Os escritos de Paul
Capítulo 2
Como comandos de Deus nós adoramos
Este capítulo é intitulado os escritos de Paul, mas antes vamos explorar o que Paul tem escrito, pareceme necessário salientar as instruções de núcleo, dadas por Deus, quanto à forma de entregar-lhe a adoração
verdadeira e correta.
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que te ensinei, para fazê-las, que vos podem
viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Vós não devem acrescentar para a
palavra que eu te ordeno, nem deve vós diminuem alguma coisa dele, que vós podem guardar os
mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:1-2
A parte dos dois versos acima que eu destaquei e sublinhadas estão no cerne da compreensão de como
Deus ordena que damos a adoração a ele. O que são estas palavras, diz é que, Deus já nos disse como dar
adoração e como conseguir justiça.
O que Deus disse é perfeito e não precisa de alterações ou emendas. Deus sai bem e nos diz: "vos dei
tudo o que você precisa saber sobre como eu ordeno que você vive sua vida e me dê adoração. Isto é encontrado
nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Não aumentam em cima de qualquer coisa que eu terlhe ou subtrair, para se o que eu te dei já não era perfeito, eu não daria para você." Isto não é uma citação real de
Deus, mas sua intenção brilha através na mesma.
Deus disse, "em seis dias eu criei céu e a terra, então no sétimo dia descansei. Porque eu descansou no
sétimo dia, santificou o sétimo dia e santificou o sétimo dia,"(Gênesis 2:2-3), portanto, lembrai-vos do sétimo
dia para santificá-lo. Em seis dias, que você deve fazer todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do
senhor seu Deus, nele você fará sem trabalho." (Êxodo 20:10-11)
As citações acima dos livros de Gênesis e êxodo, é muito claro que Deus nos disse que o sétimo dia é,
na verdade, seu dia de descanso. Quando você tem alguém, (o Anticristo), aparecer e dizer que os senhores dia
de descanso é o primeiro dia da semana, você pode facilmente ver a mentira. O que tem feito o anti-Cristo é
desconsiderado o que Deus disse e que substituirá o que Satanás quer que você a aceitar e acreditar. É desta
forma que Satanás tem alterado, modificado ou alterado a palavra de Deus.

Com isto em mente, eu sinto que agora é hora de explicitar as coisas principais que são essenciais para a
adoração do Deus verdadeira e correta.
Jesus nos diz que o seguinte é o maior mandamento de todos eles.
Amor de Deus com todo seu coração, alma e mente. Nas aulas eu dei uma discussão extensa sobre o
que isso significa e requer de você. Sugiro que você volte lá e relê-lo se você não tiver certeza. Em suma, Jesus
está citando algo escrito por Moses no livro de Deuteronômio, que podem ser resumidas nos seguintes versos.

O caminho do senhor
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus requer de ti, mas a temer o Senhor teu Deus, de
andar em todos os seus caminhose amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhor e suas estátuas, que eu te ordeno hoje para teu bem.
Deuteronomy10:12-13

Temer a Deus
"Medo" de Deus, não significa ter medo de Deus, mas para mostrar-lhe a deferência e respeito. Deus é
seu pai bom, que você não mostra nada, mas o seu amor, tudo o que ele pede em troca é que você mostrar seu
amor por ele. Este é o manifesto pela sua obediência aos seus mandamentos.

Andar no caminho de Deus
O que significa andar em todos os seus caminhos? "Maneiras de Deus," tem a ver com sua
personalidade, o código de honra e seu caráter moral. Estes são definidos nos dez mandamentos e os
imperativos morais que nos foi ensinada por Jesus. Deus está nos dizendo para ser como ele é, moral e justo em
todas as coisas.

O que Deus exige de nós
O Moses diz nos versos acima? "Se você desejar dar adoração a Deus então estas são as coisas, aquele
exige de nós." Ele não está dizendo que Deus espera que essas coisas de nós, ou que Deus espera que essas
coisas de nós, mas aquele exige essas coisas de nós.

A palavra "exige" é definido como: ter algo como uma condição indispensável, ou insistir
que façamos alguma coisa. Então, então o que é o "algo" que Deus requer de você e de mim? O quê é
aquilo que Deus tem já explicitadas nos encontrado nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo.
Com isso em mente, talvez você pode assim entender por que o que Deus requer de nós que que ele
chama de seu "mandamentos." Talvez agora você pode ver o que quero dizer quando digo que você deve dar
adoração a Deus exatamente o que ele ordena, não como é o seu prazer.
Então como é que algo que Deus tem escrito para fora? Estamos a guardar os mandamentos do senhor e
suas estátuas. Os mandamentos do senhor são os dez mandamentos, e com estes sendo preenchidas ou trazido a
conclusão por Jesus, eles incluem os imperativos morais que Jesus ensinou também.

Lobos graves
Lembra-se como Paul advertiu contra "Lobos graves" que entraria no meio de vós? Os versos a seguir
dar-se-irão uma ferramenta que todos podemos usar para reconhecer e, portanto, afastar os lobos.
Ye não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve vos diminuem alguma coisa dele,
que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Agora que você sabe como Deus ordena que ele seja adorado, você só precisa fazer como ele comanda e
a vida eterna é sua; Não aceito a falsa doutrina na forma de tradições ou costumes. A palavra de Deus é
verdade, se o que você acredita ou práticas e costumes que você manter não são suportados pela palavra de
Deus, então eles são falsos, e você deve rejeitá-los, mais você cair em desgraça e sua adoração será em vão.

Como rezar
Lembre-se: Deus nos diz para não colocar nenhum outro Deus diante dele, para rezar apenas a
ele e não dá oração ou adoração a ídolos, que são imagens de escultura como estátuas, pintura, esculturas,
mas isto também inclui dar oração aos supostos Santos, como os oferecidos pela Igreja de Roma e outros. Ore
somente ao Deus da criação, mais que você está dando a adoração a outros deuses.

Jesus dá instruções
Mas tu, quando orares, entra no teu armário, e quando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto; e
teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Matthew 6:6

No versículo acima, Jesus não está nos dizendo quando fechar a porta do armário para então acender a
luz, não, ele está nos dizendo para entrar em um lugar escuro, onde você pode ver nada e então orar a Deus. Em
que forma, em seguida, vai ter uma imagem de escultura ajuda em suas orações se é escuro demais para vê-los?
Faça como os mandamentos de Deus, não como tradição ou costume diz que para estes é as maneiras em que
Satanás nos engana.
O Deus da criação tem dado o comando de como ele é para ser adorado. Para a adoração de qualquer
outro modo, você remove de adorar o Deus da criação, ao culto de um Deus de sua própria criação, um falso
Deus e essa adoração é em vão. Somente o Deus da criação tem recompensas para aqueles que o ama, a
adoração falsamente, é remover você de receber essas recompensas.

Jornada de Paul para Jerusalém
e no dia seguinte nós que eram da empresa de Paul partida e veio a Caesarea: e entramos na casa de
Filipe, o Evangelista, que foi um dos sete; e morada com ele. E o mesmo homem teve quatro filhas, virgens, que
profetizam. Atos 21:8-9
Desde a formulação acima, sugere-me que estas páginas, no livro de atos, não foram escritas por Paul,
mas outra pessoa não identificada. Para ter esse conhecimento íntimo das actividades do Paul deve ter exigido
que o autor destas palavras era um membro de um grupo que viajou com Paul e Barnabé.

O profeta Agabus
e como nós ficamos lá muitos dias, lá desceu da Judéia um profeta chamada Ágabo. E quando ele veio
até nós, ele pegou a cinta de Paul e vinculado a suas próprias mãos e pés e disse, "assim diz o Espírito
Santo,"Então os judeus em Jerusalém vincularão o homem que owneth esta cinta e deve entregá-lo nas mãos
dos gentios." E quando ouvimos essas coisas, tanto nós, como eles daquele lugar, rogou-lhe (Paul) para não ir
até Jerusalém. Atos 21:10-12
Evidentemente, este profeta, Ágabo, tinha recebido um aviso de Deus que ele era para dissuadir Paul
continua sua jornada em Jerusalém. Assim você saberá os "gentios" que está sendo falado daqui não são
aqueles que foram convertidos a Cristo, mas são aqueles dos romanos que dominar as terras de Israel. É para os
romanos que Ágabo avisa que os judeus vão virar Paul. É meu entendimento que somente a autoridade romana
legalmente poderia realizar uma sentença de morte. Eis porque Jesus foi entregue aos romanos para sua
execução, quando não tenho dúvidas, que os anciãos do templo teria sido mais do que feliz fazer o trabalho por
si. Era verdade; no entanto, que muitos foram apedrejados até a morte pelos magistrados templo, sem primeiro

dar-lhes aos romanos, Stephen sendo uma tal execução. Mesmo que para isso era ilegal, e os responsáveis
poderiam ter enfrentado sanções por parte das autoridades romanas, eu tenho certeza que muitos
administradores romanos olhou para o outro ao invés de incitar os cidadãos contra Roma mais do que já foi.
Então Paul respondeu: "o que quer dizer vós para chorar e para partir o meu coração, pois estou
pronto não deve ser limite apenas, mas também para morrer em Jerusalém para o nome do Senhor Jesus." E
quando ele não iria ser persuadido, cessou, dizendo: "seja feita a vontade do senhor." E depois daqueles dias,
que assumiu nossas carruagens e subiu a Jerusalém. Atos 21:13-15
Como você pode ver, Paul está ignorando o aviso de Deus. Isso para mim é problemático. Quando Deus
fala que é justo que nós obedecer suas palavras. Que Paul ignora um profeta de Deus e seu alerta, revela-me que
Paul é capaz de erro e terá que responder por seu pecado em algum momento.

Segunda audiência de Paul com os anciãos
e quando foram chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. E no dia seguinte, que
Paul foi morar com a gente até James; e todos os anciãos estavam presentes. E quando ele tinha
cumprimentou-os, ele declarou particularmente o que Deus tinham forjado entre os gentios pelo Ministério
dele (Paul). Atos 21:17-19
Esta é mais uma vez em uma reunião de anciãos com James sentado como o velho sênior. Mais uma
vez, Paul dá conta de suas atividades em suas viagens entre os gentios.
e quando eles ouviram, eles glorificavam o senhor e disseram-lhe: "Vês, irmão, quantos milhares de
judeus lá são que acreditam; e eles são muito zelosos da lei": atos 21:20
Depois de Paul ter dado conta dele, os presentes dar glória a Deus. Isto porque não é o Paul que tem por
qualquer poder da própria convertido aqueles que foram convertidos, mas que Deus em sua misericórdia
permitiu os corações daqueles então convertido para ver a verdade de Deus em palavras faladas pelo Paul.

Paul é dado aviso
Depois disso, James e os anciãos dar aviso para Paul. "Vês, irmão, quantos milhares de judeus há que
acreditar; e eles são muito zelosos da lei."
e eles são informados de ti, que tu retamente todos os judeus que estão entre os gentios a abandonar
Moses, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar após a alfândega. Portanto, o que é? A
multidão precisa unir: para eles vão ouvir o que tu és chegado. Atos 21:21-22

O aviso é isso; Paul prega aos gentios que eles não precisam ter seus prepúcios circuncidados, como
fazem os judeus, a fim de entrar para a Irmandade de Cristo. Este curso é contrária a aliança feita entre Deus e
Abraão, e através de Abraão a Isaac, Jacob e Moses e que estes judeus são zelosos que este aspecto da lei ser
acolhido.
Evidentemente Paul também está pregando que os costumes e tradições defendidas pelos anciões do
templo estão em erro, bem como, que é mostrado nas palavras: para andar após a alfândega nem.
Os judeus estão cientes de que Paul tem pregado que os gentios não tem que andar após os costumes do
templo, como Jesus também pregou. James e os anciãos dar mais atenção que aqueles em Jerusalém foram
informados do blasfémias de Paul e que se ele mostra-se em Jerusalém que ele arriscará a ira dos judeus, mesmo
aqueles que ainda têm de ser convertidos a Cristo, mas que estão perto de serem convertidos. Estes judeus ainda
têm de entender que a palavra de Deus é suprema sobre os costumes do templo e então continuam a ser zeloso
da alfândega velha idade.
, Portanto, fazer isto que dizemos a vós: temos quatro homens que têm um voto sobre eles; -Os tomar,
purificar-te a mesmo com eles e ser em encargos com eles, que eles podem raspar suas cabeças: e todos podem
saber que essas coisas, do qual eles foram informados sobre ti, não são nada; Mas que tu ti mesmo, também,
sobremodo ordenança e mantiveres a lei. Atos 21:23-24
Paul é mais aconselhado por James e os outros anciãos que ele deveria raspar a cabeça dele e passar por
um processo de purificação, na esperança de que quando as pessoas virem isto eles serão menos propensos a
descarregar sua raiva com ele, em que ele está envolvido neste processo humilhante, revelando sua aquiescência
ao costume e a tradição.

Pregação contra os falsos costumes
Como tocar os gentios que acreditam, temos escrito e concluiu que observam tal coisa, salvar apenas
que eles mantém-se de coisas oferecidas aos ídolos e do sangue e do estrangulado e da fornicação. Atos 21:25
Presumo que é James que está a falar para as pessoas idosas quando ele, ainda mais, diz Paul, "Sobre os
gentios que crêem," ou aqueles que foram convertidos, James dá o reconhecimento de que eles são na verdade
disse que, dos costumes e tradições do templo, apenas estes quatro ser acolhido como sendo parte da Igreja de
Cristo;
Não coma nada que tem sido oferecida aos ídolos como sacrifício. Isso se relaciona com o segundo
mandamento.

Não beba o sangue de qualquer animal. Isto foi dado por Deus, quando ele deu a listagem daqueles
animais que foram autorizados a ser comido e aqueles que eram proibidos.
Não coma a carne de um animal que foi estrangulada. Isto também foi dado quando Deus deu a listagem
dos animais.
Não se envolva em fornicação. Esta é a parte do Sétimo Mandamento como um aspecto de adultério.
Essas proibições são ainda em vigor hoje a todos que iria adorar a Deus como ele ordena.
Os anciãos da Igreja de Cristo também são apologia Paul pregando que o converte a Cristo não precisa
ter seu prepúcio circuncidado.

Purificação de Paul
Então Paul levou os homens, e no dia seguinte, purificando-se com eles entraram no templo, para
significar a realização dos dias da purificação, até que uma oferenda deveria ser oferecida por cada um deles.
Atos 21:26
Evidentemente, Paul aceita que o Conselho de James e os anciãos e junto com os outros quatro homens
se coloca através do processo de purificação.
e quando os sete dias estavam quase terminou, os judeus que eram da Ásia, quando eles viram-no
templo, agitaram todas as pessoas e colocavam as mãos nele, chorando, homens de Israel, ajudar: Este é o
homem, que instrui a todos os homens em todos os lugares contra as pessoas e a lei e este lugar: e ainda trouxe
gregos também no templo e tem poluído neste lugar sagrado, pois eles tinham visto com ele na cidade
Trophimus um Éfeso, os quais supunham que o Paul tinha trazido para o templo. Atos 21:27-29
Como você pode ver, o processo de purificação não teve efeito sobre quanto os judeus queriam ter
vingança sobre Paul. Alguns dos judeus tinham visto Paul na companhia dos gregos que não eram judeus e
assumiu que Paul tinha trazido-os para o templo com ele, embora não haja nenhuma indicação de que ele tinha.

Tome nota: Algo que você pode querer considerar, neste momento, os judeus que tinham
convertido a Cristo ainda realizou que o templo era o lugar sagrado, como fizeram os judeus não-convertidos.
Em que o templo tinha sido construído com a finalidade do advento do Messias, no qual ele já tem um trono de
te sentares. Com isto em mente, sim o templo representava um lugar santo. Com a rejeição de judeus de Jesus,
no entanto, o propósito do templo da Igreja de Cristo foi removido. Neste momento, no entanto, os judeus
messiânicos ainda detêm o templo como um lugar sagrado. Sugiro que o templo tinha tornam-se tão poluído
pelo falso evangelho de Satanás, através do abraço de templos de anti-Deus costumes e tradições, que não tinha

nenhuma santidade deixou de lhe aos olhos de Deus, é por isso que eles templo não tem nenhum significado
sagrado para o dia atual cristãos.

Paul confronta os judeus
e toda a cidade foi movida, e as pessoas correram juntos: e eles levaram o Paul e desenhou-o fora do
templo: e imediatamente as portas foram fechadas. E como eles foram sobre a matá-lo, notícias veio até o
capitão-chefe da banda, que toda a Jerusalém estava em alvoroço. Que imediatamente levou soldados e
centuriões e correu-lhes: e quando viram o capitão-chefe e os soldados, deixaram o espancamento de Paul.
Atos 21:30-32
No exemplo acima, Paul é retirado do templo por uma multidão enfurecida, e uma vez fora das paredes
do templo, ele é espancado pela multidão.
Então o capitão-chefe chegou perto e levou-o e ordenou-lhe para ser ligado com duas cadeias; e exigiu
que ele era, e o que ele tinha feito. Atos 21:33
O capitão-chefe da guarda romana tinha Paul colocado em cadeias em seguida consultou as pessoas o
que foi que Paul tinha feito para causar tal um motim ocorrer.
e alguns choraram uma coisa, outros de outra, entre a multidão: e quando ele não poderia saber a
certeza para o tumulto, ele comandou ele (Paul) para ser carregada para o castelo. E quando ele veio em cima
da escada, então foi que ele estava a cargo dos soldados para a violência das pessoas. Para a multidão do
povo seguida depois, chorando, "Longe com ele." Atos 21:34-36
Com todos os gritos e gritos do povo, o capitão-chefe foi incapaz de determinar a infracção que Paul
tinha cometido. Portanto, ele tinha Paul levou para o castelo. Foi porque Paul tinha sido espancado tanto que ele
era incapaz de subir os degraus, levando para o castelo, que é por isso que ele foi levado pelos soldados. Todo
esse tempo as pessoas continuam a gritar pela morte de Paul.
e como Paul estava a ser levado para o castelo, ele disse para o capitão-chefe, "posso falar a ti?" Quem
disse, "Tu podes falar grego?" Arte não tu aquele egípcio, que antes destes dias fizeste um alvoroço e leddest
para os homens do deserto quatro mil que foram assassinos? Atos 21:37-38
Evidentemente, houve uma explosão de pública anterior, e o capitão-chefe assumiu que Paul foi
responsável por esse incidente, bem. Também é revelado que o Capitão estava surpreso que Paul falava grego,
vendo que ele assumiu que tinha causado o tumulto antes era egípcio.

Paul mas disse, "Eu sou um homem que sou um judeu de Tarso, uma cidade na Cilícia e cidadão não
significa cidade: e, eu te suplico, me falar ao povo sofrer. Atos 21:39
Paul começa a explicar ao Capitão quem e o que ele é e então pede permissão para falar com as pessoas.
Só posso supor que ele tinha sido deixe em cima pela multidão tão rapidamente que não era conferida a altura
de falar antes. Com a segurança do Capitão e seus soldados, Paul então seria capaz de fazer seu caso às pessoas,
se eles teriam, mas ouçam.

Paul Testifies à sua conversão a Cristo
No passado ter dado queixa que o capítulo e versículo, sistema usado nas Bíblias modernas de
numeração interferiu e em várias ocasiões terminou um único pensamento ou inadequadamente, assunto este
então é uma dessas ocorrências. Como você pode ver, o capítulo 21 termina mesmo que o assunto que está
sendo falado sobre não chegou ao fim. Isto empresta prova que, ao estudar as escrituras para o conteúdo, não
preste atenção à numeração dos versos, como eu não tenho.
Algo de interesse convém ter em mente que estes versos mostram através de. Paul fala mais do que
apenas uma língua, que nos diz que ele é educado muito mais do que a pessoa média durante este ponto na
história. Isso é para mostrar por que tantos livros do novo testamento foram escritos por Paul.
e quando ele tinha-lhe dado licença, Paul subiram as escadas e acenou com a mão ao povo. E quando
lá foi feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo.... Atos 21:40
"Homens, irmãos e pais, escutai a minha defesa que faço agora a vós." Atos 22:1
e quando eles ouviram o que ele falou na língua hebraica para eles, eles mantiveram o silêncio mais: e
ele diz, "Eu sou verdadeiramente um homem que sou judeu, nascido em Tarso, uma cidade na Cilícia, ainda
trouxe nesta cidade aos pés de Gamaliel e ensinado de acordo com a forma perfeita do direito dos pais e era
zeloso para com Deus, como sois todo este dia. E persegui este caminho até a morte, vinculação e entregando
em prisões, tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me agüente testemunha e todos os
bens das pessoas idosas: de quem também recebi cartas para os irmãos e foi para Damasco, para trazer-lhes
que lá estavam vinculados a Jerusalém, para ser punido. Atos 22:2-5
Paul dá uma breve biografia de sua vida, primeiro como um empregado de anciãos do templo e sua
perseguição aos seguidores de Cristo.
e aconteceu, que, como eu fiz minha viagem e chegou perto Damasco ao meio-dia, de repente brilhou
do céu uma grande luz redonda sobre mim. E caí ao chão e ouviu uma voz dizendo-me: "Saulo, Saulo, por que

tu recalcitrar me?" E eu respondi, "Quem sois vós, senhor?" E ele disse-me: "Eu sou Jesus de Nazaré, a quem
tu recalcitrar. E que estavam comigo viram na verdade a luz e tinham medo; Mas eles ouviram não a voz
daquele que falava comigo. E eu disse, "o que devo fazer, senhor?" E o senhor disse-me, "Levanta-te e entrar
em Damasco; e lá deve ser dito ti de todas as coisas que são nomeadas por ti para fazer" Atos 22:6-10
e quando eu não podia ver a glória da luz, sendo levados pela mão dos que estavam comigo, cheguei a
Damasco. E um Ananias, um homem devoto de acordo com a lei, tendo um bom relatório de todos os judeus
que viviam lá, veio a mim, e ficou e disse-me, "irmão Saul, receber teus olhos". E na mesma hora que eu
parecia com ele. Atos 22:11-13
e ele disse, "o Deus de nossos pais escolheu ti, que tu shouldest saber sua vontade e ver que apenas um
e shouldest ouvir a voz da sua boca, pois tu serás o seu testemunho a todos os homens de que tu viu e ouviu. E
agora por que tarriest tu? Surgem e ser batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do senhor." Atos
22:14-16
e aconteceu que, quando eu estava a vir outra vez a Jerusalém, mesmo enquanto eu rezava no templo,
eu estava em transe; E vi-o dizendo-me: "apressa-te e vai-te rapidamente fora de Jerusalém: para eles não
receberão o teu testemunho acerca de mim." E eu disse, "Senhor, eles sabem que eu preso e baterem em cada
sinagoga que acreditaram em ti: E quando foi derramado o sangue de vosso mártir Stephen, eu também estava
a postos e concordando até à sua morte e manteve as vestes deles que mataram-o. Atos 22:17-20
e ele disse-me, "partida: para mando-te longe, portanto, aos gentios." E deu-lhe audiência a esta
palavra e então levantou a voz deles e disse, "Away com um cara tão da terra: por que não é próprio que ele
deveria viver. Atos 22:21-22
Tenho certeza de que Paul tem repetido esta dizendo de suas próprias experiências em cada cidade e
cada congregação que ele se levantou em. Porque Paul tinha até à data foi tão bem sucedido na conversão de
Christ de judeus e gentios, ele mais uma vez contou sua história. Embora seu dizendo pode ter tido um efeito
sobre os corações de alguns em atendimentos, a grande maioria dos presentes não foram seduzida.
e como eles gritaram e as suas roupas e jogaram poeira no ar, o capitão-chefe ordenou-lhe para ser
trazido para o castelo e ordenou que ele deveria ser examinado por flagelação; que, portanto, ele deve saber
então gritaram contra ele. Atos 22:23-24

Paul é um cidadão de Roma
e como eles prendeu com correias, Paul disse-o centurião que apoiou, "é lícito que um homem que é um
romano e uncondemned um flagelo?" Quando o centurião ouviu que, ele foi e disse ao capitão chefe, dizendo:
"Acautelai-vos o que tu fazes: para este homem é um romano." Em seguida, veio o capitão-chefe e disse-lhe,
"Diga-me, és tu Romano?" Ele (Paul) disse, "Sim." Atos 22:25-27
Na história dos romanos, ele tinha sido feito certos para todos os que não eram Roman que um cidadão
de Roma estava acima da lei de todas as outras nações, excepto que a lei de Roma. Qualquer cidadão de Roma
que era homem manipulado por outro povo iria ser vingado em cima por Roma ao ponto de que comunidades
inteiras foram destruídas por tal infracção contra nem um único cidadão romano.
Sabendo disso, assim você vai entender a importância de por que a atitude do centurião e o capitão chefe
mudou tão abruptamente em direção de Paul, quando ele lhes disse que ele era um Roman Citizen.
e o capitão-chefe respondeu, "com uma grande soma obtido esta liberdade." E Paul disse, "mas eu era
nascido livre." Então logo eles se apartou dele que deve ter o examinou: e o capitão-chefe também estava com
medo, depois que ele sabia que ele era um romano, e porque ele tinha-lhe obrigado. Atos 22:28-29
Nestes versos o Capitão admite que ele também é um cidadão romano, mas só porque ele comprou este
privilégio a um preço excelente. Paul, por outro lado, informa o Capitão que ele é um cidadão livre nascido de
Roma, e como tal classificação de Paul na sociedade romana é superior de quem compra sua cidadania. Sob a
lei romana, um cidadão de Roma não pode ser torturado sem o devido processo da lei. Por esta razão que
aqueles que se tenham realizado tortura na Paul deixar já não ter um trabalho a fazer.

Paul está perante o Conselho de anciãos do
templo
No dia seguinte, porque ele (o Capitão) teria sabido a certeza portanto ele (Paul) foi acusado dos
judeus, ele (o Capitão) soltou ele (Paul) de suas bandas, comandou os principais dos sacerdotes (do templo) e
todos os seu Conselho para aparecer e derrubou o Paul e o colocou diante deles. Atos 22:30
Paul e, sinceramente, contemplando o Conselho, disse, "homens e irmãos, vivi em toda a boa
consciência diante de Deus até este dia." E o sumo sacerdote Ananias ordenou-lhes que se ergueu por ele para
feri-lo na boca. Então Paul lhe disse: "Deus smite o thee, thou Kevorkian parede: para assentas tu para me
julgar depois da lei e ordenas que eu seja louco, contrária à lei?" Atos 23:1-3

Tome nota: que este Ananias falada de é um sumo sacerdote do templo e não o mesmo Ananias que
Paul veio antes em Damasco. Evidentemente, até mesmo um sacerdote do templo não tem autoridade sob as leis
de Moses, ferido ou maltratado senão um homem carregado, até que o homem tenha tido a chance de dar defesa
relativos aos encargos cobrados contra ele. Admito que não tomei-a liberdade de aprender as leis de Moses, em
profundidade, porque sob o novo pacto a nação de Israel não tem mais um lugar. Nova Aliança de Deus é entre
você e ele, como indivíduos, não como uma nação.
e eles que se ergueu por disse: "Revilest tu sacerdote de Deus?" Atos 4:23
Como você pode ver, os presentes da reunião do Conselho foram surpreso e ofendido que Paul falaria
tão abertamente com um sumo sacerdote do templo. Isso se relaciona com a arrogância dos anciãos do templo e
os séculos de tradição que proibia ninguém para por em causa as acções de um sumo sacerdote.
Então disse a Paul, "Eu wist não, irmãos, que ele era o sumo sacerdote: porque está escrito:"Thou shalt
de mil não falar mal do governante de teu povo." Atos 23:5
Não tenho a certeza, fazer a minha ignorância sobre as leis de Moses, se essa regra que Paul só tem
citado foi estabelecida por Deus ou como parte de slide do templo do Santo Evangelho de Deus para as falsas
tradições. Mas eu vivi minha vida na América, onde é prática comum e até mesmo uma coisa boa que cidadãos
trazemos para nossos líderes de tarefas. O direito de fazê-lo é escrito em nossa Constituição. Para mim este é
um exercício saudável do processo democrático. Se Deus disse que é errado criticar os nossos líderes, então
Deus serão feito, mas como um americano, acho isto problemático para mim, então talvez é uma coisa boa que
eu sou ignorante das leis de Moses.
Mas quando Paul percebido que um lado estava os outros fariseus e saduceus, ele clamou no Conselho,
"homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de um fariseu: da esperança e ressurreição dos mortos sou chamado em
questão." Atos 23:6
Tendo sido empregado pelo templo e, portanto, tendo sido presente nas reuniões como esta no passado,
Paul sabia que ambas seitas estaria presentes, por causa desse conhecimento Paul empenha-se em dividir a
atenção entre si, dando suas mentes dele, pelo menos, ou se ele podia alinhar do fariseu em sua defesa.
e quando ele disse então, surgiu uma dissensão entre os fariseus e saduceus: e a multidão se dividiu.
Para os saduceus dizem que não há nenhuma ressurreição, nem anjo, nem espírito: mas os fariseus confessar
ambos. Atos 23:7-8

e levantou-se um grande clamor: e os escribas que eram da parte dos fariseus surgiram e esforçou-se,
dizendo: "não encontramos nenhum mal neste homem: mas se um espírito ou um anjo disse-lhe, deixe-nos não
luta contra Deus. Atos 9:23
e quando levantou-se uma grande insurreição, o capitão-chefe, temiam Paul deve ter sido puxado em
pedaços deles, comandou os soldados para descer e levá-lo à força, dentre eles e para trazê-lo para o castelo.
Atos 23:10

Penalidade por ignorar a Deus
e a noite seguindo o senhor por ele e disse, "tende bom ânimo, Paul: para como tu hast testemunhou de
mim em Jerusalém, então tu deve dar testemunho também em Roma." Atos 23:11
Não vejo isso como um verdadeiro castigo para o Paul, não dando atenção ao aviso de Deus para não
entrar em Jerusalém, mas quando você considera que, até este ponto Paul estava livre para viajar onde ele
escolheu e com quem ele escolheu, que poderia ser considerada uma suave repreensão de Deus. Com este
comando de Deus, Paul agora é necessário para viajar para Roma como prisioneiro e não por suas próprias
inclinações.

Uma tentativa de homicídio
e quando era dia, alguns dos judeus se uniram e se uniam sob uma maldição, dizendo que eles também
não iria comer, nem beber até que tinham matado Paul. E eles eram mais de quarenta anos que tinha feito esta
conspiração. Atos 23:12-13
e eles vieram para os principais dos sacerdotes e anciãos e disse, "nós ter limite nós mesmos sob uma
grande maldição, que iremos comer nada até nós matou Paul. Agora, portanto, vós com o Conselho significam
para o capitão chefe que ele derrubá-lo para você amanhã, como se vós iria perguntar algo mais perfeitamente
sobre ele: e nós, ou alguma vez ele se aproximar, está pronto para matá-lo. Atos 23:14-15
Isto não é apenas uma conspiração entre os quarenta judeus, mas eles têm suscitou e recebeu assistência
de alguns dos anciãos do templo e sumos sacerdotes, trazendo-os para a conspiração também. Isto é uma
demonstração de apenas como distante da adoração verdadeira e correta de Deus que a hierarquia do templo
tinha caído. Estes homens fizeram um voto e fez um juramento que em seguida, vincula-los para realizar este
assassinato até a sua conclusão. Eles, portanto, são culpados de ser em oposição o mandamento "Não matarás" e
também, "não dareis falso testemunho." Tais juramentos são tomados em oposição à vontade de Deus, como
Jesus dirigiu isto nos versos seguintes.

Novo, ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "tu não deverás renegar-te a mesmo, mas deveis
executar a teus juramentos ao senhor:" mas eu vos digo, "Juro que não em todos; Nem pelo céu; para ele é o
trono de Deus: nem pela terra; Pois é seu banquinho: nem por Jerusalém; por isso é a cidade do grande rei.
Nem tu deveis jurar pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas deixe a sua
comunicação ser, sim, sim; Nay, nay: para qualquer é mais do que estes vem do mal. " Matthew 05:33-37
Este é Jesus falando, mas não assuma que porque é Jesus que este traço moral não se aplica aos judeus;
Jesus disse que seus comentários são baseados em um mandamento dos velhos tempos, que é uma referência
para o nono mandamento e não dar falso testemunho. Como Jesus avisa que estes quarenta homens trouxeram
sobre o mal, entre eles, porque eles tomaram tal juramento.

Lembre-se: as palavras usadas na listagem que chamamos os dez mandamentos são uma
abreviatura de um entendimento muito maior, mas o nono mandamento fala de não dar falso testemunho, que é
uma abreviação do maior entendimento que você não faça promessas ou juramentos que você pode ou pode não
ser capaz de manter.
Como recorda as lições, quando você faz uma promessa que você então não ficar, você ter mentido e
como tal dado insulto a Deus. Para fazer uma promessa com a finalidade de matar alguém, que está em
oposição a sexto mandamento, então estão cometendo vários pecados contra Deus. Por esse entendimento que
eu mostrar o quanto ele é removido do Deus que o templo e seus costumes e tradições foram das leis de Deus.
Esta conspiração desde seu início foi envolto em mal.

Paul é dado aviso
e quando o filho da irmã de Paul ouviu de sua espreita, ele foi e entrou no castelo e disse a Paul. Então
Paul chamou um dos centuriões-lhe e disse, "traga este jovem até o capitão-chefe: pois ele tem uma coisa para
dizer-lhe. Atos 23:16-17
Este é o único momento em que o sobrinho de Paul é mencionado, mas compreende a importância de
ações deste jovem? Paul tinha sido um membro respeitado da Comunidade em Jerusalém; Ele havia sido
contratado pelo templo, que iria reforçar sua posição. Então, sem aviso, Paul virou as costas para o templo e
suas tradições. Paul passou de perseguir os seguidores de Jesus para ser um apóstolo de Jesus. Que sua irmã e
seu filho ainda realizaram respeito e lealdade de Paul em toda a desgraça que ele deve ter trazido a eles, mostra
o quão forte o laço de sangue tinha mesmo sobre religião. Isto tem tal significado para mim, porque tenho a
certeza de que se eu foram colocados em uma situação semelhante como Paul, ninguém da minha família

levantem a mão para mim, se alguma coisa tenho a certeza de que eles estariam dadas as pedras junto com os
outros na máfia.
Então levou-o, e trouxe-o para o capitão-chefe e disse, "Paul o prisioneiro me chamou-lhe e rezou-me
para trazer este jovem até o thee, que tem algo a dizer a ti. Em seguida, o capitão-chefe levou-o pela mão e foi
com ele à parte, em particular e perguntou-lhe: "O que é que tu tens para me dizer?" Atos 23:18-19
E (sobrinho de Paul) disse, "os judeus concordaram em ti que tu apresentes desejo trazer para baixo
Paul amanhã para o Conselho, como se eles ia perguntar um pouco dele mais perfeitamente. Mas não te
render-lhes: para eles reside em esperam por ele de mais de quarenta homens, que têm se uniam com um
juramento, que não vão comer nem beber até mataram ele: e agora eles estão prontos, à procura de uma
promessa de thee. Atos 23:20-21

Paul viagens a Roma
Para que o capitão-chefe então deixe o jovem partem e o acusou, "até tu não dizer que nenhum homem
que tendes tirarás essas coisas para mim". E ele chamou-lhe dois centuriões, dizendo, "tornar prontos duzentos
soldados, ir a Cesaréia e cavaleiros 03:20 e 10 e lanceiros duzentos, na terceira hora da noite; e proporcionarlhes bestas, que eles podem definir Paul em e trazer o governador de segura vos Felix. Atos 23:22-24
e ele escreveu uma carta desta maneira: "Cláudio Lísias ao Excelentíssimo governador Felix envia
saudação. Este homem foi tirado dos judeus e devia ter sido morto deles: Então eu vim com um exército e
resgatá-lo, compreendi que ele era um romano. E quando soubesse a causa por que acusaram-no, trouxe-o
para trás em seu Conselho: quem eu percebida para ser acusado de pergunta de sua lei, mas a não ter nada
definido a sua carga digna de morte ou de obrigações. E quando foi me dito como que os judeus colocados
esperam para o homem, enviados directamente para ti e deu o mandamento para seus acusadores também a
dizer diante de ti o que tinham contra ele. Despedida. Atos 23:25-30
Então os soldados, como ele foi ordenado, levou Paul e trouxe-o de noite a antipátrida. No dia seguinte
deixaram os cavaleiros para ir com ele e voltou para o castelo: quem, quando eles vieram a Cesaréia e
entregue a Epístola ao governador, apresentou Paul também antes dele. E quando o governador tinha lido a
carta, ele perguntou de que província ele (Paul). E quando ele entendeu que era da Cilícia; "Vai ouvir de ti,"
disse ele, "quando teus acusadores são também." E ordenou-lhe para ser mantido na sala de julgamento de
Herodes. Atos 23:34-35
Como eu fiz antes, deixo para você leitor para continuar no livro de atos, se você optar por fazê-lo. No
entanto ignorará os versos que não contribuem para a intenção daquilo que desejo apresentar a você.

e quando foi determinado que navegamos em Itália, entregaram Paul e certos outros prisioneiros para
um nomeado Julius, um centurião de banda de Augustus. E entrar em um navio de Adramyttium, lançamos,
significando a navegar pelos custos da Ásia; um Aristarco, um macedônio de Tessalônica, estar com a gente. E
no dia seguinte, tocamos em Sidon. E Júlio cortês suplicou Paul e deu-lhe liberdade para ir aos seus amigos
para refrescar-se. Atos 27: 1-3
Como você pode ver pela formulação, estes versos estão sendo gravados por alguém além de Paul, que
está viajando com Paul, mesmo em Roma. Isto deixa-me perguntar se os outros livros que considera-se ter sido
escrita por Paul, também foram escritas por este escriba mesma então.

Noções básicas sobre fé
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo: pois é o poder de Deus para a salvação a todos
que crê; para o judeu primeiro e também ao grego. Para nele é a justiça de Deus revelada de fé em fé: como
está escrito, "o justo viverá pela fé." Romanos 01:16-17
O Evangelho de Cristo é considerado pela maioria para ser tudo o que está escrito no novo testamento,
mas Cristo é a essência de Deus, portanto todos que Cristo ensina que inclui tanto o antigo e novo testamento.
Isto é suportado pelo fato de que Jesus freqüentemente vezes referidos livros do antigo testamento e versos a dar
compreensão e apoio para o que ele estava tentando nos ensinar.
Se bem se lembram, as lições, um exemplo específico é de Jesus, usando as palavras escritas por Moses
para dar contexto ao seu primeiro mandamento, "Amor a Deus com todo seu coração, alma e mente," meu
ponto é, portanto, que o Evangelho de Cristo inclui a totalidade do evangelho sagrado de Deus e como tal a
totalidade do evangelho sagrado de Deus deve ser tomada no contexto de entender completamente os
ensinamentos de Jesus.
A maioria dos quais discutir a Bíblia com aceita que a fé é acreditar sem conhecimento, ou
acreditar, como em fé cega .
Paul nos mostra esses dois versículos acima que é não o que a fé em Deus realmente representa. Paul usa
a frase, "por aí, é a justiça de Deus revelada de fé em fé: como está escrito." Nestas palavras, Paul entradas um
qualificador como uma maneira de dar a definição para o que a fé em Deus e fé em Jesus significam
verdadeiramente. "Como está escrito," mostra-nos que Paul não está defendendo a fé cega, mas fé trouxe de
educação. Se você deve ler o que que está escrito, a fim de obter a fé e, em seguida, a fé é com base em seus

esforços de estudo e pesquisa, ler é aprender, aprender é ter conhecimento, conhecimento você dá compreensão
inteligente e é sobre isto que você estabelecer sua fé.
Com isso em mente você então ter uma compreensão mais perfeita da, "o justo viverá pela fé". Se sua fé
é baseada no conhecimento adquirido, e abraçar esse conhecimento e acreditar, então você deve viver como um
dos justos.
Se por outro lado, sua fé é baseada em aceitar cegamente que que é dito para você sem seu primeiro
verificar que o que eles dizem é dado apoio pelos livros da Bíblia e, em seguida, sua fé é cega, e sua fé é
carregada com o potencial de ter nele mentiras de Satanás.

Aceitando as mentiras sobre a verdade de Deus
a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade
em injustiça; porque aquilo que pode ser conhecido de Deus é manifesto neles; para Deus hath mostrou-lhes.
Romanos 01:18-19
Você o leitor percebe o que Paul está dizendo esses dois versículos? A chave para a compreensão está
nas palavras, "que detêm a verdade em injustiça." Se a palavra "justo" significa ser correto, então ser
"Unrighteous" significa ser incorreto .
A verdade como usado nestas palavras refere-se a verdade de Deus, então Paul está dizendo que aqueles
que detêm a verdade de Deus para estar incorreto saberá a ira de Deus. Nas aulas eu tenho mostrado como
Satanás assumiu palavras faladas por Deus e os transformou em mentiras pela adição de uma palavra ou
alterando o significado de uma palavra, levando o que Deus disse de ser de Deus, a não ser de Deus. Esta é a
mesma coisa que Paul está mostrando aqui. Porque as pessoas são enganadas por mentiras de Satanás, eles vão
prender mentiras de Satanás para ser correto e a palavra de Deus para estar incorreto.

Culto fé
"Porque o que pode ser conhecido de Deus é manifesto neles; para Deus hath mostrou-lhes. " Se você
procurar a Deus e sua verdade, diligentemente, através de estudo e pesquisa, em seguida, você irá encontrar a
verdade de Deus, e a tentativa de Satanás através de mentiras para enganar você falhará. Deus tem manifesto
isso para você através da Bíblia, bem como o universo que ele criou, mas porque você fazer estudo não
diligentemente as palavras da Bíblia, colocando seu significado verdadeiro e pretendido para as palavras,
através de seus próprios esforços de educar-se, mas em vez disso, aceitar como verdade, interpretações dos
outros, você está cego, portanto, da verdade.

Deus mostrou a verdade para você, na Bíblia, que você escolheu para ser preguiçoso e não tomar o
tempo e esforço para conhecer a verdade através de educar-se nele. É, portanto, sobre a sua cabeça que você
adora, em vão, porque o seu culto é fundado sobre o falso evangelho de Satanás e não no evangelho sagrado de
Deus.
Para ler a Bíblia como você leria um romance não é para estudar a palavra de Deus. Para encontrar a
verdadeira palavra de Deus, você precisa quebrar os versos, como você pode ver que, para que você vai ver o
verdadeiro significado do que Deus está dizendo. Quando você lê que a Bíblia como você teria um romance,
você só verá o significado que Satanás tem dado às palavras e, portanto, não encontrar a verdade de Deus, mas
ser cego por mentiras de Satanás.

A verdade de Deus é claramente visto
Para as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são vistas claramente, sendo compreendido
pelas coisas que são feitas, mesmo seu eterno poder e divindade; para que eles são inescusáveis: porque que,
quando eles conheciam a Deus, glorificavam-lo não como Deus, nem eram gratos; mas tornou-se vaidoso em
suas imaginações, e seu coração insensato foi escurecida. Romanos 01:20-21
Como você pode recordar as lições, eu uma vez Deus descrito como "Invisível e intocável" mas o que
Paul está dizendo neste versículo é que este não é completamente correta. O que Paul está dizendo, "para as
coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são vistos claramente," que a presença e a existência de
Deus são claramente vistos e sentidos em todo o mundo natural.
Paul aponta, "entendendo-se pelas coisas que são feitas," como essas coisas na natureza onde a mão de
Deus é evidente, como a chegada adiante do vida na primavera, ou o retorno ao sono no outono, ou ciclos de
lógica e sistemáticos dos céus em ser capaz de dar para trás um calendário de dia, noite , meses, anos e
temporada. Tudo isto é um resultado da inteligência presente e não pode ser alcançado por acaso, como
sugerem os cientistas tolos. Essas coisas são todas manifesto na existência sem fim e nem eterna de tudo que é
feito, "até mesmo o seu eterno poder e divindade"; é revelado para aqueles que a ver com os olhos e ouvir
com seus ouvidos.
Cientista que estudar e examinar o mundo natural deve ser o primeiro a ver a presença de inteligência
em todos estudam, mas a maioria refuta a idéia de um Deus criador. Por que é isto então?
Sugiro que tem a ver com Satanás, causando a Bíblia tão poluída com suas mentiras que aqueles de fé
professam que mais do que é compreendido na ciência contradiz a palavra de Deus.

Cientista que pode ver como ciência é demonstrável, vez após vez sabe através do estudo e da
observação de que estas são provas de que a ciência é correta, assim, portanto, a Bíblia, como é interpretado
incorretamente, deve estar incorreta.
Porque, tanto de fé e do cientista aceitar as palavras da Bíblia, como eles são incompreendidos por causa
de mentiras de Satanás, ambos vêem que a Bíblia e a ciência como sendo incompatível. Isto é como Satanás
quer.

Lembre-se: Deus é o criador, portanto, se Satanás podem causar a todos que não conseguem ver
que a palavra de Deus como originalmente dado nos livros da Bíblia na verdade elogiar e dá suporte às ciências,
dando assim um testemunho adicionado para a glória de Deus, então Satanás consegue cegar-na verdadeira
palavra de Deus. Se você ir para a página da Web e seta para baixo até o capítulo intitulado "a

criação de

Deus," você vai ver só o que quero dizer, no que se refere a unidade desses dois aspectos da verdade de Deus.
E porque Deus tem revelado para nós, "para que eles são inescusáveis:" aqueles que negam a prova
tudo em torno deles não tem desculpa para sua ignorância. Se você não estudar a Bíblia e estudar história onde
as profecias foram cumpridas, então você vai ser ignorantes da verdadeira palavra de Deus, e será por causa
dessa falha sua que você vai ser ignorantes da verdadeira palavra de Deus.
No início o homem conhecia Deus e tudo o que foi, é de Deus, mas rather de dar glória a Deus dando
adoração ao criador, homens não eram gratos ao criador, mas imaginaram a falsos deuses, para dar uma
explicação para o mundo em torno deles, assim removendo-se da salvação de Deus para práticas e ritos das
trevas e da condenação.
Este homem fez porque Satanás tinham lhes disse que eles morreriam com certeza não. Satanás teria o
homem a acreditar que a alma de um homem vive para sempre e mesmo que o corpo morre a alma continua na
consciência de consciência de seus arredores. Isto é uma mentira, pois Deus nos diz que quando o mortal corpo
morre a alma faz tão bem, toda a consciência se foi. Somente após a ressurreição vida retornar ao corpo e à
alma. Deus não deu homem uma alma vivente, Deus feita o homem uma alma vivente. O corpo é um aspecto do
mundo Natural, a alma é um aspecto do mundo celestial e os dois são um. O corpo pode existir sem a alma, pois
a forma dos animais, mas a alma não pode existir sem o corpo, como é o caminho do homem.
Professando-se para ser sábio, eles tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em
semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e quadrúpede bestas e répteis. Romanos 01:22-23

Como o homem inventou as Ciências da astronomia e física, que se considera para ser prudente, e com
sua arrogância tornaram-se tolos, dando a vida eterna por Pridefullness. E ao invés de dar culto a Deus
incorruptível de criação, o homem estabeleceu ídolos das imagens do homem corruptível e de aves e
quadrúpede bestas e répteis. Em este Paul está dando uma lição de história de slide do homem da criação
sagrada de Deus para do sombrio e condenados.
, Portanto, Deus também os entregou a impureza através a concupiscência de seus corações, que
desonram seus próprios corpos entre si: quem mudou a verdade de Deus em mentira e adorado e servido a
criatura mais do que o criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 01:25
"O desejo de seus corações," é uma referência, adultério e fornicação, que é pecados contra Deus e
naquele homem, tomou-se aos prazeres da carne em desobediência direta à vontade de Deus e, portanto, eles
desonram seus próprios corpos entre si :
Homem em sua arrogância escolheu para adorar a criatura mais do que o criador, que remete para os
impulsos animalescos de sexual concupiscências, (adultério, fornicação e homossexualidade) ao invés da
santidade do criador. Porque a verdade de Deus reprova tal comportamento, o homem mudou a verdade de
Deus através de mentiras de Satanás, em mentiras e a mentira em verdade, que é a Fundação do falso evangelho
de Satanás.
Por esta causa Deus deu-lhes afeições vis: porque até suas mulheres mudar o uso natural em o que é
contra a natureza: Romanos 01:26
Paul está se referindo aqui à homossexualidade, que ele se refere como afeições vis. Então ele continua a
revelar que mesmo as mulheres são suscetíveis a desejos de teses, que novamente Paul descreve como sendo
contra a natureza .
e da mesma forma também os homens, deixando o uso natural da mulher, queimaram em sua
sensualidade uns para com os outros, homens com homens, trabalhando-o que é indecoroso e recebendo em si
mesmos a recompensa do seu erro, que foi conhecer. Romanos 01:27
Tal como acontece com as mulheres, entregando-se a fornicação de mesmo sexo, que Deus chama de
obscenidades, homens também recorrer antinaturais atos de prostituição. As palavras, "recebendo em si
mesmos que a recompensa do seu erro," podem ser entendidas por considerar a palavra erro como usado aqui é
sinônimo de pecado, e a recompensa é uma referência para a danação que é o resultado de tais pecados, que foi
encontrar outra maneira de dizer que a condenação como ser infligido por Deus, que aqueles que praticam a

iniqüidade , é justo e não inesperado. Aqueles que vivem no mal merecem a morte eterna como sua recompensa
por desobediência a Deus da criação. Portanto, é uma verdade que Deus é justo em sua ira. Amém.
e mesmo que eles não gostam de manter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente
réprobos, (mente imoral) para fazer aquelas coisas que são não conveniente, (imprópria ou inadequada);
estando cheios de toda injustiça, fornicação, iniqüidade, avareza, malícia; cheios de inveja, homicídio, debate,
engano, malignidade; Murmuradores, backbiters, inimigos de Deus, despiteful, orgulhosos, presunçosos,
inventores de coisas ruins , desobedientes aos pais, sem entender, Rompedores da Aliança, sem afeição natural,
implacável, impiedoso: quem sabe o julgamento de Deus, que eles que cometem tais coisas são dignas de
morte, não só fazer o mesmo, mas tenho prazer em que isso faz eles. Romanos 01:28-32
Os sons de verso acima como Paul está dando a descrição de mais as crianças das últimas duas ou três
gerações do meu tempo de vida.

Filhos de Satanás
E mesmo que eles não gostam de manter Deus em seu conhecimento, refere-se aos filhos de Adão e
como eles rapidamente descartada a existência de Deus em favor de suas falsas divindades. Deus permitiamlhes suas vaidades do erroe neste homem desintegrou-se de ser o Santo da criação de Deus, em filhos de
Satanás, engajar-se em, "fornicação, iniqüidade, avareza, malícia; cheio de inveja, homicídio, debate, engano,
malignidade; Murmuradores, backbiters, inimigos de Deus, despiteful, orgulhosos, presunçosos, inventores de
males, desobedientes aos pais, sem entender, Rompedores da Aliança, sem afeição natural, implacáveis,
impiedoso, atos de auto-indulgência e privação.
Você pode querer tomar nota aqui que muitas dessas coisas listadas se relacionam com os dez
mandamentos, que mais uma vez mostra que Paul pregava a justiça dos dez mandamentos e não que os dez
mandamentos tinha sido processados obsoletos por Jesus.
Portanto és indesculpável, Ó homem, quem sois que julgas alheio: para onde tu julgas alheio outra, tu
condemnest-te a mesmo; para tu que julgas alheio doest as mesmas coisas. Romanos 2:1
Se você pensar em si mesmo uma homem/mulher de Deus e passe julgamento sobre os outros para as
suas iniqüidades, mas está mesmo cheio de desigualdade, em que você se envolver em coisas que estão em
conflito com as leis e a palavra de Deus e, em seguida, você será julgado por Deus na mesma forma e gravidade
em que você dá julgamento para os outros.

, Mas temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais
coisas. Romanos 2:2
Se nós, como homem fazer julgamentos sobre os outros homens e são por natureza repleta de
iniqüidades, nós mesmos, então nós deve se abster de tomar sobre nós mesmos para julgar os outros, Deus que é
verdade (perfeito) é no entanto justo em seu julgamento de nós. Outra maneira de colocar isto é que se você
mora em uma casa de vidro, não através de pedras.
e tu pensas isso, Ó homem, que julgas os que fazem tais coisas e fazes o mesmo, que vós deveis escapar
do julgamento de Deus alheio? Ou você despreza as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade;
Não sabendo que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Romanos 2:3-4
Não acho que você ser de Deus ficará isento do juízo de Deus, se você se envolver nos mesmos atos de
pecado em que você julga os outros. Se você negligencia ou desconsiderar a bondade e paciência e
longanimidade de Deus, e por que são ignorantes do que a Deus e como leva ao arrependimento, porque em sua
arrogância, vês-te sem pecado, então seu julgamento será dada na ira de Deus e não o seu amor.
, Mas depois da tua dureza e coração impenitente, (não tendo nenhum arrependimento pelo pecado ou
mau comportamento), treasurest a mesmo ira contra o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus; Que
retribuirá a cada um segundo as suas obras: A eles que, pela continuidade de paciente em fazer o bem,
procuram glória, honra e imortalidade, a vida eterna: mas-lhes que são contenciosos e não obedecem a
verdade, mas obedecer a injustiça, indignação e ira, tribulação e angústia, em cada alma de homem que faz o
mal, do judeu em primeiro lugar e também do gentio; Mas glória, honra e paz, para todo homem que trabalha
bem, ao judeu primeiro e também para os gentios: pois não há nenhum respeito das pessoas com Deus.
Romanos 2:5-11
A frase, "mas depois da tua dureza," refere-se à dureza do coração, ou duro de cabeça ou teimosia em
dar não preste atenção à verdade de Deus, como está escrito nas Escrituras e não procuram arrependimento por
causa de sua tola ignorância da verdade de Deus, armazenará por sua ignorância e as desigualdades, a ira de
Deus ou a ira contra você, para o dia do juízo final, quando Deus desabará com sua ira sobre todos os injustos.
Deus vai "render-se a cada um segundo as suas obras." A eles que, pela continuidade de paciente em
fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, Deus tornará a vida eterna.
Para aqueles "que são contenciosos e não obedecem a verdade," mas em vez disso obedecer "injustiça,
indignação e ira," Deus vão render "tribulação e angústia, em cada alma de homem que faz o mal."

Ser julgado por Deus
Para como muitos que pecaram sem lei também perecerão sem lei; e como todos os que pecaram na lei
devem ser julgados pela lei; Para não os ouvintes da lei são apenas diante de Deus, mas a depravada da lei
deve ser justificada. Romanos 02:12-13
Os dois versos acima revela-me a verdade que Paul não prende à mentira que os mandamentos de Deus
foram rendidas obsoletas quando Jesus morreu na Cruz. Se você, como eram os gentios, é sem a lei, o que
significa que se você não foi criado como um judeu ou um cristão, então você provavelmente não conhece a lei
de Deus e em seguida participar de pecaminosidade, será julgado não de acordo com a lei, mas de acordo com
seus próprios pecados pessoais.

Paul prega a lei
Se você, como um judeu ou um cristão, tendo sido trazido por ter conhecimento da lei, é pecado, então
você será julgado de acordo com a palavra da lei. Se Jesus processado os dez mandamentos obsoleto, então
como é que Paul está pregando que aqueles com o conhecimento da lei serão julgados de acordo com a lei no
dia do juízo?
Não é o saber da lei que dá justificação da redenção, mas mantendo a lei e, assim, viver sua vida sem
pecado, que dará a justificação da redenção .
Outra maneira de colocar isto é se você sabe, por causa da lei, que para se envolver em fornicação é um
pecado, mas fazes tão só o mesmo e, em seguida, você será julgado em conformidade com a palavra da lei.
Se você não sabe que é um pecado para se envolver em fornicação e fazer e, em seguida, seu julgamento
será baseado sua vida total e o que está em seu coração. No entanto, em ambos os casos, é um pecado para se
envolver em fornicação, se você sabe que é errado ou não.
É minha opinião pessoal que esses ignorantes da lei terá de enfrentar um julgamento mais
misericordioso do que aqueles que conhecendo o pecado ainda de lei. Isto não é dizer que eu defendo não
educar-se na lei de Deus, para se você conhece a lei e vive pela lei e dar a verdadeira e correta de adoração a
Deus, e então você não terá que enfrentar o julgamento, mas em vez disso ser um daqueles Raptured até as
nuvens com Jesus após o seu regresso.

Crença
A razão pela qual que os judeus fracassou é porque eles não conseguiram acreditar que a lei foi dada a
eles por Deus da criação. A maior parte acreditavam que a lei foi dada a eles pelo homem de carne e osso,
Moses. Esta falha de acreditar é a razão pela qual que eles falharam tão miseravelmente a obedecer a lei. Para
fazer o que diz a lei, que não é nada mais do que um homem lhes disse para fazer, não carrega a mesma
importância a obedecer a lei porque ele é comandado pelo Deus da criação.

Uma lei para si mesmos
Para quando os gentios, que não a lei, fazem por natureza as coisas contidas na lei, estas, tendo não é a
lei, são lei para si mesmos: qual shew a obra da lei escrita em seus corações, sua consciência também tendo
testemunha e seus pensamentos a média enquanto acusando ou então desculpar um com o outro; No dia
quando Deus devem julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos
02:14-16
Deus entende e reconhece que é a natureza do homem para resistir a suas leis. Ou para colocá-lo uma
outra maneira, não é natural para o homem viver a vida nas limitações como determinado pela lei de Deus. Mas
como Deus fez o homem uma alma vivente e, assim, dado a ele a capacidade de escolher para não pecar,
espera-se por Deus que o homem viver em retidão e não como um animal que não tenham tais restrições
impostas sobre eles.
É Satanás que quer homem para se envolver em atos pecaminosos, pois ao fazê-lo reduzir-na não mais
do que animais, que é como Satanás vê o homem, um animal e indignos da vida eterna. Sabendo isto que eu
rezo, minha explicação e discussão das Escrituras irão ajudá-lo a lutar contra todo o pecado e,
assim, dar resistência à guerra que Satanás está envolvido em contra o homem.

Uma alma gêmea
Quando você como alguém que não foi criado em lei, fazem por natureza as coisas contidas na lei,
são uma lei auto-contida. Que é dizer, que mesmo se na ignorância da lei, é sua escolha pessoal para viver uma
vida de força moral, então você é o manifesto de lei não em pedra, mas em vez disso escrito em seu coração.
Isso torna você uma alma gêmea para Deus, igual a Abraham.
O que Paul é não é a manutenção da lei porque é uma lei que deve ser mantida o que é importante, mas
para manter a lei, porque é parte integrante de sua personalidade de quem você é, escrito em cima de seu

coração, então você está acima da lei, porque não é para você um direito que deve ser mantido , mas uma
maneira de viver sua vida como uma boa pessoa. Quando você vive assim e não têm conhecimento da lei, então
você é uma lei em si mesmo. Quando você vive assim e ter conhecimento da lei, então você está no caminho
para se tornar um Santo de Deus.
, Eis que, tu são chamados de judeu, restest na lei e fazes teu gabar-se de Deus e sabes a sua vontade e
aprova as coisas que são mais excelentes, sendo instruído por lei; e arte confiante de que ti mesmo sois um
guia dos cegos, uma luz deles que está em trevas, instrutor dos tolos, um professor de bebês , que tens a forma
do conhecimento e da verdade na lei. Romanos 02:17-20
Como dei definição antes, um judeu, como a palavra é usada nesses versículos, não significa um cidadão
da nação de Israel, mas também se refere àqueles que estavam a ser conhecidos como cristãos. No momento de
escrever estas palavras para baixo o termo Christian de Paul, tinha ainda a ser inventado.
O que Paul está fazendo aqui está mostrando a semelhança entre aqueles que eram os filhos de Israel e
os gentios que converter para os ensinamentos de Jesus Cristo. Este último a palavra Christian seria usada em
vez da palavra judeu.

Suas ações condenação-lo
Tu, portanto, que outro retamente, tu não te retamente? Tu que prega um homem não deve roubar,
roubar? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, dost thou cometer adultério? Tu que enfadas
ídolos, dost thou cometer sacrilégio? Dost tu que fazes teu gabam-se da lei, por violar a lei dishonourest tu
Deus? Para (quando você não pratica o que prega) o nome de Deus é blasfemado entre os gentios através de
você, como está escrito. Romanos 02:21-24
Se você como professor dos cegos de Deus, em suas ações de pecaminosidade, suas instruções se
rentáveis naqueles que você ensina. Jesus ensinou por suas ações, bem como com suas palavras, não devias
também estar conscientes de como suas ações são vistas por esses ignorantes das leis de Deus?
Nisto Paul está dizendo que você como o professor dos outros deve ser um exemplo de perfeição. Se
você diz que eu obtive o entendimento das Escrituras da Bíblia e ao mesmo tempo fazer coisas que são
contrárias à lei de Deus e, em seguida, o que dirá aqueles a quem você tentar ensinar os caminhos de Deus?

Por exemplo: um renomado pregador de muitos anos, é encontrado para ser um advogado de
jovens, e tendo envolvido em fornicação com estes rapazes, tem mostrado ser um hipócrita, mas que tipo de
lição este será para aqueles rapazes que colocam sua confiança nele.

Tomam nota: que mais uma vez Paul refere-se à lei, "como está escrito," que como expliquei
refere-se a necessidade de compreender a lei através da educação e da acumulação de conhecimento e não por
fé cega.

Circuncisão
Para circuncisão servem em verdade, se você guardar a lei: mas se tu ser um quebra da lei, a tua
circuncisão é feita incircuncisão. Romanos 02:25
Como usado por Paul a circuncisão palavra refere-se a primeira aliança e que é exigido de todos os
homens da nação de Israel e descendente de Abraão, para ter seu prepúcio circuncidado, e como esse acto é
simbólico de aceitar seu lugar como parte da antiga aliança, portanto, se você é circuncidado do prepúcio e dada
instrução na lei de Deus e então obedecer a essas leis, em seguida, a lei e a circuncisão "é rentável", para que no
julgamento de Deus de vocês.
Se por outro lado, são circuncidados e não obedecem a essas leis, então para quê é seu ser circuncidado,
por isso é que Paul diz que a circuncisão é feita obsoleta como se não tivesse sido circuncidado.

Lembre-se: o propósito de ter todos os homens circuncidados era dar-lhes um lembrete constante e
físico como um simbolismo de guardar e obedecer a lei de Deus. Se você é circuncidado ainda ignorar essa
lembrança, por não conseguir manter a lei, então a que propósito é a circuncisão?

Aqueles não circuncidado
, Portanto se a incircuncisão manter a justiça da lei, serão não sua incircuncisão contado para a
circuncisão? E serão não incircuncisão que por natureza, se ela cumprir a lei, julgar-te, que, com a letra e a
circuncisão doest transgredir a lei? Romanos 02:26-27
O acima pode ser mais fácil de entender se você substituir as palavras, "Circumcised e Uncircumcised"
com "justos e Unrighteous."
Portanto, se você nunca ter sido circuncidado e não ter sido educada na lei, mas ainda vivo pela justiça
da moralidade como está escrito na lei, então não é o mesmo como aqueles que foram circuncidar e obedeceram
a lei?

Versos de judeu israelita
No exemplo acima e em outros escritos de Paul, Paul usa a palavra judeu para indicar aqueles que
guardam os mandamentos de Deus. O problema com isto é que um judeu é também aqueles que perseguem os
seguidores de Cristo. Achei que é menos confuso se distinguimos entre um judeu e um israelita.
Como tenho mostrado nas aulas, israelita é aquele que guarda os mandamentos de Deus, Considerando
que um judeu não faz. Se aquele que poderia ser chamado de judeu também mantém os mandamentos de Deus,
então ele também é um israelita. Esta disparidade é dado apoio por Jesus a seguir.

Nathanael
Jesus viu Nathanael vem com ele e diz dele, "Eis um israelita, em quem se jogadas!" Nathanael disselhe: "onde sabes me?" Jesus respondeu e disse-lhe: "antes que Philip chamado ti, quando estavas debaixo da
Figueira, eu vi ti." Natanael respondeu e disse-lhe: "Rabi, tu és o filho de Deus; Tu és o rei de Israel." John
01:47-49
Nos versos acima, é não dado que Jesus em enfim conhece Nathanael, no entanto, ele se refere a ele
como, "um israelita de fato." Alguma vez pensou por que isso está escrito na Bíblia e o que é diferente sobre
Nathanael que Jesus deve destacar-lhe como um israelita e não apenas um israelita mas israelita em ação ?
As palavras "Em ação" refere-se a engajar-se em algo em ações e não apenas dando elogios
a ele. Por exemplo, alguém que vive pela moralidade de Deus, como uma parte intrincada da sua
personalidade, fá-lo em ação ou ação. Portanto para ser israelita na escritura é viver dentro da definição de que
um israelita é, em ações e não apenas em palavras.
Pela singularização Nathanael como israelita na escritura, Jesus está revelando a distinção entre ser
judeu e ser um fiel observador da leis de Deus. É por esta razão que defino um judeu como nada mais do que um
cidadão da nação de Israel, Considerando que um israelita é um Quem guarda os mandamentos de
Deus. Uma vez que Jesus, esta definição é expandida também dizer, "quem guarda os mandamentos de Deus e
tem o testemunho de Jesus Cristo."
Para não um judeu (israelita) que é um exteriormente; também não é a circuncisão, que é para fora em
carne e osso: mas ele é um judeu (israelita), que é um interiormente; e a circuncisão é aquela do coração, no
espírito e não na letra; cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Romanos 02:28-29

É desta forma que Paul argumenta, que é a fé dos ensinamentos de Jesus e a promessa de vida eterna,
que uma pessoa é resgatada, não no ato de ter seu prepúcio circuncidado. Deus não tem interesse no corpo do
homem; Deus tem interesse na alma do homem. Por conseguinte, ser circuncidado é um gesto simbólico do
corpo que aponta para a verdadeira circuncisão do coração, que é onde a alma pode ser sentida.
É isso que separa aqueles de fé daqueles que só vivem pela lei. Você precisa de ambos em sua adoração
a Deus, mais sua adoração é em vão.

Que estabelece a lei
o que então vantagem tem o judeu? Ou que lucro há da circuncisão? Romanos 3:1
No exemplo acima, Paul está pedindo a você e me duas perguntas;
"Ser um judeu (Christian) e tendo sido criado no conhecimento da lei, dá-em uma
vantagem de redenção, sobre alguém que não foi educada no conhecimento da lei?"
"O seu ter sido circuncidado ao abrigo da lei da antiga aliança lhe dá uma vantagem em
redenção sobre alguém que não tem sido circuncidado?"

A acreditar
Paul então continua a responder a essas perguntas nos versos seguintes.
Muito em todos os sentidos: principalmente, porque isso lhes foram cometidos os oráculos de Deus. Por
que, se alguns não acreditavam? Sua incredulidade procederá a fé de Deus sem efeito? Romanos 3:2-3
A palavra "forma" como usado neste contexto refere-se a fé ou a maneira que você dar adoração
a Deus. Então que Paul quer dizer é que os judeus no caminho de Deus adorando, tendo sido dado os oráculos
de Deus, (os dez mandamentos que são uma abreviatura de todo o Evangelho de Deus), pode parecem ter uma
vantagem no dia do juízo sobre os gentios que não conhecem a lei de Deus.
Então Paul vai para o ponto de que o que alguns dos judeus não acreditasse? Se todos receberam a lei,
no entanto, ainda houve aqueles que não acreditam, ou não praticar sua adoração ao pé da letra da palavra de
Deus, teria que render então a fé dos judeus sem efeito? Ou para colocá-lo uma outra maneira, se, como é o
caso, alguns dos judeus não conseguiram acreditar na palavra de Deus como sendo a verdade e, assim, não
cumpri a lei de Deus, isso significa então que todos os judeus são condenados e sua adoração a Deus, portanto,
é feita em vão? Paul, em seguida, dá resposta a essa pergunta para nós.

Todo homem mentiroso
Deus me livre: Sim, deixe Deus ser verdadeiro, mas todo homem mentiroso; como está escrito, "que tu
possas ser justificada em teus ditos e fôra vencer quando tu és julgado." Romanos 3:4
Resposta de Paul para a pergunta acima é "Deus proibe." Que eu interpreto a dizer, "Não", a falha de
alguns a acreditar que não provoque a adoração de quem acredita ser em vão. Paul passa a explicar; "Deixa
todos os homens iguais, em que eles são todos mentirosos, os que estão sob a lei e os que estão sem lei."
Somos todos iguais, que portanto todos estamos no potencial da redenção, alguns por causa de seu
conhecimento da lei e outros fora da fé, provocada por causa os ensinamentos de Jesus.
O propósito desta discussão por Paul é mostrar que todos os que acreditam e, portanto, tem fé em Jesus,
mesmo que eles são ignorantes da lei, tornam-se iguais aos que viveram sob a lei durante toda a vida, por causa
do que a fé em acreditar que os ensinamentos de Jesus. Não só a fé que Jesus, o homem é o filho de Deus, mas
que o que Jesus ensinou é verdade.

A autoridade de Deus
, Mas se a nossa injustiça elogiar (recomendo como digno) a justiça de Deus, que diremos? Deus é
injusto quem toma vingança? (Falo como homem). Deus me livre: Então como serão Deus julgar o mundo?
Romanos 3:5-6
Novamente, por Paul, a pergunta é: "se aqueles que são injustos, elogiar ou estabelecer como dignos de
retidão, então, como isso se refletirá sobre quem é Deus e sua autoridade para julgar o homem?
A primeira coisa a ter em mente é que Deus é o criador e como tal é verdade; Portanto, a lei de Deus é a
verdade. Todas as outras questões relativas a justiça dos homens, portanto, devem ser provenientes de facto. É
este fato por Paul nos diz que todos os homens são mentirosos, pois só Deus tem a verdade e o homem só se
torna justo através da verdade de Deus. Homem não pode ser justo por suas próprias capacidades, mas apenas
por meio da obediência à palavra de Deus.

Lembre-se: Deus é o criador, e é por suas regras que ordena que o homem deve viver. Foi Deus
quem deu a definição para o que é certo e correto, e o que é errado e do mal. Para os homens a tentar estabelecer
o seu próprio conjunto de lugares de códigos morais-los em oposição a Deus. Como você pode adorar aquilo
que te opões?

Pecador ou Santo?
Se a verdade de Deus tem mais abundavam através da minha mentira a sua glória; porque ainda sou eu
também condenado como pecador? E não, pelo contrário, como ser relatado caluniosa, e como alguns afirmam
que fazemos, "Deixe-nos fazer o mal, que venha? Cuja condenação é só?" Romanos 3:7-8
Estes dois versículos, Paul revela seu propósito para escrever todos os itens acima. Paul tem sido
caluniado pelos judeus que dizem que ele é um blasfemador; Portanto, seu propósito é mostrar que não é ele
quem blasfemar o senhor mas quem difamar o nome de Paul.
Porque, se a verdade de Deus tem mais abundavam através da minha mentira a sua glória. Paul é a
pergunta, "se nas mentiras do homem, a verdade de Deus é mostrada mais plenamente e, portanto, aumenta a
glória de Deus e, em seguida, deixe-nos fazer o mal, para que venham?"
Se o cara quem é mal e pecaminoso, vivendo em pecado, revelam o contraste entre o mal do homem e a
justiça de Deus, em seguida, em fazer o mal que nós não revelar a glória de Deus. Se fazendo mal revelar a
glória de Deus, então deveria nem sempre nos envolvemos no mal e não na vida justa? Em fazer o mal nós não
mostram que a nossa condenação, portanto, é só?

Sob os versos de lei sem lei
o que então? Estamos melhor do que eles? Não, em nenhum sábio: para nós provamos antes tanto
judeus como gentios, que estão todos sob o pecado; Como está escrito, "não há justo, não, não um: não há
nenhum que understandeth não há nenhum que busca depois de Deus. Já foram todos embora daqui, estão
juntos tornam-se inúteis; Não há nada que faça o bem, não, não um. " Romanos 3:9-12
Paul, mais uma vez, responde sua própria pergunta. Em viver no mal, por não defender as leis de Deus
são os judeus então melhor do que os gentios? Não, em nenhum sábio: por que não há justo, nem um. Se os
judeus que têm a lei rejeitam a lei e vivem em injustiça, então eles não são melhores que os gentios que não têm
a lei, que não vivem na justiça. Não há diferença um do outro. Os dois igualmente vivem em injustiça.

Procurai diligentemente para mim
Paul diz outra coisa nos versículos acima, que sinto que é importante e precisa ser salientado. Não há
nenhum que understandeth não há nenhum que busca Deus. Você entende o que Paul está dizendo, não
apenas fazer os gentios que vivem sem o conhecimento da lei, nem eles procuram Deus. Os gentios acreditam

que não há ninguém a Deus, mas uma infinidade de deuses, portanto, eles não procuram o Deus da criação, pois
eles são inconscientes que ele existe.

Lembre-se: o que Deus diz-na seguir.
Eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) devem encontrar me
Provérbios 08:17
É uma coisa ser ignorantes da lei de Deus, mas falhar mesmo, procurar a verdade de Deus entrega-te à
morte eterna, para se você não conhece a Deus, a sua honra pessoal, a sua personalidade e seu caráter moral,
como você nunca vai aprender a amá-lo é duvidoso.
Isto é verdade para os gentios, bem como aqueles que se intitulam judeu e cristão; Você aceita a
interpretação das escrituras que outra pessoa lhe diz significa sem tomar o tempo e esforço para estudos e
pesquisas para saber a verdade por si mesmo. Em fazê-lo aceitar pela fé cega, que o que você está sendo disse é
a verdade, mas Satanás encontra-se, e ele se manifesta de muitas maneiras diferentes, somente no conhecimento
educado pode nunca perceber a verdade de Deus e assim ver mentiras de Satanás para as mentiras que eles são.

O poço do abismo
Sua garganta é um sepulcro aberto; com suas línguas, eles usaram engano; o veneno de víbora está nos
seus lábios: Romanos 03:13
Um "sepulcro" é outro nome para o túmulo, portanto, Paul está nos dizendo que aqueles que são
ignorantes da verdadeira palavra de Deus e nunca procurou Deus, falam mentiras e enganos, para si, bem como
os outros e assim enviar quem ouve e aceita essas mentiras como verdade para suas sepulturas eternas. Só em
saber a verdade de Deus existe a possibilidade de salvação e pela salvação eterna vida.
É interessante para mim que Paul usa a palavra "sepulcro", no mesmo tipo de referência que Jesus faz
em suas visões, dados que o Apóstolo João no livro do Apocalipse. Lá, Jesus se refere àqueles que saem do
poço do abismo, Apocalipse 9:1-3, onde o abismo é uma referência ou um simbolismo da boca de Satanás e as
mentiras que continuamente vomitam diante dele, e aqueles que saem do poço são aqueles enganados por
mentiras de Satanás. No exemplo acima, o Paul está usando o sepulcro ou grave como tendo o mesmo
significado, para viver na crença mentiras de que Satanás são verdade, deixa apenas o caminho para a sepultura
para você.
Cuja boca está cheia de maldição e amargura: seus pés são rápidos derramar sangue: destruição e
miséria estão em seus caminhos: o caminho da paz eles não saberiam: Romanos 03:13-17

No exemplo acima, você pode ver uma descrição desses tão cego por mentiras de Satanás, que trazem
guerra e miséria a terra?

Não há temor de Deus
Não há nenhum temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 03:18
Se você não sabe que há uma criação de Deus e que ele é seu criador, e ele ordena que você adorá-lo de
uma maneira muito específica, e então você sendo ignorante vai cair sem salvação. Ambos o judeu que não
condiz com a lei de Deus que eles conhecem a lei, e os gentios, que não conhece a lei, está cheio de injustiças e
não sei o caminho da paz, nem temem a ira de Deus, esta sendo verdadeira de ambos, tornando assim tanto,
igual as mentiras que vêm para a frente de suas bocas.
Se você acredita que você adora a Deus como ele comanda, então quando você faz guerra contra os
outros em nome de sua fé, então você não tem nenhum temor de Deus, para você que está com você.

Lembre-se: como já disse antes, a temer a Deus significa não ter medo de Deus, como alguém que
deseja fazer mal, neste contexto a palavra medo significa respeito, para ser no temor de Deus e toda a sua glória.
Se você é ignorante de quem Deus é, então, como você pode possivelmente ser no temor dele e, assim, dar-lhe
respeito.
, Agora sabemos que que coisas assim sempre a lei diz, diz-lhes que estão sob a lei: que cada boca pode
ser parada, e todo o mundo pode tornar-se culpado diante de Deus. Portanto pelas obras da lei lá serão
descarnado justificado aos seus olhos: para a lei é o conhecimento do pecado? Romanos 03:19-20
A lei (os dez mandamentos), é uma listagem do "Não matarás do" e como tal são uma lista daquilo que
constitui o pecado. Conhecendo a lei que sabe o que é pecado e através deste conhecimento, você pode saber
para segurar sua língua, cada boca pode ser parado e não falar mal. Por saber antecipadamente o pecado então
não sabe como não pecar? Em conhecer o pecado que não reflete que Deus vê todos os homens como sendo
cheio de pecado, que só nos contando que pecado é, por meio dos dez mandamentos, então seremos capazes
para não pecar, que é dizer, que Deus vê todos os homens como sendo culpado de pecado, e só através da
educar-do pecado podemos então evitar o pecado.

Manifesto de retidão de Deus sem lei
Mas agora manifesta-se a justiça de Deus sem a lei, (através de Jesus Cristo), sendo testemunhada pela
lei e pelos profetas; Romanos 03:21

Paul, em seguida, torna esta conclusão: mas agora manifesta-se a justiça de Deus, sem a lei, através dos
ensinamentos de Jesus para os gentios que não tinham a lei, é a justiça de Deus ainda se manifesta, mesmo sem
conhecimento prévio da lei. A palavra "manifestos" significa: limpar, para ver ou entender, mostrar
algo claramente e para ser revelado, isto é dizer, Paul é informando-nos que os mandamentos de Deus,
a lei de Deus, é feita clara do ensinamentos de Jesus Cristo. Tudo o que Jesus ensinou tem como base
fundamental os dez mandamentos, bem como todas que foi escrito pelos profetas antigos nos livros da Bíblia.
Há muitos cristãos que falei com que insistem que os dez mandamentos, que são a lei de Deus, foram
cumpridas ao ponto de tornando-os obsoletos, quando Jesus morreu na Cruz. O Paul é de fato dizer é que a lei
de Deus são, de fato, manifesto, ou feita compreensível ou feito pelos ensinamentos de Jesus. Ou nós podemos
aceitar a verdade como dado por Paul um profeta de Jesus ou podemos continuar a acreditar nas mentiras de
Satanás.
Mostrei na página web capítulos intitulados "ensinamentos de Jesus Cristo," que tudo o que Jesus
ensinou relacionada volta ao e está fundado sobre os dez mandamentos. Nos versos acima, Paul está nos
dizendo esta mesma coisa.

Um com Deus
Mesmo a justiça de Deus que é pela fé de Jesus Cristo a todos e sobre todos os que acreditam: pois não
há nenhuma diferença: Romanos 03:22
Os ensinamentos de Jesus baseia-se a lei de Deus, dando vários imperativos mais morais para além dos
listados nos últimos seis dos dez mandamentos. Através de ensinamentos de Jesus é o conhecimento da lei
trouxe à luz para aqueles que eram ignorantes da lei. Tome nota aqui que Paul está nos dizendo que não há
diferença entre os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus, ambos dão-em um guia moral pelo qual
Deus pretende que devemos viver nossas vidas, ambos revelam a personalidade, a honra e o caráter moral de
Deus e a todos aqueles que vivem suas vidas como ditadas pela moralidade de Deus. É desta forma que
podemos nos tornar um com Deus.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus; Romanos 03:23
Como Paul dito mais cedo, todos homem está em pecado, sejam eles judeu, cristão ou pagão.
Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus:
Romanos 03:24

Há muitos que pensam que a palavra "Justified" usado neste versículo é sinônimo de "Saved", mas não
é. A palavra "Justified" significa: tendo uma razão aceitável para a acção, ou, sendo aceitável ou
razoável nas circunstâncias. Em outras palavras, através de nosso entendimento dos ensinamentos de
Jesus, recebemos uma expectativa razoável de salvação, mas de nenhuma maneira que isso nos diz que nós
somos salvos com certeza.
A palavra "graça" também é incompreendida, significa: capacidade para tolerar, acomodar ou
perdoar pessoas. Portanto, a graça de Jesus refere-se à sua capacidade de perdoar os pecados do homem.
Para ser perdoado é sempre seguido após arrependimento.

Pedindo perdão
Se você não se vê como um pecador e ter realizado seus pecados depois arrepender-se ou se arrepender
de ter cometido os pecados, mas não então pedir a Deus para te perdoar, então Deus-Jesus não posso te perdoar.
Se você não pedir perdão, então como podem Deus dar perdão?

Lembre-se: quando você peca, você está sendo desrespeitoso de Deus. Deus é um ser moral e ele
quer que aqueles a quem ele criou, bem como ser moral. Quando você se envolver em atos pecaminosos, está
dizendo a Deus que você não concordar com sua moralidade. Desta forma você está dando o insulto a Deus. É
por esta razão que você deve primeiro pedir a Deus para perdoá-lo por seu insulto. Apenas em seu pedindo
perdão pode ser dado.

O que é pecado?
Tudo isso retorna para o que é um pecado. Os dez mandamentos é uma listagem do que Deus considera
pecados. Para se envolver em nenhuma dessas coisas listadas é ser pecador, que equivale a dizer que, se você é
ignorante dos dez mandamentos, então como você vai saber se você pecou ou não? Satanás não quer que
saibamos os dez mandamentos, que é por isso que ele mentiu para nós, dizendo-nos que os dez mandamentos
foram cumpridos por Jesus ao ponto de tornando-os obsoletos. Agora que você sabe a verdade, que caminho
você andará de agora em diante?
Quem Deus tem definido para ser a propiciação (para ganhar o favor de Deus) através da fé em seu
sangue, para declarar sua justiça para a remissão dos pecados que são passado, através da paciência de Deus;
Romanos 03:25

A palavra "propiciação" significa: para apaziguar ou reconciliar-me com alguém, para
trabalhar com opostos partes com o objetivo de trazê-los para um acordo ou reconciliação,
para obter suporte ou amizade costas.
O Paul está a dizer é que Deus quer trazer você, um pecador, volta do pecado para uma pessoa da justiça
e, assim, devolvê-lo para ser um com Deus, no entanto, você tem que querer isso também, e a escolha é sua.

Andar a pé
A palavra "paciência" é definido como: paciência, tolerância ou autocontrole. O que Paul está
dizendo é que, ao retirar-se do pecado e abraçar a justiça da moralidade de Deus você será então através da
paciência de Deus por causa de sua graça, perdoado, e através do perdão você será justificado na expectativa da
salvação. Mas como você pode ver, há um trabalho necessário de você. Antes de perdão pode ser dado você
deve primeiro se arrependerem de seus pecados e esforçar-se e trabalhar no sentido de manter-se livre do
pecado através da aprendizagem e mantendo a lei de Deus. Para simplesmente proclamar Jesus seu Salvador
através de suas palavras, não lhe dará perdão, você deve primeiro realizar o arrependimento de fato e atos e não
apenas em palavras.
Para declarar, eu, neste momento sua justiça: que ele tem sido e o justificador daquele que crê em
Jesus. Romanos 03:26
Em que todos os homens pecaram, aqueles que têm o direito e aqueles ignorantes da lei, e todas vieram
destituídos estão da glória de Deus; (moralidade), sendo justificados pelo amor de Jesus, através da redenção
dos ensinamentos de Jesus, que são o cumprimento da moralidade de Deus: quem Deus deu a Cruz, para trazer
em favor de Deus, através da fé na ressurreição por causa do sangue de Jesus, para declarar a justiça de Deus
para a remissão (limpeza) de pecados que foram no passado , através do amor de Deus.
Onde está a jactância? Não é de excluir. Por que lei? Das obras? Nay: mas pela lei da fé. Romanos
03:27
Onde então é alguém capaz de se gabar, que eles são salvos por causa da lei? Mesmo na lei você ficar
aquém da glória de Deus.
A palavra "fé" é definido como: crença, ou devoção a ou confiança em alguém ou algo,
especialmente sem provas lógicas. O Paul é, portanto, dizer é que mesmo aqueles não educado na lei de
Deus que abraçaram e mudaram sua própria moralidade após ouvir os ensinamentos de Jesus, fazem assim
porque eles acreditam que Jesus é Deus em carne e osso de um homem e como tal aquilo que Jesus ensina está

sendo ensinados por Deus e não um homem. Ter "fé" que Jesus é Deus e que, por causa de sua ressurreição da
morte, que nós também serão ressuscitados para a vida eterna se abraçar os ensinamentos de Jesus e fazer sua
moralidade nossa moralidade.

O Deus de todo homem
, Portanto, podemos concluir que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele é o Deus
somente dos judeus? É ele não também dos gentios? Sim, dos gentios também: romanos 03:28-29
Paul, em seguida, vem a outra conclusão. Nós não somos justificados pela lei, nem pelas obras ou por
suas ações, mas nós somos justificados pela fé nos ensinamentos de Jesus. Vendo há um só Deus, e ele há
nenhum outro e só ele criaram tudo o que é, portanto, ele é o Deus dos judeus e o Deus dos gentios, pois somos
todos da criação de Deus.
O que Paul está falando é a atitude ou a arrogância dos judeus que eles, por causa de ser educados sob a
lei, onde os filhos de Deus, e que todos os outros, os gentios, não tendo a lei, não poderiam, portanto, alcançar o
status de ser filhos de Deus, a menos que eles primeiro tomaram o tempo para aprender a lei.
O que Paul está dizendo que se trata de uma falsidade, que através de ensinamentos de Jesus e
abraçando o imperativo moral dada a nós por Jesus, que todos podemos nos tornar filhos de Deus.

Jesus estabelece a lei
Vendo é um Deus, que deve justificar a circuncisão, por fé e a incircuncisão por meio da fé. Então
fazemos anulada a lei pela fé? Deus me livre: Sim, estabelecemos a lei. Romanos 03:30-31
Paul então coloca outra questão. Em que há, mas um Deus e é ele quem vai justificar pela fé os da
circuncisão (os judeus) e aqueles não circuncidado, (os gentios), fazer nós então anule a lei pela fé? Deus me
livre: Sim, nós não anular a lei, mas estabelecer a lei .
Apenas por meio de conhecer a lei sabemos que o pecado, e só conhecendo pecado estamos então capaz
de evitar o pecado, por isso Jesus ensinou traços de morais não apenas adicionais além dos seis imperativos
morais listados nos dez mandamentos, mas Jesus também ensinou e expandidos em cinco dos seis imperativos
morais listados nos dez mandamentos.
A lei por si só não irá assegurar a redenção, mas combinada com fé nas promessas e ensinamentos feitos
por Jesus, bem como a ressurreição de Jesus, que eles fazem sobre redenção por nossas vidas dentro dos
parâmetros estabelecidos pela moralidade ensinada por Jesus.

Para conhecer a lei e ainda não têm a fé de Jesus, levará apenas a condenação. Para ter fé em Jesus, mas,
então, pecado por ignorância da lei, só levará a condenação. Apenas na fé de Jesus e abraçando a moralidade de
Deus (a lei) e dando a verdadeira e correta de adoração a Deus, será você justificado em redenção, os quais são
ensinados a nós os ensinamentos de Jesus.
Que Paul está dizendo aqui? Em ter a fé em Jesus, nós não anular ou processar a lei obsoleta, mas
podemos estabelecer a lei. Se você acredita que Jesus, no cumprimento da lei tornava obsoleto, então estas
palavras de Paul devem dissuadi-lo de tal crença errônea.
Paul está dizendo para fora que a lei não é obsoleta, mas trouxe a conclusão. Quando você traz algo à
conclusão não a deite fora, mas você então colocá-lo para usar. A lei é justificada por acreditar que Jesus
ressuscitou dentre os mortos. Tinha Jesus não ressuscitou, então para quê é a lei. É desta forma que Jesus
estabelece a lei como a ferramenta para a salvação, antes do advento de Cristo era apenas a ferramenta para
conhecer o pecado.

A parábola da cadeira
Dentre a forma mais fácil de ganhar a compreensão do que equivale a uma teologia abstrata, Jesus usou
parábolas, a dar uma explicação de algo já compreensível, que tem moral ou fé baseada simbolismos. Penso em
uma parábola que dá explicação sobre o conceito de ter algo cumprido.
Se você construir uma cadeira, mas parar seu trabalho antes de colocar o assento nele,
então a cadeira ainda não é totalmente uma cadeira, para seu propósito não for satisfeita.
Quando você colocar o assento na cadeira, em seguida, torna-se uma cadeira e pode ser usado
em sua maneira pretendida.
Isto é como os dez mandamentos, como eles são escritos são incompletos, e, portanto, não é capaz de ser
usado, como é o seu propósito, mas com os ensinamentos de Jesus, eles são trazidos para conclusão, tornandoos cumprir sua finalidade que é para nos mostrar quem é Deus, sua honra, personalidade e seu caráter moral.
Quando você diz que tem fé em Jesus, o que você deve entender é que você tem fé nos ensinamentos de
Jesus, e Jesus ensinou uma extensão da moralidade encontrada nos dez mandamentos, bem como um
aperfeiçoamento dos dez mandamentos próprios. Quando Jesus cumpriu as leis de Deus, ele pegou o que estava
incompleto e trouxe-os até a conclusão. É desta forma que a fé em Jesus traz o estabelecimento do significado
completo das leis.

Jesus levantou novamente para nossa
justificação
Abraão e a lei
o que diremos então que Abraão nosso pai, como referentes à carne, achou? para Abraham foram
justificadas por obras, do qual tem a glória; mas não diante de Deus. Para o que diz a escritura? Abraão creu
em Deus, e ele foi contado-lhe justiça. Agora a ele que opera é a recompensa não contada de graça, mas de
dívida? Romanos 4:1-4
Paul faz a pergunta, "considere Abraão nosso pai, como pertencentes a circuncisão da carne. Abraão foi
justificado por suas obras? Se ele foi, então sua glória foi de suas obras, mas não diante de Deus."
As Escrituras nos diz, no entanto, "Abraão creu nas promessas de Deus", e é que crença que foi
contabilizada por ele como a justiça, não por suas obras em manter a lei de Deus, para Abraão, quando Deus fez
o pacto com ele não sabia que a lei, portanto não poderia ter retidão de suas obras.
Foi através da fé em Deus, que foi provocada pela crença nas promessas de Deus, que Abraão é
manifesto na justiça.

Como Abraão creu
Mas a ele que opera não, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é contada como justiça.
Romanos 4:5
Mas para os que não são gerados na lei e, portanto, são ignorantes da lei, ainda acredita em Jesus e seus
ensinamentos, sua fé é contada para a justiça, embora eles tem feito não funciona nos termos da lei.

Como David acreditava
Mesmo como David describeth, também, a bem-aventurança do homem, a quem Deus culpa justiça sem
as obras. Dizendo, "abençoado cujas iniqüidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o
homem a quem o senhor jamais imputará pecado." Romanos 4:6-8

Paul, então, faz mais um argumento para apoiar o que ele está tentando explicar visto-um-via o rei
David. David escreveu: "bendito é o homem a quem Deus culpa justiça sem as obras". Então, isto dá suporte
para o que Paul está discutindo. Deus imputa a justiça, mesmo sem o benefício do conhecimento da lei.

Os crucificados com Jesus
Há outro argumento que pode ser dada em relação a este assunto, e que se relaciona com os outros dois
homens que foram crucificados ao lado de Jesus.
e dentre os malfeitores que foram enforcados blasfemava dele, dizendo: "Se tu ser o Cristo, salva a
mesmo e a nós." Mas respondendo o outro repreendeu-o, dizendo: "Dost não vós temem a Deus, vendo que sois
a mesma condenação? E nós na verdade com justiça; para recebermos a recompensa devida de nossas obras:
mas este homem não fez nada de errado. " E ele disse a Jesus, "Senhor, lembra de mim quando tu vens em
vosso reino." Lucas 23:39-42
Nestas palavras, desta vez sendo crucificada ao lado de Jesus revela sua crença de que Jesus é Deus em
carne e osso de um homem e pediu que Jesus se lembra dele quando ele Jesus entra em seu reino.
Primeiro é claro que, ao confessar a sua própria culpa, ele se arrependeu de seus pecados. Que este
homem também mostrou fé que Jesus é Deus, indicando que ele sabe que Jesus vai entrar em seu reino, o que
equivale a dizer que na Cruz este homem encontrou a fé.

"Este dia"
E Jesus disse-lhe. "Em verdade te digo, hoje tu serás no paraíso." Lucas 23:43
Porque este homem demonstrou fé e crença em Jesus, Jesus então diz-lhe que ele será com Jesus naquele
dia, quando o Reino de Deus é estabelecido sobre a terra que não ocorrerá até que Jesus retorne.
Praticamente todos a quem falei sobre as palavras, "hoje" aceitar que Jesus está dizendo a um homem
que ele vai estar com Jesus nesse mesmo dia, o que está a sugerir que o Reino de Deus é para ser estabelecido
nesse mesmo dia que Jesus é crucificado, no entanto, quando você usa as palavras gregas originais que o texto
original usado , o verdadeiro significado mostra através de.
Na exaustiva concordância de Strong a palavra grega usada é "Semeron", que é traduzido como "a
este dia." Quando você colocar isso em contexto do que o meu pedido de Jesus, que ele seja lembrado quando
Jesus entrar em seu reino, então, a resposta dada por Jesus é uma referência para o dia quando ele estabelecer o
Reino de Deus na terra. Portanto, o que Jesus está dizendo éeste dia", ou no dia que ele estabelece o seu reino,

este homem irá juntar-se Jesus no paraíso. Isto é apenas uma outra maneira que Satanás tem tentado promover
confusão quanto ao significado da Sagrada Escritura de Deus.
Vem esta bem-aventurança então sobre a circuncisão somente, ou sobre a incircuncisão também? Por
que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para justiça. Romanos 4:9
Paul, então, pede mais duas perguntas.
A bem-aventurança descrito pelo rei David vem em cima só quem tem o direito, ou vem para tanto
aqueles que têm o direito, bem como aqueles que não têm o direito?
Então Paul lembra-nos que Abraham foi considerado justo por Deus, de sua fé, antes de ele conhecer a
lei. Se Deus então abençoou Abraão, também abençoaria todos aqueles que vêm a Deus através da fé também.
É desta forma que nós que cremos em Cristo, são todos os filhos de Abraão, embora tenhamos sem laços de
sangue com ele.

Justifica-se na fé
Gostaria de mostrar-lhe, todos os que Paul tem escrito para este ponto oferece suporte a isso, mas que
você pode ser justificado pela fé, que é apenas o primeiro passo, isto não significa que você vai saber de
salvação. Uma vez que Abraão tornou-se justificado por Deus, ele era então exigido por meio do convênio
primeiro dar adoração a Deus como os mandamentos de Deus, foi o estabelecimento da lei, que continuou
Abraham na glória de Deus.
Abraão foi justificado, mas que por si só não garante a salvação. Só depois de Abraham mantidos ao pé
da letra, do pacto foi ele então deu salvação. Se você lembrar, depois de fazer o pacto com Deus, Abraham foi
testado por Deus em várias ocasiões, o mais memorável é quando Deus diz a Abraão para sacrificar seu filho
mais amado. Em nós são mostrados a magnitude de Abrahams amor de Deus, foi nesse show de amar Deus com
todo coração, alma e mente que segurado Abrahams lugar no céu e também revela obediência Abrahams ao
comando de Deus e não apenas pela fé, mas por suas ações.

Como Jesus ensinou
Pense assim: quando você através da crença nas promessas de Jesus, tornam-se justificado no potencial
de salvação, somente ao abraçar os ensinamentos de Jesus, e passando por um "renascimento" em caráter moral,
por viver a sua vida dentro dos parâmetros desses ensinamentos, você realmente terá salvação.

Está escrito: "muitos serão escolhidos, mas apenas alguns serão tomadas." Isso pode ser entendido
para dizer, que embora Deus vão julgar você justifica-se para receber a salvação, assim escolheu, apenas alguns
desses então considerado realmente fará o esforço necessário deles para ser dada a salvação.

Abraão antes de circuncisão
, Como era então reconhecida? Quando estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na
circuncisão, mas na incircuncisão. Romanos 04:10
O assunto é a aquisição da justiça por Abraão. Paul pede, "quando então Abraão recebeu a justiça? Foi
Abraão circuncidado quando foi abençoado por Deus, ou Deus fizeram estender sua bênção antes de Abraham
tinha sido circuncidado? Que é outra maneira de dizer, que Abraham tinha o conhecimento da lei antes que
Deus abençoou ele ou foi que ele abençoado primeiro e depois recebem a lei?
Quando Abraão passou o ato de ter ele mesmo circuncidado que foi seu ato ou trabalho de manter a lei
de Deus. Este acto ocorreu antes ou depois de Deus aceitou a fé de Abraão para justiça?
e recebeu o sinal da circuncisão, um selo da Justiça da fé que ele tinha ainda ser circuncidado: que ele
pode ser o pai de todos os que acreditam que, embora eles não ser circuncidado; essa justiça pode imputarlhes também: E o pai da circuncisão para os que não são da circuncisão apenas, mas que também andam nos
passos de que a fé de Abraão, nosso pai , que ele tinha sendo ainda incircunciso. Romanos 04:11-12
Paul, em seguida, responde essa pergunta. Abraão recebeu a bênção de Deus, antes que ele recebesse a
lei. O sinal da circuncisão do prepúcio era um símbolo como um selo da sua justiça e do contrato (Pacto) que
ele fez com Deus, que veio depois que Deus já tinham abençoado-lo.

Semente de Abraão
Há uma outra coisa que Paul está dizendo aqui que dá suporte a coisa que eu tenho dito desde o início;
"e o pai da circuncisão para os que não são da circuncisão só." O que estas palavras estão me dizendo é que
Paul considera pai Abraham a todos que têm fé em Deus, Jesus, que é outra maneira de dizer que a "Semente
de Abraão" não se refere ao sangue descendentes de Abraão apenas, mas a todos quem através da crença nas
promessas de Deus, são também da semente de Abraão.

Por exemplo: Eu acredito na promessa de ressurreição para a vida eterna, e porque eu acredito, eu
sou da semente de Abraão, Considerando que existem vários judeus, (saduceus), que são descendentes de

sangue de Abraão que não acredita na ressurreição, portanto, mesmo que eles são descendentes de sangue, eles
não são da semente de Abraão, neste contexto.
Para a promessa, que ele deveria ser o herdeiro do mundo, foi não a Abraão, ou à sua descendência,
através da lei, mas a justiça da fé. Romanos 04:13
Portanto, a promessa de Deus que Abraão era para ser o herdeiro do mundo veio antes de Abraham
recebeu a lei. Foi a fé de Abraão que Deus fez do pai do mundo, esses dois dos judeus e do gentio. Foi na sua
aceitação e a manutenção da lei de Deus que ele selou a glória de Deus.

Um reino de sacerdotes
Isto traz para casa um mal-entendido dos judeus e sua finalidade sob Deus. Deus tinha dito que os
descendentes de Jacó que estavam a ser um reino de sacerdotes, Êxodo 19:5 , no entanto, nunca conseguiram
esse status elevado.
O que é que é um padre? É alguém que prega o evangelho não é um padre? Então não é correto ser um
reino do sacerdote que Deus pretendia que a totalidade dos povos da terra estava a ter Santo Evangelho de Deus
pregado a eles pelos judeus.
Naturalmente isto não aconteceu, para os judeus, decididos, em sua arrogância que eles eram as únicas
pessoas que podem ou devem ser os filhos de Deus, então eles fechados e não atacaram na promoção das leis de
Deus para outras pessoas. Se você não fosse um judeu nascido ou casou-se com a casa de um judeu não poderia
ser um judeu. É essa arrogância que os impedia de cumprir o seu papel como sendo um reino de sacerdotes.

Nenhuma lei, nenhum pecado
Para se eles que são da lei ser herdeiros, fé é feita nula, e a promessa feita de nenhum efeito: porque a
lei opera a ira: para onde a lei não é, não há nenhuma transgressão. Romanos 04:14-15
Pense nisso como se Deus tiveram nunca disse, "não furtarás." Se Deus não nos tiveram dito que roubar
é pecado, então não seria um pecado, e roubar seria moral aceitável. Em que Deus deram bênção a Abraão antes
que ele recebeu a lei, então assim para fazer outros recebem bênção através da fé na crença na promessa e não
nas obras da lei. No entanto, como Abraham também precisava para continuar em sua fé, dando a obediência à
lei de Deus, assim também aqueles que acreditam nos ensinamentos de Jesus, que tem que aceitar e manter as
moralidades que nos foi ensinadas por Jesus.

Graça através da fé também
Portanto é de fé, que é pela graça; para o fim a promessa pode ter a certeza de todas as sementes; não
para que só que é da lei, mas que também que é da fé de Abraão, quem é o pai de todos nós. Romanos 04:16
Paul, então, faz a conclusão. É pela fé e não só a lei que a justiça na graça pode ser obtida. A fé de
Abraão é a confiança na palavra de Deus como sendo a verdade, e que quando Deus faz uma promessa, ele vai
cumprir essa promessa. No entanto é mais do que apenas as promessas. É que Abraão aceita a palavra de Deus
como verdade além de tudo o mais. Para você e para mim, nós também deve aceitar que o que Deus falou é
verdade e se alguma outra coisa escrita não no Santo Evangelho não é a palavra de Deus e deve primeiro ser
dado apoio pela escritura, antes de você aceita isso como verdade.
Se Deus falou, se na Bíblia, Deus falou, é a verdade. Se Deus não falou isso, você não vai
encontrar isso na Bíblia, se Deus não falou, então é uma mentira.
Para você aceitar algo não falada por Deus como verdade é aceitar mentiras de Satanás como verdade,
que é considerar a verdade de Deus como a mentira. Fazendo isso você removerá da justiça. A única maneira de
você saber que se é falada por Deus é para você a buscar a Deus diligentemente, através de estudo, pesquisa e
na oração que Deus lhe dar direção e compreensão em seu estudo e na sua vida.
Como está escrito, "Eu fiz te um pai de muitas nações," antes dele, quem ele acreditava, mesmo Deus,
que vivifica os mortos e chama as coisas que não como se fossem. Quem contra esperança acreditava na
esperança, que ele pode tornar-se pai de muitas nações, de acordo com o que foi dito, assim será tua
descendência. Romanos 04:17-18
Deus disse a Abraão que se você acredita em mim e dar adoração a mim, como eu instruí-lo para, então
eu farei você pai de muitas nações. Parte do que adoração é a crença de que a palavra de Deus é verdade e a
confiança na palavra de Deus, é justo. Todos aqueles que, como no tipo a Abraão, acredita em palavra de Deus
também será justificada na justiça.
e não sendo fraco na fé, considerava que não ele próprio corpo agora está morto, quando ele tinha
cerca de cem anos de idade, nem ainda o amortecimento do ventre de Sarah: Ele cambaleou não na promessa
de Deus através da incredulidade; mas era forte na fé, dando glória a Deus; e ser plenamente persuadido de
que, o que ele (Deus) tinha prometido, ele (Deus) era capaz também de realizar. E lá ele foi imputado a ele por
causa da justiça. 4:1922 romanos

Abraão creu em Deus, quando Deus disse a ele que, através de Sarah, ele teria um filho. Apesar de
Abraão era 100 e Sarah foi 90 quando nasceu Isaac, Abraão creu a palavra de Deus e na crença de que ele
tornou-se justificadas através da fé.
Agora não foi escrito por causa dele sozinha, que ele foi imputado a ele; mas para nós também, para
quem ele será imputado, se cremos naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dos mortos; que foi entregue
por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 04:23-25
Como Abraão foi justificado em sua fé na palavra de Deus, nós também justificam a verdade que Jesus é
o Messias e como o filho de Deus é Deus em carne e osso de um homem. Através dessa fé, você será justificado
na justiça.

Dois ingredientes para a salvação
Como eu tentei deixar claro antes, no entanto, embora você pode ser escolhido por causa de sua fé em
Jesus, sendo justificados não significa automaticamente que serão resgatadas. A justiça vem da fé, mas a
redenção vem da obediência a palavra e a lei de Deus.
Para ser ignorante do que é preciso estar em pecado e então você cometer pecado, irá levá-lo do
caminho da retidão e para o caminho do julgamento. Aqueles que andam na retidão não serão julgados. Aqueles
que são ressuscitados para as nuvens com Jesus durante o arrebatamento não vão saber o julgamento, para
apenas aqueles que são justos na fé e livre de seus pecados já que recuperará por suas próprias vidas. O que
estou tentando deixar claro é que existem dois ingredientes para a salvação, ter fé em Jesus em sua crença de
que ele é Deus em carne e osso de um homem e aceitação dos ensinamentos de Jesus e a moralidade de
Deus fazendo sua moralidade .
Neste capítulo, sinto que deixei claro desde os escritos de Paul, que isso é verdade. Paul, à sua maneira,
tem defendido esta mesma coisa. Espero que minha explicação de que Paul escreveu é compreensível para você
e traz o conhecimento e a verdade disso.
Para receber a salvação, você precisa fé na crença da palavra de Deus como sendo a verdade, assim
como o ato de manter e viver pela moralidade (lei) de Deus.

