Працях Paul
Глава 2
Як Бог команди ми поклоняємося йому
У цій главі під назвою писаннях Paul, але перш ніж ми досліджуємо, написана Paul, я відчуваю,
що необхідно відзначити основні інструкції, Бога про те, як дати вірно і правильний поклоніння йому.
Тепер же, Ізраїлю, статути а для судових рішень, які я навчаю вас, для їх, що ви може жити і
йти і володіють землі, яку Господь, Бог ваших батьків дає вам робити. Ви не повинен додати до:
слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього, що ye може дотримуватися
заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:1-2
Частина вище два вірші, які вказують і підкреслив, що лежать в основі розуміння, як Бог команд,
що ми дати поклоніння йому. Ці слова є каже, що є що, вже сказав Бог нас як дати поклоніння і як
досягти праведності.
Те, що Бог сказав: не досконалий і необхідно без змін і внесення змін. Бог виходить прямо і
говорить нам: "я дав вам все, що вам потрібно знати про те, як я наказую, що ви живете ваше життя і
дати поклоніння для мене. Це знаходиться в десяти заповідей а у вчення Ісуса Христа. Не збільшення на
все, що я дав вам або віднімання від неї, якщо те, що я дав вам іще не був досконалим, я не дав би він
вам." Це не фактичний цитата з Богом, але його наміри світить через так само.
Бог сказав: "шість день я створив небо і земля, потім сьомого дня я відпочив. Тому що я відпочив
і сьомого дня, Нехай святиться сьомого дня і освячена сьомого дня,"(буття 2:2-3), таким
чином,"Пам'ятайте, сьомого дня, щоб святити його. За шість днів ви повинні зробити вашу роботу, а
сьомий день є СУБОТНІЙ з ЛОРДА ваш Бог у ньому ви робити ніякої роботи." (Вихід 20:10-11)
У вище цитати з книги буття і вихід це дуже ясно, що Божа підказав нам, що сьомий день – по
суті його день відпочинку. Коли потім у вас хтось (антихриста), прийти і сказати вам, що лордів день
відпочинку в перший день тижня, ви можете легко побачити брехня. Те, що анти Христос зробив
ігнорувати те, що Бог сказав і замінений, що сатана хоче, щоб прийняти і вірити. Це таким чином, що
сатана має змінилася, змінені або змінені слово Боже.

Маючи це на увазі, я відчуваю, що настав час, щоб викласти ядро речі, які необхідно вірно і
правильний поклоніння Богу.
Ісус говорить нам, що це найбільша заповідь з усіх.
Любов Бога з вашого серця, душі і розуму. В уроки я дав велика дискусія про те, що це означає і
вимагає від вас. Я пропоную вам туди повернутися і перечитав його, якщо ви не впевнені. Одним
словом Ісуса цитуючи те, що написані Moses в книгу Второзаконня, які можуть бути зведені в наступні
вірші.

Дорогу для Господа
І тепер, Ізраїль, що відкрилося, Господь, Бог твій вимагають тебе, але боятися Господа, Бога
твого, ходити на всіх дорогах своїхі любити його і служити Господу Бога твого всім серцем твоїм і
всією душею своєю, щоб дотримуватися заповіді Господа і його статуї, що я наказую тобі цього дня
назавжди твій. Deuteronomy10:12-13

Боятися Бога
"Страх" Бога не означає, боятися Бога, але, щоб показати йому, з великою повагою і поваги.
Бога Отця вашого, гарне, хто показує вам нічого, але його любов, все, що він просить у відповідь що вам
показати вашу любов до нього. Це проявляється у слухняності до його заповідей.

Прогулянка на шляху до Бога
Що означає ходити на всіх дорогах своїх? "Шляхи Божому," має справу з його особистості,
Кодекс честі і його морального характеру. Ці визначені в десять заповідь, і ці моральний імператив вчив
нас Ісус. Бог говорить нам, як він є, моральні та праведний в усьому.

Те, що Бог вимагає від нас
Те, що Moses говорив у вище віршах? "Якщо ви хочете, щоб дати поклоніння Богові потім дані є
те, що він вимагає від нас." Він не каже, що Бог очікує, що ці речі з нас, або те, що Бог сподівається ці
речі з нами, але що він вимагає ці речі з нас.
Слово "вимагає" визначається як: мати щось як обов'язкову пере
думову або наполягають на тому, що ми робимо щось.

Так що тоді це "Щось" що Бог потребує вас і мене? На те, що це те, що Бог має вже прописано нам
знайти в десять заповідей і вчення Ісуса Христа.
Маючи це на увазі, може бути ви можете таким чином зрозуміти, чому те, що Бог вимагає від
нас що які він називає його "заповіді." Можливо тепер ви можете побачити те, що я маю на увазі, коли я
кажу, що ви повинні дати поклоніння Богу точно так, як він наказує, не як вашого задоволення.
Що таке, що те, що Бог має прописано? Ми повинні дотримуватися заповіді Господа і його
статуї. Заповіді Господні Десять заповідей, і з цих бути виконані або залучені до завершення Ісус, вони
включають в себе моральний імператив, що Ісус навчав, а також.

Тяжкий вовків
Ви пам'ятаєте, як Paul попереджали проти "Тяжкий вовків" що б у вас? Наступні вірші дасть
засіб, що всі ми можемо використовувати визнати і тому відвести ці вовків.
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Тепер, коли ви знаєте, як Бог команд, що він буде обожнював, вам тільки потрібно зробити, як
він наказує і життя вічне твоя; завантажуючи вміст помилкові доктрини у вигляді традиції і митниці.
Слово Боже є істиною, якщо ви вважаєте, що чи практики і звичаями, які ви тримаєте не підтримується
слова Божого, то вони є помилковими, і ви повинні відмовитися від них, інше ви падіння від благодаті і
вашого поклоніння буде марно.

Як молитися
Пам'ятайте: Бог каже нам покласти інших Бога, перед ним, молитися, тільки йому і не
дати молитви або поклоніння ідолам божкам, які є як статуї, живопису, скульптури, але це також
включає в себе надання молитва повинна Saints як пропонованих Римської церкви та інших. Молитися
тільки на творіння Бога, інше ви даєте поклоніння іншим богам.

Ісус дає інструкції
, Але ти, коли ти молишся, увійди, ти маєш твої двері і, молитися помолися Отцеві, що в таїні;
і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі відкрито. Matthew 6:6

У вище віршах він не говорить нам, коли ми закрили двері на шафі, потім включити світло, ні,
він говорить нам, вступити в темному місці, де ви можете нічого не бачу і потім молитися Богу. У те, що
так то волі, маючи різьби образ допомогти у своїх молитвах якщо це занадто темно, щоб бачити їх?
Роби, як Бог команд, не як традиція або custom інформує про вас за ці способи, в якому сатана обманює
нас.
Створення Бог дав команди про те, як він покликаний бути поклонялися. Для вас на поклоніння в
будь-якому випадку, не рятує вас від поклоніння Бог створення до поклоніння Богу ваших власних
створення, помилкові Бога і поклоніння, що це марно. Тільки Бог створення має нагороди для тих, хто
любить його, поклоніння помилково, щоб заборонити отримання ці нагород.

Paul в подорож до Єрусалиму
І на наступний день ми, що були компанії Paul, відійшов і прийшли до Кесарії: та ми вступили в
будинку Філіп Євангеліст, який був одним з семи; і abode з ним. Та ж людина мала чотирьох дочок, дів,
який пророкувати. Акти 21:8-9
Від вище формулювання, вона пропонує мені що цих сторінках, в книзі діянь, було не написані
Paul, але хтось ще не визначені. Мати такі глибоких знань про діяльність повинна мати необхідні, що
автора цих слів входив до складу групи, які подорожували з Paul й Варнави Paul.

Пророк Agabus
І як ми там зволікав багато днів, зійшов з Юдеї пророка, названий Agabus. І коли він прийшов до
нас, взявши Paul з квітковим малюнком, обов'язково власні руки і за ноги і сказав: "Так говорить Духом
Святим,"Так євреїв в Єрусалимі зв'яжете людині, що owneth цього пояса і повинні доставити йому в
руки язичників." І коли ми чули ці речі, і ми і вони з того місця, благав його (Paul) не їхати до Єрусалиму.
Акти 21:10-12
Очевидно цього пророка, Agabus, отримав попередження від Бога, що він відмовляв Paul
продовжити свою подорож в Єрусалим. Так що ви будете знати "язичників" що говорив тут не ті, хто
були перетворені до Христа, але тих, римляни, які панувати над землі Ізраїль. Це до римлян, що Agabus
попереджає, що євреї перевернеться Paul. Наскільки я розумію, що тільки римська влада може законно
виконують смертний вирок. Ось чому Ісус був переданий до римлян для його виконання, коли я не
сумніваюся, що старші храму було б більш ніж щасливі роблять самі. Так було; Проте, що багато були
занедбані камінням до смерті за храм магістратів, без надання їм до римлян, Stephen будучи одного

такого виконання. Незважаючи на те, що для цього є незаконним, і тих, що відповідає загрожувало
покарання від цього римська влада, я впевнений, що багато римських адміністратори виглядала іншим
способом, а не розпалити громадян проти Риму більше ніж це вже було.
Потім Paul відповів: "що означає ви плакати і розірвати моє серце, я готовий не прив'язувати
тільки, а й померти в Єрусалимі для імені Господа Ісуса." І коли він б не вмовити, ми перестали,
кажучи: "зробити волі Господа". А після тих днів ми взяв наші коляски і до Єрусалиму подався. Дії,
21:13-15
Як ви можете бачити, Paul є ігноруючи попередження від Бога. Для мене це проблематично.
Коли Бог говорить це праведниками, що ми діяти за його словом. Що Paul ігнорує пророком Бога, і його
попередження, показує мені Paul здатний помилка і доведеться відповідати за його гріх в деякій точці.

Paul, другий аудиторії з старшими
І ми вийшли до Єрусалиму, браття отримав нас з радістю. І день після Paul подався разом з
нами James; і всі старші були присутні. І коли він повинен був вітав їх, він заявив, зокрема які речі Бог
мав як приклад серед язичників його (Paul) Міністерства. Акти 21:17-19
Це ще раз складання старші James, сидячи в якості старшого старший. Ще раз Paul дає рахунку
свою діяльність в його подорожей серед язичників.
, І коли вони почули це, вони прославив Господа і сказав йому: "ти бачиш, брат, скільки тисяч
євреїв там є яких вірять; і вони все Ревний закону": діє 21:20
Після того, як Paul дав його рахунку, присутніх дати славу Богу. Це вони роблять, тому що це не
Paul, що має будь-якої влади про свою власну перетвореному тих, які були перетворені, але те, що Бог в
його милості дозволило серця тих, хто так перетворюються на побачити Божої істини в словах,
розмовною Paul.

Paul дається попередження
Після цього James й старші дати попередження Paul. «Ти бачиш, брат, скільки тисяч євреїв, є
що вірують; і вони все Ревний закону."
І вони були інформовані про тебе, що ти teachest всіх євреїв які є серед язичників покину Moses,
кажуть, що вони повинні не робити обрізання своїх дітей, ні ходити після митного. Що саме тому?
Безліч повинні потребує зібратися разом,: бо вони будуть чути, що ти прийшов ти. Акти 21:21-22

Це застереження – це; Paul проповідує язичників, що вони повинні має їх foreskins, обрізання, як і
євреїв, для того, щоб вступити в братство Христа. Це звичайно всупереч між Богом і Авраам складеного
заповіту, і через Авраамові, Ісакові, Яків та Moses і що ці євреї є Ревний підтримали цей аспект закону.
Очевидно Paul також є проповідь, що звичаї та традиції espoused старійшин храму знаходяться в
про помилку, яке показується в словах: ні ходити після митного.
Євреї усвідомлюють, що Paul має проповідував, що язичники не повинні йти після митного
храму, як Ісус також проповідував. James й старші дати подальші попередження, що тих, хто в
Єрусалимі були повідомлені про Paul, говорить, і що якщо він проявить себе в Єрусалимі Він ризикує
гнів євреїв, навіть ті, які до сих пір не перетворено на Христа, але яким близько до перетворення. Ці
євреїв до сих пір до розуміємо, що слово Боже Верховний над митного храму і так все ще залишаються
Ревний вікових старої митниці.
Це зробити тому що ми сказати тобі: у нас є чотири чоловіки, які мають обітницю на них; Їх
прийняти, очищають самого себе з ними і бути на звинувачення з ними, що вони можуть голити
голову: і все, що можуть знати, що ті речі, про що вони були поінформовані про тебе, є не; але що
також ти живеш впорядкованого і keepest, законом. Актів 21:23-24
Paul подальшого дає поради James й інші старші він повинні голити голову і пройти через процес
очищення, в надії, що коли люди бачать це вони будуть менше шансів вилити свій гнів на нього, в тому,
що він займався в цьому упокорити процес виявлення його мовчазна згода до звичаїв і традицій.

Проповідь проти помилкових митниці
Як зворушливо поган, якої віримо, ми писали і прийшли до висновку, що вони спостерігають
такого поняття, зберегти тільки, щоб вони тримали себе від речей, які запропонували ідолам і від
крові і від задушив і від розпусти. Діє 21:25
Я припускаю, що це James мовця старших коли він далі розповідає Paul, "Щодо язичники, хто
вірить," або тих, хто перетворено, James дає підтвердження, що вони насправді сказали що звичаїв і
традицій храму тільки ці чотири підтримали як частину церкви Христа;
Не їдять нічого, що була запропонована ідолам жертву. Це стосується, в другий заповідь.
Не пити кров будь-якої тварини. Це було дано Богом, коли він дав перелік тих тварин, які було
дозволено вживати в їжу і ті, які були заборонені.

Не Їжте м'яса звір, який був задушив. Це також було дано, коли Бог дав лістинг тварин.
Не займатися розпусти. Вони є Сьомого заповідь як один з аспектів перелюб. Ці заборон є
залишаються в силі сьогодні для всіх, хто хотів би поклоніння Богові, як він наказує.
Старші церкви Христа також є потурання, Paul в проповіді, звернених до Христа не потрібно
мати їх foreskins обрізаний.

Paul, очищення
Потім Paul взяв чоловіків, а наступного дня очищення себе з ними вступили в храмі, для
позначення досягненням днів очищення, поки що жертвоприношення мають отримати за кожного з
них. Діє 21:26
Очевидно, Paul приймає поради James і старші і разом із чотирма іншими чоловіками ставить
себе через процес очищення.
І коли сім днів були майже закінчився, євреїв, які були Азії, вони його вгледіли у храмі, сколихнули
весь народ і покладав руки на нього, кричати, чоловіки Ізраїлю, допомогти: це людина, яка teacheth всім
людям повсюди проти людей і закон і це місце: і далі підноситься греки також в храм і хто має
забруднені цієї святині, бо вони бачили раніше з ним в місті Трохима лишив Ефеської, кого вони нібито
Paul привіз в храмі. Акти 21:27-29
Як ви можете бачити, процес очищення не впливало на скільки Юдейський хотів мати місця Paul.
Деякі євреїв бачив Paul в компанії греків, які не були єврей і передбачається, що Paul привезли їх в храм
з ним, хоча немає ніяких вказівок, що він мав.

, Зверніть увагу: Те, що ви можете взяти до уваги, в цей час, євреїв, які увірували в Христі
все ще утримуються храм був Святе місце як зробив євреїв не перетворено. В тому, що храм був
побудований з метою прихід Месії, в якому він б уже сидіти на троні. Так з урахуванням цього, храм
представлені Святому місці. З євреїв відмова від Ісуса Однак, мета храму в церкви Христа було
видалено. В даний час Проте, месіанських євреїв провести ще храму як Святому місці. Я пропоную, що
Храм мав стати настільки забруднюється сатани помилкових Євангелії, храми обійми проти Бога
звичаїв і традицій, що він мав немає святості, залишили в ньому в очах Бога, і тому їх храм має не
Святий значення до поточного дня християн.

Paul протистоїть євреїв
Всі міста був перенесений і люди побіг разом: і взяли вони Paul і звертає його з храму: і негайно
були замкнені двері. І як вони пішли вбити його, звістку прийшли до тисяцький групи, що увесь
Єрусалим в бурю обурення. Хто відразу взяв солдатів і сотників і побіг їм: і коли вони побачили
тисяцький і солдати, вони залишили побиття Paul. Акти 21:30-32
Вище Paul простягається від храму розлючений натовп, і один раз за мурами храм, він є побили
натовп.
Тоді тисяцький прийшов поблизу і взяли його і наказав йому бути пов'язаними з двома
ланцюгами; і зажадав, хто він такий, і те, що він робив. Діє 21:33
Тисяцький римських гвардії було Paul поміщений в ланцюги, потім запитав людей як це було, що
Paul зробив викликають бунт відбуваються.
І деякі закричав, одне, інший, серед безлічі: і коли він не може знати визначеність для метушні,
він наказав йому (Paul), щоб бути перевезені в замку. І коли він прийшов на сходах, так було, що він був
Борне солдатів для насильства народу. Для безліч народу поспішили за, плакати, "Away з ним". Акти
21:34-36
З усіма кричав і кричав народу тисяцький не вдалося визначити злочину, які чинили Paul. Тому
він мав Paul здійснюється в замку. Саме тому, що Paul був побив так сильно, що він не вдалося
піднятися сходи, що ведуть до замку, тому він був перевозяться солдати. Весь цей час люди як і раніше
кричати Paul до смерті.
І як Paul було поводу в замок, сказав він до тисяцький, "може я говорю з тобою?" Хто сказав,
що "Можеш ти говориш по-грецькому?" Мистецтво не ти що Єгипетський, який до цих днів створив
шум і leddest в пустині чотири тисячі людей, що вбивць? Акти 21:37-38
Очевидно, було попередніх громадських спалах, і тисяцький передбачається, Paul відповідав за
що інцидент, як добре. Також з'ясовується, що капітан був здивований, що Paul розмовляли грецькою,
бачачи, що Він припустив він, хто викликав обурення перед був Єгипетський.
Але Paul, сказав: "я людина, котрий є євреєм Тарський, місто в Кілікії і громадянин не
означають місто: і я молю тебе, дозволь мені говорити народові. Діє 21:39

Paul приступає до пояснити капітану, хто і що він а потім запитує дозволу говорити людям. Я
можу тільки припустити, що він був нехай після за натовп так швидко що не надається час говорити
перед. З безпекою капітан і його солдати Paul потім могли б зробити його справі людям, якщо вони б,
але слухати.

Paul свідчить до свого звернення до Христа
У минулому я дав скаргу, що розділ і вірш нумерацію системи, що використовуються в сучасних
Біблій втручатись і кілька разів розпалася одна думка або піддати неналежним чином, це, то є одним з
тих випадків. Як ви можете бачити, глава 21 закінчується, хоча темою, яка йде мова про не в край. Це
розуміння додає доказ, коли навчався письма для вмісту, не зважає на нумерацію віршів, як я вже не.
Щось, що представляють інтерес, ви можете мати на увазі, що ці вірші проступають. Paul володіє
більш ніж однією мовою, який говорить нам, що він є освічених набагато більше, ніж середня людина
під час цей момент в історії. Це, щоб показати, чому так багато книг Нового Завіту були написані Paul.
І він дав йому ліцензії, Paul стояв на сходах і покликав з боку до народу. І коли там було зроблено
великий мовчання, він їм говорив мовою іврит, кажучи. Діє 21:40
"Чоловіків, браття і батьків, послухайте мій захист, що я роблю зараз вам." Дії 22:1
, І коли вони почули, що він говорив мовою Іврит з ними, вони мовчав на більше: і він говорить: "я
Поправді чоловік, якого я єврей, народився в ТАРС місто в Кілікії, але виховувалися в це місто біля ніг
Гамаліїл і вчити на досконалої подобу закону батьків і не був Ревний до Бога, як ви всі. І я переслідував
був таким чином до смерті, обов'язковими і доставки в в'язниці чоловіків і жінок. А також
первосвященик Родіть мені свідок і всі маєток старших: від якого також я отримав листи до братів
та йшов до Дамаску, щоб принести їм, які були там пов'язані до Єрусалиму, для повинен бути
покараний. Акти 22:2-5
Paul дає Коротка біографія його життя, спочатку як працівник храм старійшин і його
переслідування послідовниками Христа.
І сталося, що, як я зробив мою поїздку і був прийти майже до Дамаску близько полудня, раптом
там світне з неба, велике світло навколо мене. І я впала до нуля і почув голос, сказав мені: "Saul, Saul,
чому ти persecutest мене?" І я відповів, "хто ти, Господи?" І сказав він до мене: "я Ісус з Назарета, ким
ти persecutest. І ті, що були зі мною дійсно побачив світ і боялися; але вони почули не Голос кличе: що
говорив зі мною. І я сказав: "що робити мені, Господа?" І промовив Господь до мене, "виникають і йти

в Дамаску; і там він повинен бути сказав тобі, що всі речі, які здійснюють спеціально призначені для
тебе робити" Акти 22:6-10
І коли я не міг бачити на славу, про світло, будучи на чолі з боку з них, які були зі мною, я
прийшов у Дамаску. Один Ананія, побожний чоловік відповідно до закону, маючи хороший доповідь, усіх
євреїв, що сидів там, прийшов до мене і стояв і сказав мені, "брат Саул, отримувати Отче». І тієї
години, я подивився на нього. Акти 22:11-13
І він сказав: "Бог наші засновники вибрав тебе, щоб ти впорядкував знати заповіт і бачити, що
тільки один і впорядкував почути голос уст своїх, бо Ти станеш його свідок всім людям про те, що ти
бачив і чув. А тепер чому tarriest ти? Виникають, хреститися і змити твої гріхи, називаючи ім'я
Господа." Акти 22:14-16
І сталося, що, коли я був прийти знову до Єрусалиму, навіть у той час як я молився у храмі, я
була в трансі; І побачив, як він сказав мені: "проливати і Піди швидко з Єрусалиму: бо вони не
отримають твій свідчень відносно мене." І я сказав: "Господи, вони знають, що у в'язницю і били в
кожному синагога що ввірували в тебе: І коли пролити кров твою мученика Stephen, я також був
стоячи за і погоджуватися до його смерті і всі одягу з них, які вбили його. Акти 22:17-20
І сказав він до мене: "відправлення: бо я пошлю тебе далеко звідси до поган." І вони дали йому
аудиторії до цього слова, потім підняла свій голос і сказав: "візьми такий людина з землі: бо вона не
підходить, що він повинен жити. Акти 22:21-22
Я впевнений, що Paul повторив це кажу свого власного досвіду в кожному місті і кожному
зібранні, яке він встав в. Тому що Paul на сьогоднішній день був настільки успішним у перетворенні на
Христа євреїв і неєвреїв, він ще раз розповідав. Хоча її кажуть, можливо, були впливають на серця
кілька у відвідуваності, переважна більшість присутніх були не перебувати під.
І як вони закричав, скинути свій одяг і кинув у повітря пил, тисяцький наказав йому бути
приведені у замку і bade, що він має бути розглянутий scourging; що він може знати, чого вони плакав
так проти нього. Акти 22:23-24

Paul є громадянином Рим
Як вони прив'язуються йому з ременями, Paul промовив сотника, які стояли, "Це ніщо уб'ють
людині, що Роман та uncondemned?" Сотник, почувши, що він пішов і сказав тисяцький, кажучи: ":

Стережіться, що ти чиниш: для цієї людини є Римська." А потім прийшла тисяцький і до нього сказав,
"скажіть, чи ти Римська?" Він (Paul) сказав: "так". Акти 22:25-27
В історії римлян він здійснено певні всім, хто не були Роман, що громадянин Риму над законом
всі інші народи зберегти що закону Риму. Будь-який громадянин Рим який був людиною обробляється
іншої люди б revenged на по Риму до того, що цілі громади були також зруйновані за такий злочин
проти навіть одного римського громадянином.
Знаючи це, буде таким чином розуміють важливість чому ставлення сотник і головний капітан
змінено так різко бік Paul коли він сказав їм, він був громадянином Роман.
І тисяцький відповів, "з великою сумою отримані я Ця свобода." І Paul сказав, ", але я був
безкоштовно нар." То зараз вони ж відійшли від нього, які повинні мати оглянув його: та тисяцький
також боявся, після того, як він знав, що він був Римської, і тому, що він йому зв'язала. Акти 22:28-29
В цих віршах капітан визнає, що він є також римських громадянина, але тільки тому, що він
купив цей привілей за відмінною ціною. Paul з іншого інформує капітан, що він-громадянка
безкоштовно народився в Римі, і як такий Paul в рейтингу в римському суспільстві вище, що той, хто
купує його громадянства. Під Римське право громадянин Римі не може бути підданий тортурам без
належного процесу закону. З цієї причини, що, хто б, виконано тортур на Paul залишити більше не
маючи повинні діяти.

Paul стоїть перед Рада Старійшин храм
Назавтра, тому що він (капітан) знали б визначеності Отже він (Paul) був звинувачений у
євреїв, він (капітан) звільнив його (Paul) від його смуги і наказав первосвящеників (храму) та їх рада,
з'являтися і збили Paul і поставили його перед ними. Виступає в 22:30
І Paul, щиро дивилися Раду, сказав: "чоловіки і брати, я жив з чистою совістю перед Богом до
цього дня." І первосвященик Ананія наказав їм що стояли ним бити його на рот. А потім Paul до нього
сказав: "Бога повинно вразив цей край тобі, ти пофарбовані стіни: для sittest ти судити мене після
закону і наказав мені бути вразив суперечить закону?" Дії 23:1-3

Взяти до відома: що цей Ананія про первосвященика храму і не Ананія що Paul підійшли
до в Дамаску. Очевидно, навіть первосвященик храму має влади відповідно до законів Moses вразив або
іншим чином поводженню заряджених людини, поки людина мала можливість надавати захист, що
стосуються зборів, що стягуються проти нього. Я визнаю, що я не взяв його на себе, щоб дізнатися

закони Moses в глибину, тому що під новим заповітом народ Ізраїлю більше не має місце. Новий Заповіт
Божого знаходиться між вами і його як особистості не як нація.
І вони, що стояли за сказав: "Revilest ти Божий первосвященик?" Акти 23:4
Як ви можете бачити, присутніх на засіданні Ради були здивовані і прикро, що Paul говорите так
ясно первосвященик храму. Це стосується, зарозумілість храм старійшин і століть традиції, який
заборонив кого-небудь взяти під сумнів дії первосвященика.
Сказав Paul, "я Ізраїлеві не, браття, що первосвященик: бо написано:"не накажу зла правителя
народу твого." Акти 23:5
Я не знаю, робити, щоб моє невігластво закони Moses, якщо це правило, що Paul просто цитує
була створена Богом, або як частина храму слайд із Божої Святого Писання на помилкових традиції.
Але я прожив своє життя в Америці, де це є звичайною практикою і навіть добре, що громадяни
пропонуємо завдання наших лідерів. Право зробити це написано в нашій Конституції. Для мене це
здорові вправи демократичного процесу. Якщо Бог сказав, що це неправильно, щоб критикувати наших
лідерів, потім Боже буде зроблено, хоча Будучи американцем, я міг би знайти Це проблематично для
мене, так що, можливо, це хороша річ, що я неосвічені законів Moses.
Але коли Paul сприймаються що однієї частини були садукеї та інші фарисеї, він плакав, в раді,
"чоловіки і брати, я фарисей, син фарисея: надії і воскресіння з мертвих, я закликаюсь під питанням."
Акти 23:6
Маючи був найнятий храм і тому був присутній на засіданнях таких, як це в минулому, Paul знав,
що обидві сект б бути присутнім, тому що це знання Paul прагне розділити їх увагу між один з одним,
тим самим, приймаючи їх уми від нього, по крайней мере, або якщо він міг Вирівняти фарисея на його
захист.
І коли він так сказав, виник розбіжностей між фарисеї і садукеї: і безлічі була розділена. Для
садукеї сказати, що немає воскресення, ангел, ані духу: але фарисеї зізнатися, обидва. Акти 23:7-8
І там виник великий зойк: і книжників, що були фарисеїв частини устав і прагнули, кажучи: "ми
знаходимо зла в цій людині: але якщо дух або ангел говорив йому, нехай нас не боротьба проти Бога.
Акти 23:9

І коли виник великих розбіжностей, тисяцький, побоюючись, щоб не Paul повинен був стягнутий
за штук з них, наказав солдатам піти вниз і прийняти його за допомогою сили з-поміж них і довести
його в замку. Діє 23:10

Штраф за ігнорування Бога
Та ніч після Господь стояв за його і сказав: "бути в гарному настрої, Paul: для як ти маєш
засвідчили мене в Єрусалимі, тому повинні ти свідчити також в Рим." Дії 23:11
Я не розглядаю це як справжній покарання для Paul, не даючи увагу Боже попередження, щоб не
вводити в Єрусалим, але якщо ви вважаєте, що до цієї точки Paul був вільно подорожувати де він вибрав
і з ким він вибрав, він може вважатися м'який картання від Бога. З цієї команди від Бога Paul зараз
потрібно поїздки в Римі, як в'язень а не свою власну нахилами.

Змові з метою вбивства
І коли він був день, певні євреїв, які об'єднали свої зусилля і прив'язати себе під прокляттям,
кажуть, що вони б ні їсти, ні пити, поки вони вбили Paul. І вони були більш ніж сорока, який зробив це
змова. Акти 23:12-13
І вони прийшли первосвященики й старші і сказав: "ми повинні прив'язати себе під великим
прокляття, що ми будемо взагалі нічого не їм поки ми вбили Paul. Тепер, тому ви з Радою позначення
тисяцький, який він принести його вниз до ви до Морроу, як ніби ви б Задавайте питання щось більше
прекрасно про нього: та ми або коли-небудь він підходь, готові, щоб убити його. Дії, 23:14-15
Це не просто змови між сорок євреїв, але вони мають викликала і отримав допомогу від деяких
храм старійшин і первосвящеників, приведення їх у змові, а також. Це демонстрація, просто як далекі
від істинного і правильний поклоніння Богу, що храм ієрархії впали. Ці люди мали дав обітницю і
поклялися присягу, який потім пов'язує їх до проведення це вбивство до його завершення. Вони винні
тому все буття опозиції до заповідь "не вбивай" та також, "не даси неправдивих свідчень." Такі клятви
приймаються в опозиції до волі Бога, як Ісус звернувся до цього в наступні вірші.
Знову, ви чули, що воно було стародавнім наказане, "ти будеш не клянись неправдиво, але будеш
виконувати Господеві виконуй клятви:" але я вам кажу, "клянусь взагалі не; Жоден з небес; бо це
Божий Трон:, ні землі; бо це покладені: ні від Єрусалиму; бо він місто Царя Великого. Ні ти будеш
клянуться клянись головою, тому що ти не можеш зробити один волосся білий або чорний. Але Нехай

ваше спілкування буде, так, так; Більш того, най: для чого тільки це більше, ніж ці приходить зла. "
Matthew 5:33-37
Це Ісус, кажучи, але не думайте, що тому, що це Ісус, що цей моральні риси незастосовна до
євреїв; Ісус сказав, що його коментарі на основі заповідь старого часу, який є посилання на дев'ятому
заповідь а не даючи неправдивих свідчень. Як Ісус попереджає цих сорока осіб привели зла між ними,
тому що вони взяли таку присягу.

Пам'ятайте: слова, використовувані в входженням, що ми називаємо Десять заповідей є
скорочення набагато більше розуміння, хоча дев'ятого заповідь говорить про не даючи неправдиво,
тобто, але скорочення більше розуміння, що не робити обіцянки або клятви що ви можете або не може
бути в змозі тримати.
Як ви пам'ятаєте, на уроках, коли ви зробили обіцянку, що потім не зберегти, неправду і як такий
дали образу Бога. Щоб зробити обіцянки з метою вбивства хтось, який є опозиції до 6 заповідь, ви потім
є гріха кілька проти Бога. Цей розуміючи, що я показую, як далеко від ' єднання від Бога, що храм і його
звичаї та традиції були від законів Бога. Ця змова з його початку, загорнуті в зло.

Paul дається попередження
І почувши Paul, сестра син з їх підстерігають, він пішов вступили в замку і розповів Paul. Потім
Paul називають одним з сотників до нього і сказав: "принести цей молодий чоловік до тисяцький: бо він
hath певна річ сказати йому. Акти 23:16-17
Це єдиний раз, що цей племінник Paul згадується, але ви розумієте важливість цієї молодої
людини дії? Paul був шановним членом спільноти в Єрусалимі; Він був найнятий храму, яка б зміцнила
його стоячи. Потім без попередження, Paul повернувся спиною на храм і свої традиції. Paul пішли від
переслідування послідовників Ісуса, що в даний час апостолом Ісуса. Що його сестра і її син все ще
утримуються, повагу і вірність Paul у всіх ганьба, що він повинен мати приніс їх, показує, наскільки
сильним зв'язком крові мала навіть більше релігії. Це має такий сенс для мене, тому що я впевнений, що
якщо я були розміщені в аналогічній ситуації, як Paul, жоден з моєї родини зніме руку для мене, якщо
все, що я впевнений, вони б проведення камені, поряд з іншими в натовп.
, Так що він брав його, і привів його до тисяцький, сказав, "Paul в'язень подзвонив мені до нього і
молилися мене довести цей юнак тобі, хто має щось сказати тобі. Потім тисяцький узяв за руку і
пішов із ним сторону в приватному порядку і запитав його, "Що таке що ти маєш, щоб сказати мені"
Акти 23:18-19

І він (Paul, племінник) сказав: "Євреї погодилися на тобі, щоб ти роздер і бажання валимо Paul
завтра в Раду, як ніби вони б запитати свого роду йому більш відмінно. Але робити не ти давати їм: бо
вони лежать в засідці для нього з них більше сорока осіб, які мають прив'язати себе з клятвою, що вони
буде ні їсти, ні пити, поки вони вбив його: і тепер вони готові, шукає обіцянку від тебе. Акти 23:20-21

Paul поїздок в Римі
Тому тисяцький потім нехай юнак відійти і стягується його, "бачити не розповідай нікому що
зробив її ці речі для мене." І покликав два сотників, кажучи: "зробити готовий двісті солдатів, щоб
перейти до Кесарії і оцінка трьох вершників десять та spearmen двохсот, на третій годині ночі; і
забезпечити їх звірів, що вони посеред Paul і привести його безпечно до: Фелікс губернатор. Акти
23:22-24
І він написав листа після таким чином: "Клавдія Lysias до найпрекрасніші губернатор Фелікс
наказує привітання. Цей чоловік був узятий євреїв і повинні були вбиті з них: тоді я прийшов з армії і
врятували йому, зрозуміли, що Римської. І коли я знав би, причиною Отже вони звинуватили його, я
вивів йому їх в Раду: кого я сприймається звинувачуються питання про їх право, але не мають нічого,
прокладену до свого підопічного гідним смерті або облігацій. І коли він був розповів мені, як що євреї
заклав чекати людина, я зараз послав тобі і дав заповідь його здіймали також, щоб сказати перед
лицем Твоїм, що вони проти нього. Прощання. Акти 23:25-30
Потім солдати, як він був наказав їм, взяв Paul і привів його вночі до Antipatris. Назавтра вони
залишили вершники йти з ним і повернувся до замку: хто, коли вони прийшли до Кесарії і доставлені
посланні до губернатора, пропонуються Paul також перед ним. І коли губернатор читав лист, він
запитав, що губернії (Paul) був. І коли він зрозумів, що з кілікійських країн. "Я послухає,", сказав він,
"Коли твоє здіймали також прийшли." І він наказав йому буде зберігатися у залі суду Ірода. Акти
23:34-35
Як я робив, я залишу це вам читача продовжити в книзі діянь, якщо ви вирішили зробити це. Я
Однак буде пропускати ці вірші, які не сприяють на наміри про те, що я хочу зробити відомим для вас.
І коли було встановлено, що ми повинні вітрилом і в Італії, вони передали Paul і певних інших
ув'язнених до одного іменованого Юлій, сотник Август band. Та укладення корабель Adramyttium, ми
запустили, означає плисти витрати Азії; один Аристарх, за Македонська Солунський, те, що з нами. А
на наступний день ми торкнулися в Сидону. І Юлій ввічливо став просити Paul і дав йому йти до своїх
друзів, щоб оновити сам свободи. Актів 27:1-3

Як ви можете бачити за формулювання, ці вірші будучи написано кимось іншим, крім Paul, який
подорожує з Paul, навіть до Риму. Це потім залишає мені цікаво, якщо інші книги, вважається, що були
написані Paul, також написані цей же scribe.

Розуміння віри
я не соромлюсь Євангелії Христа: для нього є сила Бога до спасіння кожному, хто вірує; щоб
єврей по-перше, а також грецькі. В ньому є Божа з'являється в ній з віри в віру: як написано: "просто
будемо жити по вірі." До римлян 1:16-17
Євангеліє Христа на думку більшості бути все, що написано в Новому Завіті, але Христос
сутність Бога, тому що Христос вчить, що включає в себе Старого та Нового Завітів. Це
підтверджується тим, що Ісус часто часи посилається книги Старого Завіту та вірші до дати розуміння і
підтримку те, що він намагається навчити нас.
Якщо ви пам'ятаєте, на уроках, один конкретний приклад має Ісуса за допомогою слів, написаних
Moses щоб дати контекст його перша заповідь, "Любов Бога з вашого серця, душі і розуму," моя точка
зору в тому, тому що Євангелія Христового включає обсязі Святий Боже Євангеліє і таким чином обсязі
Святий Боже Євангеліє повинні бути прийнята в контексті повністю зрозуміти вчення Ісуса.
Більшість з яких я обговорювати Біблії з приймає, що віра є вірити без знання,
або вірити, як і сліпа Віра .
Paul показує нам в ці вище два вірші, що це не те, що віра в Бога фактично являє собою. Paul
використовує фразу, "для в ньому є Божа з'являється в ній з віри в віру: як це пишеться." В цих
словах Paul входи кваліфікатор як спосіб дати визначення яку віру в Бога і віру в Ісуса, насправді
означає. "Як написано," показує нам, що Paul не захищаю сліпа віра, але віри привели від освіти. Якщо
ви повинні прочитати, що який написаний для того, щоб отримати віри, то віра заснована на ваші
зусилля дослідження і дослідження, читати, щоб дізнатися, навчитися мати знання, знання дає вам
свідомого розуміння і лежить на це, що ви встановити вашу віру.
Маючи це на ви бачите то мають більш досконалого розуміння, "просто будемо жити по вірі".
Якщо ваша віра заснована на набуті знання, прийняти ці знання і вірити, потім ви повинні Живи, як
один справедливо.

Якщо, з іншого боку, ваша віра заснована на сліпо приймаючи, що яких є сказали, щоб ви не ваш
перший переконавшись, що вони кажуть, що дається підтримки книг Біблії, то ваша віра є сліпі, і ваша
віра чревато потенціал наявності в ньому брехні сатани.

Приймаючи брехні над Божої істини
Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують
неправдою тому, що те, що можна знати про Бога, що спостерігаються в них; для Бог об'явив був він
їм. До римлян 1:18-19
Чи спостерігаєте ви читача, що Paul говорять у ці два вірші? Ключ до розуміння, за словами,
"хто тримати правду гамують." Якщо слово "праведників" означає правильно, то буде
"Unrighteous" означає неправильний .
Правда, яка використовується в цих словах посилається Божої істини, тому Paul говорить, що ті,
хто підтримує Божої істини неправильний буде знати Божий гнів. В уроки я показано, як сатана взяло
слів говорив Бог і перетворив їх на брехні, додавши слова або змінення значення слова, приймаючи, що
Бог сказав від того Бога, щоб бути не Бога. Це те ж саме, що Paul відображені тут. Тому що люди
обдурені брехні сатани, зіграють брехні сатани правильними і слово Боже, щоб бути хибними.

Освічені віри
"Тому, що те, що можна знати про Бога, що спостерігаються в них; Бо Бог об'явив був він
до них:. " Якщо ви прагнете Бога і його правду старанно, через вивчення та дослідження, то ви знайдете
Божої істини і сатани спроба через брехню обдурити вас не вдасться. Бог має це вам Біблії, як добре, як
у Всесвіті виявляється які він створив, але тому, що ви робите не старанно дослідження слова Біблії,
покласти їх справжнім і призначена змістом слова, через свої власні зусилля з виховання себе, але
замість цього приймаються до істини, інших людей, інтерпретації ви таким чином засліплені від істини.
Бог показав правду ви, в Біблії, які ви обрали лінуватися і не витрачати час і зусилля, щоб знати
правду через навчання собі в ньому. Тому на твою голову, що ви поклоніння марно, тому що ваш
поклоніння грунтується на помилкових Євангелії сатани а не на Святій Євангелії Божої.
Читати Біблію, як ви б читати роман-не вивчати слово Боже. Знайти справжню слово Боже
необхідно зруйнувати вірші, як ви можете бачити, що я роблю, так що ви побачите правдиве значення
те, що Бог говорив. Коли ви читаєте, Біблії, як ви б Роман, ви побачите тільки означає, що сатана дав на
слова і тому не знайти Божої істини, але осліп брехнею сатани.

Божої істини є добре видно
Для невидимий речі про нього від створення світу чітко видно, розуміли речі, які зроблені, навіть
його вічної держави і божество; щоб вони були без виправдання: тому що, коли вони, пізнавши Бога,
вони прославив його не як Бога, ні були вдячні; але стала марними в їх фантазії, і їхні дурні серце був
потемніла. До римлян 1:20-21
Як ви пам'ятаєте, на уроках, я одного разу описав Бога, як "Невидимий і недоторканних", але те,
що Paul говорив у цьому вірші що це не абсолютно правильно. Що Paul каже: "невидимий речі про
нього від створення світу добре видно" що присутності і існування Бога чітко видно і відчуватися у
всьому світу природи.
Paul вказує, "розуміється речі, які зроблені," як тих речей у природі де рука Бога стає
очевидним, наприклад прихід назад життя в навесні або повернення ночував восени або логічних і
систематичного циклів небо в даний час приділяти назад календарний день, ніч , місяців, сезон і
років. Все це є результатом інтелекту присутній і жодним чином не досягається шляхом випадковість,
як нерозумно вчені припускають. Всі ці речі, які виявляються в нескінченний і навіть вічного існування
все, що робиться, "навіть його вічної держави і божество"; розкривається для тих, хто буде побачити
своїми очима і вухами чують.
Вчений, які навчаються і вивчення природного світу повинні бути першим, щоб подивитися на
наявність розвідки у все, що вони навчаються, але більшість спростувати уявлення про Бога-Творця.
Чому це так?
Я пропоную, це має відношення до сатани, викликаючи Біблію, щоб бути так забруднені з його
брехня, які сповідують тих, віри, що більшість того, що мається на увазі в науці суперечить слову
Божому.
Вчений, який можна побачити, як наука є доказовою час від часу знає через вивчення і
спостереження, що дані є докази, що наука є правильним, так тому Біблії, як це неправильно
витлумачені, повинні бути неправильна.
Тому що ті, віри і тих вченого прийняти слова Біблії, як вони неправильно через брехні сатани,
вони обидва бачити, що Біблія і науки як несумісні. Це як сатана хоче.

Пам'ятайте: Бог є Творець, так що якщо сатана може викликати кожен на провал, щоб
побачити, що слово Боже, як було дано в книгах Біблії у самому справі комплімент і надає підтримку

наук, таким чином даючи Добавлен Показання для слави Божої, то сатана вдається засліплюючи нас
справжній слово Боже. Якщо ви зайдете на веб-сторінці та стрілка вниз глава під назвою "Божого

творіння," ви побачите тільки те, що я маю на увазі щодо єдності ці два аспекти Божої істини.
І тому, що Бог показав всіх нас, ", щоб вони були без виправдання: «ті, хто заперечує доказ того,
що всі навколо них мають не може служити виправданням для їх невігластва. Якщо не вийде, для
вивчення Біблії і для вивчення історії, де пророцтва були виконані, тоді ви будете неосвічені істинне
слово Боже, і варто через цей провал вашої що можна неосвічені правда слова Божого.
На початку знав, що Бог і все, що було, від Бога, але скоріше, ніж дати слава Богу, тим самим
даючи поклоніння Творця, чоловіки не були вдячна Творцеві, але уявити помилкових богів, щоб дати
пояснення до світу навколо них, видаливши таким чином себе від Боже спасіння практики та обряди
темряви і прокляття.
Ця людина зробив, тому що сатана мав сказав їм, що вони б напевно не померти. Сатана буде
мати людина вважають, що душі людини живе назавжди і незважаючи на те, що тіло вмирає душі
триває в совісті обізнаності його оточення. Це брехня, бо Бог говорить нам, що коли смертних тіло душі
це також і вмирає, всі совісті немає. Тільки після Воскресіння життя повернутися до душі і тіла. Бог не
дав людина живої душі, Бог зробив людина живу душу. Тіло є одним з аспектів природного світу, душа
аспект Небесного світу, і два один. Тіло може існувати без душі, як спосіб тварин, але душа не може
існувати без тіла, як являє собою людину.
Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного Бога змінили подобу образа
тлінної людини і птахів і чотириногих звірів, і гадів. До римлян 1:22-23
Як людина винайшов наук астрономія і фізика, вони вважаються себе мудрими, з своєму
зарозумілість вони потуманіли, відмовившись від вічного життя для Pridefullness. І замість того, щоб
віддати нетлінного Бога створення поклоніння, людина створена ідолів зображення тлінної людини і
птахів і чотириногих звірів, і гадів. У цій Paul дає урок історії чоловічий-слайдшоу з Святий твориво
Боже на похмурої і проклятий.
Тому то Бог також видав їх через хіть їхніх сердець, щоб зганьбити їх власних тілах між
собою: хто змінили істину Божу подобу брехня і поклоняються і знеславляли більш ніж Творця, який
благословив назавжди. Амінь. До римлян 1:25
"Хіть їхніх сердець," – це довідник з перелюбу і перелюб, що гріхи проти Бога і що людина,
взяла для задоволення плоті в прямим непокору волі Бога і, отже, вони зганьбити тіла свої себе :

Людина в їх зарозумілість вибрав для поклоніння істота більш ніж творця, який відноситься
до анімалістичні закликає сексуальної пожадливостей, (перелюб, блуд і гомосексуалізм) замість того,
щоб святість Творця. Тому що Божої істини дорікає така поведінка, людина змінив істини Бога через
брехні сатани, в брехні і брехня в істину, що є основою помилкових Євангеліє сатани.
За цю справу Бог дав їм мерзенний прихильності: бо навіть своїх жінок змінювали природні
використання в те, що проти природи: До римлян 1:26
Paul має на увазі тут гомосексуалізм, який він називає мерзенний прихильності. Тоді він іде,
щоб виявити, що навіть жінки схильні до тез пожадливостей, які знову Paul описує, як будучи проти
природи .
І так само, чоловіків, залишаючи природні використання жінка, спалили у свою хіть, один бік
інший; чоловіків з чоловіками працюють те, що це непристойно і прийом автомобіля в себе що
нагорода їхньому зустрітися з. До римлян 1:27
З жінок потуранні в блуд ж статі, які Бог називає непристойності, чоловіки також звернутися до
неприродні крадіж. Слів: "отримувати у себе що нагорода своїх помилок," може бути зрозуміле
враховуючи слово Помилка , яка використовується тут є синонімом гріха, і нагорода є посиланням на
прокляття, що є результатом таких пороків, яка була зустрітися є ще один спосіб сказати, що
прокляття, як буде бути, винесених від Бога, що ті, хто займається гріховності , є праведним і не
несподіваною. Ті, хто живуть у зла заслуговують вічної смерті як нагороду свою непокорі Богу
створення. Тому це істина, що Бог є праведників у його гнів. Амінь.
І навіть, як вони не люблять Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, (аморально
розум) робити ті речі, які не зручно, (неналежне або непридатні); наповнюється всі неправду, блуд,
лукавства, здирства, лихих звичаїв, повному заздрість вбивство дебати, обману, malignity, whisperers,
обмовники, ненависники Бога, напасники, пишні, винахідники зла , неслухняні батькам, без розуміння,
заповіту вимикачі, без природні прихильності, нелюбовні, немилостиві: хто знати суд Божий, що вони
яких commit такі речі, варті смерти, не тільки зробити те ж саме, але мають задоволення в тому, що
що їм робити. До римлян 1:28-32
Вище віршах звучить як Paul дає Опис найбільш дітей останніх двох або трьох поколінь час мого
життя.

Діти сатани
І навіть коли вони не люблять Бога в пізнанні, відноситься до синів Адам, а як вони швидко
відкидаються існування Бога на користь їх помилкових божеств. Бог дозволив їм їх суєт помилкаі в цій
людині розпався від Святої створення Бога в дітей сатани займатися, «блуд, лукавства, здирства, лихих
звичаїв повний заздрості, вбивство, дебати, обману, malignity; whisperers, обмовники, ненависники Бога,
напасники, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, без розуміння, заповіту вимикачі, без
природних любов, нелюбовні, немилостиві, актів потурання своїм бажанням і позбавлення.
Ви можете взяти до відома тут, багато хто з цих речей у списку пов'язані з десяти заповідей, який
ще раз показує, що Paul проповідував праведний Десять заповідей і не це Десять заповідей була надана
застарілих Ісуса.
Тому ти непростимо, про людину, кожен, хто ти, що judgest: для якої ти judgest інший, ти
condemnest самого себе, бо ти що judgest чиниш те ж саме. Римлянам 2:1
Якщо ви думаєте собі чоловік/жінка Бога, і пас осуд інших за їх нерівності, але й себе
наповнений несправедливість, в тому, що ви брати участь в речах, які суперечать законам і слова
Божого, то ви будете засуджені Богом способом і в тяжкості, в якому ви давати судження іншим.
, Але ми впевнені, що суд Божий відповідно до істини проти них, який вчинення таких речей.
Римлянам 2:2
Якщо ми, як людина виносити судження на інших людей і за своєю природою, наповнений
беззаконня, себе, то ми повинні утримуватися від прийняття на себе, щоб судити інших, Бога, який є
істина (ідеальний), проте праведним у своїх судженнях з нас. Ще один спосіб включення цього є, Якщо
ви жити в скляному будинку, чи не через камені.
І попався цього, про людину, яка judgest хто чинить такі речі і чиниш те ж саме, що ти будеш
уникнути покарання Божого? Або зневажає ти багатство його доброта і терпіння та довготерпіння;
не знаючи, що доброта проявились веде тебе до покаяння? Римлянам 2:3-4
Не думаю, що ви буття Бога будуть звільнені від Божого суду, якщо ви брати участь у тій же акт
гріха, в якому ви судити інших. Якщо ви нехтуєте або ігноруванням доброти і терпіння, довготерпіння,
Бога, і по яких не знаєш, що добро і як вона призводить до покаяння, тому що в вашому зарозумілість ви
бачите себе безгрішною потім ваше судження надаватимуться в Божий гнів а не його любов.

, Але після твої твердість і impenitent серця, (необхідності ні жалю для гріха чи проступок),
treasurest до самого себе гніву проти день гніву і Одкровення справедливим правосуддям Бога; Хто буде
надавати, щоб кожна людина згідно з його справа: їм, хто за пацієнтом продовження в добре ділі
шукає слави і честі і безсмертя, вічне життя: але їм: що є спірним і не противиться правді, але
віддаються неправду, обурення і гнів, скорботи і туги, на кожну душу з людиною, хто робить лихе, з
єврей по-перше а також з язичників; Але слави, честі та миру, щоб кожна людина, яка не скупиться
добро, єврей вперше, а також до язичників: бо немає не поважає осіб з Богом. До римлян 2:5-11
Фраза ",але після твої твердість" відноситься до твердості серця, або жорсткий голові або
умислом, в даючи ні прислухатися до Божої істини, як написано в Писанні і не прагнуть покаяння через
ваші дурні незнання Божої істини, через невігластво і нерівності, зберігатиме Божий гнів або гніву
проти вас, для Судний день, коли Бог буде вилити свій гнів на всі неправедні.
Бог буде "надають кожна людина згідно з його справа". Їм, хто за пацієнтом продовження в
добре ділі шукає слави і честі і безсмертя Бог зробить життя вічне.
Для тих, хто "яка є спірним і не противиться правді,", але замість цього підкорятися
"неправду, обурення і гнів," Бог буде надавати «скорботи і туги, на кожну душу з людина, хто робить
лихе».

Будучи засуджені Богом
Для якомога більше, як згрішив без закону також загинуть без права; і, як багато як згрішив в
законі слід оцінювати за законом; Бо не слухачами закон тільки перед Богом, але передбачивши закон
має бути обґрунтований. Римлянам 2: 12,13
Вище два вірші показує мені, правда, що Paul не виконується до брехні, що заповіді Бога було
винесено застарілі, коли Ісус помер на Хресті. Якщо ви, як були язичники, без закону, який означає, що
якщо ви не виховувалися як єврей або християнин, потім ви швидше за все не знаєте Закон Божий а
потім займатися гріховності, слід оцінювати не відповідно до закону, але за свої власні особисті гріхи.

Paul проповідує закону
Якщо ви, як єврей або християнин, маючи були виховані маючи знання закону, грішне, тоді ви
будете судити згідно з його словом закону. Якщо Ісус винесено застарілі Десять заповідей, то як це Paul
проповідь, що ті знання закону буде оцінюватися відповідно до закону в Судний день?

Це не знаючи закон, який дає вам виправдання викупу, але збереженням законодавства і тим
самим життя вашого життя без гріха, який дасть виправдання викупу .
Ще один спосіб включення цього є, якщо ви знаєте, через закону, що буде займатися блуд гріх,
але ви зробити так так само, то ви буде оцінюватися відповідно до слова закону.
Якщо ви не знаєте, що це гріх займатися розпусти і робити, то ваше судження буде основуватись
всього життя і те, що у вашому серці. Однак, в обох випадках це гріх займатися розпусти, чи знаєте ви,
що це не так, чи ні.
Це моя особиста думка, що неосвічені закону зіткнеться судження більш милосердним, ніж ті,
хто знаючи закон ще гріх. Це не означає, що я виступаю за не навчання собі в Закону Божого для якщо
знати Закон і жити згідно з законом і дати вірно і правильний поклоніння Богу, а потім вам не
доведеться зіткнутися судження, але замість цього буде одним з тих Raptured вгору в хмарах, з Ісусом
разі його повернення.

Віра
Тому, євреї так тріском провалилася, тому що вони не вважають, що Закон був їм Бог створення.
Здебільшого вони вважали, що закон було приділено їх людиною плоть і кров, Moses. Нездатність
вважають, є причиною, вони так з тріском провалилася коритися закону. Зробити як Закон говорить, що
це не більше, ніж те, що людина має сказав їм, щоб зробити, не несе таке ж значення, що стосується
коритися закону, тому що він наказав Бог створення.

Закон собі
За коли поган, яка є не законом, зробити по природі речей, які є в законі, необхідності не
законом, це право собі: які покажи робота закон, написана в їхніх серцях, їх совість також несуть
свідка і їх думки середнє при звинувативши, або ж звільнення один одного! У день, коли Бог судитиме
секрети чоловіків через Ісуса Христа за моїми Євангелієм. Римлянам 2:14-16
Бог розуміє і визнає, що це природа людини протистояти його закони. Або покласти його іншим
способом, це неприродно для людини до прожити життя в обмеження, як це вказано за Закону Божого.
Але як Бог зробив людина живу душу і тим самим дав йому можливість вибирати не грішити,
очікується від Бога, що людина жити в праведності а не як тварину, яка має такі обмеження, покладене
на них.

Це сатани, який хоче займатися гріховних вчинків, людина за тим самим зменшити нас не більш
ніж тварини, яка є як сатана бачить людини, тварин і негідним життя вічне. Знаючи, що це я молюся,
моє пояснення та обговорення Писання допоможе вам боротися проти всіх гріха і тим самим
дати стійкість до війни, що сатана займається проти людина.

Споріднену душу
Коли ви, як той, хто не був вихований в законі, робити по природі речей, що міститься в
законі, є Закон до себе. Це, що навіть якщо в незнанні закону, це ваш особистий вибір жити життям
моральна Сила духу, то ви, закон маніфесті не в камінь, але замість цього написано у вашому серці. Це
робить вас рідну душу Бога, як було Авраам.
Що Paul отримує в тому, що це не збереження закону, тому що це закон, який повинні
зберігатися, що є важливим, але дотримуватися закону, тому що це невід'ємна частина вашої
особистості того, хто ви пишуться на серце своє, то ви вище закону, тому що це не для вас закон, який
необхідно зберігати , але спосіб жити своїм життям, як хороша людина. Коли жити так, як це і не мають
знань закону, то ви закону до себе. Коли ви жити так, як це і є знання закону, то ви на шляху до
становлення Святого Бога.
: Ось, ти називаються єврей і restest в законі, даєш твої похвалитися Бога і знаєш свою волю і
затверджує те, що більш відмінно, будучи навчені з закону; і впевнені, що самого себе ти керівництво
сліпих, світло з них, які в темряві, інструктор компанії нерозумні, вчитель babes мистецтва , який ти
формі знань і правди в законі. Римлянам 2:17-20
Як я дав визначення перед, єврей як слово використовується в цих віршах, означає, громадянин
Ізраїлю нації, але це також відноситься до тих, хто буде називатися християнами. У той час Paul писати
ці слова вниз терміну християнина ще не бути придумане.
Що Paul робить тут показує спільність між тими, які були діти Ізраїлю і тих поган, які
перетворять до вчення Ісуса Христа. Останнє слово Крістіан буде використовуватися замість слова
єврей.

Ваші дії засуджувати вас
Ти тому що інший teachest, ти не teachest? Ти, що проповідує людина повинна не крадуть, ти
вкрасти? Ти що кажеш, людина повинна не чини перелюбу, дост чини перелюбу? Ти, що abhorrest
ідолам, дост чини святотатство? Будеш ти даєш твої похвалитися закону, через порушення закону

dishonourest ти Богу? Для (коли ви не практикують те, що ви проповідуєте) ім'я Бога хули серед
язичників через вас, як написано. Римляни 2:21-24
Якщо ви викладач ці сліпі від Бога, у ваші дії гріховності, ваші вказівки стає економічно
невигідним в тих ви вчите. Ісус вчив його дій, а також з його слів, ви також не слід пам'ятати про те, як
ваші дії розглядаються неосвічені законів Бога?
У цій Paul говорить, що ви як учитель інші повинні бути прикладом досконалості. Якщо ви
говорите, я отримали розуміння Священного Писання Біблії і в той же час робити речі, що суперечать
Закону Божого, то що буде що сказати, тих, кого ви намагаєтеся вчити способів Бог?

Для прикладу: відомий проповідник багато років, знайшов, щоб бути адвокат юнаків, і
маючи займається блуд з цих хлопчиків, показав себе лицеміром, але який урок це буде для хлопчиків,
хто вірить в нього.

Прийняти Примітка: що ще раз Paul відноситься до закону "як написано," який як я
пояснив, що відноситься до необхідності в розумінні закону через освіту а накопичення знань а не сліпої
віри.

Обрізання
Для обрізання Поправді profiteth, якщо ти дотримуватися закону:, але коли ти вимикач закону,
твої обрізання проводиться необрізання. Римляни 2:25
Як використовується Paul слово обрізання посилається на перший заповіту і що обов'язкові всіх
чоловіків, народ Ізраїля та нащадок Авраам мати свої плоті обрізаний, і як що діяти є символічно,
приймаючи своє місце як частину Старого Завіту, тому, якщо ви обрізаний крайньої плоті і дана
інструкція в закон Бога а потім коритися ці закони, то закон і обрізання "прибутковий" вам в Божого
суду з вас.
Якщо, з іншого боку, ви обрізується і не слухають ці закони, то до якої мети є ваш, будучи
обрізаний, саме тому Paul каже, що обрізаних є застарілими як якби ви не мали були обрізані.

Пам'ятайте: метою маючи всіх чоловіків обрізання було дати їм постійний і фізичної
нагадування як символізм підтримки і підкоряючись Закону Божого. Якщо you обрізаної ще ігнорувати
це нагадування, не зумівши в дотримуватися закону, то якою метою є обрізаних?

Ті, що не обрізаний
Тому якщо необрізання тримати праведність закону, не його необрізання зараховується для
обрізання? І необрізання, який за своєю природою, якщо вона виконала закону, суддя тобі, хто за лист і
обрізання чиниш переступати закону? Римлянам 2:26-27
Вище може бути легше зрозуміти, якщо ви заміните слів: "Circumcised та Uncircumcised" з
"праведників і Unrighteous".
Тому якщо ви ніколи не піддалися обрізання і не були виховані в законі, поки все ще живуть за
праведність моралі, як це написано в законі, а потім ви не те ж саме як тих, хто був обрізання і буде
дотримуватися закону?

Єврей вірші ан ізраїльтянин
Вище і в інших писань в Paul Paul використовує слово єврей, які визначають тих, хто виконує
заповіді Бога. Проблема, я з цим, що єврей також переслідуючих послідовниками Христа. Я виявив, що
це менш заплутаною, якщо ми диференціювати між євреєм та послугами ізраїльтянин.
Як я показав в уроках, послугами ізраїльтянин це той, хто тримає Заповідей Божих, тоді як єврей
не робить. Якщо той, хто він може називатися єврей також тримає заповіді Бога, то він є також
послугами ізраїльтянин. Ця невідповідність дається підтримки Ісуса в наступному.

Натанаїл
Ісус побачив Нафанаїла, що до нього йде та й каже йому, "Оце послугами ізраїльтянин дійсно, у
кого є немає в нім підступу!" Говорить йому Нафанаїл "звідки знаєш мене?" Ісус відповів і сказав йому:
"ніж Пилип тебе кликав, коли ти wast під деревом, я бачив тебе". Натанаїл відповів та й каже йому:
"Учителю, ти Син Божий; ти Цар Ізраїлів." Джон 1:47-49
У вище вірші це не враховуючи, що Ісус в будь-якому випадку знає Натанаїл, поки він називає
його, "ізраїльтянин." Ви коли-небудь дали думки чому це написано в Біблії, і чим вона відрізняється
Натанаїл те, що Ісус повинен виділив йому як ізраїльтянин і не просто ізраїльтянин, але на ділі
ізраїльтянин ?
Слова "У справі" відноситься до залучення в чем-то у дії і не про
сто Уделеніе словах до нього. Наприклад, того, хто живе як складний

частина свої індивідуальність, мораль Бог робить це в справу або дій. Тому бути ізраїльтянин на ділі ,
щоб жити в рамках визначення того, що є ізраїльтянин є, в дії а не тільки на словах.
За виділяю Натанаїл як Палац з'їздів на ділі, Ісус проявив відмінність між юдеянин бувши і бути
вірним спостережливі законів Бога. Це з цієї причини я визначаю єврей не більше ніж громадя
нин Ізраїлю нації, беручи до уваги Палац з'їздів один хто тримає Зап
овідей Божих. Оскільки Ісус це визначення розгорнуте також сказати, "один хто тримає
Божих заповідей і має свідчення Ісуса Христа".
Бо він не єврей, (ізраїльтянин) що є одним зовні; це не є що обрізання, який є назовні у плоті:, але
він є євреєм, (послугами ізраїльтянин), яка є однією внутрішньо; і обрізання в тому, що у серці, у дусі а
не в букві; якого похвали є ні від людей, але Бога. Римлянам 2:28-29
Це таким чином, що Paul стверджує, що це віра вчення Ісуса і обіцянку життя вічне, що людина є
погашені, не в акті маючи вашої плоті обрізаний. Бог не має інтересу у організму людини; Бог має
інтерес в душі людина. Тому будучи обрізаний є символічний жест тіла, що вказує на реальні обрізання
серця, який є, де душа відчувається.
Ось на це, що розділяє тих з вірою від тих, що тільки жити згідно з законом. Вам потрібні обидва
у вашому поклоніння Богу, інакше Ваша честь марно.

Встановлення закону
, Що перевага потім hath єврей? Або що прибутку є обрізання? До Римлян 3:1
Вище Paul просить вас і мене два питання;
"Значить бути євреєм (Крістіан) і маючи були виховані в знання закону, дати нам
перевагу викупу перед хтось, хто не виріс у знання закону?"
"Ваш маючи був обрізаний відповідно до закону Старого Завіту дає вам перевагу в
викупу над ким, що не піддалися обрізання?"

Вірити
Paul потім йде, щоб відповісти на ці питання в наступні вірші.

Набагато всіх відносинах: головним чином, тому що їм були вчинені оракулів Бога. За що, якщо
деякі не повірили? Їх невір'я зробить вірою Бог без ефекту? До Римлян 3:2-3
Слово "шлях", яка використовується в цьому контексті відноситься до віри або шля
ху, що ви даєте поклоніння Богу. Так що Paul говорить в тому, що євреї в
їхньому шляху поклоніння Богу, вони віддавши оракулів Бога (Десять заповідей які скорочення весь
Євангелії Бога), може здатися, мати перевагу в Судний день над язичники, хто не знає закон Бога.
Потім Paul йде на зазначити, що те, що якщо деякі євреїв не вірите? Якщо всі отримали закону,
поки ще було, хто не вірять, або не практикують свої богослужіння в листі слово Боже, б що потім
візуалізації віри євреїв без ефекту? Або покласти його іншим способом, якщо, як це буває, деякі євреїв,
які не вдалося вірити в слово Бога, як будучи правду і тим самим не тримати Закону Божого, означає,
що потім що прокляті всіх євреїв і таким чином зробили їх поклоніння Богу марно? Paul потім дає
відповідь на що для нас.

Кожна людина брехун
Не дай Бог: так, нехай Богом бути правдою, але кожна людина брехун; як написано: "що ти
декому наказав виправдані в твої приказок та провадив подолати, коли ти почувся судити." До
Римлян 3:4
Paul у відповідь на вище питання є, "Бог Forbid." Який я інтерпретувати означає, "Ні", провал
деяких вірити не викликає поклоніння тих, які вважають марним. Paul продовжує пояснювати; "Нехай
всі чоловіки бути рівними, в тому, що вони всі брехуни, тих, хто за законом і тих, хто без закону".
Ми маємо всі рівні, тому всі ми в потенціал викупу, деякі через свої знання закону, і інші з віри привели
через вчення Ісуса.
Вся мета цієї дискусії по Paul є показати, що всім, хто вважають і тому повинні вірити в Ісуса,
навіть якщо вони не знають про закон, стати рівними для тих, хто жив за законом всього свого життя,
тому що віри в віру вчення Ісуса. Не просто вірити те, що Ісус людина є Син Божий, але, що Ісус навчав
правду.

Влада Бога
, Але якщо наші всілякої подякувати (рекомендувати, як гідних) праведність Бога, що ми будемо
говорити? Це Бог неправедних, хто візьме помсти? (Кажу як людина). Не дай Бог: тоді як Бог
судитиме світу? До Римлян 3:5-6

Знову ж таки, для Paul питання в тому "якщо ті, хто неправедних, подякувати або встановити як
гідні праведності, як то що замислитися над ким є Бог і свою владу, щоб судити людину?
Перше, що потрібно мати на увазі, що Бога Творця і як такий є істина; Таким чином закон Бога є
істина. Всіх інших питань, що стосуються праведність чоловіків тому повинна виходити від цього
факту. Це має цей факт, чому Paul говорить нам, що всі чоловіки є брехунів, для тільки Бог істини і
людина тільки стаємо праведними через Божу істину. Людина не може бути праведними своїх силах,
але тільки через послух слову Божому.

Пам'ятайте: Бог є Творець, і це його правила, що він наказує, що людина повинна жити. Це
Бог, який дав визначення до того, що правий, і що таке неправильно і зла. Для чоловіків, щоб
спробувати встановити свій власний набір моральні кодекси місцях їх використовують проти Бога. Як
можна поклонятися те, що виступає проти?

Грішник або Сен?
Бо коли Бог hath більш рясніла через мій брехня його славу; чому ще не впевнений, я також
судити, як грішник? І не краще, як ми бути slanderously агентство, і, як деякі стверджують, що ми
говоримо, "Давайте робити зло, що добре може прийти? Чиї прокляття всь?" До Римлян 3:7-8
В ці два вірші Paul розкриває його мета для написання все перераховане вище. Paul був
обмовляли євреїв, які кажуть, що він є богохульником; тому його метою є показати, що він не той, хто
зневажає Бога Господа, але ті, хто наклеп Paul в ім'я.
Бо коли Бог hath більш рясніла через мій брехня його славу. Paul задається питанням, "Якщо у
брехні людини, Бог більш повно показано і тим самим підвищує славу Бога, то давайте робити зло, так
що добре може прийти?"
Якщо людина, хто є зло і грішний, якого жити в гріху, ми виявляємо разючий контраст між зла
людина і Божу праведність, потім, при цьому зло робити ми не показують на славу Божу. Якщо в
робити зло, ми виявляємо, слава Богу, потім випливає, ми не завжди брати участь в зло а не в праведним
життям? Роблячи зло робити ми не показують, що наші прокляття тому просто?

Під Закон вірші без закону
Що тоді? Ми краще, ніж вони є? Ні, у немає Мудрого: бо ми довели до євреїв та язичників, що
вони все під гріхом; як написано: "там є праведного, ні, не один: там немає, що understandeth, нема в

тому що шукає після Бога. Вони всі пішли в стороні, вони зміїна; там є жоден, хто робить добре, ні,
ані одного. " До Римлян 3:9-12
Paul ще раз відповідає свій власний питання. У життя в зло, через не запровадження законів Бога
є євреями, то краще, ніж язичників? Не в немає мудрих: бо немає праведного, немає не один. Якщо
євреїв, які мають закон неприйняття закону і жити у неправду, то вони будуть не більше ніж поган, які
не мають права, які не живуть в праведності. Немає ніякої різниці, одне від іншого. Обидва однаково
жити у неправду.

Шукати мене старанно
Paul каже одна річ у вище віршах, які я відчуваю, що має важливе значення і повинен бути
вказано. , Нема в тому що understandeth, нема в тому що шукає після Бога. Ви зрозуміти, що
говорять Paul, не тільки зробити поган, які живуть без знання закону, ні вони шукати Бога. Язичників
вважаємо, що немає Бога, але безліч богів, тому вони не шукати Бога творіння, тому що вони не знають,
що він існує навіть.

Пам'ятайте: те, що Бог говорить нам, в наступному.
Я люблю їх що любити мене; і тих, які прагнуть мене рано (старанно) знайде мене. Приповісті
8:17
Це одна річ не знають Божого закону, але не в змозі навіть шукати Божої істини забезпечує вас
до вічної смерті, для якщо ви не знаєте, Бог, його особистої честі, його особистості і його морального
характеру, як ви ніколи не дізнаєтеся, любити його малоймовірний.
Це вірно язичників, а також ті, які називають себе єврей і Крістіан; ви прийняли тлумачення
Писання, що хтось говорить вам, що значить не беручи часу і зусиль на вивчення та дослідження знати
істину для себе. При цьому ви прийняли за сліпа віра, що те, що ви сказали правду, але сатана обманює,
і він проявляє себе різними способами, тільки в освічених знань ви можете коли-небудь сприймати
Божої істини і тим самим побачити брехні сатани для брехня, що вони є.

Безодні
Горла є відкритим Господнього; зі своєю мовою вони використовують обман; отрути asps
знаходиться під їх губи: До Римлян 3:13

"Господнього" Це інша назва для серйозних, тому Paul говорить нам, що ті, хто не
знають справжню слова Божого і ніколи не відшукав Бога, говорити, брехні і обманів, для себе, а також
інші і тим самим надсилання хто слухає і прийняти цих брехні, як до своїх могилах вічні істини. Тільки
в знаючи Божої істини чи можливе спасіння і через порятунку життя вічне.
Цікаво мені що Paul використовує слово "Господнього," в такій же посилання, що Ісус робить у
свої видіння, приділено апостол Іван в книзі Об'явлення. Там Ісус відноситься до тих, хто вийти з
безодні, в Одкровенні 9:1-3, бездонну яму, де посилання або символізм рот сатани і брехні, що
безперервно вибризкують д від його, і тих, які приходять з ями обманюють тих брехнею сатани. Вище
Paul використовує в Господнього або могила як такі, що таке ж значення для жити в надії, що сатана
брехні є істина, листя тільки шлях до могили для вас.
Чиї уста сповнена проклинаючи і гіркоти: ноги знаходяться swift пролив кров: знищення і злидні
є їх способами: І на шляху до миру вони не знали: До Римлян 3:13-17
Вище ви можете побачити опис тих, хто настільки засліплені брехнею сатани, що вони приносять
війни і страждань землі?

Не боячись Бога
Немає не страху Божого їхніх очах. До Римлян 3:18
Якщо ви не знаєте, це створіння Бога і що він Творця, і він наказує, що поклоняються йому в
дуже особливим чином, і тоді ви будучи неосвічені буде виправдовують спасіння. Обидва єврей, які не
дотримуватися Закону Божого, хоча вони знають закон, і язичником, хто не знає, закон, повні нерівності
і не знали шляху до миру, і не робити, вони побоюються, гнів Божий, цей Будучи справжнім обох, таким
чином отрісовка обидва, рівних у брехні, що вийде з роти.
Якщо ви вважаєте, що поклоняються Богу, як він наказує, то коли ви воювати на інших в ім'я
вашої віри, то у вас немає страху Божого, для вас повірити, що він буде з вами.

Пам'ятайте: як я вже відзначали раніше, боятися Бога означає не боятися Бога як хтось, хто
бажає зробити вам шкоду, в цьому контексті слово страх означає, щоб глибокої поваги, бути в
благоговінні Бога і його слави. Якщо ти не знаєш про те, хто Бог є, як то ви можете можливо бути в
захваті від нього і тим самим дати йому повагу.
, Тепер ми знаємо, що те, що так коли-небудь закон каже, він промовляє до них, які перебувають
під закон: що кожна рот може бути зупинена, і весь світ може стати винним перед Богом. Тому на

ділі закон там повинен ніяка людина виправдані в очах його: за законом є знання гріха? До Римлян
3:19-20
Закон (Десять заповідей), є список з "ти не будеш в" як такої, і список того, що складають гріх.
Знаючи закон, ви знаєте, що є гріх а через це знання ви можете знати тримати язика, кожні уста може
бути зупинено і не говорю зла. Знаючи гріх заздалегідь ви тоді не знаєте як не грішити? Знаючи гріх не
що відображає що Бог бачить всі чоловіки як наповнюється гріх, що тільки за його говорить нам, що
гріх є шляхом Десять заповідей, ми потім зможете не гріх, а потім, щоб сказати, що Бог бачить всі
чоловіками, як винні у гріху і тільки через його освіту нам гріха ми можемо уникнути гріха.

Божа праведність маніфест без закону
, Але тепер виявляється Божої праведності без закону, (через Ісуса Христа), будучи свідками
закон і пророки; До Римлян 3:21
Paul потім робить такий висновок: але тепер проявляється правди Божої без закону, через
вчення Ісуса до поган, які не мають права, є Божою Справедливістю ще не проявляється, навіть без
попереднього знання закону. Слово "Manifested" означає: ясно бачити або розумі
ти, щоб показати щось ясно і бути виявлені, це означає, Paul,
повідомляє нам що Заповідей Божих, до Закону Божого, зроблений очистити від вчення Ісуса Христа.
Все, що Ісус навчав, має основоположною базі десяти заповідей а також про все, що було написано
через пророків старого в книгах Біблії.
Є багато християн, що я говорив з, які наполягають, що Десять заповідей, які Закону Божого,
були виконані з точки програм, надання їм застарілі, коли Ісус помер на Хресті. Що Paul насправді
говорить, тому, що закон Бога справді Маніфесту, або зробили зрозуміло або зауважень, висловлених
ясно вчення Ісуса. Ми може прийняти правду як дано за Paul пророк Ісус, або ми можемо продовжувати
вірити брехні сатани.
Я показав у ті веб-сторінки голови, під назвою "вчення Ісуса Христа,", що все те, що Ісус навчав
пов'язані назад до і заснований на десяти заповідей. У вище віршах Paul говорить нам, це те ж саме.

Один з Богом
Навіть правди Божої, яка є вірою Ісуса Христа до всіх і на них, що вважають: для немає
різниці: До Римлян 3:22

Вчення Ісуса удосконалює Закону Божого, даючи кілька більш моральний імператив понад
вищезазначеної в останні шість з десяти заповідей. Через вчення Ісуса є знання закону висвітлили для
тих, хто були неосвічені в законі. Взяти до відома тут, що Paul говорить нам, що немає ніякої різниці
між заповіді Бога і вчення Ісуса, обидва дають нам моральне керівництво, яким Бог хоче, що ми повинні
прожити своє життя, як розкрити особистість, честі та морального характеру Бога, і всі ті, хто живуть
своїм життям, а диктується Божого моралі. Це таким чином, що ми можемо стати одним з Богом.
Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави Божої; До Римлян 3:23
Як Paul сказав раніше, все людини, це в гріху, будь то єврей, Крістіан або язичників.
Виправданий вільно його благодаттю через відкуплення, що в Христі Ісусі: До Римлян 3:24
Є багато хто думають, що слово "висотою", яка використовується в цей вірш є синонімом
"врятованих", але це не. Слово "висотою" означає: маючи прийнятної причин
и для вжиті заходи, або бути прийнятним чи обстави
нам. Іншими словами, через наше розуміння вчення Ісуса, Дана доцільно припустити про спасіння,
але аж ніяк не сказати нам що ми врятовані з упевненістю.
Слово «благодать» також є недооціненим, це означає, що: здатність терпіти,
розміщення або пробачити людям. Тому благодать Ісуса відноситься до
здатності прощати гріхи людина. Щоб одержати прощення завжди йде після покаяння.

Просимо вибачення
Якщо ви не бачите себе як грішник і Зрозумівши ваші гріхи потім покаятися або жалем скоєння
ті гріхи, але потім не питати Бог простить вам, то Бог Ісус не можете пробачити вас. Якщо не попросити
вибачення, тоді як Бог може дати прощення?

Пам'ятайте: якщо ви грішіть, ви в даний час неповажне Бога. Бог є моральних буття і він
хоче, що ті, кого він створив, моральні також бути. Коли ви займатися гріховної акти, ти говорив Бог що
ви не згодні з його моральність. Таким чином ви даєте образу Бога. Саме з цієї причини, що по-перше,
зверніться до Бог простить вам для вашого образу. Тільки в ваш питаю може бути надана прощення.

Що таке гріх?
Все це повертає назад до того, що є гріхом. Десять заповідей є перелік Бог вважає гріхи. Брати
участь в будь-який з цих речей у списку-це бути грішним, яка є, сказати, що якщо ти не знаєш десяти
заповідей, то як ви знаєте, якщо ти згрішив, чи ні? Сатана не бажає знати Десять заповідей, тому він має
збрехав нам говорять нам, що Десять заповідей виконані Ісуса до того, надання їм застарілими. Тепер,
коли ви знали правду, який шлях ви пройдете Відтепер?
Яким бог вперед, щоб бути гріх (на перемогу Божої ласки) через віру в його кров, оголосити його
праведність для прощення гріхів, які пішли в минуле, через терпіння Бога; До Римлян 3:25
Слово «гріх» означає: щоб заспокоїти або процедурі кому-н
ебудь, працювати з протиборствуючих сторін з мето
ю залучення їх до угоди або примирення, щоб поверн
утися чиюсь підтримки або дружби.
Що Paul говорить, тому, що Бог хоче, щоб принести вам, грішник, тому від гріха людині
праведності і тим самим повертати вас до одного з Богом, однак, ви повинні хочуть, а також і вибір за
вами.

Прогулянка прогулянка
Слово "терпіння" визначається як: терпіння, толерантності або с
амоконтролю. Що Paul говорить, що шляхом видалення себе від гріха і підтримуючи
праведність Бога моралі вам буде потім через терпіння Бога через його милість, одержати прощення, і
через прощення вам буде виправдано плану спасіння. Але як ви можете бачити, праці, що потрібно від
вас. Перш ніж прощення може бути надана, слід спочатку покаятися в своїх гріхах і привести у
виконання та працювати в напрямку ведення безкоштовно гріхів через навчання і підтримки Закону
Божого. Просто проголосити Ісуса, Спасителя, через ваші слова, не дасть вам прощення, ви повинні
спочатку виконати покаяння по суті і грамотами й не тільки на словах.
Оголосити, я кажу, на цей раз його праведність: що він, можливо, просто, хто про нього, які
вірує в Ісуса і. До Римлян 3:26
У тому, що всі Людина згрішив, у кого є Закон і неосвічених закону, і всі мають прийти Божої
слави, (моральність), Бог; Будучи виправдана любові до Ісуса, через відкуплення від вчення Ісуса, який

є виконання моралі Бога: кому Бог наділив хрест, вносити до оголосити правда Божа для прощення
(очищення) від гріхів, які були в минулому Божої ласки, через віру у воскресіння через кров Ісуса, ,
через любов до Бога.
Де хвастощі потім? Це виключається. За те, що закон? Робіт? Най:, але закон віри. До Римлян
3:27
Де потім хто-небудь може похвалитися, що зберігають через Закон? Навіть в законі ви позбавлені
Божої слави Божої.
Слово «Віра» визначається як: віри, або відданість або довіри у
кого-то или что-то, особливо без логічних доказів.
Що Paul тому говорить те, що навіть ті, що не освічені в закон Бога, що взяли і змінили свою власну
мораль вислухавши вчення Ісуса, зробити це, тому що вони вірять, що Ісус є Бог у плоті людини і як
така ті речі, що Ісус навчає навчають, від Бога а не людина. Маючи "Віра", що Ісус є Бог і що завдяки
його воскресіння від смерті, що ми теж будуть Відроджені до вічного життя якщо ми прийняти вчення
Ісуса і його моральність нашу моральність.

Бог усіх людина
Таким чином, ми робимо висновок, що людина виправдовується вірою без діла закону. Хіба він
Бог євреїв тільки? Хіба він також не з язичників? Так, з язичниками також: римлян 3:28-29
Paul потім приходить до іншого висновку. Ми не виправдані закону, ні по твори або ваші справи,
але ми виправдані вірою у вчення Ісуса. Бачачи, що є тільки один Бог, і, але для нього Існує ніякий
інший і тільки він створив все це, тому він Бог євреїв і Бог поган, бо ми усі Божого творіння.
Що Paul є не має відношення або зарозумілості євреїв, що вони, тому що буття виховані
відповідно до закону, де діти Бога, і що всі інші, язичники, не маючи закон не могли таким чином
досягти стану буття діти Бога, якщо вони вперше взяв час, щоб вивчити Закон.
Що Paul говорить, що це брехня, що через вчення Ісуса і перебираючи моральний імператив дано
нам Ісусом, що всі ми можемо стати діти Бога.

Ісус встановлює закон
Бачачи це один Бог, що мають пояснити обрізання, віри і необрізання через віру. Потім зробити
недійсним закон через віру? Не дай Бог: так, ми утвердити закон. До Римлян 3:30-31

Paul потім позує інше питання. В тому, що існує, але один Бог і він є той, хто буде виправдання
вірою обрізані віруючі (євреїв) і тих, хто не обрізаний, (язичників), чи ми потім зробити недійсним
закон через віру? Не дай Бог: так, ми не недійсними закону, але утвердити закон .
Тільки через знаючи закон ми знаємо гріха, і тільки з знаючи, гріх ми потім уникнути гріха, саме
тому Ісус навчав не тільки додаткові моральні риси понад понад шість моральний імператив,
перелічених у десять заповідей, але Ісус також викладав і розширив п'ять із шести моральних
імперативи перераховані в десять заповідей.
Законом, сам по собі не буде застрахувати викупу, але у поєднанні з вірою в обіцянок і навчання,
що зробив Ісус, а також воскресіння Ісуса, вони роблять над викупу, життя наше життя в рамках
параметрів, визначених моралі, вчив Ісус.
Знати Закон, і ще не мають віри Ісус, призведе лише до прокляття. Мати віру в Ісуса, але потім
гріха через незнання закону, призведе лише до прокляття. Тільки в віри Ісус і підтримуючи моралі Бога
(Закон) і даючи вірно і правильний поклоніння Богу, буде ви виправдані в викупу, які навчили нас у
вчення Ісуса.
Те, що Paul говорив тут? У вірі в Ісуса, ми не недійсними, або зробити законодавства застаріла,
але ми утвердити закон. Якщо ви вважаєте, що Ісус, виконуючи закон позбавляє її застарілі, то ці слова
з Paul повинні відвертає вас від такі помилкові переконання.
Paul говорить прямо, що закону не є застарілими але залучені до завершення. Коли ви принести
що-небудь до завершення ви не викинути, але ви потім покласти його використовувати. Закон є
виправданим через вірять, що Ісус воскрес із мертвих. Був Ісус не воскрес, то до якої мети – закон. Це
таким чином, що Ісус встановлює закон як інструмент для спасіння, ще до появи Христа було тільки
інструмент для знаючи гріха.

Притча про кафедру
Один з найпростіших, як отримання розуміння, з яких сум до абстрактних теології, Ісус звикли
притчами, дати пояснення про те, що вже зрозуміло, що має мораль чи віри заснована на символікою. Я
думав про притчу, що дає пояснення щодо концепції чимось виконані.
Якщо ви побудувати стілець, але зупинити вашу роботу, перш ніж розмістити сидіння на
ньому, потім кріслі ще не повністю стілець, ефективна не буде виконано. Ви розміщаєте потім
сидіння на стілець, вона потім стає стілець і можуть бути використані по-своєму призначені.

Це як Десять заповідей, оскільки вони написані, вони є неповними, і тому не можуть бути
використані як їхня мета, але з вченням Ісуса, вони взяли до завершення, роблячи їх виконати їх
призначення, яка повинна показати нам Бога, який є, його честь, індивідуальність та його морального
характеру.
Коли ви говорите, що ви мати віру в Ісуса, що ви повинні розуміти, що ви мати віру в вчення
Ісуса, і Ісус навчав розширення моралі, знайдені в десять заповідей, а також збільшенню Десять
заповідей, себе. Коли Ісус виконав законів Бога, він взяв, що була неповною і привів їх до завершення.
Це таким чином, що віра в Ісуса приносить створення весь сенс законів.

Ісус піднято знову для нашого
виправдання
Авраам і закон
Те, що ми будемо говорити тоді що Авраам Отця нашого, як пов'язані з плоті, знайшов? бо
якщо Авраам виправдалися добрі діла, він hath про що до слави; але не перед Богом. За те, що каже
Писання? Авраам вірив Бога, і вона була вже розрахована до нього за праведність. Тепер йому, що діє є
нагорода, не вважаються благодаті, але боргу? Римляни 4:1-4
Paul задає питання, "розглянути Авраам Отця нашого, як пов'язані з обрізання в плоті. Авраам
був виправданий через його роботи? Якщо він був, то його слави був з його творів, але не перед Богом".
Писання говорить нам, однак, "Авраам вірив Божі обітниці", і це, що переконання, що був
вважаються його праведність, не своєю творчістю відповідно Закону Божого для Авраама, коли Бог
зробив заповіта з нього не знали закон, так що, отже не могли праведності з його творів.
Саме через віру в Бога, що було викликано віра в Божі обітниці, що Авраам проявляється в
праведності.

Як Авраам вірив
, Але йому, що не діє, але вірує на нього, що виправдує безбожного, його віра нараховується за
праведність. Римляни 4:5

Але їм, хто не піднімаються в законі і тому не знають закону, ще не вірять в Ісуса і його вчення,
своєї віри рахуються за праведність, хоча вони зробили не робіт відповідно до закону.

Як David вважали
Навіть як David також describeth блаженства людина, до кого Бог imputeth без діл
праведности. Приказка, "Блаженні засмучені чиї гріхи прощаються, і чиї гріхи оплачуються.
"Блаженний є людина, до кого Господь не приписати гріха. До римлян 4:6-8
Paul потім робить ще один аргумент на підтримку те, що він намагається пояснити visa-a через
King David. David писав: "благословенний є людина, до кого Бог imputeth праведність без діл". Це
потім надає підтримку що Paul сперечатися. Бог приписати праведності, навіть без вигоду від знань
закону.

Ті, що розп'яття Ісуса
Існує ще один аргумент, що можуть бути надані у зв'язку з цього питання, і що відноситься до
інших двох чоловіків, які були Розіп'яті поруч з Ісусом.
І одним зловмисників, які були повішеним обрушився на його, кажучи: "Коли ти Христос,
зберегти самого себе і нас". Але на інші відповіді на заборонив його, кажучи: "доста не ти боятися
Бога, що ти в той же осуд? І ми дійсно справедливо; бо ми отримуємо винагородою наші вчинки:, але
ця людина має нічого, не згодиться зробили. " І він сказав до Ісуса, "Господи, Пам'ятай мене коли ти
йдеш в твоє царство." Лука 23:39-42
У цих словах це одне, будучи Розіп'яті поруч з Ісусом розкриває його переконання, що Ісус Бога
в тілі людини і запитав, що Ісус згадує про нього коли він Ісуса вступає в своє царство.
По-перше, це ясно, що в визнавали власної провини він розкаявся у своїх гріхах. Що цей чоловік
також показав віри те, що Ісус є Бог, вказавши, що він знає, що Ісус буде увійти в його царство, який
повинен сказати, що на Хресті цієї людини знайшли віри.

Розуміння "Цей день"
І промовив до нього Ісус. "Поправді кажу тобі, щоб день ти будеш зо мною в раю." Лука 23:43

Тому що цей чоловік показав віри і віра в Ісуса, Ісус потім повідомляє йому, що він буде з Ісусом
в той день, коли встановлюється Божого Царства на землі, яка не буде відбуватися, поки Ісус
повернеться.
Практично всі, кого я говорив до щодо слів, "до дня" прийняти, що Ісус говорить це людина, що
він буде з Ісусом того ж дня, який є припустити, що Царство Боже буде розгорнута той же день що Ісус
розп'ятий, однак, при використанні оригінальних грецьких слів, що оригінального тексту
використовується , справжній зміст шоу через.
У на сильні вичерпного узгодження грецьке слово використовували є "Semeron" яке
перекладається як "цей день". Коли ви покласти, що в контексті те, що людина запитав Ісуса,
що він пам'ятати, коли Ісус, що входить в його царство, то відповідь, даного Ісусом є посиланням на
день, коли він встановити Gods королівство на землі. Тому що Ісус говорить на "цей день" або в день,
він встановлює свого царства, ця людина буде приєднатися до Ісуса в раю. Це, але іншим способом, що
сатана намагався сприяти плутанини приводу сенсу Боже Святого Письма.
Приходить ця блаженства, то після обрізання тільки, або після на необрізання також? Бо ми
говоримо, що віра рахувався Авраамові за праведність. Римляни 4:9
Paul потім просить два питання.
Блаженства, описав King David зійде лише у кого є закон, або чи має йти до обох тих, хто має
права, а також ті, які не мають права?
Потім Paul нагадує нам, що Авраам розглядався праведного Бога, від його віри поодинці, перш
ніж він знав закон. Якщо Бог так благословив Авраама, він також благословив тих, які приходять до
Бога через віру, а також. Це таким чином, що ми, хто вірить у Христі, всі діти Авраама навіть, хоча ми
не мали ніяких зв'язків ні крові до нього.

Виправданий віру
Я бажаю, щоб переконати вас, що Paul написала це точка підтримує цю, але хоча можуть бути
виправдані через віру, що це тільки перший крок, це не означає, що ви будете знати спасіння. Після
того, як Авраам став виправданий Богом, потім він був необхідний через перший заповіт, щоб дати
поклоніння Богові як Бог команд, це було цього закладу закону, який продовжував Авраама в слава
Богу.

Авраам був виправданий, але які самі по собі не гарантує спасіння. Тільки після того, як Авраам
зберігається в листі заповіту він потім отримав спасіння. Якщо ви пам'ятаєте, після внесення Завіт з
Богом, Авраам був перевірений Бог кілька разів, найбільш запам'яталися, коли Бог говорить принести в
жертву свого улюбленого сина Авраама. У цьому ми показані величини Абрахамс любити Бога, він був
у цьому шоу люблячого Бога з його серця, душі і розуму, що застраховані Абрахамс місце на небі а
також показує Абрахамс послуху до команди Бога і не тільки через віру, але його дій.

Як Ісус навчав
Думайте про це наступним чином: коли ви через віра в обіцянки Ісуса, стати виправдані в
потенціал спасіння, тільки запровадивши вчення Ісуса, і переживає "Відродження" в морального
характеру, живі ваше життя в параметрах того ці вчення, ви дійсно отримаєте спасіння.
Написано: "багато хто будуть обрані, але лише деякі будуть прийняті". Це можна зрозуміти,
мати на увазі, що хоча Бог вважає такі наміри виправдано отримувати спасіння, тим самим вибрав, лише
деякі з тих, хто так вважається буде фактично докласти зусилля, необхідних їм приділятися спасіння.

Авраам перед обрізання
Як це потім рахувався? Коли він був у обрізання, або в необрізання? Не обрізання, а необрізання.
Римляни 4:10
Предметом є придбання праведність Авраам. Paul запитує, "коли тоді Авраам отримав
праведність? Авраам був обрізаний коли він був благословенний Богом, або ж Бог розширити його
благословення перед тим, як Авраам був обрізаний? Яка є ще один спосіб сказати, Авраам мати знання
закону перед тим, як Бог благословив його або був благословенний він спочатку і потім отримують
закону?
Коли Авраам прийшов через Закон того, сам обрізаний, який був його діяти або роботу з
підтримки Закону Божого. Цей акт, що мали місце перед або після того, як Бог прийняв віру Авраама за
праведність?
І він отримав знак обрізання, ущільнення праведність віри, яку він ще будучи uncircumcised: що
він може бути батьком все їм що вважають, хоча вони не обрізання; що праведність може бути
поставлений їм також: І батько обрізання до них, які не тільки обрізання, але які також ходять в дії
цієї віри, нашого батька Авраама , який він мав бути ще uncircumcised. Римляни 4:11-12

Paul потім відповідає на це питання. Авраам отримав благословення від Бога, перш ніж він
отримав закону. Знак обрізання в плоті був символом як друк його праведність і договору (заповіту), що
він зробив з Богом, який прийшов після того, як було вже поблагословив Бог йому.

Насіння Авраама
Існує одна річ, що Paul говорили тут яка надає підтримку те, що я говорив всім разом; ", І батько
обрізання до них, які не тільки обрізання." Те, що ці слова розповідають мені, є що Paul вважає батька
Авраама всім, хто має віру в Бога-Ісуса, який є ще один спосіб сказати, що "Насіння Авраама" не
відноситься до крові нащадками Авраама тільки а кому всі через віру в обіцяння Бога, є також насіння
Авраама.

Для прикладу: Я вірю в обіцянку Воскресіння вічного життя, і тому що я вірю, я насіння
Авраама, беручи до уваги, є кілька євреїв, (садукеї), які є крові нащадками Авраама, які не вірять у
воскресіння, тому незважаючи на те, що вони є нащадками крові, вони не є насіння Авраама, в цьому
контексті.
Для обіцянку, що він повинен бути спадкоємцем світу, був не Авраам або його насінні, через
закону, але через праведність віри. Римляни 4:13
Таким чином, обітниця Богові, що Авраам був бути спадкоємцем світу прийшли перед тим, як
Авраам одержав закону. Це було Авраама віри, що Бог зробив його батько світу, як ті, євреїв і тих з
язичників. Він був у його прийнятті та обліку Закон Божий, що йому запечатаний в славу Божу.

Королівство священиків
Це приносить додому непорозуміння євреїв і їх цілі під Бога. Бог сказав нащадки Якова, що вони
повинні були бути царство священики, вихід 19:5 , але вони ніколи не досягнуть цієї благородної
статус.
Що ж є священиком? Це не священик той, хто проповідує Євангеліє? То він не є правильним,
щоб бути царство священика, що Бог передбачалося, що вся народів землі були мати Божий святий
звіщається їх до євреїв.
Це звичайно не станеться, для євреїв, які вирішили в своєму зарозумілість що вони єдині люди,
які можуть або повинні бути дітьми Божими, щоб вони тримали себе і не брати участь в акції законів
Бога до інших людей. Якщо ви не були євреєм або одружився в будинок єврей ви не могли б стати

єврей. Це-це зарозумілість, які тримали їх від виконання їх призначенням ролі як Королівство
священиків.

Немає закону, немає гріха
, Бо якщо вони, які є закону вспадкувати, Віра недійсним, та обіцянки зробив з жоден ефект:
тому що закон діє гніву: для де немає закону є, немає не злочин. Римляни 4:14-15
Подумайте про це, як якби Бог ніколи не сказав: "не кради." Якщо Бог не розповіли нам, вкрасти
це гріх, то не було б гріхом і вкрасти було б прийнятним моралі. У тому, що Бог дав благословення
Авраамові, перш ніж він отримав закону, потім, щоб зробити інші отримав благословення через віру в
віра в обіцянки а не в діла закону. Тим не менш, як Авраам також необхідно продовжити у свою віру,
даючи послуху до Закону Божого, так само не тих, хто вірить у вчення Ісуса, повинні прийняти і
тримати ці моральні протиріччя, навчили нас Ісус.

Благодать через віру також
Тому, що це віри, що це може бути спасенні; до кінця обіцянку може не забудьте насіння; не, що
тільки що закону, але які також саме віри Авраама; хто є Отцем всіх нас. Римляни 4:16
Paul потім робить висновок. Це через віру й не тільки за законом, які можна отримати правду у
благодаті. Віра Авраам довіри в слово Боже як правду, і що коли Бог робить обіцянку, він буде
виконувати цю обіцянку. Це більше, ніж просто обіцянки, однак. Це, що Авраам приймаються слово
Боже як справжній beyond все інше. Для вас і мене ми також повинні усвідомлювати, що Бог має
промовляв це правда і якщо інші речі, написана не у Святій Євангелії не слово Боже і повинна спочатку
бути надана підтримка до Писання, перед ви приймаєте його як справжній.
Якщо Бог говорив він, це в Біблії, якщо Бог говорив він, це правда. Якщо Бог не говорю
це, ви не знайдете його в Біблії, якщо Бог не говорити на ньому, то це брехня.
Для вас, щоб прийняти те, що не говорять Бога як Істина є прийняття брехні сатани як істина, яка
розглянула Божу істину як брехня. Це призведе до видалення ви від правди. Єдиний спосіб для вас, щоб
знати, якщо це говорять Бога для вас, щоб шукати Бога старанно, через вивчення, дослідження і в
молитві що Бог дасть вам напрямок і розуміння у вашому дослідженні і у вашому житті.
Як написано: "я зробив я тобі батьком багатьох народів," перед ним, якого він повірив, навіть
Бога, що quickeneth мертвих і те, що буде не так ніби це що Він кличе. Хто проти надії вірили в надії,

що він може стати батьком багатьох країн, відповідно до того, що сказав був, так сіменем несе.
Римляни 4:17-18
Бог сказав Аврааму що вірують в мене, дати поклоніння для мене, як я проінструктувати вас, щоб
потім я зроблю вас батько багатьох народів. Частиною цієї поклоніння є переконання, що слово Боже
правди і залежність від слова Божого, це праведними. Всі любителі, в роду Авраама, віра в слово Боже,
також буде виправдано в праведності.
І бути не слабкою у вірі, він вважав його власного тіла зараз мертвий, коли йому було близько
сотню років, ні ще не deadness матки Сара: він за шириною не на обіцянку Бога через невір'я; але був
сильним у вірі, даючи слава Богу; і буття повністю переконані, що, що він (Бог) обіцяв, він (Бог) може
також виконувати. Там він був поставлений йому за праведність, і. Римляни 4:1922
Авраам вірив Бога, коли Бог сказав йому, що через Сара йому довелося б сина. Незважаючи на
те, що Авраам був 100 і Сара була 90, коли народився Ісак, Авраам вірив в слово Боже і в переконанні,
що він став виправданий через віру.
Тепер у нього не було написано в його ім'я поодинці, що він був поставлений йому; але для нас
також, до кого він повинен бути поставлений, якщо ми вважаємо, на нього, що воскресив Ісуса нашого
Господа з мертвих, які було доставлено за нашими правопорушення і було піднято знову для нашого
виправдання. Римляни 4:23-25
Як Авраам був виправданий у свою віру в слово Боже, ми також виправдані істину що Ісус Месія
і як Божий Син Бога в тілі людини. Через цю віру буде виправдано в праведності.

Два інгредієнти для спасіння
Як я намагався зробити ясним перед тим не менш, хоча ви може бути обрані тому, що ваша віра в
Ісуса, будучи виправдано не означає автоматично, вам будуть погашені. Правди, що походить від віри,
але відкуплення походить від послуху слово і Закону Божого.
Нічого не знають про те, що потрібно, щоб бути в гріх а потім ви вчинення гріха, прийме вас зі
шляху праведності і на напоумив. Ті, що ходять у праведності будуть судити. Ті, хто піднімаються вгору
в хмарах, з Ісусом під час захоплення не знатиме судження, тільки для тих, хто праведників у вірі і
вільний від своїх гріхів вже буде бути врятовані через їх власного життя. Те, що я намагаюся робити
чіткі, що існують два інгредієнти для спасіння, маючи віру в Ісуса в переконанні, що він є Бог у плоті
людини і прийняття вчення Ісуса і прийняття Бог моралі ваш моралі .

У цьому розділі я відчуваю, що я зробив це зрозуміло з писань Paul, що це правда. Paul, посвоєму, НАТО повинна інтенсивніше працювати це те ж саме. Я сподіваюся, що мої пояснення, що
Написав Paul зрозумілою для вас і приносить вам знання цієї групи, істину про це.
Щоб отримати спасіння потрібно віри в віру Боже Слово істини, як а також закон збереження і
живуть моралі (права) Бога.

