כתביו של Paul
פרק 2
איך שאלוהים ציווה שנסגוד לו
פרק זה נקרא כתבים של  ,Paulאך לפני לנו לחקור מה  Paulכתב ,אני מרגיש את זה צורך להבהיר את ההוראות הליבה ניתנה
על ידי אלוהים כיצד לתת לו פולחן אמיתי ונכון.
עכשיו לכן הקשיבו ,שמע ישראל ,בפני חוקים ,בפני פסקי-דין ,אשר שאלמד אותך ,בשביל לעשות אותם ,כי  yeעשויים לחיות,
ותלך בעלי הקרקע אשר לאלוהים של אבא שלך נתן לך .יה יהיה לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה  yeלצמצם שום
דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך אשר אני מצווה עליך .דברים 4:1-2

החלק של שני הפסוקים הנ ל אני הדגישו ,תחתון נמצאים בליבה של הבנת איך אלוהים מצווה כי ניתן לסגוד לו .מה המילים
האלה הם אומר הוא כי ,אלוהים כבר אמר לנו כיצד לתת פולחן וכיצד משיגים צדיקות.
מה אלוהים אמר לא מושלם ,ועליו אין שינויים או תיקונים .אלוהים יוצא נכון ,אומר לנו" :נתתי לך כל מה שאתה צריך לדעת
על איך אני מצווה כי אתה חי את חייך ,לתת לי את פולחן .זה נמצא בעשרת הדברות ,ואת תורתו של ישוע המשיח .לא להגדיל על כל
דבר שאני נותן לך או חיסור מהם ,עבור אם מה נתתי לך .היא הייתה כבר ,לא נתתי אותו לך ".זו אינה הצעת בפועל של אלוהים אלא
שלו זורחת יעד דרך בדיוק.
אלוהים אמר" ,תוך שישה ימים יצרתי שמים וארץ ,ואז ביום השביעי נחתי . .כי אני נח ביום השביעי ,יתקדש יום השביעי,
קידש היום השביעי(",בראשית  ,)2:2-3לכן",זוכר את היום השביעי לשמור על הקדושה .תוך שישה ימים שאשר תעשה כל העבודה שלך,
אבל השביעי יום הוא את השבת של לורד שלך האל ,זה אשר תעשה עבודה( ".אקסודוס )20:10-11
הצעות המחיר הנ ל מ ספר בראשית ,שמות ,זה מאוד ברור כי אלוהים אמר לנו כי היום השביעי הוא למעשה את יום המנוחה.
כשיש מישהו( ,אנטיכריסט) ,אז בוא ואומר לך כי יום לורדים השאר ביום הראשון של השבוע ,ניתן לראות בקלות את השקר .מה עשה
אנטיכריסט הוא התעלמו מה אלוהים יש אמר והחליפה את זה את מה השטן רוצה לקבל ולהאמין . .זה בדרך זו כי השטן השתנה ,השתנה,
או שינו דבר האלוהים.
לאור זאת אני מרגישה שעכשיו זה הזמן לפירוט הדברים העיקרים החיוניים פולחן האל אמיתי ונכון.
ישוע אומר לנו שהפרטים הבאים הנעלית של כולם.
אהבה אלוהים עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש .בשיעורים נתתי דיון נרחב לגבי מה זה אומר .ודורש מכם .אני מציע לך לחזור
לשם קראתי אותו שוב אם אתה לא בטוח .בקיצור שישו הוא מצטט משהו שנכתב על ידי  Mosesבספר הספר של דברים אשר יכולה
להסתכם ב הפסוקים הבאים.

דרכו של האל
 ,ישראל ,מה ערב האל האל מחייבים אותך ,אבל לפחד האל האל ,ללכת בכל דרכיו ,לאהוב אותו ,ואת לשרת את האל האל עם כל
לבבך ,ועם כל נשמתך ,לשמור מצוות ה' ,פסלים שלו ,אני מצווה עליך את היום הזה לתמיד אתDeuteronomy10:12-13 .

פחד אלוהים
באלוהים "פחד" ,לא אומר שצריך לפחד ממנו אלוהים ,אבל כדי להראות לו את ביתר כבוד ,כבוד .אלוהים הוא אביך טוב,
מראה לך כלום אבל אהבתו ,כל מה שהוא מבקש בתמורה לקבלת מראה האהבה שלך כלפיו .זה בא לידי ביטוי על ידי הציות את מצוותיו.

ללכת בדרך של אלוהים
מה זה אומר ללכת בכל דרכיו? "דרכים של האל ",יש לעשות עם האישיות שלו ,קוד של כבוד והאופי המוסרי שלו .אלה
מוגדרים בעשרת הדברות ,ציוויים מוסריים האלה ללמד אותנו על ידי ישוע .אלוהים אומר לנו להיות כמו שהוא ,מוסרי והצדיקים בכל
הדברים.

מה אלוהים דורש מאיתנו
מה אומר  Mosesב הפסוקים הנ? "אם ברצונך לתת סגידה לאלוהים אז אלה הם הדברים הזה הוא דורש מאיתנו . ".הוא לא
אומר כי אלוהים מצפה מאיתנו את הדברים האלה ,או שאלוהים מקווה את הדברים האלה מאיתנו ,אבל זה שהוא דורש את הדברים
האלה...
המילה "דורש" מוגדרת בתור :משהו כתנאי הכרחי ,או להתעקש שנעשה משהו .אז מה אם כן .שאלוהים דורש ושלך? משהו זה
אשר אלוהים יש כבר מאויתות אלינו .נמצא את עשרת הדברות ,תורתו של ישוע המשיח.
עם זה בחשבון ,אולי אפשר ובכך להבין את הסיבה מה אלוהים דורש מאיתנו כי הוא קורא לו "הדיברות ".אולי עכשיו אתה
רואה למה אני מתכוון כשאני אומר שאתה חייב לתת סגידה לאלוהים בדיוק כפי שהוא מצווה ,ולא כפי התענוג שלך.
אז מה זה זה משהו שאלוהים מאוית? אנחנו צריכים לשמור על המצוות של אלוהים ,ופסלים שלו .מצוות ה' הן עשרת הדברות,
עם אלה להיות מומשה או הביא לסיום על ידי ישוע ,הם כוללים את ציוויים מוסריים ישו לימד גם כן.

זאבים חמורה
את זוכרת איך  Paulהזהירו מפני "זאבים חמורה" זה יהיה להזין לתוך ביניכם? הפסוקים הבאים ייתן כלי כולנו יכולים
להשתמש בו כדי לזהות ולסלק ולכן הזאבים האלה.
יה בסדר לא להוסיף אל המילה ,אני מצווה עליך ,וגם לא יהיה  yeלצמצם שום דבר ממנו ,כי  yeעשויים לשמור מצוות ה' אלוהיך
אשר אני מצווה עליך .דברים 4:2

עכשיו אתה יודע איך אלוהים מצווה הוא ל"אל ,צריך רק בכך כפי שהוא מצווה חיי נצח הוא שלך; לא מקבלים בדוקטרינה
שקרית בצורה של המסורות והמנהגים .האלוהים הוא האמת ,אם אתה מאמין או ובכל המנהגים שאתה שומר אינם נתמך על ידי דבר
האלוהים ,הם שקריים ,ואז עליך .אתה דוחה אותם ,אחר אתה נופל מחסד פולחן שלך יהיה לשווא.

איך להתפלל
זוכר :אלוהים אומר לנו לשים אל אחר לפניו ,להתפלל אליו רק כדי לא לתת תפילה או פולחן אלילים שהם מ"דברים כגון
פסלים ,ציור ,פיסול ,אך זה כולל גם מתן תפילה הקדושים אמור כפי המוצעים על ידי הכנסייה של רומא ואחרים .מתפללים רק לאל
הבריאה ,עוד שאתה נותן פולחן לאלים אחרים.

ישוע נותן הדרכה
 ,אבל אתה ,כאשר אתה  ,prayestלהזין את הארון ,וכאשר אתה  .hastסגור את הדלת ,להתפלל אביך אשר בסתר; ואני אביך
אשר  seethבחשאי .אגמול לך בגלויMatthew 6:6 .
בפסוק לעיל ,ישו לא מספרת לנו כאשר אנחנו סוגרים את הפתח על הארון ואז להפעיל את האור ,לא ,הוא אומר לנו להיכנס אל
מקום חשוך שבו ניתן לראות כלום ,אז תתפלל לאלוהים .מה הדרך ואז רצון יש פסל וכל תמונה בעזרה של רעיון גרוע אם חשוך מדי
לראות אותם? לעשות כמו שאלוהים ציווה ,ולא כפי מסורת או מותאם אישית מספרת שלך על אלה הן הדרכים בהן השטן להטעות
אותנו.
אלוהי היקום נתן פקודה לגבי איך הוא ל"אל .עבור אתה להתפלל בכל דרך אחרת ,מסיר את לסגוד אלוהי היקום לפולחן אלוהים
משלך הבריאה כזב ,את הפולחן הזה הוא לשווא .רק אלוהי היקום יש פרסים עבור מי אוהב אותו ,לסגוד שקרית ,היא להסיר את קבלת
התגמולים האלה.

המסע של  Paulלירושלים
למחרת אנחנו היו של החברה של  Paulעזב ,ולא בא קיסריה :ואנו נכנסנו לתוך הבית של פיליפוס המבשר ,אשר היה אחד
משבעת;  abodeאיתו .אותו אדם היה ארבע בנות ,בתולות ,אשר לנבא .מעשים 21:8-9

מן הניסוח שלעיל ,הוא מציע לי דפים אלה ,ב ספר מעשי ,לא נכתבו על ידי  ,Paulאבל מישהו אחר לא מזוהה .לא כל כך ידע
אינטימי הפעילות של  Paulזה חייבו כי המחבר של מילים אלו היה חבר בקבוצת כי נסע עם  ,Paulנבא.

אגבוס הנביא
ואז גם אנחנו התמהמה שם ימים רבים ,שם ירד יהודה נביא מסוים ,בשם אגבוס .כאשר הוא היה בא אלינו ,הוא לקח את המחוך של
 ,Paulולא מאוגד הידיים והרגליים שלו ואמר",ובכך נאום רוח הקודש",אז היהודים בירושלים ויחייבו את האיש  ownethאת המחוך ,אמסור

אותו לידיהם של הגויים ".כאשר שמענו את הדברים האלה ,אנחנו וגם הם של המקום ,התנשף אותו ( )Paulלא ללכת עד ירושלים -מעשים
21:10-12

אין ספק הנביא ,אגבוס ,קיבלה אזהרה מאלוהים .הוא היה אמור להניא  Paulמלהמשיך המסע שלו אל ירושלים .כך תוכל לדעת
על "גויים" כי הן מדוברות מכאן אלו לא הומרו המשיח אבל הם אלה של הרומאים ששולטים על האדמות של ישראל .זה בפני הרומאים
אגבוס המזהיר כי היהודים למסור  .Paulזה הבנתי ,רק הרומית רשות יכול מבחינה חוקית לבצע את גזר דין מוות .זו הסיבה מדוע ישוע
הוסגר לרומאים להפעלה שלו ,כאשר אין לי ספק ,כי זקני המקדש היה יותר משמח לעשות את המעשה בעצמם .זה היה נכון; עם זאת ,כל
כך הרבה .היית מסומם למוות על ידי מי מקדש ,בלי הראשון לתת להם הרומאים Stephen ,להיות אחד ביצוע כזה למרות כדי לעשות
זאת היה לא חוקי ,האחראים יכול עמדו בפני עונשים מן השלטונות הרומיים ,אני בטוח כי רבים מנהלים רומן הסתכל לכיוון השני במקום
לעורר האזרחים נגד רומא יותר ממה שכבר היה.
 Paulואז ענתה",מה אומר לכם לבכות ,לבי לב ,כי אני מוכן לא להיות מאוגד בלבד ,אלא גם למות בירושלים עבור השם של
אדונינו ישו" .כאשר הוא לא השתכנע ,השתלטנו ,אומר",לעשות את רצונו של האל ".אחרי הימים האלה אנחנו לקח את עגלות שלנו ,עלה
לירושלים -מעשים 21:13-15

כפי שאתה יכול לראות Paul ,מתעלם האזהרה מאלוהים .לי את זה בעייתי .וכשהאל מדהר זה צדיק שאני משרת את דבריו.
 Paulמתעלם הנביא של אלוהים ואת האזהרה שלו ,מגלה לי כי  Paulמסוגל שגיאה ,יצטרך לענות על חטאו בשלב כלשהו.

הקהל השני של  Paulעם הבכירים
היו מגיעים ירושלים ,הנזירים קיבלו אותנו בשמחה .והלך לגור איתנו ביום שלאחר  Paulבפני  ;Jamesכל זקני נכחו .כאשר הוא
להיניקו אותם ,הוא הכריז במיוחד אילו דברים היה אלוהים בין הגויים שלו ( Paulשל) משרד -מעשים 21:17-19

 .זה עוד פעם הרכבה של זקני עם  Jamesיושב כמו המבוגר בכיר ...עוד פעם  Paulנותן חשבון של פעילותו ב שלו מסעות בין
הגויים.
כאשר הם שמעו את זה ,הם פיארו את האל ,ואמר לו",אתה רואה ,אחי ,כמה אלפי יהודים שם הם אשר מאמין;  .והם כולם אילת
של החוק" :פועל 21:20

לאחר  Paulנתן החשבון שלו ,הנוכחים לתת תהילה לאלוהים . .זה מה שהם עושים ,כי זה לא  Paulשיש לו על ידי כוח כלשהו
של המומר שלו אלה ששודרגו ,אבל אלוהים .בחסדיו אפשרה את ליבם של אלה אז המרה כדי לראות את האמת של אלוהים הנאמרים
מפי .Paul

 Paulניתנת אזהרה
אחרי זה  Jamesוהזקנים לתת אזהרה " .Paulאתה רואה ,אח ,כמה אלפי יהודים ישנם אשר מאמינים; הם כולם אילת של
החוק".

 ,הם הם הודיעו עליך ,כי אתה  teachestכל היהודים אשר הם בין הגויים לחלקה  ,Mosesאומר שהם .צריכים לא למול את
ילדיהם ,לא ללכת אחרי המכס .מה קרה לכן? ריבוי צריך להתאחד :כי הם ישמעו כי אתה אמנות לבוא .מעשים 21:21-22

האזהרה היא  Paulמטיף לגויים כי לא צריך שלהם אל תדאג מהול ,כמו היהודים ,על מנת להיכנס לתוך האחווה של ישו .זה
כמובן בניגוד הברית בין אלוהים לבין אברהם ,דרך אברהם את יצחק ,יעקב ,Moses ,וכל זה יהודים אלה נמצאות אילת היבט זה של
החוק יהיה תקף.
אין ספק  Paulגם מטיפה כי מנהגים ומסורות שהונהג בידי זקני בית מקדש הם בטעות ,אשר מוצג את המילים :לא ללכת אחרי
המכס.
היהודים מודעים  Paulיש הטיף כי הגויים אין לי ללכת אחרי המכס מקדש ,כמו גם הטיף ישו James .זקני נותן אזהרה נוספת
כי אלה בירושלים קבלתי הודעה על קללות של  ,Paulוכי אם הוא מציג עצמו בירושלים שהוא יסכנו את זעמו של היהודים ,אפילו אלה
זה שעדיין לא ניתן להמיר המשיח ,אך מי קרובים להיות מומר .יהודים אלה שעדיין לא מבין כי האלוהים הוא עליון על המנהגים של בית
המקדש ,אז עדיין נשאר אילת המכס בגיל זקנה.
לעשות ולכן זה שאנו אומרים לך :יש לנו ארבעה אנשים אשר נדר עליהם; אותם לקחת ,לטהר את עצמך איתם ואני להיות חיובים
איתם ,כי הם עשויים מגלחים את ראשם :כל ועשוי לדעת כי את הדברים האלה ,ולראיה בזאת הם הודיעו בקשר אליך ,הם דבר; אבל זה
אתה עצמך גם  walkestמסודרת ,המתירה את החוק .מעשי 21:23-24

 Paulמומלץ נוסף מאת  Jamesוהזקנים אחרים שהוא צריך לגלח את ראשו ,עוברים תהליך טיהור ,בתקווה האנשים יראו את
זה שהם יהיו פחות סביר להניח לבטא כעס עליו ,כי הוא מאורס בתהליך זה צנוע חושפני שלו הסכמה שבשתיקה מנהג ומסורת.

מטיף נגד המכס שווא
הכי מרגש הגויים אשר מאמינים ,יש נכתב ,הגיע למסקנה כי הם צופים אין דבר כזה ,לשמור רק שהם שומרים את עצמם מן
הדברים המוצעים אלילים ומן דם ,ואנו של חנק ,ומתוך ניאוף .פועל 21:25

אני מניח שזה  Jamesשמדבר על זקני כשהוא אומר " ,Paulבנוגע הגויים אשר מאמינים ",נוספת או אלה אשר הומרוJames ,
נותן אישור שהם למעשה הם סיפרו כי של המנהגים והמסורות של בית המקדש רק ארבעתם יהיה תקף כחלק הכנסייה של ישו;
לא אוכלים כלום זה הוצע אלילים כקורבן .זה מתייחס השנייה.
אני לא שותה הדם של כל חיה .זה ניתנה על ידי אלוהים כשהוא נתן פירוט של החיות האלה שאפשרו להיאכל ואלו היו אסורים.
לא אוכלים הבשר של חיה נחנקה .זה ניתנה גם כאשר אלוהים נתן את הרישום של בעלי חיים.
אל תעסוק ניאוף .זהו חלק של המצווה השביעית גם היבט של ניאוף .איסורים אלו הם עדיין בתוקף היום לכל מי הייתי סוגד
אלוהים כפי שהוא מצווה.
זקני הכנסייה של ישו גם הם המבטאים של  Paulמטיף ממיר לישו לא צריך שלהם אל תדאג ברית מילה.

טיהור של Paul
 Paulואז לקח את הגברים ,למחרת מטהר את עצמו איתם נכנס למקדש ,שמסמלת את ההישג של ימי טיהור ,עד מנחה צריך להיות
מוצע לכל אחד מהם .פועל 21:26

אין ספק Paul ,מקבל שהעצה של  Jamesוהזקנים ,יחד עם ארבעת הגברים האחרים מציב את עצמו דרך תהליך טיהור.
 ,שבעת הימים היו כמעט הסתיים ,היהודים אשר היו של אסיה ,כשראו אותו בבית המקדש ,עוררה כל האנשים ,סמכו ידיהם עליו,
בוכים ,הגברים של ישראל ,לעזור :זה האיש ,אשר  teachethכל הגברים באשר הם נגד העם ,את החוק ואת המקום הזה :והביא עוד היוונים
גם לתוך המקדש  ,וטרף רומסים את המקום הקדוש הזה ,כי הם ראו לפני איתו בעיר  ,Trophimus Ephesianשאותו הם אמורים Paul
הביא לתוך המקדש .מעשים 21:27-29

כפי שאתה יכול לראות ,תהליך החיטוי לא היתה השפעה על כמה היהודים רצה נקמה  .Paulחלק מהיהודים ראה  Paulבחברתו
של היוונים ,אשר היו לא יהודי ,ההנחה כי  Paulהביא אותם לתוך המקדש איתו ,למרות שאין שום רמז לכך שהיה לו.

שימו

לב :אולי כדאי לשקול ,בשלב זה ,היהודים היו המרה לישו עדיין מוחזק כי בית המקדש היה המקום הקדוש שלהם כפי

שעשו היהודים ללא המרה .כי המקדש נבנה לצורך כניסתו של המשיח ,שבו ,הוא כבר היה כס מלכות כדי שתשבו .עם זאת ,כן בית
המקדש ייצגה מקום הקודש .עם יהודים הדחייה של ישוע ,עם זאת ,מטרתו של בית המקדש הכנסייה של ישו הוסר .בשלב זה לעומת
זאת ,היהודים המשיחיים עדיין מחזיק בית המקדש כמקום קדוש .אני מציע כי המקדש היה להיות כך מזוהם על ידי בבשורה שקרית של
השטן ,באמצעות חיבוק מקדשים נגד אלוהים מנהגים ומסורות שיש בו אין קדושה נשארו בו בעיניו של אלוהים ולכן אותם במקדש יש
משמעות קדושה ליום הנוכחי הנוצרים.

 Paulמתעמת עם היהודים
העיר הועברה ואת האנשים ברחו יחד :הם לקחו  ,Paulשלף אותו מחוץ למקדש :ולא מחה הדלתות היו עצומות .וכמו הם ניסו
להרוג אותו ,בשורות בא המפקד הראשי של הלהקה ,כי ירושלים כולה היה כמרקחה .מי מיד לקח הצנטוריונים וחיילים ,דרס להם :כשראו
הקפטן המפקד והחיילים ,והם עזבו את הכאתו של  .Paulמעשים 21:30-32

בקוד המוצג למעלה Paul ,עשה מבית המקדש על ידי קהל עצבני ,פעם אחת מחוץ לחומות בית המקדש ,הוא הובס על ידי
ההמון.
ואז הקפטן צ'יף התקרב ,ולא לקח אותו ,ואת ופיקדתי עליו להיות מחויב עם שתי שרשראות; ודרש מי הוא היה ,מה הוא עשה.
פועל 21:33

של המפקד הראשי של המשמר הרומי היה  Paulלהציב בשלשלאות ואז שאלת האנשים מה זה היה  Paulעשה כדי לגרום
למהומה כזה להתרחש.

ובכיתי כמה דבר אחד ,קצת אחרת ,בין ריבוי :כאשר הוא לא יכול לדעת בוודאות ההמולה ,והוא ציווה אותו ( )Paulלהתבצע לתוך
הטירה .כשהוא בא על המדרגות ,אז זה היה כי הוא היה מובל החיילים על האלימות של העם .עבור ריבוי של העם אחריו לאחר ,בוכה,
"הרחק איתו ".מעשים 21:34-36

עם כל צועקים צעקות של העם ,הקפטן צ'יף היתה אפשרות לקבוע את העבירה זה  Paulביצע .לכן הוא היה  Paulנשא אל
הטירה .זה היה כי  Paulהוכה עד כדי כך שהוא לא יכול ללכת במעלה המדרגות המוביל אל הטירה ,ולכן הוא נישא על ידי החיילים .כל
הזמן הזה העם להמשיך לצעוק על מותו של .Paul
כמו  Paulהיה כדי להיות מובלים לתוך הטירה ,והוא אמר בפני המפקד הראשי",אני יכול לדבר לקריאתי "? מי אמר",התוכל אתה
מדבר יוונית?" אמנות לא אתה המצרי הזה ,אשר לפני ימים  madestבילבו אלה leddest ,לצאת אל הגברים במדבר ארבעת אלפים שהיו
רוצחים? מעשים 21:37-38

מסתבר היו ההתפרצות ציבורית הקודם ,הקפטן צ'יף הניחו כי  Paulהיה אחראי לתקרית גם כן .גם התגלה כי הקפטן היה מופתע
כי  Paulדיבר יוונית ,בראותו כי הוא הניח שהוא אשר גרם הסערה לפני היה מצרי.
 Paulאבל אמר":אני אדם אשר אני יהודי מטרסוס ,עיר קיליקיה ,אזרח אין עיר רשע :ו ,אני מפציר בך ,הרשה לי לדבר אל
האנשים .פועל 21:39

 Paulממשיך להסביר למפקד מי ואת מה שהוא ,ואז מבקש רשות לדבר אל העם .אני יכול רק להניח כי הוא דממו על ידי ההמון
כל כך מהר שהוא לא היה המוענקת זמן לדבר לפני .עם הבטיחות של המפקד וחייליו Paul ,יהיו מסוגלים טיעוניו לעם ,אם הם היו ,אבל
תקשיב.

 Paul Testifiesהמרה שלו לישו
בעבר אני נותנת תלונה פרק ופסוק מספור המערכת בשימוש ספרי התנ ך מודרני הפריע ,בהזדמנויות שונות נפרדנו מחשבה
אחת או נושא באופן בלתי הולם ,זה ואז הוא אחד של מופעים אלה .כפי שאתה יכול לראות ,פרק  21מסתיים אף-על-פי הנושא להיות
דיבר על הוא לא בסוף .זה מוסיף הוכחה זה כשלומדים הכתובים עבור תוכן ,לא שמו לב מספור הפסוקים ,כמו שאני לא.
משהו עניין כדאי לזכור כי פסוקים אלה להראות דרך Paul .דובר שפה יותר מאשר רק אחד ,מספרת לנו כי שקיבל חינוך הרבה
יותר מאשר האדם הממוצע במהלך נקודה זו בהיסטוריה .זה כדי להראות למה כל כך הרבה ספרים של הברית החדשה נכתבו על ידי
.Paul
 ,כאשר הוא נתן לו רשיון Paul ,עמדו על המדרגות ,ורמזתי עם היד בפני העם .כאשר שם של דממה גדולה ,הוא ויאמר להם
בלשון העברית ,אומר .פועל 21:40
"גברים ,אחים ,אבות ,הקשיבו ההגנה שלי מה אני עושה עכשיו לקרבך ".מעשי השליחים 22:1

כאשר הם שמע הזה דברתי הוא בלשון העברית אליהם ,הם שמרו על השקט יותר :הוא נאום",אני באמת גבר אשר אני יהודי ,נולד
בתרסוס ,עיר קיליקיה ,אך העלה בעיר הזאת לרגליו של רבן גמליאל ,ולימד על פי באופן מושלם של החוק של האבות  ,היה אילת כלפי

אלוהים ,כפי הם נבחרי כל היום הזה .היא רדפה בדרך זו בפני המוות ,איגוד ואספקה לתוך בתי הסוהר גברים ונשים כאחד .כמו גם הכהן
לשאת אותי עדה ,ואת כל האחוזה של זקני :ממי גם קיבל מכתבים אל הנזירים ,לדמשק ,כדי להביא אותם אשר היו שם קשורות אל ירושלים,
עבור ייענש .מעשים 22:2-5

 Paulנותן ביוגרפיה קצרה של חייו ,תחילה בתור עובד של זקני בית מקדש והרדיפה שלו חסידיו של ישו.
 ,ויהי ,זה ,עשתה את המסע והמתן ירד כמעט עד דמשק בצהריים ,פתאום יש  shoneמן השמים אור גדול סביב עלי .ואני נפלתי אל
הרצפה ,שמע קול אומר לי",סול ,סול ,למה  persecutestאתה אותי?" ואני עניתי",מי ומובן ,אדוני?" והוא אמר לי",אני ישו מנצרת ,מי אתה
 .persecutestוהם היו איתי אכן ראה את האור ,פחדו; אבל שמעתי שהם לא קולו של אותו זה דברתי לי .ואני אמרתי",מה אני אעשה
ת מעשים 22:6-10
לורד?" האדון אמר אליי ,",ואגש אל דמשק; ואמר שם זה יהיה להיות עליך כל הדברים אשר מתמנים למענך השביעי "

כאשר שלא יכולתי לראות .בעבור תהילתה של האור ,מובלים על ידי ידו של אותם שהיו איתי ,אני נכנס דמשק .חנניה אחד ,אדם
אדוק על פי החוק ,יש דו ח טוב של כל היהודים אשר גר שם ,באו אליי ,עמד ,אמר אליי",אחי שאול ,מקבלים את עיניך ".הסתכלתי עליו
באותה השעה .מעשים 22:11-13

 ,הוא אמר",אלוהי אבותינו בחר בך ,כך  shouldestיודע שלו יהיה ,ואני רואה את זה רק אחד shouldest ,לשמוע את הקול של
הפה שלו ,עבור .ואתם תהיו העד שלו בפני כל האנשים של מה אתה שראה ושמע .ועכשיו למה  tarriestאלף? פפואה גינאה החדשה,
להיטבל ,ולשטוף חטאיכם ,קריאה בשמו של האל ".מעשים 22:14-16

והוא הגיע לעבור ,זה ,היה כשאבוא שוב לירושלים ,גם כאשר התפללתי בבית המקדש ,הייתי בטראנס; וראיתי אותו אומר לי,
"למהר ולעזוב אותך במהירות ירושלים :כי הם לא יקבלו את עדות בדבר אותי ".ואני אמרתי",אלוהים ,הם יודע כלוא וכי לנצח בבית הכנסת כל
אותם שהאמין בך ,:כאשר נשפך הדם של מלכותך מעונה  ,Stephenגם עומד על ידי ,ואני מסכים אל מותו ,והיה כל הזמן לבוש מהם את זה,
השמדת אותו .מעשים 22:17-20

ויאמר לי :Depart",כי אני אשלח אותך רחוק מכאן בפני הגויים ".הם נתנו לו את הקהל אל המילה הזאת ,הרימו את קולם ,ואז אמר,
"הרחק עם בחור כזה מן הארץ :כי זה לא מתאים כי הוא צריך לחיות .מעשים 22:21-22

אני בטוח כי  Paulחזר ואמר זה לספר של חוויות משלו בכל עיר ,בכל קהילה הוא קם ב .מכיוון  Paulהיו עד היום היה מוצלח
כל כך ההמרה לקובץ המשיח של יהודים וגויים ,אמר פעם נוספת את הסיפור שלו .למרות לספר שלה ייתכן יש לו השפעה על ליבם של
קורה בתוך כמה ,הרוב המכריע של הנוכחים התנודדה לא היו.
 ,כפי שהם זעק ,להטיל את הבגדים שלהם ,זרק אבק באוויר ,הקפטן צ'יף ופיקדתי עליו יובא הטירה ,ומבקשת כי הוא צריך להיבדק
על ידי  ;scourgingכי אולי הוא יודע היכן הם כל כך בכיתי נגדו .מעשים 22:23-24

 Paulהוא אזרח של רומא
 ,כפי שהם קשורים אותו חוטיני Paul ,ואמר צנטוריון עמדו",האם זה חוקי בשבילך להלקות גבר שהוא ,בין רומאי
 "?uncondemnedכששמעתי צנטוריון ,הוא הלך וסיפר המפקד הראשי ,אומר",לשים לב מה אתה יכולתה :האיש הזה הוא רומי ".ואז הגיע
? ( )Paulאמר",כן ".מעשים 22:25-27
הקפטן צ'יף ,ואמר לו",תגיד לי ,ומובן רומאי "

בהיסטוריה של הרומאים ,זה נעשתה מסוימים כל שלא היו הרומי שהיה אזרח רומי מעל החוק של כל אומות אחרות פרט לכך
של החוק של רומא .כל אזרח רומא שהיה ידית אדם אחר להיות אבל על ידי רומא עד לנקודה כי קהילות שלמות הושמדו על עבירה כזו
נגד אפילו אזרח רומי יחיד.
כאשר נודע להם ,ובכך תבינו את חשיבות למה היחס של צנטוריון וגם הקפטן צ'יף השתנה בפתאומיות לכיוון  Paulכאשר הוא
אמר להם שהוא אזרח רומי.
והשיג הקפטן המפקד ענה":עם סכום גדול אני החופש הזה Paul ".אמר",אבל הייתי נולד ללא תשלום ".ואז משעשה צעקה ממנו אשר
צריך בחנו אותו :הקפטן הראשי גם פחדה ,לאחר שידע כי הוא היה רומאי ,ומכיוון שהוא היה כרוך בו .מעשים 22:28-29

בפסוקים אלה הקפטן מודה כי הוא גם אזרח רומי ,אבל רק כי הוא רכש הרשאה זו במחיר מצוין Paul .מודיע מצד הקפטן כי
הוא אזרח חופשי נולד ב רומא ,ובתור שכזה הוא הדירוג של  Paulבחברה הרומית מעל אחד שרוכש את האזרחות שלו .בחוק הרומאי
לאזרח רומא אינה יכולה להיות מעונה ללא הליך תקין של החוק .לכן אלה אשר היתה אמורה לבצע עינויים ב Paul -להשאיר עוד יש
עבודה לעשות.

 Paulעומד בפני מועצת זקני בית מקדש
ביום שלמחרת ,כי הוא (הקפטן) היה יודע את הוודאות מה הוא ( )Paulהואשם של היהודים ,הוא (הקפטן) שחרר אותו ()Paul
להקות שלו ,ואת ציווה אל ראשי הכהנים (בית המקדש) ,כל מועצת שלהם להופיע ,ו הפיל  Paulוהגדר אותו לפניהם .פועל 22:30

 ,Paulבהביטו בכובד ראש המועצה ,אמר",גברים ,אחיהם ,חייתי כל במצפון נקי לפני אלוהים עד עצם היום הזה ".הכהן הגדול חנניה
וציווה אותם שעמד על ידו להכות אותו על הפה .אז אמר  Paulלו האלהים"אלוהים יהיה משמידך ,אתה  whitedקיר :עבור  sittestאתה
שתשפוט אותי אחרי החוק commandest ,אותי להיות מוכה בניגוד לחוק?" מעשים 23:1-3

שימו

לב :כי זה חנניה המדוברת של הכהן הגדול של המקדש ,אינה זהה חנניה  Paulהזה הגיע לפני בדמשק .אין ספק ,אפילו

הכהן הגדול של בית המקדש אין סמכות לפי חוקי  ,Mosesמוכה או אחרת מתעללים אדם טעון ,עד שהאיש יש הזדמנות להעניק הגנה
בדבר את החיובים המוטלים נגד אותו .אני מודה שלא לקחתי על עצמי ללמוד את חוקי  Mosesלעומק ,כי תחת האמנה החדשה האומה
הישראלית יש עוד מקום .ברית חדשה של אלוהים הוא בינך לבינו כיחידים לא כעם.
 ,הם שעמד על ידי אמר Revilest",את הכהן הגדול של אלוהים?" מעשים 23:4

כפי שאתה יכול לראות ,הופתעו הנוכחים של ישיבת המועצה ,נעלב  Paulהזה אדבר ברור הכהן הגדול של המקדש .זה מתייחס
היהירות של זקני בית מקדש ,מאות שנים של מסורת שאסר לאחרים לקחת ספק הפעולות של הכהן.
 ,Paulאמר"אני שבשירותי .לא ,נזירים ,שהוא היה הכהן הגדול :כי כתוב",אתה ואזי לא מדבר הרוע של השליט של אנשיך ".מעשים
23:5

אני לא בטוח ,יעשו חוקים  ,Mosesהבורות שלי .אם זה כלל  Paulרק ציטט הוקמה על ידי אלוהים או כחלק השקופית של
המקדש מכתבי הקודש של אלוהים לתוך המסורות שווא .אבל חייתי את החיים שלי באמריקה ,איפה זה מנהג נפוץ ,אפילו דבר טוב אנו
האזרחים להביא משימה המנהיגים שלנו .החוקה שלנו כתוב את הזכות לעשות זאת . .זה תרגיל בריא של התהליך הדמוקרטי .אם אלוהים
אמר שזה לא טוב למתוח ביקורת על המנהיגים שלנו ,אז האל ייעשה ,אך בתור אמריקאי ,שאמצא זה בעייתי בשבילי ,אז אולי שזה דבר
טוב שאני בקיאים בהלכות .Moses
 ,אבל כאשר נתפסת  Paulהחלק אחד שהיו הצדוקים ,הפרושים אחרים ,הוא צעק במועצה",אחיהם ,וגברים .אני בנו של פרוש,
פרוש :של תקווה ,תחיית המתים אני נקרא המדובר ".מעשים 23:6

יש כבר המועסקים על ידי בית המקדש ולכן שהיה נוכח בפגישות כאלה בעבר Paul ,ידע הן כתות יהיה נוכח ,בגלל הידע הזה
 Paulבמאמצים לפצל את תשומת הלב שלהם בין אחד לשני ,ובכך לקחת את דעתם עליו לכל הפחות ,או אם הוא יכול ליישר של פרוש
להגנתו.
וקם לתחייה כאשר כל-כך אמר ,שם מחלוקת בין הפרושים הצדוקים :ריבוי היה לחלק .עבור הצדוקים אומרים שיש אין תחיית
המתים ,לא מלאך ,ולא רוח :אך הפרושים להתוודות על שניהם .מעשים 23:7-8

וקם בכי :ואת הסופרים שהיו חלק של הפרושים התעוררה והצליחה ,אומר",אנחנו מוצאים שום רוע בגבר הזה :אבל אם רוח או
מלאך דיברה אליו ,תנו לנו לא להילחם נגד אלוהים .מעשים 23:9

 ,כאשר התעוררה מחלוקת גדולה ,המפקד הראשי ,מחשש שמא  Paulצריך היה יוצא חלקים מהם ,ציווה על החיילים לרדת ,ולא
לקחת אותו בכוח מתוכן ,וכדי להביא אותו לתוך הטירה .פועל 23:10

העונש על התעלמות אלוהים
ובלילה בעקבות האל עומד לצידו ,ואמר",להיות במצב רוח טוב :Paul ,עבור כפי אתה  hastהעיד אותי בירושלים ,אז חייבים
לשאת העד גם ברומא ".מעשי השליחים 23:11

לא ראיתי את זה בתור עונש אמיתי עבור  Paulלא נותנת תשומת לב אזהרה של אלוהים לא להיכנס לירושלים ,אבל כשחושבים
על זה עד  Paulנקודה זו היה חופשי לנסוע שבחר בהם עם מי שבחר ,זה יכול להיחשב תוכחה קלה מאלוהים .באמצעות פקודה זו
מאלוהים Paul ,נדרש כעת לנסוע לרומא כאסיר ולא על ידי נטיות משלו.

קשירת קשר לרצח
כאשר זה היה ביום ,מסוימים של היהודים התאגדו ,מאוגדים עצמם תחת קללה ,אומר שהם היו לא אוכלת ולא שותה עד שהם הרגו
את  .Paulהם היו יותר מ 40-אשר עשה את הקנוניה .מעשים 23:12-13

הם בא את ראשי הכהנים והזקנים ,ואמר",אנחנו אוחזים את עצמנו תחת קללה גדולה ,שאנחנו אוכלים כלום עד שאנחנו הכנעת
 .Paulעכשיו ולכן יה עם המועצה מסמלים למפקד הראשי זה הוא להפיל אותו אשא אותך מחר ,כאילו  yeומעצבנים משהו יותר בצורה
מושלמת הנוגעים לו :אנחנו ,או אי-פעם הוא יתקרב ,מוכנים להרוג אותו .מעשים 23:14-15

זו לא רק קנוניה בין היהודים ארבעים ,אבל יש  elicitedוהם קיבלו סיוע מן חלק זקני בית מקדש הכוהנים ,וחילקנו גם בקנוניה.
זוהי הפגנה של מה רחוק הסיר פולחן האל שנפל ההירארכיה מקדש אמיתי ונכון .האנשים האלה היו נדרתי נדר ,להישבע שבועה הכובל
אותם ואז בביצוע הרצח הזה לסיומו .הם ולכן כולנו אשמים בכך .שהם בניגוד המצווה" ,לא תרצח" ,גם "לא תיכלה עדות שקר".
השבועות כזה נלקחים בניגוד לרצונו של אלוהים ,כמו ישו נדונה זה הפסוקים הבאים.
שוב ,יה שמע כי הגולמיות נאמר על ידם של זמנים עברו",אתה לא ואזי השביעי את עצמך ,אלא ואזי לבצע על ה' דע השבועות":
אבל אני אומר לכם",נשבע .בכלל לא; גם על-ידי השמים; אני מחפש את כס המלכות של אלוהים :ולא על-פי האדמה; אני מחפש את הדום
שלו :גם על ידי ירושלים; בשביל זה היא העיר של המלך הגדול .גם מות אתה נשבע ראשך ,כי אתה לא יכול לעשות אף שערה לבן או
שחור .אבל התקשורת שלך להיות ,כן ,כן; לא :,עבור כלל הוא יותר מאשר אלה יבוא של הרועMatthew 5:33-37 ".
 .זה ישו ,אם כבר מדברים ,אבל לא מניח את זה כי זה אלוהים הזה תכונה מוסרית זו אינה חלה על היהודים; ישוע אמר כי דבריו
מבוססים על מצווה של זמנים עברו ,אשר הוא הפניה המצווה התשיעית ,לא לתת עדות שקר .כמו אלוהים מזהיר שארבעים אנשים אלה
הביאו על רוע ביניהם כי הם לקחו כזה שבועה.
זכור :המילים המשמשים את הרישום הזה שנקרא עשרת הדיברות הן קיצור של הרבה להבנה גדולה יותר ,אבל המצווה
התשיעית מדבר לא נותן עד שקר ,כי הוא קיצור של הבנה גדולה יותר כי לא תבצע הבטחות או השבועות כי ייתכן או לא יוכלו לשמור.
כפי שאתה זוכר מן השיעורים ,בעת ביצוע מבטיח לך אז לא שומרים ,אתה משקר ,ככזה נתנו עלבון לאלוהים .כדי להבטיח
הבטחה במטרה ל הרוג מישהו ,וזה בניגוד הדיבר השישי ,ואז אתם חוטאים מרובים חטאיו נגד אלוהים .לפי הבנה זו מראה עד כמה
הסרתה מאלוהים .בית המקדש ,מנהגים ומסורות היו חוקי האל .זו קונספירציה של תחילת שלה היה עטוף הרוע.

 Paulניתנת אזהרה
הבן של  Paulאחותי שמעה של שלהם ארבת ,והוא הלך ,נכנס לתוך הטירה ,ואמר  Paul .Paulקרא לאחד הצנטוריונים לו ,ואז
אמר":תביא את הבחור הצעיר הזה בפני המפקד הראשי :כי הוא הציע משהו מסויים לספר לו .מעשים 23:16-17

זו הפעם היחידה המוזכרת זה האחיין של  ,Paulאבל אתה מבין המשמעות של הפעולות של הבחור הצעיר הזה?  Paulהיה חבר
מכובד בקהילה בירושלים; הוא היה כבר מועסקים על ידי בית המקדש ,אשר פופולארים מעמדו .אז ללא אזהרה Paul ,הפנה את גבו
המקדש והמסורות שלה Paul .עברו לרדוף חסידיו של ישו כדי להיות שליח של ישוע .כי אחותו ובנה עדיין מוחזק אמונים  Paulבחרפה

זה הוא בטח הביא אליהם ,וכבוד מראה כמה חזק הקשר של דם שהיה אפילו על הדת .יש לזה כל כך משמעות בשבילי .כי אני בטוח כי
אם אני הונחו במצב דומה בשם  ,Paulאף אחד במשפחה שלי לא מרים את היד .אם משהו אני בטוח שהם עורכים את האבנים ביחד עם
האחרים במאפיה.
אז הוא לקח אותו ,הביא אותו למפקד הראשי ,אמר Paul",האסיר התקשר אלי לו ,והתפללו לי להביא את הבחור הצעיר הזה
לקריאתי ,מי הציע משהו להגיד לך .הקפטן צ'יף לקח לו ידה ,והוא ליווה אותו הצידה באופן פרטי ,ואז שאלתי אותו",מה הוא הביאך לספר
לי?" מעשים 23:18-19

( ,אחיינו של  )Paulאמר",היהודים הסכימו רצון לפניך אתה  wouldestלהפיל  Paulמחר אל המועצה ,כאילו הם ומעצבנים
במקצת של אותו בצורה מושלמת יותר .אבל לא אתה נכנע להם :כי הם אורב לו מהם גברים יותר מארבעים ,אשר אוחזים את עצמם עם
שבועה ,כי הם לא אוכלת ולא שותה עד הם הורגים אותו :עכשיו הם מוכנים ,מחפש הבטחה ממנו .מעשים 23:20-21

 Paulמסעות לרומא
אז המפקד הראשי ואז האיש הצעיר יוצאים ,האשים אותו",ראה אתה אומר איש הביאך והראתה לי את הדברים האלה" .הוא קרא לו
הצנטוריונים שני ,אומר",להפוך את החיילים מאתיים מוכן ללכת קיסריה ,ואת פרשים שלוש ציון עשר ושל  spearmenמאתיים ,בשעה
השלישית של הלילה; ולספק להם חיות ,כי הם עשויים להגדיר  Paulוהביאי אותו בטוח בפני פליקס המושל .מעשים 23:22-24

וכתב מכתב לאחר באופן הזה":קלאודיוס ליסיאס בפני המושל המעולה ביותר פליקס  sendethברכה .האיש הזה נלקח של
היהודים ,ולא היה צריך למות מהם :ואז באה אני עם צבא ,ואני הצלתי אותו ,הבינו כי הוא היה רומאי .כאשר הייתי יודע את הסיבה מה הם
האשימו אותו ,הבאתי אותו הלאה למועצת שלהם :מי הבחנתי להיות מואשם השאלה של החוק שלהם ,אבל לך זיון לחובתו ראוי המוות או
של איגרות חוב ? .מתי זה היה אמר לי איך כי היהודים זיון לחכות לגבר ,אני נשלח לך משעשה ,ונתן המצווה המאשימים גם לומר לפניך מה
שהם היו נגדו .פרידה .מעשים 23:25-30

ואז החיילים ,כמו זה צוה אותם ,לקח  ,Paulהביאה אותו בלילה תל אפק .ביום שלמחרת נשאר הפרשים ללכת איתו והם חזרו אל
המבצר :אשר ,כאשר הגיע לקיסריה ,להעביר את האיגרת המושל ,הציגו  Paulגם לפניו .כאשר המושל היה קורא את המכתב ,הוא שאל
באיזה מחוז ( ,)Paulהוא היה .כאשר הוא הבין שהוא היה של קיליקיה;"אשמע אותך ",הוא אמר",כאשר דע המאשימים הם גם באים" .והוא
ציווה עליו להישמר באולם השיפוט של הורדוס .מעשים 23:34-35

כפי שעשיתי בעבר ,אני אעזוב אותו לך הקורא להמשיך ב ספר מעשי ,אם בחרת לעשות כן .אני ידלג אולם על פסוקים שאינם
תורמים לכוונת את אשר יש לי רצון להפוך ידוע לך.
 ,כאשר נקבע כי אנחנו צריכים להפליג לאיטליה ,הם שלחו  Paulואת מסוימים האסירים בפני אחד בשם יוליוס ,צנטוריון של
הלהקה של אוגוסטוס .מזין ספינה של  ,Adramyttiumהשקנו ,כלומר להפליג על ידי העלויות של אסיה; אריסטרכוס אחד ,אלכסנדר הגדול
של סלוניקי ,להיות איתנו .למחרת נגענו-צידון .יוליוס באדיבות בהציבו  ,Paulוהורה לו חירות ללכת בפני חבריו כדי לרענן את עצמו .פועל
27:1-3

כפי שאתם רואים הניסוח ,פסוקים אלה נכתבים ע י מישהו חוץ  ,Paulמי הוא נוסע עם  ,Paulאפילו לרומא . .אז זה משאיר לי
לתהות אם הספרים האחרים נחשב נכתבו על ידי  ,Paulנכתבו גם על ידי אותו הסופר הזה.

ההבנה אמונה
כי אני לא מתבייש בשורת המשיח :כי זה הכוח של אלוהים לישועה לכולם כי ימות; ליהודי הראשון ,וגם כדי היווני .ובזה הוא
האלוהים חשף מאמונה לאמונה :כמו שכתוב",צדיקים תחיה באמונה" אל הרומיים 1:16-17

הבשורה של ישו נחשב על ידי רוב כל זה כתוב בברית החדשה ,אך המשיח הוא המהות של אלוהים ,ולכן כל שהמשיח מלמד
כולל הן את הישנה והחדשה .זה נתמך על ידי העובדה כי ישו למוד פעמים מכונה בתנ ך וספרים פסוקים כדי לתת הבנה ותמיכה מה הוא
מנסה ללמד אותנו.
אם אתה זוכר ,מן השיעורים ,דוגמה ספציפית אחת היא של ישו באמצעות המילים נכתב על ידי  Mosesלתת הקשר הדיבר
" הנקודה שלי ולכן זה הבשורה של ישו כולל מכלול של מכתבי הקודש של
הראשון שלו",אלוהים אהבה עם כל הלב ,הנשמה ,הנפש,
אלוהים ,וככזה מכלול של מכתבי הקודש של אלוהים חייב להילקח בהקשר מלא להבין את תורתו של ישו.
רוב מי לדבר על התנ ך עם מקבל כי האמונה היא להאמין ללא ידע ,או להאמין ,כמו אמונה עיוורת .
 Paulמראה לנו בפסוקים  2לעיל כי זה לא מייצג למעשה המשמעות של אמונה באלוהים .לא ,משתמש " Paulבו הוא
האלוהים חשף מאמונה לאמונה :כפי שכתוב ".במילים אלה Paul ,כניסות מזהה כדרך נותן הגדרה איזה אמונה באלוהים והאמונה
בישוע באמת אומר" .כמו שכתוב ",מראה לנו כי  Paulהוא לא תומך באמונה עיוורת ,אבל אמונה הביא על החינוך .אם אתה חייב לקרוא
כי אשר נכתבת על מנת להשיג אמונה ,אז האמונה מתבססת על מאמציך המחקר והוא מחקר ,לקרוא כדי ללמוד ,ללמוד הוא לא ידע ,ידע
מאפשר לך הבנה אינטליגנטי ,וזה הוא על זה לך לבסס את האמונה שלך.
זה אכפת לך אז יש הבנה מושלמת יותר של" ,רק חייכם על ידי אמונה" אם האמונה שלך מתבסס על הידע הנרכש ,לאמץ את
הידע הזה ואתה מאמין ,אז תחיה כאחת צדיקים.
אם מצד שני ,האמונה שלך מתבסס על עיוור מקבל כי אשר אמר אליך ללא שלך אימות ראשון כי מה שהם אומרים ניתנת
תמיכה על ידי הספרים של התנ ך ,אז האמונה שלך היא עיוורת ,אמונתך כרוך עם פוטנציאל שיש בו שקריו של השטן.

קבלת שקרים על האמת של אלוהים
עבור זעם האל מתגלה מן השמים נגד חילול הקודש וכל עוון של אנשים ,אשר מחזיק את האמת של עוון; כי את אשר עשוי להיות
ידוע של האל באה לידי ביטוי בהן; לאלוהים הגולמיות כשגידלה אותו להם .אל הרומיים 1:18-19

אתה הקורא מבחינים  Paulדבריה בפסוקים אלה שני? המפתח להבנה נמצא המילים" ,מי מחזיק את האמת בעוון ".משמעות
המילה "צדיקים" היא נכונה ,אז להיות " "Unrighteousאומר שהן לא נכונות. .

האמת כפי השתמש במילים אלה מתייחס אלוהים של ,אז  Paulהוא אומר כי המחזיקים אלוהים של שגויה ידע זעמו של אלוהים.
בשיעורים אני יש הראו איך השטן לקח שנאמרו ע י אלוהים והפכו אותם שקרים על-ידי הוספת מילה או לשנות את המשמעות של מילה,
לוקח את מה שאלוהים אמר מלהיות של אלוהים להיות לא של אלוהים . .זה אותו הדבר  Paulמציג כאן כי האנשים מולכים שולל על ידי
שקרים השטן ,הם יחזיקו שקריו של השטן נכונה ואת האלוהים שגויה.

אמונה משכיל
"כי את אשר עשוי להיות ידוע של האל באה לידי ביטוי בהן; כי אלוהים הגולמיות כשגידלה אותו להם " .אם אתה מחפש
האמת שלו ואלוהים בשקידה ,דרך לימוד ומחקר ,ואז תגלו אלוהים של ,הניסיון של השטן באמצעות שקרים לרמות אתכם ייכשל.
אלוהים יש מניפסט זה אליך דרך בתנ ך כמו היקום אשר יצר ,אלא כי אתה לעשות מחקר לא בחריצות את המילים של התנ ך ,לשים
שלהם משמעות אמיתית ומכוונת המילים ,דרך המאמצים שתשקיע לחנך את עצמך ,אבל במקום זאת לקבל כאמת ,פירושים אחרים ,ובכך
אתה עיוורות מן האמת.
אלוהים הראה את האמת ,בתנ ך ,אשר בחרת להיות עצלן ,לא לקחת את הזמן והמאמץ כדי לדעת את האמת דרך לחנך את עצמך
בתוכו .לכן על ראשך שאת סוגדת להם לשווא כי הוד סגידותך מושתת בבשורה שקרית של השטן ,ולא על מכתבי הקודש של אלוהים.
לקרוא את התנ ך כפי שקראת רומן הוא לא ללמוד דבר האלוהים .כדי למצוא את האלוהים האמיתי עליך לשבור את הפסוקים
כפי שאתה יכול לראות שזה נכון ,כך תוכלו לראות את המשמעות האמיתית של מה אלוהים אומר .כאשר אתה קורא שהתנ ך כמוך היה
רומן ,אתה תראה רק את המשמעות כי השטן נתן המילים ,לכן לא לגלות האמת של אלוהים ,אבל להיות מסונוור שקריו של השטן.

האמת של אלוהים היא לראות בבירור
עבור הדברים הבלתי נראה של אותו מאז בריאת העולם נראים בבירור ,להיות מובן על ידי הדברים נעשים ,אפילו כוחו הנצחי שלו,
האלוהות; כך הם ללא סיבה :כי ,כאשר הם ידעו .אלוהים ,הם היללתי אותו לא כמו אלוהים ,גם אסירי; אבל הפך יהיר שסבינו שלהם ,לב
טיפש שלהם היה החשוך .אל הרומיים 1:20-21

כפי שאתה זוכר מן השיעורים ,פעם אלוהים מתואר בתור "בלתי נראה ,טמא" אבל מה  Paulאומר בפסוק זה הוא שזה אינו נכון
לחלוטין .מה  Paulאומר" ,על הדברים הבלתי נראה שלו מאז בריאת העולם הם לראות בבירור ",כי הנוכחות ואת קיומו של אלוהים
הם בבירור ראיתי והרגשתי ברחבי העולם הטבעי.
 Paulמצביע על" ,להיות מובן על ידי הדברים כי הם עשויים ",ככל הדברים האלה בטבע איפה יד אלוהים מתבטא ,כגון ביאת
והלאה החיים המעיין ,או לשוב שהורדתי מטה בסתיו או את מחזורי לוגית ושיטתית של השמים להיות מסוגל לתת הלאה לוח שנה של
יום ,לילה  ,חודשים ,העונה ושנים .כל זה הוא תוצאה של המודיעין נוכח ויוכל אין סיכוי במזל ,כפי המדענים טיפשי מציע .הדברים
האלה הם כל מניפסט לא הסוף ונצחי אפילו בקיום כל זה מתבצע" ,אפילו שלו כח נצחי ,האלוהות;" מתגלה למי לראות בעיניים שלהם,
שומעים באוזניהם.

המדען לחקור ולבחון את עולם הטבע צריך .להיות הראשון לראות את הנוכחות של מודיעין בסך הכל שהם לומדים ,אבל רוב
להפריך את הרעיון של אלוהים הבורא ? .למה זה כך?
אני מציע שלו לעשות עם השטן גורם התנ ך שידן אז עם השקרים שלו ,את אלה של אמונה מתימרים כי ביותר של מה הוא הבין
במדע סותר את דברי האל.
מדען שיכולים לראות איך המדע הוא ברות הוכחה פעם אחר פעם יודע דרך לימוד והתבוננות כי אלה הוכחות כי המדע הוא
הנכון ,שאז לכן בתנ ך ,כמו זה תפורש באופן שגוי ,בטח שגוי.
כי הן אלה של אמונה ואלה של המדען לקבל את דברי התנ ך כפי שהם הם מבינים בגלל שקריו של השטן ,שניהם רואים זה התנ
ך ואת המדע כמו להיות לא תואמים .זה כמו השטן רוצה.
זוכר :אלוהים הוא היוצר ,אז אם השטן יכול לגרום לכולם לא רואה זה דבר האלוהים כפי שהם במקור נתון את הספרים של
התנ ך למעשה ומחמיא נותן תמיכה למדעים ,ובכך נותן עדות נוספת על התהילה של אלוהים ,אז השטן מצליחה מעוור אותנו לדבר

האלוהים האמיתי .אם דף האינטרנט ,חץ למטה כדי הפרק תחת הכותרת" ,מבריאתו של

האלוהים ",תראה בדיוק מה שאני

מתכוון .בנוגע האחדות של שני ההיבטים של האמת של אלוהים.
כי אלוהים גילה בשבילנו" ,כך הם בלי תירוץ ":מי ששולל את ההוכחה כל הסובב אותם אין לי תירוץ מהבורות שלהם .אם
תיכשל ללמוד את התנ ך וכדי ללמוד היסטוריה איפה הנבואות נתמלאו ,ואז תהיו בקיאים האלוהים האמיתי ,וזה יהיה בגלל כשל זה שלך
יהיה בור של האלוהים האמיתי.
בהתחלה האיש ידע אלוהים וכל זה היה ,הוא אלוהים ,אבל מעדיף מאשר נותנת תהילה לאלוהים ובכך נותן תפילה לבורא,
ג ברים לא היו אסירי תודה לבורא ,אבל דמיינתי כוזב ,כדי לתת הסבר על העולם הסובב אותם ,ובכך להסיר עצמם מן גאולתו של אלוהים
על מנהגים ,טקסים של החושך והקללות.
האיש הזה עשה כי השטן אמר להם כי הם היו בוודאי לא למות .השטן היה איש מאמין כי הנשמה של האדם חי לנצח ,למרות
הגוף מת הנשמה נמשכת במודעות המצפון של סביבתו .זה שקר ,אלוהים אומר לנו כי כאשר התמותה הגוף מת הנשמה אינה כמו גם
מצפון כל הוא נעלם .רק על תחיית המתים החיים לחזור לגוף ולנשמה .אלוהים לא נתן איש נפש חיה ,שאלוהים עשה האדם נפש חיה.
הגוף הוא היבט של העולם הטבעי ,הנשמה היא היבט של העולם השמימי ,השניים הם אחד .הגוף יכול להתקיים ללא הנשמה ,כמו הדרך
של החיות ,אבל הנשמה אינה יכולה להתקיים ללא הגוף ,כפי היא הדרך של גבר
מוצהרת באלוהיותו עצמם צריכים להיות חכמים ,הפך להיות טיפשים והם שינו את תהילת האל להשחתה לתמונה כפי שעשית
לאדם הנשחת ,ציפורים ,חיות  four-footedושל דברים זוחל .אל הרומיים 1:22-23

ככל האדם המציא את המדעים של אסטרונומיה ,פיזיקה ,הם יראו את עצמם להיות נבון ,והפך עם היהירות שלהם הם טיפשים,
מוותרת על חיי נצח עבור  .Pridefullnessוהקימו במקום לתת פולחן האל להשחתה הבריאה ,האדם אלילים של תמונות של אדם
מושחת ,ציפורים ,חיות  four-footedושל דברים זוחל .בזה  Paulנותנת שיעור בהיסטוריה של השקופית של האדם מן היצירה הקדושה
של אלוהים זה עגום ,הארורים.

היכן שאלוהים נתן להם גם עד טומאה דרך תאוות ליבם ,לבייש בגופם בין עצמם :מי הפך האמת של אלוהים שקר ,ואת סגדו ושירת
היצור יותר היוצר ,מי הוא מבורך לעד .אמן .אל הרומיים 1:25

"תאוות ליבם משלו  ",הפניה ,ניאוף ,ניאוף ,אשר חטאיו נגד אלוהים ,האיש הזה ,לקח תענוגות הבשר ב אי ציות ישיר לרצונו
של אלוהים ,ולכן ,הם בושה בגופם בין עצמם :
האיש שלהם יהירות בחרה להתפלל יותר היוצר היצור ,אשר מתייחס היצר החייתי של מיני תאוות (בגידה ,ניאוף,
הומוסקסואליות) ולא קדושתו של הבורא .מאחר אלוהים של מוכיח התנהגות כזו ,אדם לשנות את האמת של אלוהים דרך השקרים של
השטן ,לתוך השקרים ,השקרים את האמת ,המהווה את הבסיס בבשורה שקרית של השטן.
למטרה זו שאלוהים נתן להם אל שפל החיבה :עבור אפילו הנשים שלהם שינתה את השימוש טבעי לתוך זה נגד הטבע :הרומאים
1:26

 Paulכאן מתייחס להומוסקסואליות ,שבו הוא מתייחס כאל החיבה השפל .ואז הוא ממשיך לחשוף כי גם נשים רגישים תזות
תאוות ,המתאר שוב  Paulכמו להיות נגד הטבע .
 ,כנ ל גם הגברים ,עוזבים את השימוש הטבעי של האישה ,נצרב תאוותיו אחד כלפי השני; גברים עם גברים פועלים זה שהוא לא
נאות ולאחר קבלת עצמם כי פיצוי של הטעות שלהם אשר היה לפגוש .אל הרומיים 1:27

כמו עם הנשים לנדיבות הניאוף של אותו המין ,אשר אלוהים קורא הגסויות ,גברים גם כן לפנות לא טבעי מעשי הניאוף .ניתן
להבין את המילים" ,קבלת עצמם זה פיצוי על הטעות שלהם ",בהתחשב המילה שגיאה משמש כאן הוא שם נרדף חטא ,ו פיצוי הוא
הפניה שמה שהוא התוצאה של החטאים ,אשר היה לפגוש דרך נוספת לומר כיליון כפי להיות מושג על ידי אלוהים ,כי אלו העוסקים
החטא  ,הוא צדיק ,לא בלתי-צפוי .למי שגר רשע מגיע מוות נצחי כפרס שלהם על אי-ציות לאל הבריאה .לכן זה אמת הזה שאלוהים
הוא צדיק ב זעמו .אמן.
גם לא כל-כך לשמור את אלוהים בידע שלהם ,אלוהים נתן להם מוח ( ,reprobateהמוח לא מוסרי) לעשות את הדברים אשר הם
לא נוחים( ,פסולים או שאינם מתאימים); להתמלא כל עוון ,ניאוף ,רשעות ,החמדנות ,זדון; מלא קנאה ,רצח ,ויכוח ,רמאות;malignity ,
לחשנים ,backbiters ,שונאים של אלוהים ,despiteful ,גאים ,חזוק ידי השודדים ,הממציאים של דברים רעים  ,ממושמע ,לאחר להורים,
בלי להבין ,האמנה-שוברי ,ללא חיבה טבעי ,מתרצה ,בלי רחמים :מי יודע מדינו של אלוהים ,כי הם  commitאילו דברים כאלה ראויים
לעונש מוות ,לא רק עושים אותו דבר ,אבל יש הנאה כי זה עושה אותם .אל הרומיים 1:28-32

הנ ל פסוק נשמע  Paulנותן תיאור של ביותר הילדים של הדורות האחרונים שניים או שלושה של הפעם בחיים שלי.

ילדים של השטן
ואת גם לא כל-כך לשמור את אלוהים בידע שלהם ,מתייחס בני אדם ,איך הם נמחקים במהירות את קיומו של אלוהים לטובת
שלהם אלים כוזבים .מותר להם שלהם הבלי שגיאה ,ואלוהים באדם הזה מתפורר מלהיות יצירה הקדושה של אלוהים לתוך ילדי השטן
העוסקים" ,ניאוף ,רשעות ,החמדנות ,זדון; מלא קנאה ,רצח ,ויכוח ,רמאות ;malignity ,לחשנים ,backbiters ,שונאים של אלוהים,

 ,despitefulגאים ,חזוק ידי השודדים ,הממציאים של דברים רעים ,ממושמע ,לאחר להורים ,בלי להבין ,האמנה-שוברי ,ללא והחיבה
הטבעית ,מתרצה ,בלי רחמים ,מעשי נרקיסיזם ורמיסת.
כדאי לשים לב כאן רבים מהדברים האלה המפורטות הנוגעות עשרת הדברות ,אשר שוב מראה כי  Paulהטיף את צדקתו של
עשרת הדברות ,ולא את עשרת הדברות היו כבר שניתנו מיושן על ידי ישוע.
ולכן הנך בלתי נסלח ,הו ,גבר ,יומת הנך זה  :judgestעבור שבה אתה  judgestאחר ,אתה  condemnestאת עצמך; כי אתה זה
 judgestיכולתה אותם הדברים .הרומאים 2:1

אם אתה חושב את עצמך גבר/אישה של אלוהים ,ואת הדין לעבור על אחרים עבור אי-הצדק שלהם ,אבל הם את עצמך מלא עם
ה גינות ,בכך לעסוק בדברים המתנגשות עם החוקים ו דבר האלוהים ,אז כך ישפטו על ידי אלוהים באותו אופן וחומרת שבו אתה נותן
שיקול דעת אחרים.
 ,אבל אנו בטוחים כי מדינו של אלוהים לפי האמת נגדם אשר ביצע דברים כאלה .הרומאים 2:2

אם אנחנו כאיש כטיפוסי גברים אחרים הם מטבעם מלא עם עוולות בעצמנו ,אז נוכל להימנע מכך לקחת על עצמנו לשפוט
אחרים ,אלוהים הוא אמת (מושלם) הוא אולם הצדק שלו לשפוט אותנו .דרך אחרת לנסח את זה היא ,אם אתה גר בבית זכוכית ,לעשות
ולא דרך אבנים.
 ,לשחדני זה ,הו ,גבר ,זה  judgestאותם לעשות כאלה דברים ,ואת יכולתה אותו דבר ,כי אתה ואזי לברוח מדינו של אלוהים? או
שונא אתה על השפע שלו לאל ,סובלנות ;longsuffering ,הידיעה כי הטוב של אלוהים תוביל אותך את הפרסים? הרומאים 2:3-4

אל תחשוב שאתה להיות האלוהים יהיה פטור מדינו של אלוהים ,אם אתה אותן פעולות של החטא שבו אתה שופט אחרים .אם
אתה להזניח או להתעלם את הטוב ואת הסובלנות  longsufferingשל אלוהים ,ועל ידי אשר אינם יודעים מזה אלוהים ואיך זה מוביל
תשובה ,כי בהיהירות שלך אתה רואה את עצמך מחטא ,שיקול הדעת שלך תינתן זעמו של אלוהים ,לא את אהבתו.
אבל לאחר את קשיות impenitent ,הלב( ,שיש אין חרטה על חטא או התנהגות בלתי הולמת) treasurest ,לך זעם נגד ביום זעם,
ההתגלות של הדין הצדק של אלוהים; מי יהפוך כל אדם לפי מעשיו :אליהם המבקשים על ידי הארכה מטופל היטב עושה למען התהילה ואת
הכבוד אלמוות ,חיי נצח :אבל להם זה הן מעוררות המחלוקת ,ולא מצייתים את האמת ,אבל לציית עוון ,זעם ,זעם ,התלאות ,עגמת נפש על
כל נשמה של בנאדם הרוע כשפים ,של היהודי קודם ,וגם של הגויים; אבל התהילה ,כבוד ,שלווה ,כל אחד  ,workethליהודי הראשון ,וגם
כלפי הגוי :כי אין כבוד של אנשים עם אלוהים .הרומאים 2:5-11

הביטוי" ,אבל אחרי את הקשיות ",מתייחס הקשיות של הלב ,או קשה-מוחין ,או רצייה ,במתן לא לב אלוהים של כפי שכתוב
בכתבי הקודש ,אינם מבקשים תשובה בגלל הבורות שלך מטופשת אלוהים של ,דרך הבורות שלך אי-הצדק ,יאחסן את זעמו של אלוהים
או כעס נגדך ,ליום הדין ,כאשר אלוהים לפרוק את זעמו על כל צדיק.
אלוהים יהיה "רינדור לכל אדם עם המעשים שלו ".אליהם המבקשים על ידי הארכה מטופל היטב עושה למען התהילה ואת
הכבוד חיי נצח ,אלוהים יעבד חיי נצח.

" אבל במקום לציית"עוון ,זעם ,זעם ",אלוהים יעבד "התלאות
עבור אלו "כי הן מעוררות המחלוקת ,ולא מצייתים את האמת,
וייסורים ,על כל נשמה של בנאדם הרוע כשפים".

שנשפט על ידי אלוהים
עבור רבים כפי חטאו ללא חוק יומתו גם ללא החוק; וכפי רבים כמו חטאנו החוק יהיה להישפט על פי החוק; לא שומעי החוק הם
רק לפני אלוהים ,אך פעלתנים החוק להיות מוצדקת .אל הרומיים 2:12-13

שני הפסוקים לעיל מגלה לי את האמת  Paulלא להחזיק השקר מצוות האלוהים היו שניתנו מיושן כאשר ישוע מת על הצלב.
אם היו הגויים ,אתה ,ללא התורה ,כלומר אם לא גדלת יהודי או נוצרי ,אז קרוב לוודאי לא חוקי האל ואתה יודע אז לעסוק החטא,
להישפט לא לפי החוק ,אבל על פי החטאים האישיים שלך.

 Paulמטיף את החוק
אם ,כמו יהודי או נוצרי ,נתקל מוייטנם ידע על החוק ,אתה חוטא ,אתה תישפט על פי המילה של החוק .אם ישוע עיבוד עשרת
הדיברות מיושן ,אז איך זה  Paulמטיפה אלה עם הידע של החוק תישפט על פי החוק ביום הדין?
 .זה לא בידיעה של החוק שנותן לך הצדקה של הגאולה ,אבל שמירה על החוק ,ובכך לחיות ללא חטאים אשר יתנו הצדקה
של גאולה .
דרך אחרת לנסח את זה .זה אם אתה יודע ,בגלל החוק ,כי לעסוק ניאוף זה חטא ,אבל אז בדיוק ,ואז אתה תישפט בהתאם למילה
של החוק.
אם אתה לא יודע את זה זה חטא לעסוק ניאוף ,וגם ולאחר מכן השיפוט שלך ותהיה מבוססת על החיים הכולל שלך .ואת מה
שיש לך בלב .עם זאת ,בשני המקרים ,זה חטא לעסוק ניאוף ,אם אתה יודע שזה לא טוב או לא.
זה דעתי האישית כי הבורים האלה של החוק יעמוד בפני פסק דין רחום יותר מאשר אלו אשר לדעת החטא עדיין החוק .זה לא
אומר כי אני עו ד לא לחנך את עצמך חוק האלוהים ,עבור אם אתה מכיר את החוק ,לחיות על פי החוק ,ותן אמיתי ונכון פולחן האל ,ואז
לא תצטרך להתמודד עם פסק הדין ,אבל במקום זה יהיה אחד מאלה  Rapturedלמעלה לתוך העננים עם ישו עם שובו.

אמונה
הסיבה שהיהודים נכשלתם כל כך היא בגלל שהם לא הצליחו מאמין כי התורה ניתנה להם על ידי אלוהי היקום .הם לרוב
האמינו כי התורה ניתנה להם ע י אדם בשר ודם .Moses ,כשל זה להאמין היא הסיבה שהם נכשלתם אז לציית לחוק .לעשות כפי החוק
אומר ,שהוא לא יותר מאשר איזה אדם סיפר להם ,אינם נושאים את החשיבות אותה לגבי מציית לחוק כי זה נצטווה על ידי אלוהי היקום.

החוק של עצמם
על הגויים ,אשר לא החוק ,מתי מטבעם הדברים הכלולים בחוק ,אלה ,שיש ,לא החוק הם קבוצה חוקים משלה :אילו שהשמן
העבודה של החוק נכתב בליבם ,מצפונם גם הנושא העד ,ומחשבותיו הממוצע תוך האשמת אחרת לסלוח אחד לשני; בזמנו כאשר אלוהים
תשפוט את הסודות של גברים על ידי ישוע המשיח על פי הבשורה שלי .הרומאים 2:14-16

אלוהים מבינה ומציינים כי זה טבע האדם להתנגד את חוקיו .או לשים את זה דרך אחרת ,זה לא טבעי לאדם כדי לחיות את
החיים בתוך המגבלות שניתנו על ידי תורתו של אלוהים .אבל כפי שאלוהים ברא את האדם נפש חיה ,ובכך נתן לו את היכולת לבחור לא
לחטוא ,הוא צפוי על ידי אלוהים אדם לחיות בצדקת ,ולא כפי חיה שאין כזה ההגבלות שהוטלו על אותם.
 .זה השטן רוצה גבר לעסוק במעשי חטא ,כי בכך היא מפחיתה אותנו כדי לא יותר חיות ,אשר כך השטן רואה אדם ,חיים ,ראוי
לחיי נצח .לדעת את זה ,אני מבקש ,שלי הסבר ושיחה של כתבי הקודש לעזור לך להילחם נגד כל החטאים ,ולתת ובכך ההתנגדות
למלחמה זה השטן עוסקת נגד איש

נשמה תאומה
כאשר אתה כאדם לא התחנכתי בחוק ,עושה על ידי טבע הדברים הכלולים בחוק ,הן חוק לעצמך .זה אומר ,שגם אם מתוך
חוסר ידיעה של החוק ,זו בחירתך האישית לחיות חיים של מוסרית ,ולאחר מכן אתה המניפסט החוק לא אבן אבל במקום זה נכתב בלב
שלך .זה הופך אותך נשמה תאומה לאלוהים ,בדיוק כפי היה אברהם.
למה  Paulהוא חותר שזה לא לשמור על החוק כי זה חוק שחייב להישמר זה חשוב ,אבל כדי לשמור על החוק ,כי זה חלק
אינטגרלי של האישיות שלך של מי אתה ,נכתבות על הלב שלך ,אז אתה מעל החוק ,כי זה לא לך חוק שחייב להישמר  ,אבל דרך לחיות
את חייך כאדם טוב .כאשר אתה חי כמו זה ,שאין להם מושג החוק ,אז אתה החוק של עצמך .כאשר אתה חי כמו זה ויש לך ידע של החוק
אז אתה בדרך להפוך הקדוש של אלוהים.
לעיניים ,אתה נקראים יהודי restest ,בחוק ,ו  makestאת עריה של אלוהים ,ולא יודעים את רצונו ואני אישר את הדברים שאינם
מעולה יותר ,להיות הורה מחוץ לחוק; אמנות בטוחים כי את עצמך הנך מדריך של העיוורים ,אור מהם אשר החושך ,מדריך בעיני האווילים,
מורה לכוסיות  ,אשר  hastאת הטופס של ידע ושל האמת בחוק .הרומאים 2:17-20

נתתי הגדרה לפני ,יהודי כמו המילה משמשת בפסוקים אלה ,לא אומר אזרח לעם ישראל ,אלא זה גם מתייחס אלו שהיו ידועה
כנוצרים .בזמנו של  Paulכתיבת המלים האלה למטה המונח כריסטיאן ,היה עדיין צריך להיות טבע.
מה  Paulעושה כאן מראה אחידות בין אלה שהיו בני ישראל לבין הגויים האלה להמיר את תורתו של ישוע המשיח .הלה המילה
כריסטיאן ישמש במקום המילה יהודי.

הפעולות שלך לגזור .את דינך
אתה לכן אשר  teachestאחר teachest ,אתה לא עצמך? אתה המטיף גבר לא צריך לגנוב ,האם אתה גונב? אתה זה אומר אדם
צריך לא תנאף ,האם אתה נואפים? כי  abhorrestאלילים ,האם אתה לבצע חילול הקודש? האם אתה  makestאת עריה של החוק ,לעבור
על החוק  dishonourestאתה אלוהים? עבור (כשאתה לא מתרגל מה שאתה מטיף) שם האלוהים היא מקללת בין הגויים דרכך ,כפי
שכתוב .הרומאים 2:21-24

אם אתה כמורה של האלה עיוורים מאלוהים ,בפעולות שלך של החטא ,ההוראות שלך לבלתי רווחי אלה אתה ללמד .ישוע לימד
על ידי מעשיו ,כמו גם עם המילים שלו ,גם לא אמורה קשובים איך הפעולות שלך נצפים על-ידי חוקי האל בקיאים האלה?
זה אומר  Paulשאתה בתור המורה של אחרים חייב להיות דוגמה של שלמות .אם אתה אומר ,השגתי את ההבנה כתבי התנ ך ,ו
באותו זמן לעשות דברים בניגוד לחוק של אלוהים ,אז מה זה אומר אשר תנסה ללמד את הדרכים של אלוהים?
לדוגמה :מטיף הנודע של שנים רבות ,הוא נמצא כדי להיות עורך דין נערים צעירים ,ויהיה שקיים ניאוף עם הנערים ,הוכיח
את עצמו להיות צבוע ,אבל איזה סוג של שיעור זה לבחורים האלה מי לשים את מבטחם בו.

לקחת

הערה :כי פעם נוספת  Paulמתייחס לחוק" ,כמו שכתוב ",המתייחס כמו שהסברתי הצורך להבין את החוק

באמצעות חינוך ההצטברות של ידע ,לא על ידי אמונה עיוורת.

ברית מילה
כי ברית המילה באמת מפיקים ,אם אתה שומר על החוק :אבל אם פקק של החוק ,ברית מילה מלכותך עשוי .uncircumcision
הרומאים 2:25

משמש ידי  Paulברית המילה מתייחסת האמנה הראשונה וכי זה חובה של כל הזכרים לעם ישראל ,צאצא של אברהם ,יש את
העורלה ,ברית מילה ,איך זה מעשה סימבולי לקבל את מקומך כחלק לברית הישנה ,לכן ,אם אתה נימול העורלה ניתנה הוראת חוק
האלוהים  ,ואז לציית לחוקים האלה ,ואז החוק את ברית-המילה "רווחי" ,לך את דין האל מכם.
אם מצד שני ,אתם נימולים ולא מצייתים לחוקים האלה ,אז לאיזו מטרה הוא שלך נימול ,וזו הסיבה  Paulנאמר ,כי ברית המילה
הוא מיושן ממש כאילו היה לא נימול.
זכור :התכלית של כל הזכרים נימול היה לתת להם תזכורת קבוע והפיזית בתור סמליות של שמירה וציות תורתו של אלוהים.
אם אתם נימולים עוד להתעלם התזכורת ,בכך שלא לשמור על החוק ,אז לאיזו מטרה הוא ברית המילה?

אלה שלא נימול
ולכן אם  uncircumcisionלשמור את צדקתו של החוק ,לא שלו  uncircumcisionלמנות לטקס ברית-המילה? תעשה לא
 uncircumcisionאשר מטבעו ,אם זה למלא את החוק ,לשפוט אותך ,מי מאת יכולתה  letterוברית מילה המנוגדים לחוק? הרומאים 2:26-
27

האמור לעיל יהיה קל יותר להבין אם אתה מחליף את המילים ,Circumcised" ,לא ,הערלות" עם "ועל ."Unrighteous
לכן אם לא נימול ,לא שהתחנכנו בחוק ,אך עדיין חי על ידי צדקתו של מוסריות כפי שהוא כתוב בחוק ,אז אתה לא אותו דבר
כמו אלה שיש להם כבר למול ו לציית לחוק?

יהודי פסוקים של ישראלית
בקוד המוצג למעלה ,בשני כתבים של  Paul, Paulמשתמש את המילה יהודי כדי לציין מי לשמור את המצוות של אלוהים.
הבעיה שיש לי עם זה היא כי יהודי הוא גם מי לרדוף את חסידיו של ישו .מצאתי שזה פחות מבלבל אם אנחנו להבדיל בין יהודי לבין של
הישראלי.
כפי הראיתי בשיעורים ,ישראלית הוא אחד שמחזיק את המצוות של אלוהים ,ואילו יהודי אינו .מי יכול להיקרא יהודי גם שומר
את המצוות של אלוהים ,אז הוא גם הישראלי .פער ניתנת תמיכה על ידי ישו במקורות הבאים.

נתנאל
ישוע ראיתי נתנאל שמגיע לו ,נאום אותו",לעיניים ישראלית ,אשר אכן שמה!" נתנאל נאום לו האלהים"שממנו מנהיגו אותי?" אלוהים
ענה ואמר לו",לפני פיליפ הזה שנקרא ,כאשר אתה  wastתחת עץ התאנה ,ראיתי אותך ".נתנאל ענה ,נאום לו האלהים"רבי ,הנך בן האלוהים;
את הנך מלך ישראל" ג'ון 1:47-49

הפסוקים הנ ל ,זה לא נתון כי ישו בכל מקרה יודע נתנאל ,ובכל זאת הוא מתייחסת אליו בתור" ,הישראלי אכן ".אי פעם חשבת
על? למה זה כתוב בתנ ך ,מה זה שונה על נתנאל ישוע צריך פוסל אותו כמו של ישראלית ,וזה לא רק ישראלית אבל של ישראלית
מעשה ?
המילים "מעשה ב" מתייחס וישתתפו משהו פעולות ,לא רק נותן שפתיים אליו .לדוגמה ,מישהו שחי על ידי המוסר של האל,
כחלק הסבוך של אישיותם ,עושה זאת מעשה או פעולה .להיות ישראלית מעשה זה לחיות במסגרת ההגדרה של מה ישראלית לכן,
פעולות ,לא רק במילים.
מאת להתמקד החוצה נתנאל כמו ישראלית במעשיה ,ישוע הוא חושף את ההבחנה בין להיות יהודי ולהיות נאמן שומר מצוות
חוקי האלוהים .זה מסיבה זו אני מגדיר יהודי כלא יותר מאשר אזרח של מדינה ישראל ,ואילו הישראלי הוא אחד מי שומר את המצוות
של אלוהים .מאז ישו ,הגדרה זו היא מורחבת לומר גם" ,אחד מי שומר המצוות של אלוהים ויש עדותו של ישוע המשיח".

כי הוא לא יהודי( ,הישראלי) אשר הוא אחד כלפי חוץ; וגם לא את ברית המילה ,אשר כלפי חוץ בבשר :אבל הוא יהודי,
(ישראלית) ,אשר הוא אחד מבפנים; ו ברית מילה היא זו של הלב ,ברוח ,ולא את המכתב; אשר הוא לא של גברים ,אבל האלוהים .הרומאים
2:28-29

זה הדרך בה  Paulטוען ,כי הוא האמונה של תורתו של ישו ואת ההבטחה של חיי נצח ,כי אדם ייפדה ,לא במעשה שיש שלך
עורלה ברית מילה .לאלוהים יש עניין בגוף של אדם; לאלוהים יש עניין הנשמה של האדם לכן ,נימול הוא מחווה סמלית של הגוף מצביע
על ברית מילה אמיתית של הלב ,אשר בה ניתן לחוש את הנשמה.
זה זה המפריד של אמונה כאלה חיים רק על פי החוק .אתה צריך את שניהם שלך בסגידה לאל ,עוד הוד סגידותך הוא לשווא.

הקמת את החוק
מה יתרון ואז הגולמיות היהודי? או איזה רווח יש ברית? אל הרומיים 3:1

בקוד המוצג למעלה Paul ,שואל שתי שאלות;
"האם הוא יהודי (נוצרי) ,נתקל מוייטנם מתוך ידיעה של החוק ,לתת לנו יתרון של גאולה על מישהי לא התחנכתי מתוך ידיעה
של החוק?"
"? שלך נתקל נימול תחת החוק לברית הישנה נותן לך יתרון בגאולה על מישהו זה שמחלל?"

להאמין
 Paulואז ממשיך לענות לך על השאלות בפסוקים הבאים.
הרבה בכל דרך :בעיקר ,כי זה ועשיתם היו מחויבים האורים של אלוהים .בשביל מה אם חלק לא האמין? חוסר אמונתם אכין את
האמונה של אלוהים ללא אפקט? אל הרומיים 3:2-3

המילה "דרך" משמש בהקשר זה מתייחס אמונה או בדרך שתעניק סגידה לאלוהים .אז מה  Paulאומר זה היהודים בדרכם
לאלוהים ,שקיבל את הנביאים של אלוהים( ,עשרת הדברות אשר הם קיצור של הבשורה כולו של האל) ,אולי נראה שיש להם יתרון
ביום הדין על הגויים אשר לא מכירים את החוק של אלוהים.
אז  Paulהולך על הצבע כי מה אם חלק מהיהודים לא האמינו? אם ניתנו כל החוק ,עדיין עדיין היו אלה אשר אינם מאמינים ,או
לא מתרגלים את עבודת לאות של דבר אלוהים ,היה זה מכן בצעו רינדור אמונתם של היהודים ללא אפקט? או לשים את זה דרך אחרת,
אם ,במקרה ,חלק מהיהודים הצליחו מאמינים בדבר אלוהים בתור האמת ,ובכך לא לשמור את החוק של אלוהים ,זה אומר אז כל היהודים
הם ארור ,את עבודת האלוהים וכך נוצר לשווא?  Paulנותן אז התשובה לכך עבורנו.

כל אדם שקרן
חס וחלילה :כן ,שאלוהים יהיה נכון ,אבל כל אדם שקרן כמו שכתוב",כי  mightestלהיות מוצדקת את האמירותmightest ,
להתגבר כאשר אתה אמנות נשפטת ".אל הרומיים 3:4

של  Paulהתשובה לשאלה הנ ל היא" ,אלוהים ח ו ".אשר לפרש אומר" ,לא ",הכשל של כמה להאמין אינו גורם הפולחן של
אלה אשר מאמינים יהיה לשווא Paul .ממשיך ומסביר; "תן לכל הגברים להיות שווה כי הם כולם שקרנים ,אלה שנמצאים תחת
החוק ואלה שנמצאים ללא התורה ".כולנו שווים ,שולכן כולנו נמצא הפוטנציאל של הגאולה ,חלקם בגלל הידע שלהם על החוק
ואחרים מתוך אמונה הביא בגלל תורתו של ישוע.
מטרת כל הדיון הזה מאת  Paulהיא להראות כי כל מי מאמין ,לכן יש אמונה בישוע ,למרות שהם אינם יודעים על החוק ,להיות
שווה לאלה שחיו תחת החוק כל חייהם ,בגלל אמונה להאמין את תורתו של ישו .לא רק להאמין שישו הגבר הוא בנו של האלוהים ,אבל
זה מה שישוע לימד את .זו האמת.

סמכותו של אלוהים
אבל אם עוון שלנו לשבח (מומלץ כ ראוי) בצדקת האלוהים ,מה קבענו? האם אלוהים צדיק מי לקח נקמה? (אני מדבר בתור גבר).
חס וחלילה :אז בשביל מה אלוהים תשפוט את העולם? אל הרומיים 3:5-6

שוב ,עבור  ,Paulהשאלה היא "אם אלו צדיק ,לשבח או להקים כפי שראוי צדקתו ,אם כך ,איך זה ישקף על מי הוא אלוהים
ולא בסמכותו לדון את האדם?
הדבר הראשון שיש לזכור הוא כי אלוהים הוא היוצר ,ובתור שכזה הוא האמת; לכן תורתו של אלוהים הוא אמת .כל שאלות
אחרות הנוגעות צדיקותו של גברים ולכן חייבים מקורם מחברתנו .זה עובדה זו למה  Paulמספרת לנו את כל הגברים הם שקרנים ,רק
לאלוהים יש האמת האיש רק הופך צדיקים באמצעות אלוהים של .איש אינו יכול להיות צדיקים על ידי יכולות משלו ,אבל רק באמצעות
ציות האלוהים.
זוכר :אלוהים הוא היוצר ,וזה על פי החוקים שלו כי הוא מצווה כי אדם חייב לחיות . .שאלוהים נתן הגדרה מה זה נכון ולא
נכון ,מה רע ורע .לגברים לנסות ליצור משלהם להגדירם המקומות תקנונים מוסריים נגד אלוהים .איך יכול אתה זה פולחן אשר אתה
מתנגד?

החוטא או סנט?
כי אם האמת של אלוהים הגולמיות נפוצו עוד דרך השקר שלי בפני תהילתו; מדוע עדיין אני גם להערכתי כחוטא? לא יעדיף ,כפי
 slanderouslyלהיות דיווחנו ,וכפי חלק מאשרים כי אנחנו אומרים",ותן לנו לעשות רע ,טוב שעשוי להגיע? מי לכל הרוחות? האם רק" אל
הרומיים 3:7-8

בפסוקים אלה שני Paul ,חושף את מטרתו לכתיבת כל האמור לעיל Paul .יש כבר הוציא דיבה רעה על ידי היהודים שאומרים
כי הוא כופר האומר דברי נאצה; לכן מטרתו היא להראות שזה לא מי  blasphemesאת האל ,אבל מי השמצה שם של .Paul
כי אם האמת של אלוהים הגולמיות נפוצו עוד דרך השקר שלי בפני תהילתו Paul .שואל השאלה" ,במקרה של השקרים של
האדם ,האמת של אלוהים מוצג באופן מלא יותר ,ובכך משפר את תהילת האל ,אז תן לנו לעשות רע ,כך טוב עשוי לבוא?"
אם בן אדם מי הוא .רשע ולא חוטאים ,מאת חיים בחטא ,אנו חושפים את הניגוד סטארק בין הרוע של האדם ולעשות צדקתו של
האל ,ואז לעשות מעשים רעים אנחנו לא לחשוף את תהילת ה' .אם לעשות הרע אנו חושפים את תהילת ה' ,אז כדאי לנו לא תמיד לעסוק
הרוע ולא חי צדיק? עושה את הרע אנחנו לא מראים את כיליון שלנו ולכן הוא פשוט?

תחת הפסוקים החוק ללא התורה
אז מה?  .אנחנו יותר טוב ממנו?  .לא ,כלל לא :כי בעבר הוכחנו ,יהודים וגויים ,שהם כולם תחת חטא; כמו שכתוב",אין צדיק ,לא,
לא אחד :יש כאלו  understandethיש כאלו  seekethאחרי אלוהים . .הם כולם הלכו מהדרך ,הם נמצאים ביחד לבלתי רווחי; אין זה
כשפים טוב ,לא ,לא אחד ".אל הרומיים 3:9-12

 Paulשוב עונה על השאלה שלו ב חי ברוע ,מאת מנוגד לחוקי האל הם היהודים אז עדיף על הגויים?  .לא ,כלל לא :כי לא
אחד ,לא ,לא אחת .אם היהודים שיש להם את החוק לדחות את החוק ולחיות עוון ,אז הם לא יותר טובים הגויים אשר אין החוק ,שאינם
חיים בצדקת .אין שום הבדל אחד מהשני .שניהם באותה מידה חיים עוון.

חפש אותי בשקידה
 Paulאומר דבר נוסף בפסוקים שלעיל ,שאני מרגיש חשוב וצריך להיות הצביע .יש כאלו  understandethיש כאלו
 seekethלאחר שאלוהים ? .אתה מבין מה זה אומר  ,Paulלא רק את הגויים אשר חיים ללא ידיעת החוק ,גם הם לחפש את אלוהים.
הגויים מאמינים כי אין אף אחד אלוהים ,אבל שפע של האלים ,לכן הם אינם מבקשים את אלוהי היקום ,כי הם אינם מודעים שהוא בכלל
קיים.
זכור :מה אלוהים אומר לנו הבאות.
 .אני אוהבת אותם ,כי אהבה אותי; אלה אשר מחפשים אותי מוקדם (בחריצות) .ימצאו אותי פתגמים 8:17

זה דבר אחד להיות בור של החוק של אלוהים ,אבל להיכשל אפילו לחפש את האמת האלוהית מספקת לך מוות נצחי ,עבור אם
אתה לא יודע .אלוהים ,כבודו האישי ,אישיותו ,אופיו המוסרי ,איך אי פעם תלמד לאהוב אותו מוטל בספק.
זה נכון של הגויים ,כמו גם אלה שקוראים לעצמם והנוצרים; אתה מקבל פרשנות של כתבי הקודש זה מישהו אחר אומר לך שזה
אומר בלי לקחת את הזמן והמאמץ כדי לימוד ומחקר לדעת את האמת על עצמך .ובכך אתה לקבל באמונה עיוורת כי מה אתה אומרים
האמת ,אבל השטן נמצא ,הוא בא לידי ביטוי את עצמו בדרכים שונות רבות ,רק בידע משכיל אתה יכול אי פעם תופסים אלוהים של,
ובכך לראות את שקריו של השטן על השקרים שהם.

בור ללא תחתית
גרון שלהם היא הקבר הפתוח; עם לשונותיהם הם השתמשו רמאות רעל  aspsנמצאת תחת השפתיים שלהם :הרומאים 3:13

"הקבר" הוא שם נוסף חמורה ,ולכן  .Paulהוא אומר לנו כי אלה אשר אינם בקיאים האלוהים האמיתי לעולם לא חיפש אלוהים,
מדבר שקרים ו תרמיות ,עצמם כמו גם אחרים ,ועל ידי כך שלח למי להקשיב ולקבל את השקרים האלה כאמת לקבריהם הנצחיים .רק
הידיעה אלוהים של האם קיימת אפשרות הישועה ודרך הישועה חיי נצח.
מעניין לי  Paulמשתמש במילה "הקבר ",ב -אותו סוג של הפניה שעושה ישוע בחזיונות שלו נתון כדי השליח יוחנן בספר חזון
יוחנן .ישו מתייחס לאלה שבאים מחוץ לבור עמוק ,התגלות  ,9:1-3שבו השאול הוא הפניה או לסימבוליזם הפה של השטן ."" ,השקרים
ברציפות  spewלפנים ממנו ,ויש כאלה שבאים מתוך הבור הללו מרומים על-ידי השקרים של השטן .בקוד המוצג למעלה Paul ,משתמש
הקבר או חמורה כבעלי משמעות זהה הזה ,בשביל לחיות באמונה שקרים השטן הם אמת ,משאיר רק את הנתיב אל הקבר בשבילך.
הפה אשר הוא מלא קללות ומרירות :רגליהם ימהרו לשפוך דם :שוד ושבר במסלותם נמצאים בדרכים שלהם :דרך השלום הם לא
לדעת :אל הרומיים 3:13-17

בקוד המוצג למעלה ,אתה יכול לראות תיאור של אלה כה עיוור שקריו של השטן ,כי הם מביאים את מלחמה וסבל לכדור
הארץ?

אין פחד אלוהים
אין פחד אלוהים לנגד עיניהם .הרומאים 3:18

אם אתה לא יודע שיש אלוהים של יצירה וכי הוא היוצר שלך ,הוא מצווה כי אתה סוגד לו בצורה מאוד מסוימת ,ואז להיות
בורים תיפול חסר הישע .שני היהודי מי לא לאכוף את החוק של אלוהים למרות שהם יודעים את החוק ,הגוי ,שלא מכיר את החוק,
מלאים של אי-הצדק ,לא מכיר את הדרך לשלום ,ולא לעשות הם חוששים זעמו של אלוהים ,זה נכון של שניהם ,ובכך הפך את שניהם,
שווה "" .השקרים מהמחבוא מפיותיהם.
אם אתה מאמין כי אתה סוגד אלוהים כפי שהוא מצווה ,ואז בעת ביצוע מלחמה אחרים בשם האמונה שלך ,אז לך אין פחד
אלוהים ,אתה מאמין שהוא איתך.
זכור :כפי שיש שציינתי לפני כן ,לפחד .אלוהים לא אומר שצריך לפחד ממנו אלוהים כמי שרוצה לעשות .אתה תפגע ,בהקשר
זה המילה פחד אומר רוחשים כבוד עמוק ,כדי להיות יראת אלוהים ואת כל תהילתו .אם אתה בור של מי אלוהים הוא ,אם כך ,איך אתה
יכול להיות יראת כבוד של אותו ,ובכך לתת לו כבוד.
עכשיו אנחנו יודעים כי? מה כל כך אי פעם החוק נאום ,זה נאום להם מי תחת התורה :כל יסכר ולאחר שכל העולם יכול להיות
אשם לפני אלוהים .לכן על ידי מעשי החוק שם האם אין בשר להיות מוצדקת באופק שלו :על פי החוק היא ידיעת החטא? אל הרומיים 3:19-
20

החוק( ,עשרת הדברות) ,הם רשימה של "לא של" וזאת גם כאלה רשימה של זה אשר מהווים חטא .על-ידי הכרת החוק שאתה
יודע מהו חטא ,באמצעות הידע הזה אתה יכול לדעת כדי לסגור את הפה ,כל הפה עלול להיעצר ,ולדבר לא רעה .על-ידי הכרת החטא
מראש את אז לא יודעת איך לא לחטוא? בידיעה חטא זה ישקף אלוהים רואה כל הגברים כמו להיות רווי חטא ,כי רק על ידי שלו לספר
לנו איזה ח טא זה ,בדרך של עשרת הדיברות ,אנחנו אז יהיו מסוגלים לא חטא ,אשר הוא להגיד ,כי אלוהים רואה כל הגברים כמו להיות
אשם של החטא ,ולא רק דרך שלו לחנך אותנו החטא אפשר אז ולהימנע מחטאים.

מניפסט הצדק של אלוהים ללא התורה
אבל עכשיו האלוהים ללא התורה מתבטאת( ,באמצעות ישוע המשיח) ,שחוו את החוק ואת הנביאים; הרומאים 3:21

 Paulואז גורם מסקנה זו :אבל עכשיו האלוהים ללא התורה באה לידי ביטוי ,באמצעות תורתו של ישוע על הגויים אשר לא
היה החוק ,הוא האלוהים עדיין באה לידי ביטוי ,גם ללא ידע מוקדם של החוק .המילה " "Manifestedפירושו :ברור ,לראות או להבין,
כדי להראות משהו בבירור ,ולא להיחשף ,זה אומר Paul ,מודיעה לנו כי המצוות של אלוהים ,תורתו של אלוהים ,מורכב ברור מן תורתו
של ישוע המשיח .כל מה שישו .לימד יש בבסיסו למעין עשרת הדיברות כל שנכתב על ידי הנביאים ישנים בספרי התנ ך.
יש נוצרים רבים אשר דיברתי עם המתעקשים כי עשרת הדברות אשר הם תורתו של אלוהים ,התגשמו עד לנקודה של והוציאם
מיושן ,כאשר ישוע מת על הצלב .מה אומר  Paulלמעשה היא תורתו של אלוהים הם למעשה מניפסט ,או מובן או עשה ע י תורתו של
ישוע .או שנוכל לקבל את האמת כפי שהוצגה על ידי  Paulהנביא של ישו או אנחנו יכולים להמשיך להאמין לשקרים של השטן.
אני הראו אותם בדף אינטרנט הפרקים ,שכותרתו" :תורתו של ישו ",הכל זה שישוע לימד קשורות לאחור ,מתבססים על עשרת
הדיברות .בפסוקים שלעיל Paul ,אומר לנו אותו הדבר.

אחד עם אלוהים
אפילו את צדקתו של אלוהים אשר היא על ידי האמונה בישוע המשיח בפני כל ועל כל אותם מאמינים :כי אין הבדל :אל הרומיים
3:22

תורתו של ישו מתבססת על תורתו של אלוהים על ידי מתן מספר ציוויים מוסריים יותר מעל ומעבר אלה המפורטים האחרון
שישה עשרת הדיברות .דרך תורתו של ישוע ,הוא הידע של החוק העלה עבור אלו שהיו לא מחונך בחוק .שימו לב כאן כי  Paulאומר
לנו כי אין הבדל בין את מצוות האלוהים את תורתו של ישו ,שניהם לתת לנו מדריך המוסרי שלפיו אלוהים בכוונת כי לנו לחיות את
חיינו ,שניהם לחשוף את האישיות ,האופי המוסרי של אלוהים ועל כל מי לחיות את חייהם כפי שמכתיבה מוסר האל וכבוד .זו הדרך בה
אנו יכולים להיות אחד עם אלוהים.
עבור כל חטאתי ,והרע בא כבוד אלוהים; אל הרומיים 3:23

כפי  Paulאמר מוקדם יותר ,כל אדם הוא בחטא ,הם יהודי ,נוצרי או גוי.
להיות מוצדק באופן חופשי על ידי חסדו באמצעות הגאולה אשר במשיח ישוע :הרומאים 3:24

ישנם רבים שחושבים כי המילה " "Justifiedמשמש בפסוק זה הוא שם נרדף "נשמר" ,אבל זה לא .המילה ""Justified
פירושו :שיש נימוק מקובל עבור הפעולה שתבוצע ,או ,להיות קביל או סבירה בנסיבות .במילים אחרות ,דרך ההבנה שלנו של תורתו של
ישו ,ניתנת לנו ציפייה סבירה הישועה ,אבל בהחלט לא אומרים לנו שאנו נושעים בוודאות.
הוא גם לא מבינים המילה "גרייס" ,פירוש :היכולת לסבול ,להכיל או לסלוח לאנשים .לכן החסד של ישוע מתייחס שלו יכולת
לסלוח החטאים של האדם כדי לקבל מחילה תמיד מלווה לאחר חזרה בתשובה.

מבקש מחילה
אם אתה לא רואה את עצמך חוטא ,לאחר שהבינו חטאיך ואז לחזור בתשובה או מתחרט על שביצע החטאים האלו ,אבל .אז אל
תבקש מאלוהים שיסלח לך ,אז .אלוהים .-אלוהים לא יכול לסלוח לך .אם אתה לא מבקש מחילה אז איך אלוהים יכול לתת מחילה?
זכור :כאשר החוטא ,נהגת בחוסר נימוס של אלוהים .אלוהים הוא ישות מוסרית ,ו שהוא ירצה כי מי שיצר ,להיות מוסרי
באותה מידה .בעת לעסוק במעשי חטא ,אתה אומר אלוהים שאתם לא מסכימים עם המוסריות שלו .בדרך זו אתה נותן עלבון לאלוהים.
זה מסיבה זו כי עליך לשאול קודם מאלוהים שיסלח לך על העלבון .רק בלשאול שלך ניתן לתת מחילה.

מה זה חטא?
הכל חוזר בחזרה מהו חטא .עשרת הדיברות היא רשימה של מה שאלוהים מחשיב החטאים .כדי לעסוק אף אחד מהדברים האלה
ברשימה הוא להיות החוטא ,זה אומר שאם אתה בור של עשרת הדיברות ,אז איך תדעי אם חטאת או לא? השטן לא רוצה שנדע עשרת
הדברות ,ובגלל זה .הוא שיקר לנו בלספר לנו את עשרת הדיברות נתמלאו על ידי ישוע עד לנקודה של והוציאם מיושן .שעכשיו אתה
יודע את האמת ,ואיזו דרך תלווה מעתה ואילך?
מי אלוהים קבע את הגולמיות ושוב להיות ריצוי (לזכות טובה מאלוהים) באמצעות האמונה בדם שלו ,כדי להכריז על צדקתו על
מחילת החטאים אשר הם עברו ,דרך הסובלנות של אלוהים; אל הרומיים 3:25

פירוש המילה "ריצוי" :לפייס או שתפייס מישהו ,לעבוד עם מתנגדים מסיבות במטרה להביא אותם הסכם או פיוס ,להחזיר
למישהו תמיכה או ידידות.
מה  Paulאומר הוא כי אלוהים רוצה להביא לכם ,חוטא ,חזרה מן החטא לאדם הישר ואני ובכך לשוב להיות אחד עם אלוהים,
עם זאת ,אתה צריך לרצות את זה גם כן ,הבחירה היא שלך.

את ההליכה
המילה "סובלנות" מוגדרת בתור :סבלנות ,סובלנות ,או שליטה עצמית Paul .דבריה היא על-ידי הסרת את עצמך מן החטא,
חובק את צדקתו של האל מוסר לך ואז דרך הסובלנות של אלוהים בגלל חסדו ,ייסלח ,שסלח לך יהיה מוצדק ,בציפיה לישועה .אבל כפי
שאתה יכול לראות ,יש עבודה נדרש מכם .לפני מחילה יכולה להינתן עליך תחילה בתשובה החטאים שלך ,ואת .להשתדל ולאחר לעבוד

לקראת שומר על עצמך חטאים דרך לימוד ושמירה על תורתו של אלוהים .פשוט תכריז על ישו המושיע שלך דרך המילים שלך ,לא אתן
לך מחילה ,אתה חייב לבצע קודם תשובה למעשה ,מעשים ולא רק במילים.
להכריז ,אני אומר את זה שזה הזמן צדקתו :כי הוא יכול להיות פשוט ,ולא את  justifierשלו אשר מאמינה בישוע .אל הרומיים
3:26

זה האיש כל חטאו ,למי יש את החוק ואת הבורים האלה לחוק ,כולם הגיעו כבוד( ,מוסר) ,של אלוהים; להיות מוצדק על ידי
אהבת ישוע ,באמצעות הגאולה מתוך תורתו של ישו ,אשר הם הגשמת המוסריות של האל :מי אלוהים נתן הצלב ,להכניס לתוך טובה
מאלוהים ,באמצעות האמונה בתחיית המתים בגלל הדם של ישו ,להכריז על צדקתו של אלוהים כדי לקבל מחילה (ניקוי) של החטאים
שהיו בעבר  ,דרך אהבת האל.
מאיפה זה המתגאה אז? זה לא כלול .על פי איזה חוק? עבודות? לאו :אלא על ידי תורת האמונה .הרומאים 3:27

אז איפה האם מישהו יכול להתפאר ,כי הם נשמרים בגלל החוק? אפילו בחוק אתה נופל קצר של האלוהים.
המילה "אמונה" מוגדרת בתור :האמונה ,מסירות ,או אמון מישהו או משהו ,במיוחד בלי הוכחה לוגית .מה  Paulולכן אומר זה
בכלל אלה לא השכלה חוק האלוהים אשר אימצו ,שינו את המוסר שלהם לאחר ששמע את תורתו של ישו ,עושים זאת משום שהם
מאמינים שישוע הוא אלוהים פנים אל פנים של אדם ,בתור שכזה הדברים האלה כי ישוע מלמד מלמדים על-ידי אלוהים לא אדם .בעל
"אמונה" שישוע הוא אלוהים וזה בגלל תחייתו מן המתים כי אנחנו גם יקום לתחייה לחיי נצח אם אנו לאמץ את תורתו של ישו ולהפוך
את מוסריותו המוסר שלנו.

האל של גבר
ולכן אנו מסיקים כי אדם מוצדקת על ידי אמונה בלי שטרות-המכר של החוק ? .האם הוא האלוהים של היהודים בלבד ? האם הוא
לא גם הגויים  .כן ,הגויים גם :אל הרומיים 3:28-29

 Paulואז מגיע למסקנה אחרת .אנחנו לא מוצדקות על החוק ,וגם עבודות ,או על ידי המעשים שלכם ,אבל לנו הצדקה באמונה
תורתו של ישו .רואה .יש רק אלוהים אחד ,אבל לו אין אף אחד אחר ,והוא רק יצר את כל זה ,לכן הוא האלוהים של היהודים ,האל של
הגויים ,כי אנו שכל הבריאה של אלוהים.
מה  .Paulהוא מדבר על הוא היחס או היהירות של היהודים ,בגלל להיות הביאו החוק ,היכן לילדיו של אלוהים ,כי כל השאר,
הגויים ,לא עובר על החוק יכול לא לכן להגיע למעמד של היות ילדים של אלוהים ,אלא אם כן הם קודם לקח את הזמן כדי ללמוד את
החוק.
מה  Paulאומר שזהו שקר ,כי דרך תורתו של ישו ועל -ידי חובק את ציווי מוסרי ניתנה לנו על ידי אלוהים ,כי כולנו יכולים
להיות ילדים של אלוהים.

אלוהים יוצר את החוק
שלראות שזה אלוהים אחד ,אשר יהיה להצדיק את ברית-המילה על ידי האמונה ,ואת  uncircumcisionבאמצעות האמונה . .אז
נגרום  voidהחוק באמצעות האמונה? חס וחלילה :כן ,קבענו את החוק .אל הרומיים 3:30-31

 Paulמהווה אז עוד שאלה .בכך אבל אחד אלוהים ,ויש מי יצדיק באמונה של ברית המילה (היהודים) והן אלה שלא נימול,
(הגויים) ,לעשות אז נהפוך את חלל החוק באמצעות האמונה? חס וחלילה :כן ,אנחנו לא לבטל את החוק אך להקים את החוק .
רק דרך לדעת את החוק אנחנו יודעים חטא ,ולכן רק על-ידי הכרת החטא אנחנו ואז יהיה למנוע חטא ,שישוע לימד את התכונות
המוסריות לא רק נוספים מעל ומעבר ציוויים מוסריים  6ברשימת עשרת הדברות ,אך ישוע גם לימד ,הורחבו על חמישה ציוויים
מוסריים  6ברשימת עשרת הדיברות.
החוק כשלעצמו לא לבטח גאולה ,אך בשילוב עם אמונה הבטחות ותורתו שנעשו על ידי ישו ,כמו גם תחייתו של ישוע ,הם
עושים על הגאולה על ידי לחיות את חיינו בתוך הפרמטרים שנקבעו על ידי מוסריות לימד על ידי ישוע.
 .זה החוק ,עדיין אין להם את האמונה של ישוע ,יוביל רק כיליון .להיות בעלי אמונה אלוהים ,אבל אז החטאים באמצעות אי
ידיעת החוק ,תוביל כיליון .רק ב אמונה של ישוע ,לאמץ את המוסר של אלוהים (החוק) ,נותנים אמיתי ונכון סגידה לאלוהים ,לך יהיה
מוצדק בגאולה ,אשר מועברים אלינו תורתו של ישוע.
מה  Paulאומר כאן? לאחר האמונה בישוע ,אנו לא חלל או רינדור חוק מיושן ,אבל אנחנו לבסס את החוק .אם אתה סבור כי
ישו ,לממש את החוק שניתנו זה מיושן ,ואז המילים  Paulאמור להניא אותך מאמונה כזאת מוטעים.
 Paulאומר ישר החוצה כי החוק אינו מיושן אבל הביא לסיום .כאשר אתה מביא משהו לסיום לא זרקת אותו ,אבל אתם
מוסיפים לו להשתמש .החוק הוא מוצדק דרך מאמינים כי ישו קם לתחייה מן המתים .היה ישוע לא קם לתחייה ,ואז לאיזו מטרה הוא
החוק . .זה בדרך זו אלוהים קובע את החוק כמו הכלי לגאולה ,לפני כניסתו של ישו היה רק את הכלי כדי לדעת החטא.

המשל של הכיסא
אחד הדרך הקלה ביותר של השגת הבנה של איזה כמויות תיאולוגיה מופשט ,ישוע נהג היתה ונשארה ,לתת הסבר על משהו
שכבר מובן ,שיש בו מוסר השכל או אמונה מבוססת  .symbolismsחשבתי על משל זה נותן הסבר המושג של משהו קיים.
אם לבנות כיסא ,אבל להפסיק את עבודתך לפני מיקום המושב על זה ,אז הכיסא אינו עדיין מלא כיסא ,למטרתו לא מתגשמת.
כאשר תמקם את המושב ואז על הכיסא ,ואז זה הופך כיסא ,יכול לשמש בדרכה ,המיועד.
זה כמו עשרת הדיברות ,כפי שהם כתובים הם לא שלמים ,ולכן אינם מסוגלים לשמש כמו גם המטרה שלהם ,אבל עם תורתו של
ישו ,שהם הביאו סיום ,ובכך הופך אותם להגשים את המטרה אשר הוא להראות לנו מי הוא אלוהים ,כבודו ,האישיות ,האופי המוסרי
שלו.

כאשר אתה אומר שיש לך אמונה בישוע ,מה אתה צריך להבין הוא כי יש לך אמונה תורתו של ישו ,ישו לימד הרחבה של
מוסריות מצא את עשרת הדברות ,כמו גם שיפור של עשרת הדברות עצמם .כאשר ישוע הגשים את חוקי האלוהים ,הוא לקח מה היה
שלם והביא אותם עד לסיומו . .זה בדרך זו ,כי האמונה בישוע מביא הקמת המשמעות המלאה של דיני...

ישו גדל שוב על ההצדקה שלנו
אברהם ואת החוק
מה שנאמר אז כי אברהם אבינו ,לענין הבשר ,וטרף מצאה? כי אם אברהם היו מוצדקת על ידי עובד ,הוא הציע ולראיה בזאת
לתפארת; אבל לא לפני אלוהים .בשביל מה נאום כתבי הקודש? אברהם האמין אלוהים ,וזה היה נחשב לו למען הצדק לו  workethזה
הפרס לא חישוביו של חסד ,אלא של החוב? אל הרומיים 4:1-4

 Paulשואל השאלה" ,שקול אברהם אבינו ,לענין ברית המילה של הבשר .אברהם היה מוצדק על-פי יצירותיו? אם הוא היה,
ואז את התהילה שלו היה מן העבודות שלו ,אך לא לפני אלוהים"
כתבי הקודש אומרים לנו אולם "אברהם האמין ההבטחות של אלוהים" ,זה האמונה כי היה נספר לו כהצדק ,לא על-פי יצירותיו
בשמירה על החוק של אלוהים ,עבור אברהם כאשר שאלוהים עשה האמנה איתו לא ידע את החוק ,ולכן יכול לא שיש הצדקה של
יצירותיו.
זה היה דרך אמונה באלוהים ,אשר הובא על ידי אמונה בהבטחות של אלוהים ,כי אברהם הוא מניפסט בצדקת.

כמו אברהם האמין
אבל לו  workethלא ,אבל מאמינה עליו  justifiethושאינו ,אמונתו נספרת למען הצדק .אל הרומיים 4:5

אבל להם מי מגודלים לא בחוק ,לכן הם בורים של החוק ,אולם מאמין שישוע ,ואת תורתו ,אמונתם נספרת למען הצדק ,אבל
עשה הם לא עובד לפי החוק.

כפי  Davidהאמין
אפילו בתור  David describethגם את מבורכות של האיש ,בפני מי אלוהים  imputethהצדקה ללא עבודות .אומרים"אשרי מי
עוולות ימחלו ,כסוי .יבורך האדם שאליו האל לא מאשים חטא ".אל הרומיים 4:6-8

 Paulואז הופך טיעון נוסף לתמיכה מה הוא מנסה להסביר ויזה--דרך המלך  David .Davidכתב" ,יבורך האדם בפני מי
אלוהים  imputethהצדקה ללא עבודות" .אז זה נותן תמיכה כדי מה  Paulמתווכחת .אלוהים מאשים הצדק ,אפילו ללא הסיוע של
הידע של החוק.

אלה צלבו את ישו
יש טיעון נוסף זה יכול להינתן בהקשר לנושא זה ,המתייחסת אל שני האנשים האחרים מי היו צלוב לצד ישו.
 ,אחד א אשר נתלו דן עליו ,אומר",אם המשיח ,להציל את עצמך ואת אותנו ".אבל עונה אחרים נזפו בו ,אומר Dost",לא אתה מפחד
מאלוהים ,לראות הנך ב גינוי אותו? ואנחנו אכן בצדק; כי אנו מקבלים את הפרס בשל המעשים שלנו :אבל האיש הזה עשה משהו לא
כשורה ".והוא אמר בפני ישוע",אדוני ,זכור אותי כאשר אתה שמא מבקש אתה להזהירני לתוך בשמיים ".לוק 23:39-42

במילים אלה זה נצלב ליד ישוע מגלה את האמונה כי ישוע הוא האלוהים בדמות אדם ,ביקש כי אלוהים זוכר אותו כאשר הוא
ישוע נכנס לתוך ממלכתו.
ראשית ברור במתוודה על פשעו הוא התחרט על חטאיו .כי האיש הזה הראו גם האמונה שישוע הוא אלוהים על ידי המציין כי
הוא יודע כי ישוע נכנס ממלכתו ,אשר לא אומר על הצלב האדם הזה מצא אמונה.

הבנה "היום הזה"
 ,ישוע אמר לו".טורוס ,היום תהיה איתי בגן עדן ".לוק 23:43

כי האיש הזה הראה האמונה בישוע ,ישוע ואז אומר לו שהוא יהיה עם ישו באותו יום כאשר נוסדה למלכותו של אלוהים על פני
האדמה אשר לא תתבצע עד ישו חוזר.
כמעט כל מי דיברתי לגבי המלים" ,היום" לקבל כי ישוע אומר האיש הזה ,הוא יהיה עם ישו מאוד באותו היום ,אשר מציע כי
מלכות האלוהים היא שתוקם באותו היום כי הוא נצלב ,עם זאת ,בעת שימוש במילים היווניות המקורי ששימש הטקסט המקורי  ,מראה
המשמעות האמיתית דרך.
אברו ממצה של החזק ,המילה ביוונית היא " "Semeronאשר תורגם כמו "היום הזה" .כשאתה שם את זה בהקשר של מה
שהוא ביקש של ישוע ,להיות זכר כאשר ישוע נכנס לתוך ממלכתו ,אז התגובה שניתנו על ידי אלוהים הוא הפניה אל היום כאשר הוא
לבסס את ממלכתו של אלוהים על כדור הארץ .לכן ,מה אלוהים אומר זה על "זה היום" או ביום שהוא מבסס את ממלכתו ,האיש הזה
יצטרפו אלוהים בגן עדן .זוהי דרך נוספת כי השטן ניסה לקדם בלבול לגבי המשמעות של כתבי הקודש של אלוהים.
יבוא הזה מבורכות ואז על ברית המילה בלבד ,או על  uncircumcisionגם? כי אנו אומרים כי אמונה היה חישוביו לאברהם למען
הצדק .אל הרומיים 4:9

 Paulואז שואל שתי שאלות נוספות.
? מבורכות מתוארת על ידי  Davidקינג בא רק לאלה שיש להם את החוק ,או זה מגיע בשני אלה שיש להם את החוק כמו גם
אלה שאין להם את החוק?

ואז  Paulמזכיר לנו כי אברהם נחשב לצדיקים על ידי אלוהים ,מתוך האמונה שלו לבד ,לפני שהוא .ידע את החוק .אם כך,
שאלוהים בירך את אברהם ,הוא גם יברך כל אלה לבוא לפני אלוהים דרך האמונה גם כן .זה הדרך בה המאמינים במשיח ,אנחנו כל ילדי
אברהם למרות שיש לנו .אין קשרי הדם אליו.

מוצדק באמונה
הלוואי קרדיולוגים ,כל  Paulהזה כתב לזה נקודת תומך בכך ,אך למרות שאת יכולה להיות מוצדקת דרך אמונה ,שזה רק צעד
ראשון ,זה לא אומר כי תוכל לדעת הגאולה .ברגע אברהם מצטדקים על ידי אלוהים ,הוא היה אז נדרש דרך האמנה הראשונה נותנים
סגידה לאלוהים כפקודות .אלוהים ,זה היה המוסד הזה של החוק ,המשיך אברהם תהילה של אלוהים.
אברהם היה מוצדק ,אבל זו כשלעצמה אינה מבטיחה הישועה .רק לאחר אברהם שמר לאות של האמנה הוא לאחר מכן ניתנה
הישועה .אם אתה זוכר ,לאחר ביצוע האמנה עם אלוהים ,אברהם נבדקה על ידי אלוהים בהזדמנויות שונות ,הזכור כאשר אלוהים אומר
אברהם להקריב את בנו האהוב ביותר .בזה אנחנו מוצגים בסדר הגודל של אברהמס לאהבת אלוהים ,זה היה .המופע של לאהוב את
אלוהים עם כל הלב ,הנשמה וכך לזכור כי מבוטח אברהמס מקום בגן עדן ,גם מגלה אברהמס ציות לפקודה של אלוהים ,לא רק על ידי
אמונה ,אבל על ידי מעשיו.

כפי שישו .לימד
 .תחשוב על זה ככה :את דרך האמונה ההבטחות של ישו ,מצטדקים על הפוטנציאל של ישועה ,רק על ידי חובק את תורתו של
ישו ,ומתי עובר "לידה" אופי מוסרי ,מאת לחיות את החיים שלך בפרמטרים של תורות אלה ,אתה למעשה תינתן הישועה.
כתוב" ,רבים ייבחרו ,אבל רק מעטים יילקחו ".זה יכול להיות מובן להביע ,כי למרות אלוהים בחובתו אתה מצדיק כדי לקבל
ישועה ,ובכך בחרה ,רק מעטים מהם אז ייחשב למעשה תעשה את המאמץ הנדרש מהם תינתן הישועה.

אברהם לפני ברית מילה
איך היה זה ואז חישוביו? כשהוא היה ברית מילה ,או  ?uncircumcisionלא ברית מילה ,אלא  .uncircumcisionאל הרומיים
4:10

הנושא הוא הרכישה של יושר על ידי אברהם Paul .שואל" ,כאשר לאחר מכן אברהם לקבל הצדקה? אברהם היה מהול כאשר
הוא בורך על ידי אלוהים ,או עשה אלוהים להרחיב את ברכתו לפני אברהם היה נימול? זאת דרך אחרת לומר ,אברהם היה הידע של
החוק לפני אלוהים ובירך אותו או שהוא מבורך לראשונה לאחר מכן לקבל את החוק?
מתי אברהם עבר את מעשה שיש עצמו ברית מילה זה היה מעשה שלו או עבודה בשמירת תורתו של אלוהים .האם מעשה זה
אירעה לפני או אחרי אלוהים קיבל את אמונתו של אברהם למען הצדק?

קיבל את הסימן של ברית מילה ,גושפנקה של צדקתו של האמונה שהיו לו עדיין להיות נימול :כי הוא יכול להיות האבא של כולם
מאמינים ,למרות שהם לא למול; הצדק הזה עשוי להיות ביטחוני ללא זקיפה ועשיתם גם :ואת אביו של ברית המילה להם שאינם של ברית
מילה רק ,אבל מי נכנס גם השלבים האמונה של אברהם אבינו  ,שהיו לו להיות נימול עדיין .אל הרומיים 4:11-12

 Paulואז עונה על השאלה הזו אברהם קיבל את ברכת אלוהים ,לפני שקיבל את החוק .סימן ברית-המילה העורלה היה סמל
כחותם של צדקתו ולא של החוזה (ברית) שהוא הכין עם אלוהים ,שבאה לאחר שאלוהים היה כבר בירך אותו.

זרע אברהם
יש עוד דבר אחד  Paulאומר כאן אשר נותן תמיכה למשהו שאומרים את זה כל הזמן; " ,אביו של ברית המילה להם שאינם
של ברית מילה רק ".מה המילים האלה אומר לי הוא כך  Paulרואה אבא אברהם את כל אשר להם האמונה בישוע אלוהים ,זו דרך
אחרת לומר כי "זרע אברהם" אינו מתייחס לדם צאצאי אברהם בלבד ,אבל עם כל מי דרך האמונה ההבטחות של אלוהים ,גם הם מזרע
אברהם.
לדוגמה :אני מאמין ההבטחה של תחיית המתים אל חיי נצח ,כי אני מאמין ,אני בן של הזרע של אברהם ,ואילו ישנם כמה
יהודים( ,הצדוקים) ,מי הדם צאצאי אברהם זה לא מאמינים בתחיית המתים ,ולכן למרות שהם צאצאים דם ,הם לא מזרע אברהם,
בהקשר זה.
ההבטחה ,כי הוא אמור להיות היורש של העולם ,היה לא אברהם ,או את הזרע שלו ,באמצעות החוק ,אלא באמצעות צדיקותו של
אמונה .אל הרומיים 4:13

לכן ,ההבטחה של אלוהים זה אברהם היה אמור להיות היורש של העולם הגיע לפני אברהם קבלת החוק .זה היה אמונתו של
אברהם שאלוהים יצר את אותו האבא של העולם ,הן של היהודים והן של הגוי .זה היה שלו קבלה ,לשמור על תורתו של אלוהים זה
אטמו אותו תהילת האלוהים.

ממלכת כהנים
זה מביא הביתה על חוסר הבנה של היהודים ואת מטרתם בהשגחת האל .אלוהים אמר צאצאיו של יעקב שלא היו להיות ממלכת
כוהנים ,אקסודוס  19:5אך הם מעולם לא השיגו את הסטטוס הנשגב.
מה זה כומר?  .הוא לא כומר מי מלמד את בשורת? אז זה לא נכון להיות ממלכה של הכומר .שאלוהים התכוון כי כל העמים של
כדור הארץ היו לי מכתבי הקודש של אלוהים ,הטיף להם על ידי היהודים.
זה כמובן לא קרה ,עבור היהודים החליט בעצמם כי הם היו האנשים היחידים יכול או צריך להיות לילדיו של אלוהים ,כך הם
שמרו לעצמם ,לא נטל חלק בקידום חוקי האל לאנשים אחרים .אם היו לא נולד יהודי או נשוי לתוך הבית של יהודי אתה לא יכול להיות
יהודי .זה היהירות הזו שמנע מהם במילוי תפקידם המיועד להיות ממלכת כוהנים.

אין חוק ,אין חטא
כי אם הם אשר החוק היורשים ,אמונה נוצר חלל ,ההבטחה עשוי אף השפעה :כי החוק  workethזעם :איפה אין חוק ,יש אין
עבירה .אל הרומיים 4:14-15

תחשוב על זה כאילו אלוהים מעולם לא אמר" ,לא תגנוב ".אם אלוהים לא סיפר לנו לגנוב זה חטא ,אז זה לא יהיה חטא ,לגנוב
יהיה מוסר מקובל .כי אלוהים נתן ברכה לאברהם לפני שקיבל את החוק ,אז כדי לעשות אחרים מקבלים ברכה באמצעות האמונה האמונה
ההבטחה ,ולא את יצירותיו של החוק .עם זאת ,כמו אברהם גם צורך להמשיך באמונה שלו על ידי מתן צייתנות תורתו של אלוהים ,אז גם
את אלה המאמינים תורתו של ישו ,יש לקבל ולשמור אותם בענייני המועברים אלינו על ידי ישוע.

גרייס דרך אמונה גם
לכן אמונה ,כי זה עשוי להיות בחסד; עד הסוף ההבטחה אולי יש להקפיד כל זרע; לא רק זה של החוק ,אלא גם זה וזו האמונה של
אברהם; מי האבא של כולנו .אל הרומיים 4:16

 Paulהופך אז המסקנה . .זה על ידי אמונה ,לא רק על-ידי החוק ניתן להשיג את צדקתו של חסד ...האמונה של אברהם היא
הקרן את המילה של אלוהים כמו להיות האמת ,כאשר אלוהים עושה הבטחה ,הוא יהיה למלא את ההבטחה הזאת . .זה יותר מסתם
ההבטחות אולם . .זה כי אברהם כאישורים האלוהים האמיתי .מעבר לכל . .אני ואתה ,עליך לקבל גם את מה שאלוהים דיבר זה נכון ,אם
משהו אחר לא כתובים הבשורה הקדושה אינה דבר האלוהים ,ואנו צריכים קודם לקבל תמיכה על ידי כתבי הקודש ,בטרם תקבלו כאמת.
אם אלוהים דיבר עליו ,זה בתנ ך ,אם אלוהים היה מדבר ,זו האמת .אם אלוהים לא דיבר זה ,לא תמצאו זה בתנ ך ,אם אלוהים
לא דיבר זה ,אז זה שקר.
כדי לקבל משהו לא נאמר על ידי אלוהים כפי האמת היא לקבל את שקריו של השטן כאמת ,אשר היא לשקול אלוהים של כמו
השקר .כך תסיר את צדקתו .הדרך היחידה לדעת שאם היא נאמרת על ידי אלוהים הוא בשבילך לחפש את אלוהים בחריצות ,באמצעות
לימוד ,מחקר ולתת בתפילה שאלוהים את הכיוון ואת ההבנה במחקר שלך בחיים שלך.
כמו שכתוב",הכנתי לך אב של עמים רבים ",לפניו מי שהאמין ,אפילו אלוהים quickeneth ,המתים ,הכרזתי באותם דברים שבהם
להיות לא כאילו הם היו .מי כנגד התקווה האמינה תקווה ,כי הוא עלול להיות האבא של מדינות רבות ,לפי הנתונים האלה אשר נאמרה ,כך
זרעך אהיה .אל הרומיים 4:17-18

אלוהים אמר לאברהם כי אם אתה מאמין לי ,לתת לי ,פולחן .שאני אומרת לך ,אז אני אגרום לך האבא של עמים רבים .חלק זה
פולחן היא האמונה כי האלוהים הוא האמת ,והסתמכות על דבר האלוהים ,הוא צדיק .כל מי ,כמו סוג לאברהם ,מאמינים בדבר אלוהים גם
יהיה מוצדק בצדקת.

חלשה לא באמונה ,הוא נחשב משלו הגוף מת ,כשהיה בערך בן ,מאות שנים וגם עדיין את  deadnessשל שרה רחם לא :הוא
התנודד לא-ההבטחה של אלוהים דרך במרים; אך היה חזק באמונה ,נותנים תהילה לאלוהים; ושכנע להיות באופן מלא ,מה הוא (אלוהים)
הבטיח ,הוא (אלוהים) היה מסוגל גם לבצע .שם זה היה ביטחוני ללא זקיפה אותו למען הצדק .הרומאים 4:1922

אברהם האמין אלוהים כאשר אלוהים אמר לו כי דרך שרה .הוא יהיה בן .למרות אברהם היה  ,100שרה היה  90כאשר נולד
יצחק ,אברהם האמין האלוהים באמונתך הזו הוא מצטדקים באמצעות האמונה.
 ,עכשיו הוא לא נכתב למען שלו לבד ,כי זה היה ביטחוני ללא זקיפה; אבל בשבילנו גם ,מי זה יהיה להיות ביטחוני ללא זקיפה ,אם
אנו מאמינים עליו שגידלה את ישוע אדוננו מן המתים; נמסרה בעבירות שלנו ,אשר הועלה שוב על ההצדקה שלנו .אל הרומיים 4:23-25

כמו אברהם היתה הצדקה שלו אמונה בדבר האלוהים ,לנו גם הצדקה את האמת שישוע הוא המשיח ,כמו בנו של האלוהים הוא
אלוהים בדמות אדם .דרך אמונה זו ,לך יהיה מוצדק בצדקת.

שני המרכיבים לגאולה
כמו שניסיתי להבהיר לפני אולם ,למרות שאתה עשוי להיבחר בגלל אמונתך בישוע ,להיות מוצדק אומר באופן אוטומטי שאת
ונגאל .הצדקה באה מתוך האמונה ,אך הגאולה נובע צייתנות  Wordוהחוק של אלוהים.
להיות בקיאים מה שנדרש כדי להיות חטא ,ולאחר מכן ביצוע החטא ,תיקח אתכם מהנתיב הישר ולתוך הנתיב של פסק דין.
ללוקחים בצדקת לא יישפטו .לא יידעו למי מורמות למעלה לתוך העננים עם ישו במהלך סוף העידן השיפוט ,אלה רק הם הצדיקים
באמונה וחופשי מכל חטאיהם כבר ייגאל מאת את חייהם .מה אני מנסה לעשות ברור הוא כי ישנם שני מרכיבים לגאולה ,בעל אמונה
בישוע באמונה שלך שהוא אלוהים בדמות אדם  ,קבלה של תורתו של ישוע ומוסריות עשיית האל מוסר שלך .
בפרק זה ,אני מרגיש כי עשיתי את זה ברור מתוך כתביו של  ,Paulשזה נכון ,Paul .בדרכו שלו ,טען זה אותו הדבר .אני מקווה
כי ההסבר שלי של מה  Paulכתב מובנת לך מביא לך את הידע ואת האמת של זה.
כדי לקבל ישועה עליך אמונה אמונה של האלוהים כמו להיות האמת ,כמו גם מעשה שמירה ולחיות על-ידי המוסריות (חוק) של
האל.

