كتابات Paul
الفصل 3
للخطيئة هو الموت ،وهو بر الحياة
تبريره باإليمان
ولذلك يجري تبريره باإليمان ،لدينا سالم مع هللا من خالل سيدنا يسوع المسيح :منهم أيضا لدينا الوصول باإليمان إلى هذه النعمة حيث نقف ،ونفرح
في أمل لمجد هللا .رومية 2-5:1

ويجري تبريرها باإليمان؛ ماذا يعني ذلك؟ ويعني كلمة "مبرر"  ،مقبولة أو معقولة في ظل هذه الظروف .تعني كلمة "اإليمان"  ،وجود
الثقة في شخص خاصة دون دليل منطقي .ولذلك يجري تبريره في إيماننا هللا يترجم إلى وجود ثقة في الوعود التي جعلت هللا لنا ،ألن يسوع قدم
دليالً على وعدة بالقيامة ،وفي "تعاليم يسوع" ،يعطينا هللا مقبولة األمل في أننا سنكون أيضا انبعث إذا كنا نعيش حياة يسوع تدريسها.
كما كنت قد الحظت ،شددت على عبارة "الوصول" و "األمل" في اآلية أعاله .هذا إلظهار أنه ليس فقط لي ،ولكن أن  Paulأيضا يفهم أن "تبرير" ال
يعني "الخالص" ،ولكن أن يعني" ،األمل" أو توقع له ما يبرره "الخالص".
إلى " الوصول إلى " ،ال يعني أنه يمكنك ببساطة المشي في ،ولكن أن الباب مفتوح لك طالما يمكنك القيام بما مطلوب منكم .ال يكفي أن كنت
"مبررة" ،يجب عليك أيضا "العمل" نحو إزالة نفسك من كونه شخص خطيئة ألن الشخص الذي يعيش في "بر" .ككلمة "عمل" يعني ،هناك شرط لتأخذ من
الوقت والجهد في تلك العملية .يجب أن تقوم "سيرا على األقدام سيرا على األقدام" وليس فقط "في نقاش".

يسوع المخلص
العديد من المسيحيين الذين تحدثت إلى االعتقاد بأن تبرر باإليمان؛ يعني أن أنهم تلقائيا ً استرداد ،ومع ذلك ،كما يمكنك مشاهدة ،ال يوجد
شيء في التعاريف الواردة أعاله أن أتكلم للخالص ،إال أن لها ما يبررها ونحن ،أو قد توقع باألمل ،بسبب قيامه يسوع وتعاليمه .هذا يقول لي أنه
ال يزال هناك شيء أكثر من أن هللا يتوقع منا الذين تمتلئ وبالتالي هذا األمل.
ومن مالحظتي الشخصية أن أولئك الذين يسمون أنفسهم مسيحيين ال يتفق مع التالية ،يعلن أن يسوع هو المنقذ الخاص بك يعني أن تقبل
كل ما يدرس يسوع وأن من تلك التعاليم التي سيوفر لك إذا كنت تعيش بتلك التعاليم .بدالً من ذلك أنهم يعتقدون أن تحتاج فقط إلى إعالن يسوع
المخلص الخاص بك ويمكنك حفظها ،مع شيء أكثر مطلوب منك.
منهم أيضا لدينا الوصول باإليمان إلى هذه النعمة حيث نقف ،ونفرح أمل مجد هللا .كلمة "نعمة" يعني :قدرة على تحمل أو استيعاب أو
يغفر الناس .ولذلك يتحدث "نعمة هللا" لقدرته على إعطاء مغفرة آثامنا .ولذلك ،نحن لها ما يبررها في توقعنا أن هللا يغفر لنا خطايانا ،بسبب قيامه
يسوع وتعاليمه .ولكن ما يبدو أن نغفل عندما يقرأون هذه الكلمات التي كتبها  Paulمعظم المسيحيين ،وهو أن  Paulال يقول أي شيء عن
الخالص ،وإنما "األمل" للخالص .كلمة "األمل" يعرف بأنه ،شعور بأن شيء مرغوب فيه ومن المرجح أن يحدث ،وقد توقع حدوث شيء ما كنت
ترغب في.

ثم تقول اآليات أعاله لنا ،واألفعال أو المحنة التي نحن يجب أن تحمل أو االنخراط في ،نقوم بكل سرور ،ألنها تبني الصبر في الواليات
المتحدة من أجل أن يكون لدينا أمل أن يغفر لنا هللا ذنوبنا ،يجب أن ننخرط أوالً عملية االنتقال من أولئك الذين هم في خاطئين ألولئك الذين هم
التائبين من ذنوبهم  ،ثم أطلب من هللا له المغفرة .كما ترون ،هناك أكثر من أن نخلص مما يجري تبرير أعمالنا؛ ويجب أن نعمل أيضا (العمل)
إعطاء قضية هللا يغفر لنا خطايانا.

المجد في المحنة
وليس ذلك فقط ،ولكن نحن المجد في المحن أيضا :مع العلم أن المحنة  workethالصبر؛ والصبر والخبرة؛ وتجربة ،واألمل :وآمل ماكيث ال يخجل؛
ألن حب هللا هو تسليط الخارج في قلوبنا باالشباح المقدسة التي تعطي معزل لنا .رومية 5-5:3

كلمة "المحن" يعني :شيء مثل حدث الذي يسبب صعوبة كبيرة ،فتنة ،أو االستغاثة ،ومحنة.
 Paulيقول لنا أن علينا عدم استرداد بايماننا له ما يبرره في الوعود التي قدمت لنا باهلل ،ولكن نحن أيضا يجب أن تكون مستعدة لتحمل
وقت الشدة الصعبة ،أو محنة صعبة .ويترجم هذا إلى بالنسبة لي تعني أنه على الرغم من أننا له ما يبرره في توقعاتنا هلل الوفاء بوعوده ،ونحن يجب
أن أكثر من مجرد المجاهرة أن يسوع هو منقذنا ،وأن هناك نوعا من المحنة أو الفعل المادي ،ونحن يجب أن تحمل أو من خالل الذهاب إذا كنا
نريد أن نخلص.
تسمى الكثير ،ولكن يتم اختيار عدد قليلMatthew 22:14 -
أنها عملية الجهد وإعطاء الطاعة للقوانين وكلمة هللا ،األمر الذي يؤدي إلى الخالص .وهذا يتطلب بذل جهد على الجزء الخاص بك .كما
قال يسوع ،سوف يكون طالب الكثيرون ،)Justified( ،لكن سوف تتخذ سوى عدد قليل (مطفأة).

يسوع مات لالشرار
لعندما كنا حتى اآلن دون القوة ،على النحو الواجب وقت مات المسيح وشرير .لصعوبة لرجل الصالح سوف يموت واحد :بعد بيرادفينتوري لرجل
جيد بعض يجرؤ حتى الموت .رومية 7-5:6

لعندما كنا حتى اآلن دون قوة ،يشير إلى عندما كنا دون وعد القيامة تعطي دليالً على طريق يسوع .قبل المسيح ،كان هناك فقط من هذا
القانون ،الذي أوعز لنا كيف ال للخطيئة ولكنه ال يعطي "األمل للخالص".
في الوقت المناسب وقت مات المسيح لشرير .حيث شرير يشير إلى أولئك الذين يعيشون حياتهم في الخطيئة ،أما القيام بالجهل بالخطيئة
ألعمالهم أو بسبب هذه الالمباالة بإرادة هللا.
وهذا ثم يتحدث يسوع التخلي عن حياته بشري ويعانون من الموت ،حيث أن جميع من كانوا في الخطيئة قد يكون التوقع (األمل) أو
تبرير للصفح من هللا .لهذا يسوع ضحى بحياته .وهل أن الرهيب ثم أن هللا تتوقع في المقابل أن نحن ينبغي أن ينتهي زواجنا الخطيئة ،والتماس
الحقيقة هللا ومن خالل هذه المحنة ،الحصول على اإلعفاء من هللا؟
إذا كان كل البشر الصالحين في حياتهم ،وخالية من الخطيئة ،ثم هناك لم يكن سببا ليسوع لما له الحياة بالنسبة لنا ،ولكن ألن الرجل
مخلوق خطيئة ،بسبب ضعف الجسد ،أننا بحاجة إلى يسوع ،دونه ،ونحن سوف تضيع إلى األبد ،دون أي أمل في دخول "نعمة هللا".

له ما يبرره ،وال استبدالها
ولكن هللا كومانديث حبة تجاه الواليات المتحدة ،وفي هذا ،حين كنا بعد خطاه ،مات المسيح بالنسبة لنا .أكثر بكثير ،ثم يجري اآلن تبررها دمه ،نحن
يخلص من غضب من خالله ،لحالة ،عندما كنا أعداء ،نحن كان التوفيق إلى هللا بوفاة ابنه ،أكثر بكثير ،يجري التوفيق ،نحن يخلص بحياته .وليس ذلك فقط ،بل
نحن أيضا الفرح باهلل من خالل سيدنا يسوع المسيح ،الذين تلقينا اآلن التكفير .رومية 11-5:8

وقد أوضحت أعاله أن لها ما يبررها في أمل من وعود هللا ال يترجم تلقائيا ً إلى يجري استبدال Paul .تأييدا لهذا في التفسير التالي من
اآليات أعاله.

وبعد ذلك ،أكثر بكثير اآلن

ويجري تبريرها بدمه .كما ترون ،و يجري اآلن يشير إلى حدث ما حدث بالفعل ،منها وجود ال فعل آخر

مطلوب .هذا الحدث هو يسوع يموت على الصليب من أجل خطايانا.

أننا

يجب أن ننقذ من غضب من خالله ،ولكن حيث للكلمات سوف نقوم ،بمعنى ما "ليس بعد" ،إشارة إلى حدث مستقبال ،شيئا بعد أن

تأتي ،ومما يوحي أيضا بفعل أو عمل في الجزء الخاص بنا من نوع ما لتحقيق هذا الحدث.

إذا عندما كنا أعداء ،كنا

التوفيق ،إلى هللا بوفاة ابنه ،أكثر بكثير ،ويجري التوفيق ،حفظ لنا بحياته.

أن يكون عدو أن تكون معارضة هلل .لالنخراط في األعمال الشريرة ،وهو أن تكون معارضة للقوانين وكلمة هللا ،الذي يجعلك عدو هللا.
بينما ال يزال األعداء كنا التوفيق ،ولكن أكثر بكثير من ذلك ،نحن يجب أن ننقذ ،مما يعني أن تتجاوز كونها التوفيق ،لدينا القدرة ليتم
حفظها .التوفيق بين عدم تلقائيا ً تأمين الخالص ،وإننا يجب أن توقف أوالً يجري أعداء هللا ،األمر الذي يتطلب جهدا من أنت ولي إلنهاء أعمالنا
اآلثم وتحقيق بر.

أنقذت حياة يسوع
مع قيامه يسوع ،نحن التوفيق مع هللا ،ولكن من أجل الخالص ،أننا يجب ،أن تكون هي التي أنقذت حياته .ما كان عن حياة يسوع ،الذي
ثم يعطينا األمل ليتم حفظها؟ أنها ليست أنه عاش يسوع ،ونحن يمكن أن ننقذ؛ ومن "تعاليم يسوع" ،الذي قدم لنا في حياته ،مما يعطينا األمل في
الخالص.
هذا ثم يقول لي ،أننا بحاجة لتثق يف أنفسنا بما كان عليه أن يدرس يسوع ،إذا أردنا أن يكون لدينا األمل في الخالص .فمن هذا الجهد
لتثقيف أنفسنا التي هي واحدة من المحن التي نحن يجب أن تحمل لتحقيق الخالص.
يمكن العثور على "تعاليم يسوع" في أربعة كتب الرسل يسوع و  Matthewومارك ،لوقا ويوحنا .أيضا قد أعطيت مناقشة هذه التعاليم

في فصول صفحة ويب هذه بعنوان" ،تعاليم

يسوع".

ما هي الخطيئة
عاديون ،كطريق واحد رجل الخطيئة دخلت في العالم ،والموت بالخطيئة؛ وحتى الموت مرت على جميع الرجال ،ألن الجميع قد أخطأ :الرومان
05:12

عاديون ،كطريق واحد رجل الخطيئة دخلت في العالم .رجل واحد الذي تحدث عنه هنا هو آدم .خطيئة آدم ،أن الخطيئة دخلت في العالم.
أنها سبب الخطيئة ،أن آدم توفي أول حاالت وفاة ،موت بشري ،وأنه كان والدنا ،ورثنا ذنبه ،وحتى يتسنى لجميع الرجال منذ آدم أو سوف يموت
الموت بشري.

حتى القانون
لحين كان خطيئة القانون في العالم :ولكن ال تنسب الخطيئة عندما ال يوجد قانون .الرومان 05:13

لحين كان خطيئة القانون في العالم :ما هذه الكلمات تقول أنه حتى قبل أن هللا أعطانا القانون من خالل  Mosesوالوصايا العشر،

الخطيئة ال تزال موجودة في العالم .مجرد التفكير في ذلك .هل الرجل يعيش في الخطيئة قبل  Mosesقدم رجل الوصايا العشر؟ نعم أنه فعل ،ولكن
لم تنسب الخطيئة عندما ال يوجد قانون.
كلمة "المقدرة" يعني :التهام شخص ما المسؤولية عن الجريمة لشخص آخر .وبهذه الطريقة ،يتوجب كل رجل لخطيئة آدم ،على الرغم
من أننا ربما لم يكن مذنبا بالخطيئة نفسها كآدم.

أي قانون ،وال إثم
إذا لم يكن هناك أي قانون ،ثم يمكن أن يكون هناك ال جريمة أو فعل خاطئ ،وكيف يمكن كسر قانون ،إذا لم تكن موجودة القانون؟ وهذا
يعني أن آدم كان خاضعا "شريعة هللا" ،أو كلمة هللا ،وأن آدم أخطأ ضد القانون ،أو كان في معارضة إرادة هللا ،وفي القيام بذلك ،ارتكب خطيئة أو
جريمة ضد هللا.
ما هذا تقول لي هو أن هللا قد أعطى آدم القانون ،وهذا السبب في أنه الخطيئة عندما ذهب ضد القانون .هذا كما يقول لي ،أن القانون
موجودة في العالم طويالً قبل أن هللا أعطاه إلى  Mosesلتمرير بالنسبة لنا ،وأن أقول ،أن الوصايا العشر كانت موجودة قبل أنها خفضت بشكل
مكتوب بأصبع هللا على جدولين من الحجر.

الخطيئة ال تنسب بالقانون
لحين كان خطيئة القانون في العالم :ولكن ال تنسب الخطيئة عندما ال يوجد قانون .ألن آدم كان والدنا ،نحن كأبنائه المنسوبة ،أو اتهم
بنفس الخطيئة التي ارتكبها ،على الرغم من أننا أبرياء قد ارتكب الخطيئة أنفسنا .وبموجب القانون ،األب المسؤول عن خطايا االبن ،واالبن
المسؤول عن خطايا األب ،إال من خالل يسوع المسيح هي أننا اتهم فقط باآلثام التي نتعهد بأنفسنا.
وقيل لنا ،ليس باهلل ،أنه بسبب يسوع يموت على الصليب غفرت خطايانا .وهذا ليس صحيحاً .كان يغفر خطيئة واحدة فقط من موت يسوع
وأنه لم يعد دفع االبن لآلثام من األب ،أو األب دفع ثمن خطايا االبن .كل منا يجب أن اإلجابة عن الخطايا الخاصة بنا .تم رفع خطيئة آدم من

الواليات المتحدة ،ولكن إذا ما دخلنا في خاطئين القانون من خالل حياتنا ،ثم يجب أن نجيب هللا لتلك الذنوب .هي ال تغفر تلقائياً؛ وعلينا التوبة
ونسأل هللا له المغفرة .ويرد هذا الدعم في اآليات التالية.

يمكن أن يغفر أثيم
بعد أقول أنتم" ،لماذا االبن ال تتحمل ظلم األب؟" عندما خلت االبن فعلت ذلك وهي مشروعة وحق ،وخلت إبقاء جميع قوانين بالدي،
وخلت فعلت لهم ،أنه يحيا بالتأكيد .الروح التي سينيث ،سوف يموت .ال يتحمل االبن ظلم األب ،وال يتحمل األب ظلم االبن :بر البار يكون عليه،
ويكون عليه الشر من األشرار .ولكن إذا كان األشرار سوف تتحول من جميع ذنوبه أن خلت ارتكبت ،وإبقاء جميع قوانين بالدي ،والقيام بما
قانوني وحق ،ومن المؤكد أنه يحيا ،أنه سوف ال يموت .كل بلده التجاوزات التي ارتكبها خلت ،فيجوز عدم ذكرها له :أنه يحيا في بره الذي خلت
به .حزقيال 22-18:19

باختصار ،مع "تعاليم يسوع" وإنشاء الجديدة أو العهد الثالث ،يتوجب علينا كأفراد فقط مع منطقتنا خطايا ،لم تعد تحمل ذنوب اآلباء على
االبن ،كما حملت ذنوب أبناء األب .وهذا يعطي إضافة دعم في ما يلي.

يمكن أن تقع الصالحين من نعمة
"يسرني أنا أي على اإلطالق أن الشرير يجب أن يموت؟"  saithالرب" :وليس ذلك أنه ينبغي العودة من طرقه ،والعيش؟ ولكن عندما
تورنيث بعيد ًا عن بره المستقيم ،و  committethظلم ،ودويث وفقا لجميع األعمال البغيضة أن دويث رجل شرير ،أنه يحيا؟ ال أن يذكر كل بره
الذي خلت به :في بلده التعدي أنه قد خلت تعدت ،وذنبه أنه قد خلت أخطأ ،فيها أن يموت " .حزقيال 24-18:23

فمن هذا التغيير ،في كيف ينظر هللا لنا ما يبرر لنا قبل أن "مجد هللا" .ومن خالل "تعاليم يسوع" أن لها ما يبررها ونحن على أمل أن
يغفر هللا لنا ،قبل يسوع ،كان هناك أي أمل .عندما أخطأ آدم ،كان عقابه الموت بشري .ألن الرجل سليل من آدم ،نحن أبناء آدم ،ويعاقب على هذا
النحو الثام األب لنا ،في ذلك سوف نعرف أيضا "وفاة بشري" .يسوع ،لم يعد نحن في إدانة بسبب خطيئة  ،Adamsإذا أردنا الصالحين طرق هللا.

عن طريق واحد ،والخطيئة؛ من خالل إعفاء واحد،
ومع ذلك ساد الموت من آدم إلى  ،Mosesحتى أكثر منهم أنه قد أخطأ ال بعد المشابهة لمخالفة آدم ،الذي هو الرقم الذي له أن يأتي .ولكن ال
كالجريمة ،لذلك كما هو هدية مجانية .ألن إذا كان عن طريق جريمة واحدة كثير يكون ميتا ،خلت كثرت أكثر النعمة من هللا ،والهبة بنعمة ،ورجل واحد ،يسوع
المسيح ،منعزلة كثير .رومية 15-05:14

الموت مع ذلك ساد من آدم إلى  .Mosesالرجل ،كما أنشئت على األرض خالل اليوم السادس من خلق ،ولم تكن خاضعة للخطيئة ،ال
لخطيئة لم تكن موجودة ،لشريعة هللا األبدية إلى األبد ،كما هللا ،ولكن عدم وجود القانون ال يفهم الحق من الباطل والشر من جيدة.
هللا لم يعط لهم القانون ألنهم كانوا بال روح معيشة ،كما الحيوانات األخرى ذات الطبيعة؛ على هذا النحو لم تكن خاضعة للقانون .لم يكن
حتى بعد "اليوم السابع" من الراحة ،بأن هللا آدم روح حية .عندما قدم آدم روح حية ،أنه ال تزال خالية من الخطيئة ،ألنه ال يوجد فهم للحق والباطل.
ومع ذلك ،أعطى هللا آدم القانون ولم يكن حتى أخذ آدم من شجرة المعرفة الصحيحة والخطأ والخير والشر ،أن سقط في الخطيئة .لهذا السبب،
 Paulيخبرنا بأن جميع الرجال من آدم إلى  ،Mosesعاش في الخطيئة ،خطيئة آدم.

المشابهة للرجل
وحتى أكثر منهم أن ال قد أخطأ بعد المشابهة لمخالفة آدم .ألن آدم كان األول من بذل روح حية ،قد ولد جميع الرجال منذ روح حية،
ولذلك ،يكون جميع الرجال منذ خطيئة آدم .ويفسر  Paulحتى أولئك الذين لم يرتكبوا خطيئة نفسه كآدم ،أنها مع ذلك تشترك في خطيئته.
كلمة "المشابهة" يعني :في الشبه من ،أو يجري في سمات مماثلة آدم .هللا يستخدم عبارة "أبناء الرجل "،للتعبير عن هذا التشابه بين
رجل من الحيوانات األخرى.

على سبيل

المثال :ابن قرد ليست ،وال يمكن أن يكون "ابن اإلنسان" ،وال يمكن أيضا أن "ابن اإلنسان" ابن قرد.

الذي هو الرقم منه أن يأتي .كالرجال الذين هم مماثلة إلى آدم ،حيث هو أيضا يسوع مماثلة ،في ذلك نحن جميع "أبناء يسوع رجل" اللحم
ودم رجل ولد من امرأة ،كما جميع الرجال.

الموت األبدي
بيد أن موت ثاني لذلك الموت الذي يتحدث  Paulمن هناك .قبل المسيح وتضحيته لذنوبنا ،أن يعرف جميع الرجال ندرة في الثانية ،أو
الموت األبدي ،ألننا بأي شكل من األشكال ليتم تسويتها مع هللا.
يمكن أن يكون جميع الرجال بسبب يسوع والتبرير أنه يعطي للرجل ،األمل في مغفرة آثامنا .ليس فقط أولئك الذين يعيشون منذ يسوع ،بل
أيضا الذين عاشوا قبل المسيح .من خالل يسوع ،كل رجل هو التوفيق إلى هللا .ريكونسيليد ،ال يتم حفظ -فقط أولئك الذين يعيشون حياتهم في الجهود
المبذولة لتجنب الخطيئة ،والبحث عن الحقيقة هللا ،سيكون لها إمكانية الخالص مع ذلك.

هبة هللا
ولكن ليس كالجريمة ،ذلك كما هو هدية مجانية Paul .ثم يشرح ،كما تسبب الجريمة( ،الخطيئة) ،آدم جميع الرجال منذ أن يدمج مع
ذنبه ،حتى أيضا هل هدية مجانية يقدمها يسوع في وفاته والقيامة ،مما يعطي األمل لجميع الرجال التي يمكن أن يغفر الخطيئة .هذا هو الذي هو
الهبة من هللا .هللا تحت أي التزام بتقديم الرجل مثل هذه هدية ،ولكن عن طريق الرحمة والمجد والنعمة ،أنه يجعل الرجل في هذا العرض .غير أنه
عرض فقط؛ علينا أن نفعل ما هو أمر لنا إذا ما أردنا فعال تلقي الهدية.
إذا من خالل جريمة واحدة كثير يكون ميتا ،كرجل واحد ،آدم ،تسبب الكثير من أن تكون في الخطيئة ،وهو عقاب هذه الخطيئة "الموت
بشري".
ثم أكثر نعمة من هللا ،والهبة بنعمة ،ورجل واحد ،يسوع المسيح ،أن الكثير سوف يمكن تبريرها على أمل الخالص.
وليس كما كان قبل أن أخطأ ،ذلك هو الهدية :للحكم طريق واحد إلدانة ،هدية مجانية العديد من الجرائم منعزلة مبرر .إذا برجل واحد جريمة اإلعدام
سادت جانب واحد؛ يقوم عهد أكثر بكثير هي التي تحظى بوفرة النعمة وهدية البر في الحياة من جانب واحد ،يسوع المسيح .رومية 17-05:16

هدية بر هو مرجع للحصول على نعمة ،والذي يجب أن يحقق كل منا ،خالل المحنة جهد لتصبح واحدة من منظمة الصحة العالمية في
خطيئة واحدة الذي يعطي الطاعة "كلمة هللا" .إذا كنت في الخطيئة ومن خالل "تعاليم يسوع" تحقيق تلك الذنوب والتوبة الطرق القديمة الخاصة
بك ،وتسعى جاهدة إلزالة نفسك من فعل الخطيئة ،ثم تلقيت بر ،ومع ذلك يمكنك كسب الغفران "نعمة هللا" بسبب يسوع المسيح.
ولذلك كطريق جاءت جريمة حكم واحد على جميع الرجال إلى اإلدانة؛ حتى جاء هدية مجانية ببر واحد عند جميع الرجال منعزلة مبرر للحياة.
الرومان 05:18

اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى أهمية فهم ما ترمز إليه كلمة "مبرر"  .كلمة "مبرر" يعني :أمل أو التوقع ،ضمانات بعدم.
كطريق العصيان رجل واحد وقدمت العديد من المذنبين ،حتى بالطاعة ألحد كثير تتخذ الصالحين .الرومان 05:19

هذه اآلية من المهم أن تأخذوا علما بذلك .أن ما تقوله  Paulأن بالطاعة ألحد (يسوع) كثيرة تتخذ الصالحين .في هذا كان يسوع مطيعة
"وصايا هللا" ،حتى جداً يتعين علينا جميعا إذا كان علينا تبني "تعاليم يسوع" ،واحدة منها الطاعة لشريعة هللا ،ثم نحن أيضا تقدم الصالحين .نحن ال
نجعل مستقيمين بأعمال المسيح ،ولكن نحن نجعل مستقيمين بأعمالنا ،كما يدرس لنا بيسوع وأن يسوع مات التي يمكن أن يكون لدينا مبرر أمال في
الخالص.

قانون
وعالوة على ذلك بدأ القانون ،أن الجريمة قد تكثر .ولكن حيث كثرت الخطيئة ،نعمة أكثر تكثر :التي كما خلت سادت الخطيئة حتى الموت ،ومع ذلك
قد نعمة عهد من خالل بر معزل الحياة األبدية بيسوع المسيح ربنا .رومية 21-05:20

في ذلك خطيئة يتجلى بسبب القانون ،ألنه ال يمكن أن يكون هناك ال الخطيئة حيث ال يوجد قانون .كلمة "أبووند" يعني :تحتوي على
شيء بإعداد كبيرة أو المبالغ ،لتكون وفيرة .هل أيضا "نعمة من هللا" تكثر ،ألن الخطيئة هي الطريق إلى الموت ،مبرر بنعمة هللا هو طريق
الخالص والحياة األبدية.
ال ينبغي الخلط Paul ،يشير إلى مسار الرحلة إلى الخالص ،وليس للخالص دون المسار .يجب أن نسير في المسار إلى البحث عن
الخالص؛ ليس مضموناً نظراً ،في هدية مجانية للتبرير Paul .يستخدم العبارة" ،قد" ،لإلشارة إلى أن نعمة ال يضمن إال أن احتمال الذي يقول لي
أن  Paulوتفهم أن كل منا يجب أن نفعل شيئا آخر غير مجرد إعالن يسوع منقذنا.

أجرة الخطيئة
ماذا نقول بعد ذلك؟ سوف نستمر في الخطيئة ،أنه قد تكثر النعمة؟ ال سمح هللا .كيف يجوز لنا ،الذي مات الخطيئة ،ويعيش فيه لم يعد؟ رومية 2-6:1

وفي هذا نحن الرصاص في الخطيئة ،يقول Paul؛ إزالة أنفسنا من الخطيئة ،وإننا قد نحقق الحياة األبدية Paul .يسأل السؤال" ،كيف
يجوز لنا ،الذي مات الخطيئة ،ويعيش فيه أي أطول؟" إذا كنا نعرف أن الخطيئة الموت ،ثم كيف يمكننا أن نستمر في الخطيئة؟ نحن ال ستسعى
لجعل أنفسنا خالية من الخطيئة حيث أننا قد نعيش مما؟
من هذا القانون أو "العمل" لدينا إزالة أنفسنا من الخطيئة التي هي شيء آخر ،عالوة على إعالن يسوع لنا المخلص ،الذي يجب أن نفعل
كل .إلزالة أنفسنا من الخطيئة ليست شيئا يمكن القيام به مرة واحدة وثم تحررنا من أي وقت مضى اآلثم مرة أخرى ،وهي عملية تغيير شخصيتنا
وخارج األخالق ممن في الخطيئة أحد الذين خالية من الخطيئة ،هذه العملية هو الطريق الصواب الذي يجب أن نسير جميعا لبقية حياتنا.

لهذا السبب أن الشيطان ال يريد لك أن تعرف ماذا يعني أن الخطيئة .إذا بالعمى بنا إلى "وصايا هللا" ،أصبحنا يجهل ما هو الذي يشكل
خطيئة ،ثم كيف سنعرف عندما كنا الخطيئة ،مع "خطيئة آدم" ،جميع الذين قد كذب منذ مشتركة في بلده الخطيئة ،حتى أيضا هل نحن الذين
يجهلون من الخطيئة ،وثم ارتكاب الخطيئة وأصبح مذنب وسوف تعرف الموت .فقط عن طريق تثقيف نفسك في القوانين و "كلمة هللا" ،ومما تعلم
ما هو عليه الخطيئة ،قم لديك فرصة للخالص.
هذا هو عمل الذي يجب عليك القيام به بنفسك؛ ال أحد يمكن أن يخلصك من نفسك .ولهذا السبب فإن هللا يقول لنا" ،أنا أحب أولئك الذين
يحبون لي ،وأولئك الذين يسعون لي جد سنجد لي ".أولئك الذين ال يسعون إلى هللا ألنفسهم ولكن االعتماد على اآلخرين لتفسير الكتاب المقدس لن
نعرف من هللا ،وإذا لم تحصل على معرفة له كيف هل تتوقع أن تعطي حبك الكامل لشخص غريب؟

الرصاص في المسيح
تعرف ية ال ،أن الكثير منا كما قد عمدوا إلى يسوع المسيح قد عمدوا إلى وفاته؟ ولذلك نحن مدفونين معه بالمعمودية في الموت :أن مثل المسيح
أثيرت حتى من بين األموات بمجد األب ،حتى ذلك أيضا ينبغي أن نسير في حداثة الحياة .رومية 4-6:3
على الرغم من أن يسوع الذي عاش حياته خالية من الخطيئة ،توفي بعد وفاة بشري ،حتى جداً علينا جميعا ،سيموت موت بشري ،ومع ذلك ،في
اعتناق "تعاليم يسوع" ،ونعيش حياتنا وبناء على ذلك ،وبالتالي إزالة أنفسنا من الخطيئة ،نحن سيرفع من وفاة بشري ،أمل في الحياة األبدية .إذا ،من ناحية
أخرى ،كنت ال تعيش حياتك وفقا "تعاليم يسوع" ،ثم سيكون لديك سوى الموت األبدي لنتطلع إلى.

تحرر من الخطيئة
إذا كان قد تم زرعها معا في شبه وفاته ،ونحن يجب أن أيضا في شبه قيامته :هذا ،أن لدينا رجل عجوز هو صلب معه ،وأنه قد دمر جسم الخطيئة،
مع العلم أنه من اآلن فصاعدا يجب أن ال نخدم الخطيئة .ألنه ميت هو تحرر من الخطيئة .رومية 7-6:5

يشرح  ,Paulأن لدينا رجل مسن هو صلب معه ،مما يعني ،أن يسوع عرف الموت ،حتى جداً سيكون لدينا جسم بشري .في ذلك سوف
نعرف الموت بشري دون "تعاليم يسوع" ،التي قد تكون دمرت جسم الخطيئة ،بسبب يسوع وما يسوع علمنا ،من خالل القيامة ،ستزول جسم
الخطيئة.
إذا كنت تفكر في نفسك كالميت بالفعل ،أنه فقط عن طريق التضحية والمعرفة بما علمتنا يسوع سوف لدينا حرية من الخطيئة وذلك

مشاركة في "مجد هللا" ،كما يفعل السيد المسيح ،في القيامة .إذا كنت تعتقد نفسك بهذه الطريقة ،من اآلن فصاعدا أننا ينبغي أن ال تخدم الخطيئة،
لكن السعي للحصول على المعرفة من خالل "تعاليم يسوع" والمعرفة لدى األدوات للكفاح ضد الخطيئة .لتعرف أنك ميتة ،وال يمكن إال في بر

لديك الحياة ،ألنه ميت هو تحرر من الخطيئة.
تذكر :الذي مات وغير قادر على إعطاء المجد هلل ،وكذلك .الموت األبدي السرمدي؛ لن يكون هناك ال القيامة منه .بقبولها أن كنت فعال
ميتة ،عملية والقوة الالزمة في الخاص بك المعركة ضد الخطيئة سوف يكون أسهل .المفتاح لكسب المعركة ضد الخطيئة هو معرفة ما هي
الخطيئة ،ومع الصالة هلل للتوجيه والدعم ،سوف يفوز.

على قيد الحياة في المسيح
واآلن إذا نكون ميتا مع المسيح ،فإننا نعتقد أن أيضا أن نعيش معه :مع العلم أن المسيح تثار من القتلى دييث ال أكثر؛ وفاة خلت ليس سلطانا أكثر منه.
ألن توفي ،توفي منعزلة الخطيئة مرة واحدة :ولكن في هذا أنه حي ،وأنه حي هللا .رومية 10-6:8

كما هو الحال مع يسوع ،حتى أنه يكون بأننا نحن الذين هزيمة خطيئة السير على الطريق الصواب.
وبالمثل احسب أنتم أنفسكم أيضا أن تكون ميتة في الواقع منعزلة الخطيئة ،ولكن حيا هللا من خالل يسوع المسيح ربنا .الرومان 06:11

إذا كنت تقبل بمواصلة العيش في الخطيئة كنت ميتا ،وإذا كنت القتال ضد الخطيئة ،كنت قد تعيش ،ثم لك فعال ضربت أول ضربة ضد
أكاذيب الشيطان وبدأ في المسار الخاص بك الخالص.
واسمحوا ليس الخطيئة ولذلك يسود في جسمك بشري ،أيها تطيع في الشهوات منه .ال تعطي يي أعضاء الخاص بك كأدوات إلثم منعزلة الخطيئة:
ولكن العائد أنفسكم هللا ،كتلك التي على قيد الحياة من بين األموات ،وأعضاء الخاص بك كأدوات لبر هللا .الرومان 13-06:12

تذكر :الرجل مخلوق طبيعة ،كما أنه أنشأ في "السادسة اليوم إلنشاء" ،مليئة بالشهوات نفس الوحوش األخرى .فقط عندما جعلنا هللا في
روح حية يصعد الرجل إلى أبعد من ذلك من المخلوقات األخرى ذات الطابع.
ال تسمح للشهوات حيواني من الجسم لوقف لكم من الحصول على الحياة األبدية .هذه هي معركتك ،وفقط يمكنك حفظ نفسك ،مع يسوع
وتعاليمه لتعطيك االتجاه في المعركة الخاص بك .إذا كنت تجاهل هذه التحذيرات أن يسوع يعطي لك من خالل كتابات  ,Paulثم سوف تعرف فقط
من الموت األبدي.
عند قبول أن كنت ميتا في المسيح ،وأن المعرفة مما يخول لك لمحاربة اآلثم ثم أصبح له ما يبرره توقعا "نعمة هللا" .إذا فشلت في الكفاح
ضد الخطيئة ،اختيار تتخبط فيه طوال حياتك ،ثم يمكنك قاصرة "نعمة هللا".

ال تخضع للقانون
لخطيئة ال يكون سلطانا عليك :ألنكم ال تخضع للقانون ،بل تحت النعمة .الرومان 06:14

ألنه فكر في نفسك كالميت وفي قبرك ،وفهم أن كشخص ميت أن القتلى لم تعد الخطيئة ،ثم خطيئة على ال عقد ،لك أنت ال تخضع للقانون
عندما تكون ميتة ،ولكن "فضل هللا" بسبب يسوع ،الذي يعطيك مبررا لألمل في الغفران والخالص  ،من خالل تعاليم يسوع المسيح.
ما هو هذا القول ال يعني أن عليك االنتظار حتى كنت ميتا ،ولكن يجب أن يعيش الحياة الخاصة بك مع العلم بأن القيام بالخطيئة هو
الموت .ومن ثم الخاص بك الكفاح من أجل إزالة نفسك من اآلثم ،والذهاب من خالل عملية ليصبح شخص بر ،بينما أنت بعد العيش.
ماذا بعد؟ يجوز لنا الخطيئة في ذلك ،ألننا ال تخضع للقانون ،بل تحت النعمة؟ ال سمح هللا .الرومان 06:15

في هذا الصدد Paul ،أقول لك ،أنه حتى ولو كنت لم يعد الموضوع أو عبدا للخطيئة ،ألنك فعال تعتقد نفسك ميتا ،يجب تحقيق بر قبل أن
يمكنك أ ن تعرف الخالص ،وبر يتم الحصول عليها إال من خالل إزالة نفسك من طرق الخطيئة .إذا كنت تعيش حياتك عن طريق األخالق كما
تدرس من قبل يسوع ،ثم لديك إمكانية الخالص .يمكن إال يكون مشى طريق الصواب إذا كنت تعرف ما هو وليس خطيئة وأن الطريقة الوحيدة

لمعرفة الخطيئة أن تقبل بما يسرد هللا في الوصايا العشر ،ومرة أخرى في "تعاليم يسوع" .إذا كنت تنظر الوصايا العشر بواسطة يسوع إلى حد
جعلها عفا عليها الزمن ،ثم الشيطان قد أعمى لك ما هو الخطيئة ،وأنت تبذل جاهل ستكون قاصرة "نعمة هللا".

العبادة الحقيقية والصحيحة هلل
"تذكر مع

ذلك" :لك لم يتم حفظها بواسطة الخاص بك يعمل وحدة ،يجب عليك إعطاء العبادة هلل كما أنه أوامر هللا ،وأي شيء أقل

من عدم إعطاء العبادة هلل في جميع.
األربعة األولى للوصايا العشر من هللا تعليمات بشأن كيف أننا لعبادته .إذا كان يمكنك تغيير أو حذف أو تعديل تلك التعليمات في حتى
أصغر من طرق ،ثم كنت ال تعطي العبادة كأوامر هللا ،والعبادة الخاص بك من دون جدوى .إذا كنت العبادة دون جدوى ،ثم لديك فقط الموت األبدي
لنتطلع إلى.
تعرف ية ال ،التي إليهم يي تسفر عن أنفسكم خدم طاعة ،خدامه أنكم منهم طاعة يي؛ سواء من خطيئة الموت ،أو الطاعة منعزلة بر؟ الرومان 06:16

إذا كان عليك إعطاء الطاعة لعبادة هللا كأوامر هللا فإنك سوف تكون خادما ً هلل .إذا كنت يعصي هللا ،ولكن بدالً من االنصياع لرغبات
الخاصة بك ،ثم أنها الخطيئة التي كنت تعمل ،والموت األبدية التي سوف تعرف.

الخالص من خالل المسيح
ولكن شكر هللا ،أن كنتم عبيد الخطيئة ،ولكن أنتم قد أطاع من القلب هذا الشكل من العقيدة التي تم تسليمها لك .تبذل ثم من الخطيئة ،أصبح يي خدم بر.
الرومان 18-06:17

اآليتين أعاله موجهة نحو أولئك الذين بدأوا بالفعل الطريق الصواب ،أن يفعلوا هذا العمل قبل اختيارهم ألنها في الخاصة بهم القلب للقيام
بذلك .هو رحمه ومحبة هللا ألبنائه أن الرجل الذي كان خادما ً للخطيئة ،من خالل ابنه يسوع ،و المذهب في "تعاليم يسوع" الذي يتم تسليم الرجل
من الخطيئة إلى بر ،األمر الذي يؤدي بعد ذلك إلى الخالص.

يعرف

هذا :هللا لم يرسل إلى رجل ابنه الوحيد ،ثم لن يكون هناك ال وعد بالحياة األبدية وال مغفرة اآلثام .فقط في المسيح( ،تعاليم

المسيح) ،نحن ننقذ من الخطيئة.
أتكلم بعد طريقة الرجال بسبب عجز اللحم الخاص بك :لما يي قد أسفرت عن أعضاء الخاص بك خدم البرص وظلم منعزلة ظلم؛ حتى اآلن العائد
الخاص بك أعضاء الموظفين إلى بر منعزلة قداسة البابا .الرومان 06:19

طريقة الرجل يشير إلى جوانب حيواني المتأصلة في جميع الرجال .بسبب هذه االتجاهات الطبيعية للرجل ،الذي يعطي  Paulتحذيره.
بر منعزلة قداسة البابا ،لقد أظهرت لك ما هي وسائل بر ،لالبتعاد عن اآلثم وعن طريق التثقيف والفهم "تعاليم يسوع" ،واالنتقال إلى
طرق ليس للخطيئة.
كلمة "قداسة" كما تستخدم هنا وسائل الحقيقة .كلما كان هللا يشير إلى شيء ما أو شخص ما بأنه يجري المقدسة طريقة أخرى للقول بأنه
أو أنها في الحقيقة.

عند هللا يتقدس "اليوم السابع من خلق" ،أنه جعل من الحقيقي يوم للراحة ،وأن نقول أن يوم السبت عندما الحظ في "اليوم السابع" من
األسبوع ،على مالحظة لالعتقاد أو اإليمان أن "اليوم السابع" هو "يوم" الراحة الحقيقي هللا الخاصة بك.

كأوامر هللا
إذا كنت مراقبة يوم السبت أي يوم من األسبوع ،ثم أنت تقول أن كنت تعتقد ذلك اليوم ليكون يوم مقدس هلل .ليس ما كنت تعتقد أن يصح أو
خاطئة بيد أنها "أوامر هللا" .إذا كان االحتفال يوم السبت في أي يوم آخر من تلك التي قد أمر هللا عليك االلتزام به ،ثم وضعت نفسك في معارضة
هللا.
عند إعطاء االحتفال بيوم السبت في اليوم أن هللا قد أخبرنا بأنه من مالحظة( ،اليوم السابع) ،ثم يصبح عالمة بين أنت وهللا أن كنت تقبل
أن "هللا سبحانه وتعالى" هو هللا ،وأعلم ذلك أن هللا يفكر لك كطفلة .عندما يمكنك مراقبة يوم السبت في أي يوم عدا اليوم من األسبوع من هللا ذلك
وضوح يعين ،ثم ال تبقى يوم السبت في الحقيقة ولكن في كذب الشيطان.

خالية من بر
لعندما كنتم عبيد الخطية ،كنتم خالية من بر .الرومان 06:20

ما  Paulيخبرنا في هذه اآلية إذا كنت مذنب القيام بأشياء شريرة ثم أنت حر لكونه الصالحين ،ألن الصالحين أن يكون خاليا من الخطيئة.
الفاكهة ما كان ية ثم في تلك األشياء إثبات ًا أنتم ال يخجل اآلن؟ ألن نهاية تلك األمور هي الموت .الرومان 06:21

إذا كنت مذنب وخالية من بر ،ثم ما هي مكافأة يمكن أن تتوقع من نمط حياتك؟  Paulيخبرنا أن الموت األبدية إال ينتظر أولئك الذين
خالية من بر ويعيش في الخطيئة.
لكن تبذل اآلن خالية من الخطيئة ،وتصبح الخدمة هلل ،وأنتم الخاص بك الفاكهة منعزلة قداسة البابا ،وفي نهاية الحياة األبدية .الرومان 06:22

ولكن تبذل اآلن خالية من الخطيئة يشير إلى الجهد الخاص بك لالنتقال من كونه شخص خطيئة بعد تحقيق بر .مع هذه النهضة الروحية
تحقيق قداسة البابا ،أو الحقيقة ،وهذا يعطيك المبرر في توقع الحياة األبدية ،كما وعد هللا ودفع ثمنها بدم يسوع.
ألن أجرة الخطيئة هي الموت؛ ولكن هبة هللا فهي الحياة األبدية من خالل يسوع المسيح ربنا .الرومان 06:23

قانون الخطيئة
تعرف ية ال ،األخوة ،التحدث إليها والتي تعرف القانون ،وكيف أن القانون قد خلت سلطانا رجل طالما أنه الحي؟ رومية 7:1

هو القانون الذي يتحدث  Paulمن الوصايا العشر .في هذه اآلية هو جعل  Paulواضح جداً أن "وصايا هللا" له سلطانا لنا ،لطالما أننا
نعيش .هذا في المعارضة المباشرة لما كنت تدرس بالكنائس المسيحية.
تذكر :يسوع يخبرنا بأن بنات العاهرة ،هارلوتس أنفسهم.

كلمة "السيادة" يعرف بأنه :السلطة الحاكمة أو السلطة أو السيطرة .وباختصار Paul ،يخبرنا أنه طالما لدينا الحياة ،يجب أن نعمل لتبقى
خالية من الخطيئة .أن تكون خالية من الخطيئة يتطلب أن نعرف ما هي الخطية .الوصايا العشر هي اإلدراج ،قدمها لنا هللا ،ما هو خطيئة .إذا
استمر في االعتقاد بأن الوصايا العشر ال أمسك لك ألن هي حفظته "نعمة الرب يسوع المسيح" ،ثم سوف تكون جاهلة فيما إذا كنت الخطيئة أم ال.

الذين كنت تعتقد؟
 Paulيخبرنا أن الوصايا العشر بالسلطة والسيطرة علينا لطالما أننا نعيش .إذا كان شخص ما يخبرك أن الوصايا العشر قد تحققت بيسوع
على الصليب ،إلى حد جعلها عفا عليها الزمن ،كمسيحي أنك لم تعد تحت القانون ،ألن هي حفظته "نعمة الرب يسوع المسيح" ،ثم أن الشخص هو
الكذب لك" ،كذب الشيطان".
أما ترون عبارة كتبها نبي يسوع ",Paul" ،إلى أسفل أو كنت تعتقد أن الذي قيل لك من قبل شخص آخر .يكتب  Paulأسفل هذا الذي
أسندت إليه يسوع ،حيث هذا الشخص اآلخر الحصول على معلوماته من؟ إذا كانت ال تظهر المعلومات التي تأتي من الكتاب المقدس ،ثم حيث أنها
تأتي من؟
تذكر :الشيطان قد  imbeddedاكاذيبه في الكتاب المقدس ،وهناك آيات ،ولذلك ،حيث أنه يبدو وكأنه  Paulقال أنه كمسيحي أنت فوق
القانون ،ولكن هذا يرجع إلى أنه يجري خارج السياق .كما ترون من كيف أنا تشريح اآليات من الكتاب المقدس ،وأنا قادرة على الحصول على فهم
أوضح لما يقوله  Paulفي الواقع.

تخضع للقانون
ألن الرجل مخلوق طبيعة ،وعبدا للخطيئة ،لهذا السبب ،يجب أن يكون الرجل خاضعا لقانون ،بغية فهم كيفية محاربة الخطيئة .إذا كنت ال
تعرف ما هو الخطيئة ،ثم كيف سوف تعرف إذا كنت في خطيئة أم ال .تماما كما في القانون اإلنساني ،الجهل بالقانون ال يوجد دفاع ،والجهل بما
وليس خطيئة ال يوجد دفاع أما.

علم يسوع الوصايا العشر
إال من خالل يسوع ،والذي كان يدرس لنا ،يمكننا فهم الخطيئة ،وهكذا تكون قادرة على مكافحة .يعرف هذا ،علم يسوع الوصايا العشر،
وليس فقط أنه هل نعلمهم غير أنه التوسع في معناها كما هو موضح في المثال التالي.
يي سمعت أنه قيل بما لهم من الزمن القديم" ،أنت سوف ال تقتل؛ ويعاقب القتل يكون في خطر الحكم" :ولكن أقول لكم "،أن يعاقب هو غاضب مع
شقيقة دون سبب تكون في خطر الحكم :ويعاقب أن يقول ألخيه ،راكا ،تكون في خطر المجلس :لكن يعاقب القول" ،أنت كذبة "،يجب أن تكون في خطر نيران

الجحيمMatthew 05:21-22 .
كما ترون ،يسوع هو التدريس وتوسيع بناء على "وصية السادس"" ،أنت سوف ال تقتل" .أطلب منكم ،أن يخدم غرض ما ليسوع للقيام
بذلك إذا كان في وفاته الوصايا العشر هي قد فات أوانه؟

الزواج من أجل الحياة
وبهذا الفهم Paul ،ثم يقول المثل للمساعدة في شرح له معنى.
للمرأة التي خلت زوج هو االلتزام بالقانون زوجها حتى طالما أنه حي؛ ولكن إذا كان الزوج الميت ،وقالت أنها أطلق من القانون لزوجها .ثم حتى إذا
كانت ،في حين أن زوجها حي ،وقالت أنها تكون متزوجة من رجل آخر ،وأنها يجب أن يطلق الزانية :ولكن إذا كان زوجها يكون ميتا ،وخالية من هذا القانون؛
ذلك أنها ال الزانية ،على الرغم من أن سراج الدين بالزواج من رجل آخر .رومية 3-7:2

وبموجب "الوصية السابعة"" ،أنت سوف ال يرتكب الزنا "،الزواج الحياة .هل يسمح هللا بالطالق إال إذا كان الزوج الذي يرتكب جريمة
الزنا .ولذلك ،تحت شريعة هللا ،امرأة وهو متزوج ،وهو بذلك ملزم بزوجها ما دامت حياة زوجها ،يجري إطالق سراح منه إال في وفاته .نفس
الشيء ينطبق على الزوج.
على الرغم من أن الكلمات في الكتاب المقدس ال أقول ذلك ،جميع الذين الصالحين هم من األطفال هللا ،بعزيمة ال النظر سواء كانت ذكرا
أو أنثى ،لذلك ،على الرغم من أن العبارة تقول امرأة ،كال الجنسين تخضع لنفس المعني فيما يتعلق بزواجه للحياة.
عندما تحصل على المتزوجين من مدى الحياة .إذا كنت تشارك في ممارسة الجنس مع شخص ما عدا زوجك ،يمكنك ارتكاب الزنا .هذا
القانون الذي كنت ،رجالً أو امرأة ،ملزمة بينما يعيش زوجك بعد .عند وفاة زوجك ،ثم قانون الزنا لم يعد يلزمكم .أنت حر في الزواج مرة أخرى.
مرة واحدة لك الزواج مرة أخرى ،يمكنك ثم توضع تحت روابط القانون مرة أخرى .في ما سبق ،وأنا أتكلم فقط عن الزنا ،الزنا خطيئة بغض
النظر إذا كنت أنت متزوج أو ال.
تذكر :جميع الجنس شرير ،خالف بين زوج وزوجته ،وإذا كنت تشارك في ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ،ثم يمكنك الخطيئة.
السبب الوحيد للجنس غير مذنب بين الزوج والزوجة ألن هللا يعطي للزوجين المتزوجين حديثا هدية عرس من صنع القانون من ممارسة الجنس
مع الزوج ،وال حرج.
إذا أما ملفات أحد الزوجين للطالق ،وكان هناك ال الزنا التي يرتكبها زوجك ،ثم تحت شريعة هللا ،الطالق باطل ،بغض النظر عما إذا
كانت "الحكومة المدنية" يسمح لها أو ال .شريعة هللا األعلى على قوانين مان .إذا كان لك الزواج مرة أخرى ،ثم تتلقى هذا الطالق المدني ،ثم كنت
مذنبا بجريمة الزنا كما الزوج الجديد الخاص بك .الزواج للحياة ،وفقط في وفاة الزوج تصبح حرة في الزواج مرة أخرى دون الدخول في الخطيئة.

متزوج من المسيح
ولهذا السبب ،إخوتي ،أنتم أيضا ،أصبحت ميتة على القانون بجسد المسيح؛ أن يي ينبغي أن تكون متزوجة من آخر ،بل أن له الذي يرفع من القتلى،
نحن ينبغي طرح الفاكهة هللا .رومية 7:4

كما أنها مع الزواج بين رجل وامرأة ،أننا متزوجات بموت يسوع بجسد المسيح ومن خالله سوف نعرف القيامة والحياة األبدية كما لم
يسوع .أنها من كفاحنا الشخصي ضد الخطيئة بينما نحن بعد الحية ،مما يجلب لنا أمام هللا ،ويجلب ذلك الفاكهة هللا .نحن الفاكهة التي رغبات هللا ،إذا
نحن قاصرة وتتخبط في الخطيئة ثم ال يوجد أي فاكهة إعطاء هللا ،فقط في حيرة وثمرة فاسدة ،وكما كنت رمي هذه الفاكهة ،لذا سوف هللا من
خاللكم إلى نيران الجحيم جداً إذا كنت تأتي أمامه في الخطيئة.

عندما كنا في الجسد ،عمل هذه التماسات اآلثام ،التي كانت عليها في القانون ،في أعضائنا في طرح ثمارها حتى الموت .ولكن اآلن ونحن يتم تسليمها
من القانون ،التي يجري الميت حيث عقدت لنا؛ أننا ينبغي أن تخدم في حداثة الروح ،وليس في القدم من الرسالة .رومية 6-7:5

تماما كما نحن جميعا ميتة في موت يسوع ،حتى جداً نحن خالية من الخطيئة ،تماما كما قدم المرأة في المثل  Paul'sحرة من خطيئة الزنا

عند وفاة زوجها .في المسيح ونحن بالتالي خالية من الخطيئة .أننا ينبغي أن تخدم في حداثة الروح ،ويشير إلى ما تكلم يسوع؛ "فقط أولئك الذين
يذهبون من خالل والدة جديدة سيكون األمل في الخالص" .عملية والدة جديدة هو مجرد "عملية "،مما يعني أن هناك جهد مطلوب منكم لالنتقال
من أحد الذين في الخطيئة أحد الذين خالية من الخطيئة.

دون القانون فال حرج
ماذا نقول بعد ذلك؟ هو خطيئة القانون؟ ال سمح هللا .ناي ،أنا لم يعرف الخطيئة ،ولكن بالقانون :ألنه لم يعرف شهوة ،إال القانون قد قال "أنت سوف
تطمع ال" .ولكن الخطيئة ،مع أخذ هذه المناسبة بالوصية ،أنزل في لي كل أنواع الشهوات .لدون القانون الخطيئة كان ميتا .رومية 8-7:7

كلمة "الشهوات" يعرف بأنه :برغبة قوية في المادية ،وشهوة Paul .ثم يطلب منا السؤال .هي الخطيئة القانون؟  Paulيستجيب بالقول
"ال سمح هللا" .ال ،أن القانون ال الخطيئة ،القانون يكشف الخطيئة ،من خالل الكشف عن هذا ،أننا سوف تعرف الخطيئة ،وذلك الكفاح ضد وجود
السلطة أكثر منا .إذا لم يكن هناك أي قانون ،ثم يمكن أن يكون هناك ال الخطيئة ،كيف يمكن كسر قانون غير موجود؟
ثم  Paulيعطينا مثاالً .قبل أن هللا أعطانا القانون ،الخطيئة اشتهاء غير موجودة ،مما يعني أن تطمع أن لم يكن خطيئة .هذا ما حدث لرجل
قبل أن هللا جعلنا روح حية ،ولكن مع الروح وقدرتنا على فهم الحق من الخطأ ،حتى يأتي القانون.

المعرفة يجلب الحياة
لكان على قيد الحياة دون القانون مرة واحدة :ولكن عندما جاءت الوصية ،أحيت الخطيئة ،ومات .والوصية ،التي تمت رسامة للحياة ،وجدت أن حتى
الموت .للخطيئة ،أخذ فرصة بالوصية ،خدع لي ،ومن بأنها عدد كبير لي .رومية 11-7:9

علما

هنا Paul :هو إعطاء تعليمات بشأن واحدة من الوصايا العشر" ،أنت سوف ال تطمع".

ال يعقل لكم أنه إذا قبلت  Paulوفاء يسوع الوصايا العشر بإعطاء معنى أكبر لهم ،وليس بجعلها عفا عليها الزمن؟ هذا آخر قطعة من
األدلة التي تظهر كيف اتخذت الشيطان ما مكتوب في ذلك ،وعن طريق تشويه معناه مما تسبب في ما مكتوب لتكون كذبة .إذا قمت بتغيير الكلمة أو
معنى هللا ،ثم يعد من هللا.
ما  Paulهو شرح أعاله هو ،أمام القانون ،وكان الرجل دون حرج ،ولكن على أساس القانون جاء من الخطيئة ،وأن كان الطريق إلى
الموت ألولئك الذين ال يحاربون ضد األفعال الشريرة .ولكن في القانون يأتي أيضا المعارف التي يمكن التغلب على الخطيئة ،وتحقيق الحياة .ولذلك
يمنحك المعرفة بالقانون( ،الوصايا العشر) ،سالحا لدرء الخطيئة.

القانون هو الكرسي
ولهذا السبب هو القانون المقدسة ،والوصية المقدسة ،وعادل وجيد .وكان ثم ما هو جيد الموت جعلت لي؟ ال سمح هللا .ولكن الخطيئة ،قد تظهر
الخطيئة ،ووفاة العامل لي في ذلك هو أمر جيد؛ أن الخطيئة بالوصية قد أصبحت تتجاوز خاطئين .الرومان 13-07:12

والقانون من هللا ،ألنه قدم لنا القانون ،وكل ما من هللا المقدسة ،المقدسة يجري اسم آخر للحقيقة .في معرفة حقيقة الخطيئة ثم يمكن أن
نكافح ضد اآلثم.

القانون هو الروحية
ألننا نعلم أن القانون الروحية :ولكن أنا جسدي ،تباع تحت الخطيئة .ألن الذي أقوم به من عدم السماح :لما سيكون ،أن يفعل أنا ال؛ ولكن ما أكره ،أن
تفعل أو ً
ال الرومان 15-07:14

ألن القانون من هللا ،أنها الروحية والدنيوية ال .في هذا الرجل الدنيوية (جسدي) بالطبيعة ،ويجري جسدي الخطيئة ،نحن عرضه بسهولة
للخطيئة .ثم يمضي  Paulلشرح التي قد تظهر أوالً لغزا.
ألن الذي أقوم به من عدم السماح Paul :يخبرنا أن لدينا خيار هو خيارنا ،واعتماداً على االتجاه الذي نحن اختار ستقرر مصيرنا .هذه
الخطيئة الجسدية والطبيعية ولذلك للرجل ،لدينا حتى اختيار القول ،وسوف ال .
لما سيكون ،أن يفعل أنا ال :إذا النزعات الحيوانية أدعوك إلى الخطيئة ،ولكن كنت أقول ال ،ثم كنت قد فاز الكفاح ،لك وضعت الذات
الروحية الخاصة بك في عنصر تحكم أو هيمنته على نفسك جسدي.
ولكن ما أكره ،أن القيام األول :الروحي الذاتي بغيض إلى النفس جسدي .وهذا هللا يعلم أنه ليس من الطبيعي بالنسبة للرجل إلخضاع
نفسه للقوانين هلل .،حتى عندما تقوم بوضع نفسك الروحية في هيمنته على نفسك جسدي ،القيام بما تكره ،لما تحب أن يكون إيرثلي .فمن هذه
المعركة التي يحتدم داخل لكم أن هللا ينظر في الحكم .هللا الروحية ،وأنه يشيد الروحية في لك ،ويكره جسدي.

القانون هو حسن
ثم إذا كان أفعل أن الذي أود أن ال ،أنا موافقة منعزلة القانون أن هذا أمر جيد .الرومان 07:16

عن طريق وضع نفسك الروحية في هيمنته على الذات الدنيوية؛ العمل الخاص بك للقيام بذلك يمكنك إعطاء الموافقة على صواب
القانون ،واتفق مع هللا أن القانون جيد .وبهذه الطريقة تصبح" ،واحد مع هللا".
ثم اآلن هو ليس أكثر لي أن تفعل ذلك ،ولكن الخطيئة التي المائتة في لي .ألنني أعرف أن لي (أي في جسدي )،المائتة ال شيء جيد :لسوف يوجد
معي؛ ولكن كيف ألداء ما جيد أجد ال .الرومان 18-07:17

ألنني أعرف أن لي في ال شيء جيد المائتة .ألن الرجل من األرض ،وأنه من الطبيعي بالنسبة له أن يعيش في المعارضة إلى "قوانين
هللا" ،وأن أقول أن شر الخطيئة يسكن داخل كل منا ،أنها طريقتنا الطبيعية.

االتجاهات الطبيعية
ولكن كيف ألداء ما جيد أجد ال؟ ألننا من األرض أو جسدي ال يوجد شيء في الواليات المتحدة التي تتيح لنا أن نعرف الطريق لبر.
للخير الذي أود أن أقوم به ال :لكن الشر الذي ال ،وأود أن أفعل .الرومان 07:19

وهناك طريقة أخرى لطرح هذا كما يلي :ألننا بطبيعة الحال إيرثلي في طبيعتنا ،ليس لدينا في أنفسنا واألدوات الالزمة لمكافحة أعمالنا
بطريقة طبيعية .إال من خالل المعرفة بالقانون ،كما يقدمها لنا هللا في الوصايا العشر ،و "تعاليم يسوع المسيح" ،هل لدينا األسلحة لمحاربة
االتجاهات الطبيعية لدينا.

للخطيئة يأتي بشكل طبيعي
اآلن إذا كان يمكنني أن أفعل ذلك أود أن ال ،ال مزيد األول هو أن تفعل ذلك ،ولكن الخطيئة التي المائتة في لي .ثم أجد قانونا ،أنه ،عندما كنت تفعل
الخير والشر موجود معي .النا فرحة في شريعة هللا بعد الرجل إلى الداخل :ولكن أرى قانون آخر في بلدي عضوا ،المتحاربة ضد قانون ذهني ،وجلب لي في
األسر إلى قانون الخطيئة وفي بلدي أعضاء .الرومان 23-07:20

كما ترون ،فمن هذه الحرب الداخلية مستعرة داخلك بين تلك التي تأتي من الطبيعي أن كنت ضد هذا الذي يحكي العقل والروح من
المعارف الخاصة بك عن طريق الخطأ .أكثر فهم ماهية الخطيئة ،أقوى قدرتك على مكافحة هذا الذي يأتي الطبيعية لك.

خدمة القانون أو تخدم الخطيئة؟
يا رجل البائسة التي أنا! الذين يسلم لي من جسد هذا الموت؟ وأشكر هللا من خالل يسوع المسيح ربنا .حتى ذلك الحين بالعقل وأنا شخصيا خدمة
شريعة هللا؛ ولكن مع اللحم قانون الخطيئة .الرومان 25-07:24

مع العقل ،تتصل بالخيار الذي علينا جميعا بعدم الخطيئة ،وفي القيام بذلك تخدم ناموس هللا ،ولكن عندما اخترت أن تنغمس في طرق
اللحم بالسماح الخاصة بك الغرائز الحيوانية لحكم اإلجراءات الخاصة بك ،ثم أنك فقدت حتى الموت خالل الخطيئة.

لدينا "حب هللا تكثر" من أذهاننا
ولذلك هناك اآلن أي إدانة لهم وفي "يسوع المسيح" ،الذين سيرا على األقدام ال بعد الجسد ،ولكن بعد الروح .لقانون روح الحياة في "يسوع المسيح"
قد خلت جعلني خالية من قانون الخطيئة والموت .رومية 2-8:1

ولذلك هناك اآلن أي إدانة لهم وفي "يسوع المسيح" .هذه الكلمات تتخذ وحدها تشير إلى أن  Paulهو قول جميع الذين يدعون
المسيحية بأنها فوق القانون ،من الخطيئة .ولكن إذا نظرتم إلى بقية العبارة ،كما قد تم المخطط التفصيلي من ما ورد أعاله ،ستالحظ أن  Paulيضع
فاصلة بعد هذه الكلمات ،التي تقول لنا أن لديه المزيد لنقوله في هذا الموضوع .في هذا المثال أن أؤكد من جديد ضرورة أن ننظر إلى سياق ما هي
التي تحدثت من قبل أن يقرر المعني منه .إذا كنت لم يشمل الفصل  7من "كتاب الرومان" مسبقاً ،يمكنك لن يفهم سياق هذه اآلية وقد تقبل بمعنى أن
غير المقصودة .بهذه الطريقة أن الشيطان يقول بعض اكاذيبه.
ولذلك هناك اآلن أي إدانة لهم التي في يسوع "المسيح" ،ويشير إلى حقيقة أن أولئك الذين قد تبنت "تعاليم يسوع" ،أننا لم نعد
"المحكوم عليهم بالموت األبدي" .إذا كنت ال تعيش حياتك وفقا لما علم يسوع ،ثم كنت تعيش في الخطيئة ،وهي بالتالي "ندد باإلعدام األبدي".
الذين سيرا على األقدام ال بعد الجسد ،ولكن بعد الروح -ثم أن هذه الكلمات مؤهل لتلك المذكورة أعاله" .مؤهل" هو شيء يعطي معنى
أكبر أو أكثر تحديداً أو تعريف لكلمة أو عبارة أخرى -من أجل وضع الكلمات األولى في السياق تحتاج إلى فهم الكلمات التي يتأهل األول.

 Paulهكذا يقول لنا أن أولئك الذين تعتبر أنه في "يسوع المسيح" هم أولئك الذين ال تمشي في طرق الجسد ،ولكن أولئك الذين سيرا على
األقدام طريقة الروح Paul ،بشرحها في الرومان الفصل  .7سيرا على األقدام بعد طرق اللحم هو االنخراط في تلك األشياء التي ممتعة للجسم.
سيرا على األقدام بعد طرق الروح هو الدخول في تلك األمور المتعلقة "األخالق هلل" .إذا كنت تجهل ما "شريعة هللا" ،ثم كيف يمكنك أن تعرف
كنت المشي في طرق الروح أم ال؟ طرق الجسد تشمل ولكن ال تقتصر على أعمال االنفالت الجنسي ،التي إذا كنت على علم بقوانين هللا وكنت
أعرف خطيئة" ،أنت سوف ال ارتكاب الزنا أو الفجور".

المعرفة هي المفتاح
ما أحاول أن أشير إلى استناداً إلى كيفية تعريف  Paulأولئك الذين هم في يسوع "المسيح" ،هو الجذر لفهم ما يقوله  ،Paulوالتي تكمن
في معرفة "شريعة هللا" .إذا كنت ال تعرف "شريعة هللا" ،ثم ال تعرف ما إذا كان يمكنك المشي في طرق الرب أم ال .المعرفة هي المفتاح ،ولهذا
السبب الشيطان قد كذب بشأن الوفاء بالقوانين قبل المسيح.
إذا كان ال يوجد الشيطان ثم سيكون عبارة فقط كنت أعرف كلمة هللا ،لكن الشيطان موجود ويروي األكاذيب ،ولذلك فمن المحتم أن يكون
لديك معرفة "كلمة هللا" ،آخر سوف تعرف فقط أكاذيب الشيطان .أكاذيب الشيطان سوف تقودك إلى اإلعدام ،إال بمعرفة الحقيقة هللا وبناء على تلك
الحقيقة ،وسوف تعرف "الحياة األبدية".

يسوع يكمل الوصايا العشر
شريعة هللا كما وردت في العهد القديم غير مكتملة .ويضيف "تعاليم يسوع" الذي يرد في العهد القديم ،ويجلب لهم إلكمال .عندما يمكنك
تحقيق شيء لإلنجاز  ،أنه ليس ثم يلقي بها أو قد فات أوانه ،يتم إحضارها إلى أقصى إمكاناتها حتى أنه عندما استخدمت ،يجعلها مثالية أكثر من ما
كان عليه.
فقط في معرفة القوانين الوفاء هللا يمكن أن نفهم ما يعنيه أن يكون في "يسوع المسيح"؟ وتشمل "قانون هللا" قائمة بأخالق هللا .في العهد
القديم ،كانت هناك ستة فقط من الوصايا التي تتعلق باألخالق هللا ،لكن يسوع توسع تلك الستة ،التي تعطي أكبر تعريف من هللا .بعد كل شيء ،نحن
الذين يتم تعريف في جزء كبير من األخالق التي تعرض علينا .أن هذه األخالق من هللا الذي إشارة  Paulعندما يتحدث عن أولئك الذين هم في
"يسوع المسيح".
لقانون روح الحياة في "يسوع المسيح" قد خلت جعلني خالية من قانون الخطيئة والموت .وأوضح  Paulفي الفصول السابقة أن
"شريعة هللا" ويكشف الخطيئة .ولكن لتلك القوانين ،ولن نعرف ما هي الخطية وما هي خطيئة ال .فمن هذه المعرفة بالقانون الذي يتيح لنا معرفة
الخطيئة ،وذلك من قوانين هللا التي الروح ،إذا نحن نعرف الخطيئة ،بالتالي قادرة على تجنب الخطيئة ،ثم أن يعطي القوت للروح .قانون الخطيئة
هو غياب "قانون هللا" ،إذا أردنا جاهل ثم سوف ال نعرف إذا كنا الخطيئة أم ال.
تذكر :الروح تتصل بوعود هللا ،ولدينا الثقة والقبول من خالل اإليمان أن الوعود صحيحاً .الذي تنوي هللا هللا سوف تؤدي أيضا .كما
من المهم معرفة ما هو وما هو ليس خطيئة ،من الضروري أيضا أن نقبل الحقيقة في الكلمات التي يتحدث بها هللا من خالل اإليمان.

الوثوق بوعد هللا
لما يمكن القانون ال تفعل ،حيث أنها ضعيفة من خالل الجسد ،هللا إرسال ابنه في شبه جسد شرير ،والخطيئة ،والخطيئة وأدان في الجسد :أن بر
للقانون قد تتحقق في الواليات المتحدة ،الذين سيرا على األقدام ال بعد الجسد ،ولكن بعد الروح ،ألنهم بعد الجسد العقل أشياء الجسد؛ بل أنها هي بعد الروح
األشياء للروح .رومية 4-8:3

لماذا القانون ال ،حيث أنها ضعيفة من خالل الجسد ،بسبب أن تحث حيواني من تراثنا التطوري ،نحن ضعفاء في الجسد ،وكان القانون
بحد ذاته ،عاجزاً عن إعطاء القوة لمحاربة تلك تحث الرجل .حتى اآلن ،كان هناك قبل المسيح ال وعد من هللا الذي أعطانا الحافز للقتال ضد
الخطيئة .ثبت أن هذا صحيح في النظر اليهود ،كان القانون ،إال أنهم لم يكن اإليمان بوعود هللا ،وذلك أنها يمكن أن ال ترتفع فوق الخطيئة بمعرفتهم
بالقانون وحدة .من خالل أول ظهور المسيح ولدينا دليل على وعد هللا ،وهذا ثم يعطينا القوة في شن الحرب في أنفسنا ضد االنسحاب اآلثم.
هللا إرسال ابنه في شبه اللحم خاطئين .لهذا السبب من ضعف ،أرسل هللا ابنه ،ليس كإله أو روح ،ولكن في جسد رجل ،بعد كل نفس
تحث حيواني للبقية منا .من خالل مثال له ،أظهر يسوع يمكننا أن ترتفع فوق هذا الحيوان في الواليات المتحدة وبلوغ قداسة الروح.
للخطيئة ،الخطيئة في الجسد ،وأدان في المعرفة كما يدرس لنا بالمسيح ،نعرف ذلك الخطيئة ،وفي معرفة الخطيئة علينا من خالل
اإليمان بوعود هللا-يسوع والقوة للتغلب على الخطيئة في الجسد.
أن بر للقانون قد تتحقق فينا .كما أظهرت  ،Paulالقانون ليس خطيئة ،ولكن يكشف عن الخطيئة ،وفي القيام بذلك يجعل القانون
الصالحين .في وجود معرفة الخطيئة ،وبالتالي الوفاء القانون في الواليات المتحدة .هللا أعطانا القانون أنه سيكون لدينا األدوات الالزمة لمحاربة
الخطيئة؛ المعرفة بالقانون وهكذا ينجز هذا القصد هلل .إذا كان الوفاء القانون في الواليات المتحدة ،فإنه من المحتم أن لدينا المعرفة بالقانون .هذا أن
الشيطان يحاول االختباء من الرجل ،وقد نجحت حتى اآلن في ذلك.
الذين سيرا على األقدام ال بعد الجسد ،ولكن بعد الروح -مرة أخرى يعطي  Paulتعريف من الذي يرى في "يسوع المسيح" ،الذي هو
أولئك الذين سيرا على األقدام في روح الرب ،وليس في اآلثم من الجسد.
ألنها التي بعد الجسد العقل أشياء الجسد؛ إذا كنت من النوع الذي يخرج مع النية والرغبة في الحصول الجنسية :لقاء مع شخص ما ،ثم
أنت أحد الذين يمانعون في أشياء الجسد .إذا كنت أحد الذين قد الغرض في الحياة هو الحصول على الثروة ،واألشياء التي يمكن شراء الثروة ،فأنت
أحد الذين يمانعون في أشياء الجسد .عند النظر إلى أشياء األرض للملذات الخاصة بك ثم كنت واحداً من العقول أشياء الجسد .إذا كنت تمانع أشياء
الجسد ،ثم يترك اليسار قليالً من عقلك أن ننظر إلى األمور روح.
بل أنها هي بعد الروح األشياء روح .إذا كنت تأخذ المتعة في دراسة وفهم كلمة هللا ،فأنت أحد الذين يسعى بعد أشياء الروح .إذا كنت
تبني أخالق هللا ،ونسعى إلى أن تكون متساوية في األخالق إلى هللا ،فأنت أحد الذين يسعى بعد أشياء الروح .إذا كنت تأخذ المتعة في بناء ثروة
الروح وليس لها مصلحة في أشياء األرض ،وأخرى غير تلك التي كنت بحاجة للحفاظ على الجسم ،فأنت أحد الذين يسعى بعد أشياء الروح.
ألن التفكير يضاجع هو الموت؛ ولكن أن التفكير روحيا هو الحياة والسالم .ألن العقل الجسدي العداوة ضد هللا :ألنها ال تخضع لقانون هللا ،ال بل يمكن
أن تكون .حتى ذلك الحين كانت موجودة في الجسد ال يمكن إرضاء هللا .رومية 8-8:5

تذكر :أن الذي شرحه  Paulقبل .الرجل مخلوق طبيعة ،وغير طبيعي لرجل أن يعيش "األخالق هللا" .في اآليات الثالث المذكورة
أعاله Paul ،يقول نفس الشيء .طرق الرجل الطبيعي هو العداوة( ،مخالف) للسبل هلل ،للرجل تنغمس في هذه المساعي الدنيوية يضع رجل
معارضة طرق هللا .أن تكون معارضة لطرق هللا للخطيئة .للخطيئة السفر في الطريق إلى الموت األبدي .قوانين هللا ،تكشف عن الخطيئة ،وهكذا
الرجل إظهار مسار بر .ولذلك ،طرق الجسد ال يمكن إرضاء هللا ،ألنها هي الخطيئة ،وخالفا لطرق هللا.
ولكن أنتم ليست في الجسد ،بل في الروح ،إذا كان األمر كذلك ينبغي أن يسكن "روح هللا" فيكم .إذا كان أي رجل ال "روح المسيح" ،اآلن ال شيء له.
وإذا كان المسيح فيكم ،جثة ميت بسبب الخطيئة؛ ولكن الروح الحياة بسبب بر .رومية 10-8:9

إذا كنت تعمل في طرق هللا ،فأنت ال في الجسد ،بل في الروح .إذا كان لديك نية في وعد يسوع ،الحياة األبدية ،ثم لديك "روح المسيح"
في لك .إذا كنت تعمل نحو تحقيق الوفاء بوعود يسوع ،فأنت في روح بر .إذا كنت على خالف ذلك ،فأنت ال في "روح المسيح" ،ويسوع سيكون
أيا منكم .إذا كنت اعتناق للمسيحية ،ولكن ال تفعل ما السبيل هلل ،ثم أنت تكذب لنفسك ،ألنه يعلم هللا ،حتى بالكذب ليست له.
ولكن إذا بروح له أن أقام يسوع من يسكن الميت في كنت ،الذي أقام المسيح من بين األموات يجوز أيضا تسريع الهيئات الخاصة بك بشري بروحه
المائتة في لك .الرومان 08:11

أن الروح التي نهض يسوع من بين األموات هو هللا .إذا كنت تعمل في طرق هللا ،ثم أن الروح نفسه يسكن في لك .كما ارتفع هللا المسيح
من بين األموات حتى جداً سوف هللا ترتفع جسمك من الموتى.
ولذلك ،األخوة ،نحن المدينين ،ليس للجسد ،للعيش بعد اللحم .إذا كنتم تعيش بعد الجسد ،يي سوف يموت :ولكن إذا أنتم من خالل الروح تحقير أفعال
الجسم ،يحيا يي .رومية 13-08:12

كلمة "تحقير" يعني أن :محاولة إلخضاع الهيئة أو الرغبات والمشاعر باالنضباط المفروضة ذاتيا ،والمشقة ،واالمتناع عن المتعة .وفي
هذا  Paulيقول لنا أن الشيء نفسه قد اقترحت قبل .أن يعيش لمتعة األمور إيرثلي هو أن يعيش للموت ،ولكن إلخضاع (تحقير) تلك المتع من
خالل اإليمان ،فإنك سوف تعيش للحياة.

اعتماد باهلل
كما الكثير كما يقودها "روح هللا" ،هم أبناء هللا .النتم لم تحظ بروح عبودية مرة أخرى للخوف؛ ولكن أنتم تلقي روح التبني ،حيث أننا البكاء ،أبا،
األب .رومية 15-08:14

هم الذين يعيشون في روح الرب أبناء هللا ،المعروف "القديسين هلل" .كل البشر أبناء هللا ،ولكن فقط تلك التي تعيش في روح الرب هم
"أبناء هللا" .أن يكون ابن هللا حقه في الميراث لهدايا هللا.
من عبودية الروح حياة في الخطيئة .تلك في خطيئة عبيدا للخطيئة ،والخطيئة يؤدي إلى الموت.
فقط في تلك الذنوب التوبة واعتناق أخالق هللا ،هل لديك فرصة للخالص .أولئك الذين هم "القديسين هللا" تعتمدها هللا ويصبح "أبناء هللا".
هو اعتماد هذا أن يدعو هللا الفداء والخالص.
أعتقد أن هذا بنفس الطريقة كما لو كنت وزوجك تبني طفل في عائلتك .بهذا التبني ،يصبح الطفل الخاص بك ابن أو ابنه ،تماما كما لو
كانوا قد ولدوا لكم .وهذا ما نحن الذين نعيش في طرق هللا أبناء وبنات هللا .كما األب جيد يحب ويهتم ألطفاله ،لذا أيضا هللا الحب والرعاية ألبنائه.

ورثة هلل
بيرث الروح نفسها الشاهد مع روحنا ،بأننا أوالد هللا :وإذا كان األطفال ،ثم ورثة؛ ورثة هللا ،وورثة المشترك مع المسيح؛ إذا كان األمر كذلك يمكن أن
نعاني معه ،وإننا قد نكون أيضا تمجد معا .رومية 17-08:16
العتقد أن معاناة هذا الوقت الحاضر ليست جديرة بالمقارنة مع المجد الذي يجوز كشف في الواليات المتحدة .الرومان 08:18

الرجل مخلوق
لتوقع جادة للمخلوق وايتيث للمجاهرة بأبناء هللا .الرومان 08:19

"مخلوق" تحدث عنه هنا هو جسم رجل .وكما قلت من قبل ،رجل أنشئت على األرض خالل "اليوم السادس من خلق" ،ولكن لم إلى
روح حية حتى بعد أن هللا قد استراح ثم أخذ آدم من رجل ونفخ في الروح الحية .وهذا لم يحدث حتى بعد أن هللا قد استراح في "اليوم السابع"،
وتشير إلى أن أسينتيشن آدم من هذا الحيوان بالروح الحية حدثت في "اليوم الثامن" .ولذلك هو المخلوق الحيوان الذي هو جسم رجل .أولئك الذين
هم "القديسين هللا" سوف تصعد ،عند النشوة ،مرة أخرى إلى هيئة غير حيوان من األرض ولكن الجسم للسماوي .ويرد هذا الدعم في اآليات التالية.
للمخلوق قدم رهنا بالغرور ،ال عن طيب خاطر ،ولكن سبب له الذين خلت تعرض نفسها في أمل ،ألنه سيسلم الخليقة نفسها أيضا من عبودية الفساد
إلى حرية المجيدة ألوالد هللا .رومية 21-08:19

تذكر Paul :النبي يسوع ،وعلى هذا النحو ليست تلك األشياء التي كتبها  Paulرأيه ولكن الكلمات نظراً إلى  Paulمن هللا-يسوع .وهذا
صحيح جميع األرباح من هللا ،الذين تم تعريفهم كتلك من خالل منهم يتحدث عن هللا.

قدم األرض
ثم يشرح  Paulأن المخلوق( ،هيئة رجل) كانت مصنوعة من األرض ،وهذا السبب في أنه كان رهنا بالغرور .تواصل  Paulتوضح أن
الرجل كان خاضعا الغرور ،ال ألنه اختار أن يكون ،ولكن تم بهذه الطريقة باهلل ،وذلك على الرغم من الكمال ،رجل أن معرفة وفهم األمل ،ألنه
المخلوق( ،الهيئة) يصدر أيضا من عبودية الخطيئة ،في صلب حرية أبناء هللا المجيدة.
باختصار ،أن هللا من صنع اإلنسان حيوان من األرض ،والكامل يريد ويحتاج الحيوان .ألولئك الذين يقاتلون ضد تلك تحث حيواني
والتغلب عليها( ،القديسين هللا) ،سوف تتاح لهم ،عند النشوة ،هيئات جديدة العينية مع غيرها من الكائنات السماوية.

في انتظار اعتماد
ألننا نعلم أن إنشاء كله جروانيث وترافيليث في األلم معا حتى اآلن ،وليس فقط ،ولكنها أنفسنا أيضا ،الذي يكون أول ثمار الروح ،حتى ونحن أنفسنا
تأوه داخل أنفسنا ،في انتظار اعتماد ،،خالص الجسم .رومية 23-08:23

ألننا يتم حفظها بواسطة األمل :ولكن األمل في أن ينظر إليه ليس األمل :لماذا [سث رجل ،لماذا أنه بعد األمل؟ ولكن إذا كان يحدونا األمل أن نرى ال،
ثم نحن بصبر انتظر .رومية 25-08:24

هللا من صنع اإلنسان في جسم النقص حيث أن لدينا الرغبة في الكمال وهكذا األمل للخالص من خالل "نعمة هللا" .إذا كان لديك بالفعل
تلك التي تريدها ،ثم لن يكون هناك أي غرض األمل لذلك .عندما يكون لديك األمل أيضا تضطر للعمل (العمل نحو) أيا كان الشكل الذي مطلوب
لتحقيق الوفاء بهذا األمل.

روح رجل
وبالمثل هيلبيث الروح أيضا ضعفنا :ألننا نعلم أن ليس ما ينبغي أن نصلي من أجل كما يجب علينا :ولكن الروح نفسها ماكيث توسط لنا مع
جروانينجس التي ال تلفظ .وقال أن سيرتشيث القلوب كنوويث ما هو عقل الروح ،نظر ًا ألنه ماكيث شفاعة للقديسين وفقا لإلرادة هللا .رومية 27-08:26

أن "روح الرجل" ،التي تسعى ألن تكون واحدة مع "روح هللا" ،يساعد على الوفاء باألمل .حيث الجسم هو الجسد والرغبات أشياء
الجسد ،بحد ذاته لن يكون اهتمام أمال في كسب الكمال ،والتفكير بالفعل الكمال ،بينما الروح سيعرف أنه يقصر عن الكمال ،ونأمل ذلك بذل مثالية
من خالل مجد هللا.

يسوع هو "أول ولد للعديد من"
ونحن نعلم أن كل األشياء العمل معا من أجل حسن لهم أن حب هللا ،لهم الذين يسمون وفقا لهدفه .ألحدهم أنه فوريكنوو ،أنه أيضا بريديستيناتي لتكون
مطابقة لصورة ابنه ،أنه قد يكون البكر من بين العديد من األخوة .رومية 29-08:28

جميع الذين نسعى إلى أن يكون في "روح هللا" نعلم أن كل ما يحدث لهم لما فيه خير .المحنة حتى يتم في نهاية المطاف لصالحنا .يسوع
كان المولود األول للرجل يبعث إلى الحياة األبدية ،وجميع اآلخرين حتى انبعث سيكون األخوة في المسيح .عانى يسوع المحنة الموت على صليب،
عندما نكون في المحنة ،أن نتذكر أن يسوع يعاني منها ،وتبدو له لمساعدتك من خالل األوقات الصعبة.
وعالوة على ذلك منهم بريديستيناتي ،لهم كما دعا :ومنهم طالب ،منهم وبرر أيضا :ومنهم برر ،منها أنه سبحانه أيضا .الرومان 08:30

هذه اآلية يعطي دعما لما تم قوله .في المسيح ونحن لها ما يبررها ،إال أننا يجب أن نسعى ثم من خالل جهودنا الذاتية تعالى أيضا في
الخالص.

تذكر :هللا قال "سوف يطلق الكثير ،ولكن سوف تؤخذ سوى عدد قليل".

هللا معنا
ماذا ثم نقول لهذه األمور؟ إذا كان هللا بالنسبة لنا ،الذين يمكن أن يكونوا ضدنا؟ أنه أن لم يدخر ليس ابنه ،ولكن تسليمها له لمنا جميعا ،كيف يجوز أنه
ليس معه أيضا بحرية تعطينا كل شيء؟ رومية 32-08:31
الذين تتولى وضع أي شيء إلى المسؤول عن المنتخب هللا؟ فمن هللا أن  .justifiethالرومان 08:33

من هو condemneth؟ وهو المسيح الذي مات ،نعم بد ًال من ذلك ،أن هو ارتفع مرة أخرى ،الذي حتى في اليد اليمنى هلل ،الذي أيضا ماكيث توسط
لنا .الرومان 08:34

منظمة الصحة العالمية أن تفصلنا عن حب المسيح؟ أن المحنة ،أو الشدة ،أو االضطهاد ،أو المجاعة ،أو التعري ،أو الخطر ،أو السيف؟ الرومان
08:35

حب هللا
كما هو مكتوب" ،ألجل خاصتك نحن يقتلون كل يوم طويل؛ نحن تحتسب كالخراف للذبح " .ني ،وفي كل هذه األمور نحن أكثر من الغزاة من خالله
أن أحب إلينا .أنا مقتنع ،وأن الحاضر ال الموت ،ال الحياة ،وال المالئكة ،وال إمارات ،وال سلطات وال األشياء ،ال األمور في المستقبل ،ال االرتفاع ،وال عمق،
وال أي مخلوق آخر ،يجب أن تستطيع تفصلنا عن محبة هللا ،الذي في ربنا "يسوع المسيح" .رومية 39-08:36

وعد هللا هو "الغرض من اإليمان"
وأقول الحقيقة في المسيح؛ كذبة ال ،يشهد ضميري أيضا تحمل لي في األشباح المقدسة ،أن لدى ثقل كبير والحزن المستمر في قلبي .ليمكن أن ترغب
في أن نفسي كانت اللعين من المسيح الخوتي ،بلدي األقارب من النسب وفقا للجسد :رومية 3-9:1

في اآليات الثالث المذكورة أعاله ،هو التباكي  Paulعن دولة إسرائيل وشعبها.
أقول الحقيقة في المسيح؛ ال ،كذبة ضميري كما يشهد لي في األشباح المقدسة Paul .أول يبلغنا أنه هو يقول الحقيقة وأن تعطي له
الحقيقة الدعم له وقد تأثرت باالشباح المقدسة.
لدى ثقل كبير والحزن المستمر في قلبي .ثم يشرح  Paulله وجع القلب.
إذا يمكن أن أتمنى لو أن نفسي كانت اللعين من المسيح الخوتي ،بلدي األقارب من النسب وفقا للحم Paul .يعتنق أن أنه سوف تشهد
استياء هللا إذا كان يمكن على نحو ما ينقذ شعبة وأمته من الخطأ البحث عن الملذات من اللحم بدالً من "كلمة" هللا الحقيقية.

بنو إسرائيل
من هم بنو إسرائيل؛ الذين  pertainethباعتماد ،والمجد ،والعهدين ،وإعطاء القانون ،وخدمة هلل ،والوعود؛ الذين هم اآلباء ،ومنهم كالمتعلقة بالجسد
وجاء السيد المسيح ،الذي فوق كل شيء ،هللا المباركة إلى األبد .أمين .رومية 5-9:4

من هم بنو إسرائيل؛ ويشير إلى تعريف منظمة الصحة العالمية ،وما اإلسرائيلية .وباختصار ،يهودي ليس دائماً اإلسرائيلية ،ومشرك
يمكن أن يكون اإلسرائيلية على الرغم من أنهم ليسوا استطردت الدم يعقوب .لقد أعطيت المناقشة لهذا في الدروس.
باختصار اإلسرائيلية غير الذي يحتفظ "وصايا هللا" .ومع أول ظهور المسيح قد تم الوفاء هذا التعريف على ما يلي .اإلسرائيلية الذي
يحتفظ "وصايا هللا" ولديه "شهادة يسوع المسيح" .كما كنت قد الحظت ،هذا التعريف الجديد بالضبط كما التعريف فيما يتعلق بمن هم "القديسين
هللا" ،وهذا ألنهم واحد.
إلى  pertainethمنهم اعتماد ،والمجد ،والعهدين ،وإعطاء القانون .هللا إعادة تسمية يعقوب إلى إسرائيل ألن يعقوب تغلب على خطاياه
والتوفيق مع هللا .مصطلح اإلسرائيلية تتعلق بجميع الذين في مثل النوع التغلب على آثامهم الخاصة ،والتصالح مع هللا كذلك .للتصالح مع هللا هو
إعطاء الطاعة "كلمة هللا" ،ويعيش بها المجموعة من القواعد أن هللا المفروضة على الرجل ،الذي نسميه الوصايا العشر وتعاليم يسوع المسيح.

من منهم كالمتعلقة بالجسد المسيح جاء .أرسل هللا ابنه إلى األرض إلنقاذ قومه (اليهود) ،من أنفسهم .اليهود كان ظهورهم على قوانين
هللا واتبعت الشهوات من هذا العالم ،وما يشير إلى  Paulكالشهوات الجسد.

ليس كل من إسرائيل
ليس كما لو كانت كلمة هللا قد خلت اتخذت بال أثر .ألنها ليست جميع إسرائيل ،التي هي من إسرائيل :ال ،ألنهم بذرة إبراهيم ،هم جميع األطفال :ولكن
في إسحاق يجب أن يطلق خاصتك البذور .فإنها وهي أطفال الجسد ،هذه ليست أوالد هللا :ولكن يتم عد أطفال الوعد للبذور .رومية 8-9:6

هذا ثم يعطي الدعم من  Paulلما قد يقوله؛ يتم عد أطفال الوعد للبذور .هللا تغيير اسم يعقوب إلى إسرائيل وقدم وعد أو العهد مع أطفاله،
ولكن ما هو يقول  Paulأن جميع الذين مثل يعقوب ،التغلب على آثامهم ،تحسب للبذور من هذا الوعد.
ال كما لو أن كلمة هللا قد خلت اتخاذ أي تأثير .ويستنتج هذا من خالل مع ما كنت أقوله فقط يكون اإلسرائيلية ليست نفس األشياء ككونه
مواطنا إسرائيل .وهذا هو أيضا الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد .أعطيت "العهد القديم" "دولة إسرائيل" ،األمة كاملة ،ولكن بالنسبة عدد قليل
جداً ،أنها ال تحتفظ "شريعة هللا" ألنه لم يكن لديهم نية ،لعلكم تذكرون تتصل باإليمان والثقة في وعود هللا .كأمة ،وأحكام "العهد القديم" تعطي
مساحة أرض تلك البالد( ،أرض الميعاد) ،لكن "العهد الجديد" ال.

عالقة شخصية وحميمة
العهد الجديد كل شيء عن هللا وجود عالقة شخصية وحميمة مع كل واحد منا على واحد على أساس واحد ،لم يعد كأمة ولكن كأفراد.
ألنهم ليسوا جميع إسرائيل ،التي هي إسرائيل .وفي هذا يقول  Paulالشيء نفسه أن كنت أقوله الحوض خارج بلدي كتابات .اإلسرائيلية
أنها ال ألنهم أحفاد يعقوب الدم ،التي نظراً لمثل يعقوب لديهم التغلب على ذنوبهم وتم التوفيق بينها وبين هللا .يمكنك أن تصبح اإلسرائيلية أن تكون
يهوديا ً ال تجعلك اإلسرائيلية ،إال من خالل التوفيق بين نفسك مع طرق هللا.
ال ،ألنهم بذرة إبراهيم ،هم جميع األطفال :هو جعل  Paulبيان عميق جداً هنا .فقط ألنك قد تكون ساللة دم إبراهيم ،ال تجعلك وريث
للعهد أن هللا مع إبراهيم .لفهم هذا تماما تحتاج إلى فهم العالقة التي كان إبراهيم مع هللا ،ومقارنتها بالعالقة التي كان إسحاق مع هللا .كما أنه من
المفيد إذا كنت يغيب عن البال أن هللا جعل العهد من أجل إسحاق أكثر من ذلك من أجل إبراهيم.
 ،ولكن في إسحاق يجب أن يطلق خاصتك البذور Paul .ثم يعطي الدعم لهذا عندما يقول لنا أنه من خالل إسحاق أن يسمى البذور .بذور
إسحاق ال يعني له استطردت الدم ،لكن أولئك الذين يقدمون العبادة هلل كأوامر هللا ،كما فعل إسحاق .وهذا هو طريقة أخرى للقول بأن أولئك الذين
عبادة هللا كما أنه أوامر وليس كما ميل الشخصية الخاصة بهم هي تلك البذور التي هي ورثة "العهد األول".

أطفال الجسد
 ،فهي أطفال الجسد ،وهذه ليست أوالد هللا :بهذه الكلمات Paul ،يعطي دعما إضافيا لما قلته للتو .يسعون متع الجسد ليسوا أوالد هللا،
وقد ال الميراث ،ذلك على الرغم من أنهم هم أحفاد الدم يعقوب.
ولكن يتم عد أطفال الوعد للبذور .أولئك الذين يتعبدون باإليمان هم أولئك الذين نؤمن ونثق في وعود هللا ،وهذه هي أيضا أولئك الذين هم
ورثة وعود هللا .إذا كنت ال يؤمنون بالوعود ،وال تضع ثقتك باهلل ،ثم أنت لست من أبناء هللا.

الوعد إلبراهيم
هذا هو كلمة الوعد" ،في هذا الوقت سوف أتى ،ويكون لسارة ابن" .رومية 9:9

جعل هللا وعدة إلبراهيم وسارة ،وأن يكون لهم طفل ،حتى ولو كان إبراهيم  100سنة وسارة يبلغ من العمر  90عاماً .كان أن يعتقد
إبراهيم هذا الوعد ،ووضع ثقته في هذا الوعد الذي يكشف عن إيمانه باهلل.
وليس هذا فقط؛ ولكن عندما ريبيكا أيضا قد تصور أحد ،حتى من جانب األب إسحاق؛ للطفل الذي لم يولد بعد ،ال تفعل أي خير أو شر ،أن الغرض
من "هللا وفقا" لالنتخابات قد يقف ،ال يعمل ،ولكن له أن كاليث؛ وقيل منعزلة لها" ،األكبر يعمل األصغر سنا ".كما هو مكتوب" ،يعقوب وقد أحببت ،لكن عيسو
كرهت ".الرومان 13-09:10

لفهم هذه اآليات الثالث تحتاج إلى قراءة وفهم قصة تدور حول سارة خالل فترة حملها للتوائم ،عيسو ويعقوب .في هذه القصة عيسو أول
مولود من التوائم بحق القانون كاالبن األكبر السحاق ،نظراً لجميع الثروة والممتلكات والشرف ،وإسحاق ،فضال عن إسحاق في مكان كبطريرك
عبادة هللا الحقيقي والصحيح.
حتى قبل والدتهن ،أخبر هللا سارة أن يعقوب أن تحجب عيسو ،الذي يفعل في الحساب التاريخي.
ما تتصل كل هذا هو أن هللا يجعل الوعود ،فضال عن التنبؤ باألحداث المستقبلية .ومن اإليمان باهلل أن تلك التي تعطي هذه الرؤى من هللا
نؤمن ،وتثق بأنها تكون فقط كما يقول هللا .فمن هذا اإليمان الذي يحدد هو اإلسرائيلية وطفل من هللا .يعتقد أن يكون اإليمان.

سوف يكون تحت رحمه الذين سيكون تحت رحمه
ماذا نقول بعد ذلك؟ هل هناك إثم مع هللا؟ ال سمح هللا .الرومان 09:14
ألنه  saithإلى " ،Mosesسوف يكون لي رحمه الذين سوف يكون رحمه ،وسوف يكون لي الرحمة ".الرومان 09:15

لذا ليس من له أن ويليث ،وال من له أن رونيث ،ولكن هللا رحمه شويته أن .للكتاب المقدس  saithمنعزلة فرعون" ،حتى بالنسبة لنفس هذا الغرض
وقد رفع إليك حتى ،أنا قد شو بي السلطة في إليك ،وأن اسمي قد يعلن في جميع أنحاء كل األرض ".الرومان 17-09:16

أعتقد أنه في ضوء هذا ،إذا كانت مستعدة للسماح للعبيد العبرية للذهاب دون ادعاء فرعون ،ثم أن التاريخ حتى تذكر الهجرة؟ القصة
بأكملها من الهجرة قد ابدأ قيل لي .ألنها تسبب هللا فرعون لمقاومة أن يحمل قصة خروج هذه السلطة في عبادة هللا.
ولذلك قد خلت رحمه هو الذي ستكون له الرحمة ،ومنهم أنه سوف أنه هاردينيث .الرومان . 09:18

وهذا طريقة أخرى للقول بأن هللا يقرر الذي سيكون قديسين هللا ،والذين سوف ال .إذا كنت شخص الذي يتجنب األخالق ،ويعيش للمتعة
الخاصة بك ،فأنت ال هذا النوع من الشخص هللا له أي مصلحة في ،ولذلك أقل احتماالً أن كنت سوف التوبة آثامك ،من أي وقت مضى هلل لن يكون
ألي سبب من األسباب أن اشجعكم على القيام بذلك.
أنت الذبول يقول ثم لي" ،لماذا أنه بعد العثور على خطأ؟ للذين قد خلت قاومت إرادته؟ ناي ،لكن يا رجل ،الذين أنت الفن التي ريبليست ضد هللا؟
"يجوز الشيء الذي شكلت تقول له أن شكلت جعلني ،لماذا يمتلك أنت هكذا؟" الرومان 20-09:19

لماذا أنه بعد العثور على خطأ؟ وإذا قرر هللا الذي قال أنه سيشجع على التوبة ،والذين لن ،ثم كيف يمكن أن يجد خطأ في أولئك الذين ال؟

للذين قد خلت قاومت إرادته؟ مقاومة الذين من أي وقت مضى كان هناك أنه عندما اقترب من هللا له .وقدم  Mosesحتى ،الذين قاتلوا
ضد واحد لقيادة استطردت يعقوب من مصر ،في نهاية المطاف إلرادة هللا .جونا حتى استسلمت في نهاية المطاف إلرادة هللا.
ناي ،لكن يا رجل ،الذين أنت الفن التي ريبليست ضد هللا؟  Paulيعترف بهذا ،ومع ذلك يقول" ،الذين هم لك بسؤال هللا ودوافعه".
"يجوز الشيء شكلت تقول له التي شكلت جعلني ،لماذا يمتلك أنت هكذا؟" كيف يمكن للمرء الذي أحرز باهلل ،السؤال الذي جعلت منه.
إضافة هذا الفكر إلى التعليقات Paul؛ هذا هو مربع الرمل هللا ،جميع اللعب في أنها تنتمي إلى هللا ،ولذلك يجب أن تلتزم بكل قواعد هللا،
ال يمكننا أن نقول هللا ما يجب فعله ،أو كيفية القيام بما هو له اإلرادة للقيام.

حكاية رمزية بوتر
خلت قوة بوتر ال على كالي ،اإلجمالي نفسه جعل سفينة واحدة منعزلة الشرف ،وأخرى منعزلة الخزي؟ ما إذا كان هللا ،على استعداد شو غضبه،
وجعل سلطته معروف ،عانى كثيرا سفن غضب احرضكم المجهزة لتدمير :وذلك أنه قد جعل معروف لثروات مجده على متن سفن الرحمة ،الذي قال أنه كان
اهتداء أعد معزل المجد ،حتى لنا ،منهم قد خلت ودعا ليس لليهود فقط ،ولكن أيضا من الوثنيين؟ الرومان 24-09:21

المثل أعاله كما هو مبين في اآليات الثالث يجلب الوضوح ممتازة لماذا هللا اختار واحد على اآلخر .هاث ال قوة بوتر عبر الطين؟ بوتر

هو الذي يخلق الجرار والمزهريات ،والكؤوس ،إلخ .أنه هو الذي يقرر ما أنه سوف يخلق ،من أي مبلغ معين من الطين .وهو بوتر الذي يقرر من
المقطوع نفسه جعل سفينة واحدة منعزلة الشرف ،وأخرى منعزلة الخزي؟ إذا كانت أوامر العمالء زهرية غرامة أو أوامر جرة مع الزخرفة
وعميل آخر ببساطة زهرية ،مما سيجعل بوتر واحدة من جودة وبراعة ،وأخرى ببساطة من قابليتها لالستخدام ،وبالتالي واحد للشرف وأخرى
للعار.
إذا  chosesهللا أولئك الذين سوف يكون أطفاله ،ومن نفسه ،واختار الذي لن يكون له أطفال ،ثم من نحن السؤال خياراته؟

أوالد هللا
 Paulيذهب إلى طرح السؤال" ،ما إذا كان هللا ،على استعداد شو غضبه ،وجعل سلطته معروف ،عانى مع كثير سفن غضب احرضكم
المجهزة لتدمير؟" في هذه المسألة  Paulتقترح ربما هللا رغبة منها في إظهار كل رجل غضبه ،وفي القيام بذلك ،تكشف عن رحمته ،واحدة
معرضة ألن األخالق وآخر عرضه الفجور .كيفية إظهار التباين مما جعل اثنين في مثل هذا التباين أحد على اآلخر بشكل أفضل؟

 ،وأنه يمكن أن تجعل المعروفة لثروات مجده على متن سفن الرحمة ،الذي قال أنه كان اهتداء أعد معزل المجد ،حتى لنا ،منهم قد
خلت ودعا ليس لليهود فقط ،ولكن أيضا من الوثنيين؟ في المثل أعاله ،يعطي  Paulسبب المحتمل لماذا يختار هللا الذين ستكون األكثر احتماالً
الحتضان األخالق هللا والذين لن.

شعب هللا
كما أنه  saithأيضا في "يا-انظر ،سأعطي الكلمة ثم شعب بالدي ،التي لم تكن من شعب بلدي؛ وبلدها الحبيب ،الذي لم يكن الحبيب .ويجب أن تأتي
لتمرير ،في المكان حيث قيل لهم ،أنتم ال شعب بلدي؛ يجوز أن يكون دعوا أبناء هللا الحي " .الرومان 26-09:25

أولئك الذين لم يكونوا "شعب هللا" هي كل أولئك الذين ال الدم استطردت يعقوب ،المعروف باسم الوثنيين .ولذلك ،سيدعو هللا الوثنيين أن
تحويل "تعاليم يسوع" ،قومه ،حتى ولو لم تكن له األطفال قبل تحويلها.
كرييث إساياس أيضا فيما يتعلق بإسرائيل" ،على الرغم من أن يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر ،بقايا يخلص :ألنه سيتم االنتهاء من العمل ،وقطع
قصيرة في بر :ألنه عمل قصيرة سوف تجعل الرب على األرض ".الرومان 28-09:27
وكما قال إساياس ،قبل "إال رب السبت وقد ترك لنا بذور ،ونحن قد سدوم ،وقد أجرى مثل منعزلة لعموره ".الرومان 09:29

في هذه اآليات يظهر  Paulأن حتى أسياس النبي يدرك الفرق بين ما يعني أن اإلسرائيلية ،وأنه يهودي ،البذور يتم اإلشارة إلى أولئك
الذين تتناسب مع تعريف اإلسرائيلية .ويوضح أن إسرائيل ربما يكون قد ذهب بنفس طريقة سدوم وعمورة إلى االنقراض باستثناء البذور ترك
طريق هللا .البذور تلك يعرف بنو إسرائيل ،بينما بقية األمة من إسرائيل ال تتناسب مع هذا التعريف.

بر من خالل اإليمان
ماذا نقول بعد ذلك؟ أن بلغوا الوثنيين ،الذي أعقب ال بر إلى بر ،بر واإليمان ،ولكن إسرائيل ،التي اتبعت بعد قانون بر ،حتى خلت لم يبلغوا بقانون
االستقامة ،ولهذا السبب؟ ألن طلبوا ليس باإليمان ،ولكن كما لو كان من أعمال القانون .ألنها تعثرت في ستومبلينجستوني؛ كما هو مكتوب" ،ها ،أضع في
صهيون ستومبلينجستوني والصخور من جريمة :وكان يؤمن له ال يكون الخجل ".الرومان 33-09:30

 Paulثم يسأل السؤال" ،هو من ثم أن الوثنيين ستحقق بر خالل إيمانهم( ،اإليمان بالوعد) ،بينما اليهود الذين كان القانون فشلت في
تحقيق االستقامة ألن كان لديهم ال نية؟"
"ها ،أضع في صهيون ستومبلينجستوني والصخور من جريمة :وكان يؤمن له ال يكون الخجل" ".روك" في هذه اآلية هو مرجع من
كتاب  ،Danielونبوءة أن يصور المسيح (يسوع) كصخرة قطع بها ،ولكن ليس بيدي ،التي سوف تنمو لتكون جبال لتغطية كل األرض .أنها هذه
الصخرة ،يسوع ،الذي هو ستومبلينجستوني لليهود.
يسوع يمثل الوعد وذلك اإليمان ،الذي يرفض اليهود ،وذلك سوف يمنع من كونها واحدة من أولئك الذين هم قديسين هللا .مع أول ظهور
المسيح ،أولئك الذين هم الصالحين مرادفة ألولئك الذين هم "القديسين هلل" ،الذي يعرف بأنه زيادة أولئك الذين الحفاظ على "وصايا هللا" ،وشهادة
يسوع المسيح.
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