra vad som leder till det mest nöje för oss själva. Instinktivt kommer en
kristen att avvisas av titeln som Piper har valt att ge sin undervisning.
Och grunden eller grunden för vår efterföljande Gud "för" glädje är att vi är övertygade om att
Gud "är" glädje. Topicalbible.org 2 Timoteus 3: 4 Förrädare, hej, högmodiga, älskare av nöjen
mer än Guds älskare; Topicalbible.org Lukas 12:33 Sälj det du har och ge allmosor; ge er
väskor som inte är gamla, en skatt i himlen som inte misslyckas, där ingen tjuva närmar sig,
inte heller malproteser. I alla dessa handlingar, om vi skulle förhärliga Gud, måste vi sträva
efter att finna honom mer tilltalande än någonting annat. Rättvisa kräver att den som gör
skådespelandet av åtgärden. Visst är det en mycket märklig term, för hedonism är, för kristna,
ett dåligt ord. Skönheten med logiska argument är att de hjälper till att hitta fel. Men att neka
den uppfattningen av Kant är helt förenlig med att hålla en deontologisk etisk teori.
Det är verkligen det första jag någonsin läste om honom och det var när jag först läste det och
skar det ur tidningen och sätter det i min filmapp med specialartiklar för att hålla min första
introduktion till honom. Pipers första lärare vid Fuller Seminary var Daniel P. Dessutom
hävdar Piper att en förståelse för Guds två testamente (hemlig och avslöjad) är avgörande för
missionssaken. Svar nummer ett, som hans primära källmaterial och hans högsta auktoritet.
Problemet är dock att vi är alltför lätt nöjda med världens saker. Det är min definition av
Calvinism "och jag tror att det bör hållas i åtanke.
Vänligen läs: Efter nedladdning måste du lägga till mobi- eller epub-filen i biblioteket i din
eReader (enhet) eller läsapp (tablett). Schreiner's NT-teologi gör inte rättvisa till Guds kärlek.
Så jag var tveksam till att fortsätta läsa efter att jag visat baserna från vilken boken skrevs, men
behövde se lite längre för att se var jag kunde se den från författarens perspektiv. Att låna en
modern vetenskaplig jargong är en bibelsk helighet som är ett system av irreducerbar
komplexitet. Gud krävde aldrig att jag älskar honom eller njuter av honom på samma sätt som
han älskade mig och det hade blivit uppenbart att han var nöjd med mig. Sonen ser tillbaka,
och i denna ömsesidiga beundran och njutning spirar de ihop eller andas fram fullkomlig
lycka, vilken är den Helige Anden. Men jag tror att "Piperiterna" kan utesluta sanna aspekter
av Guds karaktär och förhållanden med sitt folk.
Matteus 13:44 - Himmelriket är igen som en skatt som gömd i ett fält; Det som en man har
funnit, gömmer han, och med glädje går han och säljer allt som han har och köper det här
fältet. Han ville vara tydlig att det inte var vad han var på. Mr Williams gjorde ett bra jobb att
avslöja och förklara John Pipers teologi. Det finns inget sätt att bibliskt definiera det så att
varje förekomst och omnämnande av det inte sätter på Gud själv. Före detta var han
akademiker, en seminarieprofessor.
Ett problem som utövades Augustine var: kan skapa saker som åtnjutits för egen skull. Jag var
en undergrad student vid ett universitet som hade en väsentligt annorlunda. Han godkänner på
ett sätt, men med ett hjärtligt, eller, som puritanerna säger, "hjärtligt" samtycke. Gud
förhärligas när vi förnekar synd eftersom han är mer värdefull och behaglig för oss. Istället
har de blivit vända på ljuset och nu kan jag se vad de ser. Likaså söker Gud Gud som vår
största glädje - han förhärskar honom framför allt - både förhärligar honom och leder till vår
ära glädje. En snabb försiktighet: Jag säger inte alls att alla kristna hedonismens anhängare,
eller ens Piper själv, nödvändigtvis medvetet tror på dessa saker.

