כתביו של Paul
פרק 3
על החטא הוא המוות ,הצדק הוא חיים
מוצדק על ידי אמונה
לכן להיות מוצדקת על ידי אמונה ,יש לנו שלום עם אלוהים דרך ישו אדוננו :על ידי מי גם לנו גישה על ידי אמונה אל תוך זה החסד שבה אנו
עומדים ,שמחו ב מקווה התהילה של אלוהים .אל הרומיים 5:1-2

להיות מוצדק על ידי אמונה; מה הכוונה? המילה "מוצדקת" אומר קביל או סבירה בנסיבות .אומר המילה "אמונה"  ,יש
אמון מישהו במיוחד בלי הוכחה לוגית .לכן להיות מוצדק אמונתנו האלוהים מתרגם בעל אמון בהבטחות כי אלוהים עשה לנו ,כי ישוע
הוא נתן הוכחה הבטחתו של תחיית המתים ,ואת תורתו של ישוע ,אלוהים נותן לנו מקובל מקווה שנהיה גם לתחייה אם אנחנו חיים את
חייהם כפי שישו .לימד.
כפי שאולי שמתם ,בקו תחתון את המילים "גישה" ו" -התקווה" בפסוק לעיל .זה כדי להראות שזה לא רק לי ,אלא כי  Paulגם מבינה זה
"הצדקה" לא אומר "גאולה" ,אבל כי זה אומר ,את "מקווה" או ציפייה מוצדקתגאולה".
יש " גישה ",זה לא אומר זה שאתה פשוט יכול להיכנס ,אבל הדלת פתוחה לך כל עוד את זה שהינו נדרש מכם .זה לא מספיק כי אתה
"מוצדק" ,אתה חייב גם "עבודה" לקראת הסרת את עצמך מלהיות בן אדם של חטא של אדם חי "הצדקה" .כמו המילה "עבודה" מרמז ,יש דרישה
כדי לקחת את הזמן והמאמץ בתהליך הזה .אתה חייב "הלכה" ,לא רק "לדבר"

ישו המושיע
הרבה נוצרים אשר דיברתי להאמין הזה להיות מוצדק על ידי אמונה; אומר כי הם באופן אוטומטי נגאלים ,עם זאת ,כפי שאתה
יכול לראות ,אין שום דבר בהגדרות הנ ל מדבר של הגאולה ,רק כי אנחנו מוצדקות ,או ציפייה של תקווה ,בגלל תורתו ואת תחייתו של
ישוע .זה אומר לי כי יש עדיין משהו יותר כי אלוהים מצפה מאיתנו אשר מלאים וכך התקווה הזאת.
זה דעתי האישית כי אלה המכנים עצמם נוצרים שאינם מסכימים עם הבאים ,להצהיר כי ישוע הוא המושיע שלך אומר כי
אתה מקבל את כל מה שישו .לימד ,ושזהו תורות אלה זה יחסוך .לך אם אתה חי לפי תורות אלה .במקום זאת הם מאמינים כי אתה
רק צריך להכריז על ישו המושיע שלך אתה נושע ,בלי שום צורך יותר ממך.
על ידי מי גם לנו גישה על ידי אמונה אל תוך זה החסד שבה אנו עומדים ,שמחו בתקווה תהילת האל .המילה "חסד"
פירושו :היכולת לסבול ,להכיל או לסלוח לאנשים .לכן חסדו של אלוהים מעיד על היכולת שלו לתת את מחילת חטאינו .לכן ,לנו הצדקה
הציפייה שלנו כי אלוהים ימחל לנו חטאינו ,בגלל תורתו ואת תחייתו של ישוע .אבל מה רוב הנוצרים כנראה העלמנו עין כשהם קוראים

את המילים האלה נכתב על ידי  ,Paulהוא כי  Paulאינה אומרת מאומה על הגאולה ,אלא על "מקווה" הישועה .המילה "תקווה" מוגדרת
בתור ,תחושה שזה משהו רצוי יכול לקרות ,יש ציפייה כי משהו שאתה תשוקה יתרחשו.
הפסוקים הנ ל אז תגיד לנו ,מעשים או קושי שיש לנו לסבול או לעסוק ,שנעשה בשמחה ,כי הם בונים סבלנות בנו עבורנו יש
ציפייה כי אלוהים ימחל לנו חטאינו ,אנו חייבים קודם לערב בתהליך הולך מן אלה שהם חוטאים אלה שאינם מתחרט על חטאיהם  ,ואז
לבקש אלוהים את סליחתו .כפי שאתה יכול לראות ,יש יותר שנגאלת מאשר שלנו להיות מוצדקות; אנחנו גם לפעול (עבודה) אלוהים
לכך לסלוח לנו את חטאתינו.

פאר במשחק טריבוליישן
לא רק כל כך ,אבל אנחנו פאר במשחק קשיים גם :בידיעה כי הקושי  workethסבלנות; סבלנות ,ניסיון; ניסיון ,מקווה :ואני מקווה לא ארצה
לא התבייש;  .כי אהבת האל ישפך בחו על ידי רוח הקודש אשר ניתנת אלינו בליבנו .אל הרומיים 5:3-5

המילה "קשיים" פירושו :משהו כגון אירוע שגורם קושי רב ,הנגע ,או מצוקה ,חוויה קשה.
 Paulאומר לנו כי אנחנו לא נגאלו על ידי אמונתנו מוצדק בהבטחות שנעשו לנו על ידי אלוהים ,אך כי אנחנו גם להיות מוכן
לסבול זמן של מצוקה קשה ,או חוויה קשה .זה מתרגם את לי אומרת כי למרות שאנחנו הצדקה הציפייה שלנו של אלוהים קיום ההבטחות
שלו ,אנו חייבים יותר פשוט מתימרים שישוע הוא מושיענו ,כי יש סוג של עינוי או המעשה הפיזי ,אנחנו חייבים לסבול או לעבור .אם
אנחנו רוצים להיגאל.
רבים נקראים ,אך מעטים הם הנבחריםMatthew 22:14 .
זה המאמץ ואת תהליך של צייתנות לתת החוקים ואת דבר האלוהים ,אשר מוביל לגאולה .זה דורש מאמץ מצדך .ישוע אמר,
רבים ייקרא ,)Justified( ,אך רק מעטים יילקחו (גאולים).

ישוע מת לחוטאים
כשהיינו עדיין ללא כוח ,בבוא הזמן שהמשיח מת עבור החוטאים .עבור בקושי עבור אדם צדיק תהיה אחת מתה :אך  peradventureלאיש
טוב כמה מעז אפילו למות .אל הרומיים 5:6-7

כשהיינו אך ללא כוח ,מתייחס כשהיינו בלי ההבטחה לתחיית המתים ניתנה הוכחה על ידי ישוע .לפני אלוהים ,היה רק את
החוק ,אשר הורה לנו איך לא לחטוא אבל לא נתן תקווה של הגאולה.
בבוא הזמן שהמשיח מת עבור החוטאים .שם ,ושאינו מתייחס למי לחיות את חייהם ב  sinגם לעשות אי ידיעת החטא של
מעשיהם ,או בגלל את אדישותם לרצונו של אלוהים.
ואז זה מדבר על ישוע הקרבת חייו בן תמותה ,ומתמשך מוות ,כך כל מי היו בחטא של ציפייה (תקווה) או הצדקה של מחילה מן
האל .בשביל זה ישוע הקריב את חייו ? .האם זה נורא אז שאלוהים מצפה בתמורה לכך שכדאי .שנסיים נישואינו לחטוא ,ומחפשים את
האמת האלוהית ,דרך עורקיי ,להשיג מחילה מאלוהים

אם כל האנושות צדיקים בחייהם ,ואף ללא חטא ,אז לא הייתה סיבה לישו נתון חייו אותנו ,אבל היא כי האדם הוא יצור של
חטא ,בגלל החולשה של הבשר ,שעלינו .אלוהים ,כי בלעדיו ,תמיד נהיה אבודים ,ללא תקווה להיכנס חסדו של אלוהים.

מוצדק ,לא נגאלו
אבל אלוהים  commandethאת האהבה שלו לעברנו ,בזה ,בזמן שהיינו עדיין חוטאים ,שהמשיח מת עבורנו .הרבה יותר אז עכשיו להיות
מוצדק על ידי הדם שלו ,אנחנו יהיה להינצל זעמו דרכו ,כי אם ,כאשר היינו אויבים ,היו התפשרנו לאלוהים על ידי מותו של בנו ,הרבה יותר ,מאחר
שהתפייסת ,אנחנו יהיה להיוושע על ידי חייו .לא רק כל כך ,אבל אנחנו גם ג'וי באלוהים דרך ישו אדוננו ,על ידי מי עכשיו קיבלנו את הכפרה .אל
הרומיים 5:8-11

הסברתי לעיל כי אכן מוצדק בהבטחות תקווה של האל לא באופן אוטומטי לתרגם שנגאלת Paul .נותן תמיכה לזה בההסבר הבא
של הפסוקים הנ.
לאחר מכן ,עוד הרבה עכשיו מוצדק על ידי הדם שלו .כפי שאתה יכול לראות ,עכשיו מתייחס לאירוע כבר התרחשה ,אשר
שם אין חוק אחרות נדרש .אירוע זה הוא ישוע מת על הצלב בגלל חטאינו.
נתחיל להינצל זעמו דרכו ,אבל ,כאשר המילים נעשה ,כמו המשמעות שלה" ,לא עוד" ,יש פה התייחסות לאירוע עתידי,
משהו שעדיין לא הגיע ,ואני מה שמרמז גם מעשה או עבודה מצידנו מסוג כלשהו על האירוע הזה.

אם כשהיינו אויבים ,היינו

שהותאמו ,לאלוהים על ידי מותו של בנו ,הרבה יותר ,מאחר שהתפייסת ,אנחנו יהיה

להיוושע על ידי חייו.
אויב הוא להיות נגד אלוהים .לעסוק במעשי חוטא ,הוא להיות נגד החוקים ו דבר האלוהים ,מה שהופך את אויבו של אלוהים.
בזמן אויבים עדיין היינו שהותאמו ,אלא הרבה יותר מזה ,אנו יהיה להיוושע ,זה אומר כי מעל ומעבר להיות התפייסו ,יש
לנו את הפוטנציאל של להינצל .להגיע להשלמה לא באופן אוטומטי להבטיח ישועה ,אנו קודם חייבים לעצור .להיות האויבים של
אלוהים ,אשר דורש מאמץ אתה ואני .לסיים את החטא שלנו ולהשיג את צדקתו.

הציל חיי ישוע
עם תחייתו של ישוע ,אנו התפייסו עם אלוהים ,אבל על מנת להיגאל ,נתחיל ,תציל את חייו .מה זה היה על חייו של ישוע ,אשר
אז נותן לנו תקווה להינצל? זה לא כי ישו חי ,כי אנו יכולים להיוושע; זה תורתו של ישו ,אשר הוא נתן לנו בחיים שלו ,אשר נותן לנו
תקווה להינצל.
אז זה אומר לי ,כי עלינו לחנך את עצמנו במה שהוא היה כי ישו לימד ,אם אנו רוצים לקוות את הישועה .זה המאמץ הזה לחנך
את עצמנו כי הוא אחד הקשיים זה עלינו לעמוד כדי להשיג את הגאולה.

ניתן למצוא את תורתו של ישו ארבעת הספרים של השליחים של ישו ,Matthew ,מארק ,לוק וג'ון .גם נתתי הדיון שתי התורות

הללו בפרקים של דף אינטרנט זה תחת הכותרת" ,של ישוע

המשיח".

מה זה חטא
מה ,כמו על ידי חטא אדם אחד נכנס לתוך העולם ,ואת המוות על ידי החטא; וכך המוות עבר על כל הגברים ,על זה כולם חטאו :אל הרומיים
5:12

מה ,כמו על ידי חטא אדם אחד נכנס לתוך העולם .אדם אחד להיות שמדובר עליו כאן הוא אדם . .זה על-ידי בחטא של אדם,
זה החטא חדר לעולם ...זה בגלל החטא ,אדם מת המוות הראשון ,המוות האנושי ,וזה כי הוא היה אבינו ,ירשנו את חטאו ,אז כל הגברים,
נשים או תמות מוות בן תמותה.

עד לחוק
עבור עד חטא חוק בעולם :אבל החטא הוא לא ביטחוני ללא זקיפה כאשר אין חוק .אל הרומיים 5:13

עבור עד חטא חוק בעולם :מה המילים האלה אומר הוא כי עוד לפני אלוהים נתן לנו את התורה דרך  ,Mosesעשרת הדיברות,
החטא עדיין קיים בעולם . .תחשוב על זה ? .האיש גר ב  sinלפני  Mosesנתן לאדם את עשרת הדברות? הוא יצא ,אבל החטא הוא לא
ביטחוני ללא זקיפה כאשר אין חוק.
 Imputedפירושו :לחייב מישהו כמו להיות אחראי על הפשע של מישהו אחר .בדרך זו ,כל אדם מחויב על החטא של
"
המילה"
אדם ,אף-על-פי שאנחנו אולי לא היה אשם בחטא אותו בתור אדם.

אין חוק ,אין חטא
אם אין שום חוק ,אז לא יכול להיות שום פשע או מעשה רע ,איך אתה יכול לשבור חוק ,אם החוק לא קיים? מה שזה אומר הוא.
אדם היה תורתו של אלוהים ,או האלוהים ,שהוא אדם חטא נגד החוק ,או היה נגד רצונו של אלוהים ,תוך כדי כך ,ביצע חטא או פשע נגד
אלוהים.
מה זה אומר לי אלוהים נתן אדם את החוק ,ולכן הוא חטא כשהוא הלך נגד החוק .זה עוד אומר לי ,כי החוק קיים בעולם זמן רב
לפני .אלוהים נתן  Mosesלהעביר לנו ,זה אומר ,כי עשרת הדברות קיים לפני מספרם הצטמצם ל בכתב על ידי אצבע אלוהים על שתי
טבלאות של אבן.

חטא לא ביטחוני ללא זקיפה ע י החוק
עבור עד חטא חוק בעולם :אבל החטא הוא לא ביטחוני ללא זקיפה כאשר אין חוק .כי אדם היה אבא שלנו ,אנחנו ,הבנים
שלו הם ביטחוני ללא זקיפה ,או מואשמים אותו החטא אשר הוא ביצע ,למרות שאנחנו חפים מפשע של שביצע החטא את עצמנו .לפי

החוק ,האב הוא אחראי על חטאי הבן ,הבן הוא אחראי על חטאיו של אביו ,רק דרך ישוע המשיח הם אנחנו מואשמים רק החטאים אשר
עשינו את עצמנו.
נאמר לנו ,לא על ידי אלוהים ,כי ישוע מת על הצלב בגלל חטאינו נמחלו . .זה לא נכון .החטא היחיד היה נסלח על ידי מותו של
ישו ,וזה כי כבר לא הבן לשלם עבור חטאי אביו ,או את האב לשלם על החטאים של הבן .כל אחד עליך לענות על חטאינו .החטא של אדם
הוסר מאיתנו ,אך אם אנו עוסקים המעשה בחיים שלנו ,ואז אנחנו צריכה לענות לו אלוהים עבור החטאים האלו .לא באופן אוטומטי
שנמחל להם; עלינו לחזור בתשובה ,לבקש מאלוהים למחילתו .זה ניתנת תמיכה ב הפסוקים הבאים.

צדיק יכול להיסלח
עדיין לומר כן",למה לא הבן לסבול את וכדבר?" כאשר בנו עשה את אשר הוא כדין וימינה ,וטרף שמר כל חוקים שלי ואני עשה
אותם ,הוא בוודאי תחיה בעוונו יישא ואיש בחטאו יומת .הבן לא ישא את אשמת אביו ,גם לא ישא האב את אשמת הבן :צדקתו של הצדיקים
יהיה עליו ,הרשעות של הרשעים תהיה עליו .אבל אם הרשעים יהפוך מכל חטאיו כי הוא הגולמיות ביצע ,ולא לשמור כל חוקים שלי ,זה
חוקי ,נכון ,הוא בוודאי חייכם ,הוא לא ימות .כל העבירות שלו ,כי הוא הציע ביצע ,הם עוד לא הזכירו לו :בצדקתו .זה מה שהוא עשה הוא
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בקיצור ,עם תורתו של ישוע ,הקמת בניו או האמנה השלישי ,אנו כיחידים נטענים רק על חטאינו ,כבר לא מחויב חטאי אבות נגד
בנו ,וגם החטאים בנים טעונה נגד האב .זה ניתנת נוספה תמיכה בקישורים הבאים.

הצדיקים יכולים ליפול מן החסד
"יש לי שום תענוג בכלל כי הרשעים צריכים למות" נאום יהוה אלהים":ומה לא הוא צריך להחזיר את דרכיו ,ולא לחיות? אבל
הצדיקים תייסר אותם בכאבים הרחק את צדקתו ,ומתי  committethעוול ,כשפים ,לפי כל לתועבות כי כשפים שהרשע ,יחיה? לא טוב
להיות מוזכר כל צדקתו אשר הוא עשה :שלו הסגת גבול זה הוא הציע הסיגה גבול ,ו בחטא שלו זה שהוא הגולמיות חטא ,בהם הוא לא ימות
מידך ".יחזקאל 18:23-24

 .זה שינוי זה ,איך אלוהים מסתכל עלינו שמצדיקה אותנו לפני תהילת האל ...לפי תורתו של ישו כי לנו הצדקה בתקווה
שאלוהים יסלח לנו ,לפני ישו ,אין תקווה .כאשר אדם חוטא ,עונשו היה המוות האנושי .כי האדם הוא צאצא של אדם ,הם בני אדם ,ואנו
בתור שכזה נענשים על החטאים של אבא שלנו ,כי אנחנו גם נדע את המוות האנושי .בישוע ,אנו כבר לא נידונים בגלל החטאים ,Adams
אם אנחנו צדיקים את הדרכים של האל.

דרך אחת ,חטא; דרך אחת ,סליחה
אף על פי כן מוות שהומלך מאדם כדי  ,Mosesאפילו על אותם זה לא חטאו לאחר  similitudeשל העבירה של אדם ,מי הדמות שלו היה
לבוא .אבל לא כמו העבירה ,אז גם מתנת חינם .כי אם דרך העבירה של אחד רבים להיות מת ,הרבה יותר את חסדו של אלוהים ,ומתנה בחסד ,אשר על
ידי אדם אחד ,ישוע המשיח ,וטרף נפוצו בפני רבים .אל הרומיים 5:14-15

מוות אבל שלטה מאדם כדי  .Mosesהאיש הזה ,כך הוקמה על כדור הארץ במהלך היום השישי של הבריאה ,היו לא חטא ,לא
בגלל החטא לא היה קיים עבור תורת אלוהים הוא נצחי כדי נצחי ,הוא אלוהים ,אבל הם לא מנהלים החוק לא הבינו טוב לרע ואת הרע מ
טוב.
אלוהים לא אמסור את החוק כי הם היו ללא נפש חיה ,כמו גם לשאר החיות של הטבע; ככאלה הם לא כפופים לחוק .זה לא היה
עד לאחר היום השביעי של מנוחה ,שאלוהים עשה אדם נפש חיה .כאשר אדם נפש חיה ,הוא היה עדיין חטאים ,כי הוא לא הבין נכון ולא
נכון .עם זאת ,אלוהים נתן אדם את התורה ,ועד אדם לקח מן עץ הדעת של נכון לא נכון ,טוב ורע ,כי נפל בחטא .זה בשל כך  Paulאומר
לנו כי מאדם כדי  ,Mosesכל בני האדם חיו בחטא ,בחטא של אדם.

 Similitudeשל האדם
גם עליהם ,זה לא חטאו לאחר  similitudeשל העבירה של אדם .כי אדם הראשון יתבצע נפש חיה ,כל הגברים מאז נולד נפש
חיה ,ולכן ,כל הגברים מאז יש בחטא של אדם Paul .מסביר כי גם מי שלא ביצע אותו החטא בתור אדם ,הם בכל זאת לשתף בחטא שלו.
 Similitudeפירושו :דמותה של ,או תכונות דומות כדי להיות אדם .אלוהים לא" ,בני אדם ",משתמש כדי לבטא את
"
המילה"
הדמיון של האדם משאר בעלי החיים.
לדוגמה :בנו של קוף אין ולא יכול להיות אדם ,ולא בן האדם יכול גם להיות בנו של קוף.
מי זה הדמות שלו היה לבוא .בתור גברים שהם דומים לאדם ,אז גם הוא דומה ,כי אנחנו כל הבנים של איש ישו ישוע הוא
בשר ודם אדם נולד של האישה ,כמו גם כל האנשים.

מוות נצחי
יש אולם למוות שני וזה למוות הזה  Paulהדוברת של .לפני ישו והקרבתו על חטאינו ,כל הגברים היו יודעים את ישובי השני,
או מוות נצחי ,כי לא היה לנו סיכוי של שהתפייסת עם אלוהים
בגלל שישוע ההצדקה שהוא נותן לאדם ,כל הגברים יכול להיות תקווה במחילת החטאים שלנו .לא רק אלה שחיו מאז ישו ,אבל
אלה גם שחיו לפני ישו .דרך ישו ,כל אדם הוא התפייסו לאלוהים ,Reconciled .לא נשמר .רק אלה אשר חיים את חייהם במאמץ של
הימנעות חטא ולבקש אלוהים של ,תהיה אפשרות של גאולה עם זאת.

מתנת האל
אבל לא כמו העבירה ,כך גם הוא מתנת חינם Paul .ואז מסביר ,העבירה( ,החטא) ,של אדם עקב כל הגברים מאז כדי להיות
נעה עם חטאו ,אז גם עושה את המתנה בחינם המוצעים על ידי ישוע של מותו לתחייתו ,נותן תקווה לכל הגברים זה חטא יכול לקבל
מחילה .זה הזה הוא מתנה מאלוהים .אלוהים הוא לא מחויב להציע אדם מתנה כזו ,אבל דרך רחמים שלו ,פאר והדר ,הוא הופך לאדם
הצעה זו .זאת רק הצעה אנחנו חייבים לעשות את אשר הוא ציווה אותנו אם אנחנו רוצים באמת לקבל את המתנה.

כי אם דרך העבירה של אחד רבים להיות מת ,כאיש אחד ,אדם ,גרמה להרבה להיות בחטא ,העונש על החטא הזה הוא המוות
בן תמותה.
לאחר מכן הרבה יותר חסדו של אלוהים ,ומתנה בחסד ,וזה על ידי אדם אחד ,אלוהים אדירים ,כי רבים יהיה מוצדק בתקווה
הישועה.
לא כמו שזה היה אחד אשר חטאו ,וכך גם המתנה :פסק-הדין היה על ידי אחד כדי גינוי ,מתנת חינם הוא בעבירות רבות בפני כל הצדקה .כי אם
על ידי המוות לעבירה של איש אחד שלטה על ידי אחד; הרבה יותר הם אשר מקבלים שפע החסד ואת צדקתו תשלוט בחיים על ידי אחד ,ישוע המשיח.
אל הרומיים 5:16-17

המתנה של הצדק הוא הפניה הרכישה של חסד ,אשר כל אחד מאיתנו חייב להשיג ,דרך המצוקה של מאמץ להיות אחד בחטא
אחד שנותן צייתנות אל דבר האלוהים .אם אתה בחטא ,דרך תורתו של ישו להבין החטאים האלו בתשובה הישנים לבין שואפים כדי
להסיר את עצמך עושה חטא ,אז קיבלת צדקתו ,ועם זה אתה מרוויח מחילה על ידי חסדו של אלוהים בגלל שישוע המשיח.
לכן כמו על-ידי העבירה של פסק דין אחד בא על כל הגברים הוקעה; למרות זאת על ידי האמונה בצדקת של אחד מתנה חינם הגיעה כל הגברים
בפני הצדקה של החיים .אל הרומיים 5:18

"  .המילה "הצדקה" פירושו :תקווה או ציפייה ,לא
תן לי עוד פעם להדגיש את החשיבות של הבנת מה מסמלת המילה"צידוק
הבטחה.
עבור גם על ידי אי ציות של אדם אחד שרבים נעשו חוטאים ,אז על ידי הציות של אחד רבים יבוצעו צדיקים .אל הרומיים 5:19

פסוק זה חשוב שתיקח הערה על זה .מה  Paulאומר זה על ידי הציות של אחד (ישו) רבים יבוצעו צדיקים .כי ישו היה צייתן
המצוות של אלוהים ,אז גם שנלך כל אם אנו לאמץ את תורתו של ישו ,שאחד מהם היה ציות של תורתו של אלוהים ,אז אנחנו גם יבוצעו
צדיקים .אנו לא עשויים לצדיקים על ידי הפעולות של ישו ,אבל אנו עשויים לצדיקים על ידי המעשים שלנו ,כפי המועברים אלינו על ידי
אלוהים ויש מכיוון שישוע מת זה לנו הצדקה בתקווה הישועה.

החוק
יתר על כן החוק נכנס ,כי העבירה ייתכן בשפע .אבל איפה חטא נפוצו ,חסד הרבה יותר בשפע :זה כמו חטא הגולמיות שלטה עד מוות ,אפילו
אז אולי חסד שלטונו באמצעות הצדקה בפני חיי נצח על ידי ישוע המשיח אדוננו .אל הרומיים 5:20-21

 Aboundפירושו :להכיל משהו
"
כי חטא באה לידי ביטוי בגלל החוק ,מפני שיכול להיות לא חטא בו אין שום חוק .המילה"
מספרים גדולים או כמויות ,להיות בשפע .אז גם עושה חסדו של אלוהים בשפע ,כי החטא הוא הנתיב למוות ,הצדקה חסדו של אלוהים
הנתיב אל הישועה ואת חיי הנצח.
אל תתבלבל ,ש Paul-מתייחס לנתיב של המסע לגאולה ,לא לגאולה ללא הנתיב . .אנחנו חייבים ללכת בדרך למצוא ישועה; .
" כדי לציין כי גרייס לא מובטחת רק שזה אפשרי,
זה לא מבטיח ,בהתחשב ,במתנת חינם של הצדקה Paul .משתמשת במילים",אז אולי,
וזה אומר כי  Paulמבין כי כל אחד צריך לעשות משהו אחר מלבד פשוט להכריז על ישו מושיענו.

שכר החטא
אז מה אפשר לומר? נמשיך בחטא ,גרייס עלולה בשפע? חס וחלילה .איך ,כי הם מתים לחטוא ,לחיות יותר ובזה שנלך? אל הרומיים 6:1-2

כי אנחנו מת בחטא Paul ,אומר; הסר את עצמנו מן החטא ,כי נוכל להשיג חיי נצח Paul .שואל השאלה" ,איך אפשר ,אשר
מתים לחטוא ,לחיות יותר ובזה?" אם אנחנו יודעים חטא זה למות ,אז איך אנחנו יכולים להמשיך ב  ?sinלנו .לא להשתדל לעשות את
עצמנו ללא חטא כך ובכך אולי אנחנו חיים?
זה מעשה או "עבודה" זו של שלנו מסיר את עצמנו מן החטא זה משהו אחר ,מעל ומעבר מכריז על ישו מושיענו ,אשר כל אחד
לעשות .כדי להסיר את עצמנו מן החטא אינה משהו שאפשר לעשות פעם אחת ,זה ואז משחרר אותנו של פעם לחטוא שוב ,זהו תהליך
של שינוי האישיות שלנו ,את האופי המוסרי של אחד מי ב  sinלאדם שהוא משחורר מחטאים ,תהליך זה הוא בדרך הישר זה אנחנו
חייבים ללכת .למשך שארית חיינו.
זה מסיבה זו כי השטן לא רוצה לדעת מה זה אומר לחטוא .אם על ידי מסנוור אותנו דברות האלוהים ,אנו הופכים בקיאים מה
שמהווה חטא ,אז איך נדע מתי אנו חוטאים ,עם החטא של אדם ,כל מי שיקר מאז שיתפו בחטא שלו ,אז גם יש לנו מי הם בורים החטא,
ואז עושים חטא ,להיות אשם ,יידע מוות .רק על-ידי לחנך את עצמך בין חוקי האלוהים ,ובכך ולמד מהו חטא ,האם יש לך סיכוי להינצל.
זו עבודה שעליך לעשות בעצמכם; אף אחד לא יוכל להציל אותך מעצמך -זה בשל כך ,אלוהים אומר לנו" ,אני אוהב את אלה
שאוהבים אותי ,וגם אלה אשר מחפשים אותי בחריצות .ימצאו אותי" אלו אשר אינם מבקשים את אלוהים לעצמם אבל להסתמך על
אחרים לפרש את התנ ך לעולם לא תדע מי הוא אלוהים ,אם לא תקבל להכיר אותו איך אתה מצפה לתת אהבתך מלאה זר?

מת במשיח
 .כן ,לא יודע כי רבים מאיתנו כמו היו הוטבל לתוך ישו היו הטביל את מותו? לכן אנחנו קבורים איתו על ידי טבילתו למוות :זה כמו ישו גידלו
למעלה מן המתים תהילתה של האב ,למרות זאת אנחנו גם צריכים ללכת החידוש של החיים .אל הרומיים 6:3-4
אף-על-פי ישו שחי את חייו ללא חטא ,עדיין מת המוות בן תמותה ,כך גם כולנו ,אמות מותו בן תמותה ,עם זאת ,ב חובקת את תורתו של
ישו ,וגידלנו לחיות את חיינו בהתאם ,ובכך להסיר את עצמנו מן החטא ,תוכלו להיות מן המוות בן תמותה ,בתקווה לחיי נצח .אם ,מצד שני ,אתה לא
חי את חייך לפי תורתו של ישו ,ואז יהיה רק לך מוות נצחי להסתכל קדימה.

להיגאל מהחטאים
כי אם אנחנו ניטעו יחד דמותה של מותו ,אנו נהיה גם בדמות גוף תחייתו :לדעת זאת ,כי הזקן שלנו הוא נצלב איתו ,כי ייתכן שגוף החוטא
ונהרס ,כי מעתה ואילך .אנחנו לא צריכים לרצות את החטא .עבורו הוא מת הוא להיגאל מהחטאים .אל הרומיים 6:5-7

 Paulמסביר ,זה הזקן שלנו הוא נצלב איתו ,מה שאומר ,כי בתור ישוע ידע מוות ,אז גם כן הגוף האנושי שלנו .בכך אנו נדע
את המוות האנושי להיות בלי תורתו של ישו ,זה שגוף החוטא ייתכן ונהרס בשל ישוע ,מה שישוע לימד אותנו ,דרך "התחייה" ,שגוף
החוטא יעלמו.

אם אתה חושב על עצמך כמו כבר מתה ,זה רק דרך ההקרבה ,והידע של מה שישו .לימד אותנו אנו יש חופש מן החטא ,ולכן
חולקים תהילת האלוהים ,כפי שעושה ישוע ,בתחיית המתים .אם אתה חושב על עצמך בדרך זו ,כי מעתה ואילך .אנחנו לא צריכים
לרצות חטא ,אבל להשתדל להשיג ידע את תורתו של ישו ,ולפנים ידע יש את הכלים כדי להילחם נגד החטא .לדעת כי אתה מת ,והם רק
בצדקת יכול .יש לך חיים ,כי הוא מת הוא להיגאל מהחטאים.
זכור :הזה מת הוא לא מסוגל לתת תהילה לאלוהים גם כן .מוות נצחי הוא נצחי; יהיו שם אין תקומה ממנה .על-ידי קבלת
שאתה כבר מת ,תהליך והעוצמה הצורך במאבק נגד החטא ייעשה קל יותר .המפתח לניצחון בקרב נגד חטא הוא הידע של מה זה חטא,
עם תפילה לאלוהים שלו הדרכה ותמיכה ,תנצח.

חי המשיח
עכשיו אם אנחנו מתים עם המשיח ,אנו מאמינים כי גם נחיה איתו :בידיעה כי ישו גדל מן המתים הזעקה יותר; מוות וטרף אין שליטה יותר על
אותו .כי בכך שהוא מת ,הוא מת בגלל חטא :אבל בכך הוא חיה  ,#הוא חיה  #לאלוהים .אל הרומיים 6:8-10

כמו עם ישו ,כך יהיה לנו מי להביס את החטא ללכת בדרך הישר.
כמו כן חושב יה גם לעצמכם להיות אכן מתה בגלל חטא ,אבל חי לאלוהים דרך ישוע המשיח אדוננו .הרומאים 6:11

אם אתה מסכים להמשיך בחטא .אתה מת ,אם אתה נלחם נגד החטא ,אתה יחיו ,לאחר מכן אתה כבר אירעו המכה הראשונה נגד
שקריו של השטן ,החל על הנתיב הגאולה.
תני לא לחטא לשלוט בגופנו ,כי יציית לו בתשוקות .גם תשואות  yeחברי שלך בתור כלי נגינה של עוון בגלל חטא :אבל תשואות עצמכם
לאלוהים ,כמו אלה שהם בחיים מן המתים ,וחברי שלך בתור כלי נגינה הישר לאלוהים .אל הרומיים 6:12-13

זוכר :האדם הוא יצור של הטבע ,הוא נוסד בשנת השישית ביום של הבריאה ,מלא תאוות הבהמות האחרות באותו .רק כאשר
אלוהים ברא אותנו לתוך נפש חיה? האם האדם להתרומם מעבר לזה של יצורים אחרים של הטבע.
אל תאפשר את תאוות הגוף .החייתי לעצור אותך מהצורך חיי נצח .זה הקרב שלך ,רק אתה יכול להציל את עצמך ,עם ישו
ותורתו שלו לתת לך כיוון במאבק שלכם .אם תתעלם אזהרות אלה ,כי אלוהים נותן לך דרך כתביהם של  ,Paulאז אתה תדע רק מוות
נצחי.
כאשר אתה מקבל שאתה מת ישו ושל הידע ובכך שיתן לך להילחם נגד החטא ואז אתם מצטדקים ובציפיה חסדו של אלוהים.
אם תיכשל להילחם נגד החטא ,בחירת שזורמים עם זה לאורך כל החיים שלך ,אז אתה נופל קצר של חסדו של אלוהים.

לא לפי החוק
עבור החטא לא תהיה שליטה עליך :יה הם לא לפי החוק ,אבל תחת חסד .אל הרומיים 6:14

כי אתה כבר תחשוב על עצמך בתור מת ,הקבר שלך ,להבין כי כמו אדם מת כי המתים כבר לא לחטוא ,אז חטא יש לא שולט,
בשבילך שאת לא תחת החוק כאשר אתה מת ,אבל תחת חסדו של אלוהים .אלוהים ,אשר נותן לך הצדקה לתקווה של בסליחה  ,דרך
תורתו של ישוע המשיח.
מה זה אומר זה לא אומר עליך להמתין עד .אתה מת ,אבל צריך לחיות את החיים שלך הידע כי לעשות החטא הוא מוות .לכן
הקרב שלך להסיר את עצמך מן החטא ,ולא לעבור התהליך של להפוך אדם הצדק ,בזמן שאתה עדיין חי.
אז מה? האם אנו חוטאים ,כי אנחנו לא לפי החוק ,אך תחת חסד? חס וחלילה .אל הרומיים 6:15

בחודש זה Paul ,אומר ,כי למרות שאתה כבר לא נושא או העבד לחטוא ,כי אתה כבר חושב עצמך מת ,אתה חייב להשיג את
צדקתו לפני שתדע הישועה ,הצדקה היא מושגת רק באמצעות הסרת את עצמך מן הדרכים של חטא .אם אתה חי את חייך דרך המוסריות
לימד על ידי ישו ,ואז יש לך את האפשרות לגאולה .רק אפשר יהיה ללכת בדרך הישר ,אם אתה יודע מה זה ,זה לא חטא ,הדרך היחידה
לדעת החטא היא לקבל כי הם מה אלוהים מפרטת בעשרת הדברות ,ושוב ב תורתו של ישוע .אם אתה מחשיב את עשרת הדברות
להגשמה על ידי ישוע עד לנקודה של והוציאם מיושן ,שואז השטן .עיוורה אותך מהו חטא ,אתה נעשים בור תיפול קצר של חסדו של
אלוהים.

פולחן האל אמיתי ונכון
לזכור עם

זאת :אתה לא נושע על ידי שלך עובד לבד ,אתה חייב לתת סגידה לאלוהים הוא שאלוהים מצווה ,משהו פחות

היא לא לתת סגידה לאלוהים בכלל.
ארבעת הראשונים של עשרת הדיברות הם הוראות של אלוהים לגבי איך אנחנו לסגוד לו .אם לשנות או למחוק או לשנות את
ההוראות האלה אפילו הקטן ביותר של דרכים ,ואז אתה לא נותן פולחן כמו שאלוהים ציווה ,הוד סגידותך הוא לשווא .אם אתה סוגד
לשווא ,יש לך רק מוות נצחי להסתכל קדימה.
מכיר אותך .לא ,את זה למי  yeתשואות עצמכם משרתים לציית ,משרתיו הם נבחרי לציית למי יה; אם חטא עד מוות ,או של צייתנות בפני
הצדקה? אל הרומיים 6:16

אם אתה נותן צייתנות פולחן האל כמו שאלוהים ציווה .ואז אתה תהיה משרת את אלוהים .אם להמרות את פי אלוהים ,אבל
מעדיף לציית תשוקותייך ,אז זה חטא שאתה מגיש ,מוות נצחי זה לך תדע.

הישועה דרך ישו
 .אבל תודה לאל ,כי כמה שהיו המשרתים של חטא ,אך יה לציית מהלב את הטופס של דוקטרינה אשר נמסר לך ...ואז נעשים מן החטא ,יה
הפכו למשרתיו של צדקתו .אל הרומיים 6:17-18

שני הפסוקים הנ ל מופנים כלפי מי כבר החלו למטה בדרך הישר ,כי הם עושים עבודה זו על-ידי בחירתם כי זה משלהם לב
לעשות זאת . .זה רחמים ,אהבת ה' לילדים שלו האיש .הזה היה משרתו של חטא ,דרך בנו ישוע ,ומצא דוקטרינת תורתו של ישוע
שמועברת האדם מן החטא אל הצדק ,אשר מוביל לגאולה.

יודע את

זה :אלוהים לא שלח אל האדם לבנו היחיד ,אחר כך תהיה לא מבטיח חיי נצח ,אין מחילה על חטאיו .רק בתוך

אלוהים( ,תורתו של ישו) ,הם .הצלנו מן החטא.
אני מדבר כמנהג הגברים בגלל חולשתם של הבשר שלך :עבור כפי  yeהניבו חברים שלך משרתים טומאה ועל מאורת בפני העוול; אפילו אז
עכשיו תשואות חברי שלך משרתים הישר אל הקדושה .אל הרומיים 6:19

האופן של גברים מתייחס להיבטים החייתי הטבועות כל הגברים .זה בגלל אלה לנטיות הטבעיות של האדם ,אשר נותן Paul
האזהרה שלו.
הצדק בפני קדושה ,הראתי לך מה אומר צדקתו ,כדי לזוז מן החטא ,דרך חינוך והבנה של תורתו של ישו ,לעבור דרכים לא
חטא.
" משמש כאן אמצעי האמת .בכל פעם אלוהים מתייחס משהו או מישהו כמו להיות קדוש זה דרך אחרת להגיד
המילה"קודש ליהוה
כי זה או שהם נמצאים האמת.
כאשר אלוהים יתקדש יום השביעי של יצירה ,הוא גרם לזה האמיתי שלו יום של מנוחה ,אשר אמר כי השבת בעת שנצפה ביום
השביעי של השבוע ,היא הבחנה של אמונה או אמונה כי היום השביעי הוא יום מנוחה אמיתית של אלוהים.

כמו שאלוהים ציווה
אם תתבוננו השבת בכל יום אחר בשבוע ,אז אתה אומר שאתה מאמין שיום יום הקודש של אלוהים . .זה לא מה אתה מאמין
שזה נכון או לא נכון זאת ,כמו שאלוהים ציווה .אם תתבוננו השבת בכל יום אחר מזה ציווה לציית אותו ,ואז שמת את עצמך נגד אלוהים.
כאשר אתה נותן שמירת השבת ביום שבו אלוהים אמר לנו שזה להיות שנצפו( ,היום השביעי) ,אז זה הופך להיות סימן בינך
לבין אלוהים שאתה מקבל כי ריבונו של עולם הוא האל שלך ,ולדעת לכן אלוהים חושב עליך בתור הילד שלו .מתי אתה לשמור השבת
בכל יום מלבד היום של השבוע מאשר מה שהאל כל כך בבירור מייעד ,ואז לא תשאיר את השבת האמת אלא השקר של השטן.

ללא הצדקה
יה היו המשרתים של חטא ,יה היו ללא הצדקה .אל הרומיים 6:20

מה  Paulאומר לנו בפסוק זה הוא שאם אתה חוטא עושה דברים חטא ואז אתה חופשי להיות צדיק ,מכיוון שהוא צדיק הוא
להיות חלל של חטא.
איזה פרי היה  yeאז בדברים האלה ולראיה בזאת אתם עכשיו מתבייש? בסוף הדברים הוא מוות .אל הרומיים 6:21

אם אתה חוטא ,ללא הצדקה ,אז איזה גמול אפשר לצפות של אורח החיים שלך?  Paulמספר לנו מוות נצחי רק ממתין לאלו
הינם ללא הצדקה ולחיות בחטא.
אבל עכשיו נעשים חופשיים מהחטא ,להיות משרתים את אלוהים ,יש לך את הפרי שלך בפני קדושתו ,את סוף חיי נצח .הרומאים 6:22

אבל עכשיו נעשים חטאים מתייחס המאמצים שלכם הולך להיות בן אדם של חטא השגתם צדקתו .במיתולוגיות הרוחני הזה לך
להשיג קדושה ,או האמת ,זה נותן לך את ההצדקה ,בציפיה חיי הנצח ,כפי שהובטח על ידי אלוהים ושולם עם הדם של ישו.
עבור שכר החטא הוא המוות; אבל ומתנת חסד אלוהים היא חיי נצח באמצעות ישוע המשיח אדוננו .הרומים 6:23

תורת החטא
יודע  ,yeנזירים ,לדבר להם שהם מכירים את החוק ,איך כי החוק הגולמיות שליטה על אדם כל עוד הוא שישו? הרומאים 7:1

החוק  Paulהדוברת של הוא עשרת הדברות .בפסוק זה  Paulעושה מאוד ברור כי המצוות של אלוהים יש שליטה על בנו ,עבור
כל עוד אנו חיים .זוהי התנגדות ישירה על ידי הכנסיות הנוצריות מה שלמדת.
זוכר :ישוע אומר לנו כי בנותיו של הזונה ,הן פרוצות עצמם.
המילה "דומיניון" מוגדרת בתור :פסק הדין כוח ,סמכות או שליטה .בקיצור .Paul ,הוא אומר לנו כי כל עוד יש לנו את החיים,
אנחנו חייבים לעבוד כדי להישאר חופשי של החטא .כדי להשתחרר מן החטאים דורש שאנו יודעים .איזה חטא זה .עשרת הדיברות הן
הרישום ,ניתנה לנו על ידי אלוהים ,של מה זה חטא .אם תמשיך ,האמונה כי עשרת הדיברות יש אין השפעה עליך .כי אתה נושע על ידי
החסד של ישוע ,ואז ניתן נבער כמו החוטא או לא.

למי אתה מאמין??
 Paulאומר לנו כי עשרת הדיברות יש סמכות ושליטה על כל עוד אנו חיים .אם מישהו אומר לך עשרת הדיברות התגשמו על
ידי ישוע על הצלב ,עד לנקודה של והוציאם מיושן ,כנוצרי שאת כבר .לא תחת החוק ,כי אתה נושע על ידי החסד של ישוע ,ואז אותו
אדם אומר לך שקר" ,השקר של השטן".
אתה מאמין המילים על ידי הנביא של ישוע ",Paul" ,או שאתה מאמין אשר נאמר לך על ידי מישהו אחר Paul .כותב למטה
אשר ניתנה לו על ידי אלוהים ,איפה האישה האחרת להשיג את המידע שלו מ? אם הם לא מראים כי המידע מגיע מהתנ ך ,אז מאיפה זה
בא?
זכור :השטן יש ומושרשת השקרים שלו בתנ ך ולכן ,ישנם פסוקים ,איפה נשמע  Paulאמר כנוצרי שאתה מעל לחוק ,אבל זה
בגלל זה נלקח מתוך ההקשר .כפי שניתן לראות איך אני לנתח את הפסוקים של התנ ך ,אני מסוגל להשיג הבנה ברורה יותר של מה
 Paulלמעשה אומר.

כפוף לחוק
כי האדם הוא יצור של הטבע ,הוא עבד של חטא ,מסיבה זו ,אדם צריך להיות כפוף לחוק ,על מנת להבין כיצד להלחם נגד
החטא .אם אתה לא יודע מה זה לחטוא ,אז איך אתה יודע אם אתה בחטא או לא בדיוק כפי שהוא חוק אנושי ,אי ידיעת החוק היא אי-
הגנה ,אי ידיעה של מה היא והיא לא חטא היא אי-הגנה גם.

ישוע לימד את עשרת הדיברות
רק דרך ישו ,את אשר הוא לימד אותנו ,יכולים אנו מבינים חטא ,וכך יוכל להלחם נגד זה .יודעים את זה ,שישוע לימד את
עשרת הדיברות ,לא רק הוא לימד אותם אבל הוא הורחבו על משמעותם כפי שמוצג בדוגמה הבאה.
יה שמע שנאמר על ידם של זמנים עברו",לא תרצח; אהרוג את מי שצריך יהיה בסכנה של פסק-הדין":אבל אני אומר לכם ",כי מי שצריך הוא
כועס על אחיו ללא סיבה יהיה בסכנה של פסק-הדין :יומת אומר לאחיו ,Raca ,יהיה בסכנה של המועצה ,:אלא יומת ונאמר"אתה טיפש" ,יהיו בסכנה אש

גיהינוםMatthew 5:21-22 .
כפי שאתה יכול לראות ,ישוע הוא מלמד ,הרחבה על הדיבר השישי" ,לא תרצח" .אני שואל אותך ,איזו מטרה תמומש לישו אם
במוות שלו עשרת הדיברות מעובדים מיושן?

נישואים זה לכל החיים
עם הבנה זו Paul ,ואז אומר משל לעזור להסביר את המשמעות שלו.
עבור האישה הסיבה בעל מוגבל ע י החוק לבעלה כל כך הרבה זמן כמו שהוא חיה  ;#אבל אם בעלה מת ,היא הוא שחרר מהחוק של בעלה.
ואם כך ,בעוד בעלה חיה  ,#היא להיות נשואה לגבר אחר ,יקרא נואפת :אבל אם בעלה מת ,היא חינם מן החוק; כך היא לא יתחילו ,למרות  seלהיות
נשואה לגבר אחר .הרומאים 7:2-3

תחת המצווה השביעית" ,אתה ואזי לא תנאף" ,נישואים זה לכל החיים .רק אם בן הזוג אשמה בניאוף אלוהים מאפשר תביעת
גירושין .לכן ,לפי החוק של אלוהים ,אישה נשואה ,ולכן חייב בעלה כל עוד בעלה חי ,להיות משוחררים ממנו רק במותו .הדבר נכון של
הבעל.
למרות המילים בתנ ך לא אומר ,כל הצדיקים הם ילדים של אלוהים ,בנחישות אין נתון בין אם הם זכר או נקבה ,ולכן ,למרות
המילים לומר אישה ,שני המינים כפופים משמעות זהה לגבי נישואים של החיים.
כאשר אתה מתחתן זה לכל החיים .אם אתה לקיים יחסי מין עם מישהו שאינו בן הזוג שלך ,אתה נואפים .זה לפי חוק זה אתה,
גבר או אישה ,הם בוודאי בעוד בן הזוג שלך עדיין חי .כאשר בן הזוג שלך מת ,אז החוק של ניאוף כבר לא נקשר אותך .אתה רשאי
להינשא שוב .ברגע תתחתן שוב ,אתה ובכך ממוקמות תחת אגרות החוב של החוק פעם נוספת .בקוד המוצג למעלה ,אני מדבר רק על
בגידה ,ניאוף זה חטא .לא משנה אם אתה נשוי או לא.
זכור :כל מין הוא החוטא ,מלבד בין בעל לאשתו ,אם אתה לקיים יחסי מין מחוץ לנישואים ,ואז החוטא .הסיבה היחידה סקס
הוא לא חטא בין הבעל והאישה היא כי אלוהים נתן את מתנת החתונה של עשיית מעשה המין עם בן הזוג ,אין חטא בני הזוג הנשוי.
אם או אחד מבני הזוג נשוי קבצים תביעת גירושין ,היה אין ניאוף שבוצעו על-ידי בן הזוג שלך ,ואז תחת החוק של אלוהים,
הגירושין הוא  ,voidבלי קשר אם הממשל האזרחי מאפשר לו או לא .תורתו של אלוהים הוא נעלה מעל לחוקים של גבר .אם לאחר מכן

תקבל את הגירושין האזרחיים ,התחתנת שוב ואז אתה אשם בניאוף כמו בן הזוג החדש שלך .נישואים זה לכל החיים ולא רק במוות של
בן הזוג להיות חופשי להינשא שוב בלי להיכנס חטא.

נשואה לישו
הזין מהירה של האי ,אחיי ,גם אתם להיות מת על החוק על ידי הגוף של ישו; כי  yeצריכה להינשא לאחרת ,אפילו אליו שגידל מן המתים,
שאנחנו צריכים להביא .ושוב פירות לאלוהים .הרומאים 7:4

גם ככה עם נישואים בין גבר ואישה ,אנחנו נשואים למותו של ישו על ידי הגוף של ישו דרכו נדע תחיית המתים ,חיים נצחיים
כמו לא לישו . .זה הקרב שלנו אישי נגד החטא בזמן שאנחנו עדיין חיים ,ובכך מביא אותנו לפני אלוהים ,וכך גם ולכן מביא פירות
לאלוהים .אנחנו הפרי ,כי אלוהים הרצונות ,אם אנחנו נופלים קצר ולהתפלש בחטא אז אין פירות תינתן עם אלוהים ,רק מפונק ולא פרי
רקוב ,וכפי שאתה יזרקו פירות כאלה ,אז גם כן אלוהים דרכך לתוך הגיהינום אם תבוא לפניו בחטא.
כשהיינו בבשר ,חובה החטאים ,שהיו על פי החוק ,פעלה אצל החברים שלנו הביאו פרי עזים .אבל עכשיו אנו נגאלים מהחוק ,זה להיות מתה בו
הוחזקנו; כי אנחנו צריכים לשרת החידוש של רוח ,ולא את הזקנה של האות .הרומאים 7:5-6

בדיוק כמו שכולנו נמות .במוות של ישו ,כך גם אנחנו חופשים החטא ,בדיוק כמו האישה במשל של  Paulנעשתה ללא חטא
ניאוף כאשר בעלה מת .המשיח שולכן אנו נחשבים ללא חטא .כי אנחנו צריכים לשרת החידוש של רוח ,מתייחס מה שדיבר ישו"רק את
" .התהליך של לידה מחדש הוא רק "תהליך ",כלומר שם זה מאמץ נדרש מכם ללכת אחד מי ב sin
מי לעבור לידה תהיה תקווה להינצל
לאדם שהוא משחורר מחטאים.

ללא חוק אין שום חטא
אז מה אפשר לומר? זה חטא החוק? חס וחלילה . .לא ,לא ידעתי חטא ,אבל על פי החוק :כי לא ידעתי תאווה ,אלא החוק אמר" .לא תחמוד"
אבל חטא ,לוקח את האירוע על-ידי המצווה ,מחושל בי כל מיני לחטא; .ללא התורה החטא היה מת .הרומאים 7:7-8

" מוגדרת בתור :רצון חזק פיזית ,תשוקה Paul .ואז מבקש מאיתנו את השאלה .הוא חטא חוק?  Paulמגיב
המילה"לחטא;
באומרו "חס וחלילה" . .לא ,החוק אינו חטא ,החוק מגלה חטא ,כי דרך לחשוף את ,אנחנו יודעים חטא לעשות ,לכן להלחם בה שיש כוח
מעלינו .אם אין שום חוק ,אז לא יכול להיות לא חטא ,איך אתה יכול לשבור את חוק שאינו קיים?
 Paulואז נותן לנו דוגמא .לפני אלוהים נתן לנו את התורה ,בחטא של מושא תשוקה לא היה קיים ,מה שאומר כי לחמוד לא היה
חטא .זה היה המקרה של אדם לפני אלוהים ברא אותנו נפש חיה ,אך עם הנשמה ועל היכולת שלנו להבין בין טוב לרע ,אז לבוא על
החוק.

ידע מביא חיים
כי פעם הייתי בחיים ללא התורה :אבל כשהגיע המצווה ,חטא לתחייה ,ו ...ומצאתי המצווה ,אשר הוסמך לחיים ,להיות עזים .על חטא ,לוקח את
האירוע על-ידי המצווה ,רימית אותי ,על ידי זה ,השמדת אותי .הרומאים 7:9-11

שימו לב

כאן Paul :נותן הוראה בדבר אחד של עשרת הדיברות" ,לא תחמוד".

האין זה הגיוני לך כי אם  Paulמקבל שישוע ביצע את עשרת הדברות על ידי מתן משמעות אליהם ,לא על ידי והוציאם מיושן?
 .זה עדיין עוד פיסת ראיה מציג כמה השטן לקח מה שכתוב בו ,ועל -ידי עיוות משמעותם גורם הכתוב יהיה שקר ...אם תשנה את המילה
או את המשמעות של אלוהים ,אז זה כבר לא של אלוהים.
מה  Paulמסביר מעל לפני החוק ,האיש היה ללא חטא ,אבל החוק בא להבנת חטא וכי זה היה השביל עד מוות למי לא נלחמים
נגד מעשי חטא .אבל החוק גם מגיע הידע שבה החטא ניתן להתגבר ,והצלחתי החיים .לכן הידע של החוק( ,עשרת הדברות) ,נותן לך כלי
נשק כדי להדוף את החטא.

החוק הוא הקדוש
הזין מהירה של האי החוק הוא הקדוש ,את המצווה הקדושה ,פשוט ,טוב ? .האם אז זה הוא מוות עשה טובה אליי חס וחלילה .מלבד חטא ,כי
זה עשוי להופיע חטא ,עובדת המוות בי בכך שזה טוב; החטא הזה על ידי המצווה עלול להפוך העולה על חטא .אל הרומיים 7:12-13

החוק הוא של אלוהים ,הוא נתן לנו את התורה ,ואת כל זה של אלוהים ,קדוש קדוש מתבצעת שם אחר האמת .לדעת את האמת
של חטא ואז נוכל להילחם נגד החטא.

החוק הוא רוחני
כי אנחנו יודעים כי החוק אינו רוחני :אבל אני אחי ,נמכר תחת חטא .בשביל זה .מה שאני עושה אני לא מרשה :בשביל מה הייתי ,זה נכון או
שלא; אבל מה שאני שונא ,זה לעשות אני הרומאים 7:14-15

כי החוק של אלוהים ,זה לא הארציים ורוחניים .כי האדם הוא הארציים (אחי) על ידי הטבע ,חטא להיות חושניים ,אנחנו בקלות
הנוטה לחטוא Paul .ואז ממשיך ומסביר כי אשר קודם עשויים להופיע חידה.
בשביל זה .מה שאני עושה .אני לא מרשה Paul :אומר לנו שיש לנו ברירה כי זו הבחירה שלנו ,תלוי לאיזה כיוון אנחנו
בחרה יחליט הגורל שלנו .כי החטא הוא אחי ,לכן טבעי לאדם ,יש לנו אפילו אז הבחירה לומר ,לא .
על מה שהייתי ,זה נכון או שלא :אם בעלי חיים לנטיות לקרוא לך לחטוא ,אך אתה אומר שלא ,אז זכית הקרב ,בשבילך
השקיעו העצמי הרוחני שלך שליטה או שליטה על העצמי שלך אחי.
 .אבל זה מה שאני שונא ,את  :iהרוחני האני הוא שנוא עליי העצמי גשמיות . .זה לא טבעי לאדם לשעבד את עצמו לחוקי
האל ,האל יודע .אז כאשר תציב את עצמך רוחנית שליטה על עצמך אחי ,אתה עושה מה שאתה שונא ,עבור מה שאתה אוהב .הוא להיות
הגשמי . .זה הקרב הזה זה משתוללת בתוכך .כי אלוהים מסתכל על השיפוט .אלוהים הוא רוחני ,הוא ההלל הרוחני שבך ,ושונא את אחי.

החוק הוא טוב
אז אני עושה כי אשר לא הייתי ,אני מסכים בפני החוק כי זה טוב .אל הרומיים 7:16

על ידי הצבת העצמי הרוחני שלך בשליטה על האני הארצי; על-ידי הפעולה שלך לעשות אז אתה נותן הסכמה שנכונות החוק,
מסכימה עם אלוהים כי החוק אינו טוב .בדרך זו תהפוך" ,אחד עם אלוהים".

אז עכשיו זה עוד לא לעשות את זה ,אלא לחטוא ששורה אותי ...ואני ידעתי בתוכי (כלומר ,בגופי dwelleth ),אין דבר טוב :אל תהיה נוכחת
איתי; אבל איך לבצע את מה שטוב אני מוצא לא .הרומאים 7:17-18

כי יודע אני כי לי אין משהו טוב  .dwellethכי האדם הוא של כדור הארץ .וזה טבעי בשבילו לחיות באופוזיציה חוקי
האלוהים ,אשר אומר כי הרוע של חטא שוכנת בתוך כולנו ,זה הדרך הטבעית שלנו.

לנטיות הטבעיות
אבל איך לבצע את מה שטוב אני מוצא לא? כי אנחנו של כדור הארץ או אחי אין דבר בנו שנותן לנו לדעת את הדרך הישר.
לטובת אני לא :אבל הרוע שבו הייתי .לא ,שכן .הרומאים 7:19

דרך אחרת לנסח את זה הוא כדלקמן :כי אנחנו באופן טבעי הגשמי הטבע שלנו ,אין לנו ולסמוך עליו את הכלים כדי להילחם נגד
הדרך הטבעית שלנו .רק באמצעות הידע של החוק ,כפי שהוצגה לנו על ידי אלוהים בעשרת הדברות ואת תורתו של ישוע המשיח ,יש לנו
נשק כדי להילחם נגד לנטיות הטבעיות שלנו.

כדי חטא בא בטבעיות
עכשיו אם אני לא הייתי ,זהו אין יותר לעשות את זה ,אבל חטא ששורה אותי . .מצאתי אז חוק ,כי ,כאשר הייתי טוב ,הרע הוא נוכח איתי...
עבור להתענג החוק של אלוהים אחרי האדם הפנימי :אבל אני רואה דין אחר חברי הלוחמות נגד החוק על מוחי ,והבאת לי לשבי תורת החטא אשר חברים
שלי .הרומאים 7:20-23

 .תביני ,זה במלחמה פנימית משתוללת בתוכך בין זה אשר מגיע לך טבעי נגד זה שאומר את המחשבה ואת הנשמה דרך הידע
שלך לא בסדר ...ככל שתבין מה מהווה חטא ,החזק את היכולת שלך להילחם נגד זה אשר מגיע לך טבעי.

מגישים החוק או לשרת חטא?
 האדם העני אני! מי ישחרר אותי מגופו של המוות הזה? אני מודה לאלוהים דרך ישוע המשיח אדוננו .אז עם המחשבה שאני עצמי משרתים
את החוק של אלוהים; אבל עם הבשר תורת החטא .אל הרומיים 7:24-25

עם המחשבה ,מתייחס הבחירה שיש לנו כל לא חטא ,ועל ידי כך לשרת את תורתו של אלוהים ,אבל כאשר בחרתם להתענג על
הדרכים של הבשר על-ידי מתן האינסטינקטים החייתיים שלך לשלוט על המעשים שלך ,אז אתה לאיבוד דרך החטא.

שלנו אהבה של אלוהים שופעת של המוח שלנו
כן אין אשמה באלה אותם אשר הם במשיח ישוע ,ההולכים לא אחרי הבשר ,אבל אחרי הרוח .כי תורת רוח החיים במשיח ישוע זיווג לי חינם
מתורת החטא והמוות .אל הרומים 8:1-2

כן אין אשמה באלה אותם אשר הם במשיח ישוע .את המילים האלה לקחת לבד מציע  .Paulהיא מספרת את כל המתיימרים
להיות נוצרי כי הם מעל החוק של החטא .אבל אם מסתכלים על שאר המילים ,כפי שיש כבר חלוקה לרמות מן האמור לעיל ,תבחין כי

 Paulמקומות פסיק אחרי המילים האלו ,מספרת לנו שיש לו עוד מה להגיד על הנושא . .זה בדוגמה זו אמרתי שוב צורך לחפש להקשר
של מה להיות שנאמר לפני שתחליט את המשמעות הימנו .אם אתה לא היה מכוסה פרק  7של הספר הרומאים מראש ,לא יבינו את
ההקשר של פסוק זה ,ייתכן יקבלו משמעות כי היא לא מכוונות . .זה בדרך זו ,כי השטן אומר חלק השקרים שלו.
לכן עכשיו אין אשמה אותם אשר הם במשיח ישוע ,מתייחס לעובדה כי לאלה שאימצו את תורתו של ישו ,אנחנו כבר לא
"נידון למוות הנצחי ".אם אתה לא חי את חייך לפי מה שישו .לימד ,ואז אתה חיים בחטא ,ולכן הם " Condemnedלמוות הנצחי".
" הוא משהו שנותן משמעות גדולה או יותר
מי ללכת .לא אחרי הבשר ,אבל אחרי הרוח .מילים אלה הן ואז מזהה את הנ".מזהה
ספציפי או הגדרה אחר מילה או צירוף מילים .על מנת להכניס את המילים הראשונות ההקשר עליך להבין את המילים מזכות אותך
הראשון.
 Paulוכך אומר לנו כי אלה שהוא מחשיב כמו להיות במשיח ישוע ,הם אלה אשר לא ללכת בדרכים של הבשר ,אך שההולכים
בדרך של הרוח ,כמו  Paulלהסביר את זה ,הרומאים פרק  .7ללכת אחרי הדרכים של הבשר הוא לעסוק בדברים האלה כי הם מהנה
לגוף .ללכת אחרי הדרכים של הרוח הוא לעסוק בדברים האלה הנוגעים המוסר של אלוהים .אם אתם בקיאים מהי תורתו של אלוהים ,אז
איך אתה יכול לדעת שאת מוליכה בדרכים של הרוח או לא? הדרכים של הבשר כוללים ,אך אינם בלעדיים למעשים של הפקרות מינית,
אם ידעת חוקי האל שתדע הוא חטא" ,אתה ואזי לא להתחייב ניאוף או ניאוף".

הידע הוא המפתח
מה שאני מנסה להצביע בהתבסס על איך  Paulמגדיר את אלה אשר הם במשיח ישוע ,היא הבסיס להבנת מה  Paulאומר ,זה
טמון בידיעה תורתו של אלוהים .אם אתה לא יודע את החוק של אלוהים ,אז אתה לא יודע אם אתה ללכת בדרכים של האל או לא .ידע
הוא המפתח ,ולכן השטן שיקר בנוגע הגשמה של החוקים על ידי ישוע.
אם השטן לא היה קיים אז המילים היחידות שתדע יהיה דבר האלוהים ,אבל השטן קיים ,הוא מספר שקרים ,כך שזה הכרחי
שיש לך ידע על דבר האלוהים ,אחרת רק תדע שקריו של השטן .שקריו של השטן יוביל אתכם אל המוות ,רק ב בידיעה אלוהים של,
הפועלים על האמת הזאת ,אתם תדעו חיי נצח.

ישוע משלים את עשרת הדיברות
תורת אלוהים כפי שרשום בתנ ך הוא לא שלם .תורתו של ישו מוסיף את אשר ניתנת בתנ ך ומביא אותם עד לסיומו .כאשר
אתם מביאים משהו לסיום ,זה לא אז נזרק או מעובד מיושן ,הוא הביא הפוטנציאל המלא ביותר כך כאשר סוף עושה את זה מושלם יותר
מה זה היה.
רק לדעת באופן חוקי מילא האל אתה יכול להבין מה זה אומר להיות במשיח ישוע? תורת אלוהים כוללים רשימה של המוסריות
של אלוהים .בתנ ך היו רק שש הן המצוות אשר התייחסו להעברת המוסריות של אלוהים ,אך ישוע הורחבו על שישה אלו ,אשר נותנות
יותר ההגדרה של מיהו אלוהים .אחרי הכל ,מי אנחנו מוגדרת בחלק גדול לפי התו המוסרי שאנו מציגים .זה זה המוסר של אלוהים אשר
 Paulהוא מתכוון כשהוא מדבר על אלה אשר הם במשיח ישוע.

כי תורת רוח החיים במשיח ישוע זיווג לי חינם מתורת החטא והמוות .בפרקים הקודמים  Paulהסביר כי תורתו של אלוהים
מגלה חטא .אבל על החוקים האלה ,אנחנו לא נדע איזה חטא זה ,איזה חטא אינו .זה ידע זה חוק שנותן לנו ידיעת החטא ,לכן זה חוקי האל
כי הם של הרוח ,כי אם אנחנו יודעים חטא ,ולכן מסוגלים נמנע מחטא ,ואז זה נותן מזון לרוח .תורת החטא הוא העדר של תורתו של
אלוהים ,אם אנחנו בורים אז לא נדע אם אנו חוטאים או לא.
זכור :הרוח מתייחס ההבטחות של אלוהים ,ואת האמון קבלה באמצעות האמונה כי ההבטחות נכונות .זה המתעתדת אלוהים
אלוהים גם לבצע .בדיוק כפי שחשוב לא ידע מה זה ועל מה זה לא חטא ,זה גם הכרחי כי נקבל דרך אמונה האמת הנאמרים על ידי
אלוהים.

האמונה ההבטחה של אלוהים
בשביל מה החוק יכול לא לעשות ,בכך שהיא הייתה חלשה בבשר ,שולח את בנו דמותה של בשר ,וגם עבור החטא ,וירשיע את החטא בבשר:
כי צדקתו של החוק עלול להתגשם בנו ,ההולכים לא אחרי הבשר ,אבל אחרי הרוח ,כי איכפת להם לאחר הבשר את הדברים של הבשר;  .אבל הם
שרודפים אחרי הרוח הדברים של הרוח .אל הרומיים 8:3-4

כי מה החוק שלא יכלה לעשות ,בכך שהיא הייתה חלשה בבשר ,בגלל היצר החייתי שלנו מן המורשת האבולוציונית שלנו,
אנו חלשים בבשר ,בפני עצמו ,החוק היה מסוגלת לתת אדם את הכוח כדי להדוף את הדחפים האלה .ובכל זאת ,לפני ישו היה לא מבטיח
לו מאלוהים .נתן לנו תמריץ להילחם נגד החטא .הוא זה מוכח נכון להסתכל על היהודים ,הם היו על החוק ,עדיין לא היתה אמונה
בהבטחות של אלוהים ,ולכן הם יכולים לא מתעלים מעל החטא על ידי הידע שלהם על החוק לבד .דרך הופעתו הראשונה של המשיח יש
לנו הוכחה הבטחתו של אלוהים ,וזה ואז נותן לנו כוח לצאת למלחמה בעצמנו נגד הנסיגה של החטא.
אלוהים שולח את בנו בתואר בשר החטא .מסיבה זו של חולשה ,אלוהים שלח את בנו ,לא אלוהים או רוח ,אלא בדמות אדם,
מתווכחים על אותם היצר החייתי של כולנו .באמצעות הדוגמה שלו ,ישוע הראה כי ניתן להתעלות מעל החיה בתוכנו ו להשיג את
קדושתו של הרוח.
על חטא ,הרשיע את החטא בבשר ,מתוך ידיעה כפי המועברים אלינו על ידי ישו ,ידענו ובכך חטא ,ולא בחטא בידיעה שיש לנו
דרך האמונה של ההבטחות של אלוהים .אלוהים ,כוח להתגבר על החטא בבשר.
צדקתו של החוק ,עלול להתגשם בנו .כפי  Paulהראו ,החוק אינו חטא ,אבל מגלה חטא ,מה לעשות אז שהופך את החוק
צדיקים .בכך ידיעת החטא ,החוק ובכך מתגשמת בנו .אלוהים נתן לנו את התורה שיש לנו את הכלים כדי להדוף חטא; ידיעת החוק ובכך
ממלא כוונה זו של אלוהים .אם החוק מומשה בנו ,אז זה הכרחי כי יש לנו את הידע של החוק .זה זה כי השטן מנסה להסתיר מהאיש,
הצליחה עד כה בעשיה.
מי ללכת .לא אחרי הבשר ,אבל אחרי הרוח Paul .עוד פעם נותן הגדרה של מי שהוא מחשיב בישוע המשיח ,אשר הוא
ללוקחים ברוח של האל ,ולא את החטא של הבשר.
עבור הם כי הם אחרי הבשר אכפת הדברים של הבשר; אם אתה כזה מי שיוצא עם כוונה ,רצון יש מיני מפגש עם מישהו ,ואז
אתה אחד אכפת לך את הדברים של הבשר .אם אתה אחד מי יש המטרה בחיים היא להשיג עושר ועל הדברים עושר יכול לקנות ,אז אתה

אחד אכפת לך את הדברים של הבשר .כאשר אתה מחפש את הדברים של כדור הארץ ההנאות שלך אז אתה אחד שלא רוצה את הדברים
של הבשר .אם אכפת לך את הדברים של הבשר ,אז זה משאיר יישאר את דעתך להסתכל ענייני הרוח.
אבל הם שרודפים אחרי הרוח הדברים של הרוח .אם אתה לוקח הנאה למידה והבנה של המילה של אלוהים ,אז אתה אחד
שמחפש אחרי הדברים של הרוח .אם לאמץ את המוסר של אלוהים ,שואפים להיות שווה מוסר את אלוהים ,אז אתה אחד שמחפש אחרי
הדברים של הרוח .אם אתה לוקח הנאה ,בניית העושר של הרוח בתוכך את הדברים של כדור הארץ ,מלבד כל מה שאתה צריך כדי
לקיים את הגוף ,אז אתה אחד שמחפש אחרי הדברים של הרוח.
להיות בשכל הוא המוות; אבל שלעסוק החיים והשלום .כי המוח גשמיות מעוררות איבה לאלוהים :כי זה איננו כפופים לחוק של אלוהים ,אף
אחד מהם אכן יכולים להיות .אז אשר בבשר אינם יכולים להשביע אלוהים .אל הרומיים 8:5-8

זוכר :את אשר  Paulהסביר בעבר .האדם הוא יצור של הטבע ,זה לא טבעי לאדם לחיות על פי המוסר של אלוהים .בפסוקים
 3לעיל .Paul ,היא אומרת את אותו הדבר -הדרכים של הגבר טבעי הוא הסכסוך( ,בניגוד) דרכיו של אלוהים ,ומציב לגבר להתענג על
העיסוקים הארציים האלו האדם בניגוד דרכיו של אלוהים .כדי לעמוד בניגוד דרכיו של אלוהים הוא לחטוא .החטא הוא לנסוע על הכביש
מוות נצחי .חוקי האל ,לחשוף את החטא ,וכך הצג גבר בדרך הישר .לכן ,הדרכים של הבשר לא יכול בבקשה אלוהים ,כי הם חטא,
ובניגוד את דרכיו של אלוהים.
אבל אתם לא בשר ודם ,אבל ברוח ,אם כך יהיה זה להתעכב רוח אלוהים שבך .עכשיו אם כל אדם יש לא את רוח המשיח ,הוא לא .אם המשיח
יהיה עימך ,הגוף מת הוא בדבר החטא; אבל הרוח החיים בגלל הצדקה אל הרומיים 8:9-10

אם אתה עובד את דרכיו של אלוהים ,אז אתה לא בבשר אלא ברוח .אם יש לך אמונה ,ההבטחה של אלוהים ,חיי הנצח ,יש לך
את רוח המשיח בך .אם אתה עובד כלפי משיג את מימוש ההבטחות של אלוהים ,אז אתה ברוח הצדק .אם אחרת ,אז אתה לא נמצא רוח
המשיח ,ישוע יהיה אף אחד מכם לא .אם אתה מתיימר להיות נוצרי ,אך לא עושים כפי הוא הדרך של אלוהים ,אז אתה משקר לעצמך ,כי
אלוהים יודע ,אז לשקר זה לא לו.
אבל אם הרוח של אותו שגידלה את ישוע מן להתעכב מת בתוכך ,הוא אשר הקים את ישוע מן המתים יהיה גם לזרז את גופות אנושיות על ידי
רוחו ששורה אתה .אל הרומיים 8:11

הרוח אשר קם ישוע מן המתים הוא אלוהים .אם אתה עובד את דרכיו של אלוהים ,אז זה באותה הרוח תשרה עליך כמו אלוהים
קם ישוע מן המתים אז גם אלוהים יעלו את גופך מן המתים.
לכן ,נזירים ,אנחנו חייבים ,לא לבשר ,לחיות אחרי הבשר .כי אם אתם ממשיכים לחיות אחרי הבשר ,יה יומת :אבל אם  yeדרך הרוח של הלב
שלו על מעשיו של הגוף ,יה חייכם .אל הרומיים 8:12-13

" פירושו :ניסיון להכניע את הגוף או הרצונות והתשוקות על ידי משמעת עצמית ,מצוקה ,משתיית העונג .זה Paul
המילה"משפיל
אומר לנו אותו הדבר שהצעתי בעבר .לחיות עבור התענוג הגשמי דברים הוא לחיות על מותו ,אך על מנת להכניע (להשפיל) את ההנאות
האלה דרך אמונה אז אתה יחיו לכל החיים.

אימוץ ע י אלוהים
עבור כמה שיותר כפי מובלים על ידי רוח האלוהים ,הם בניו של אלוהים .כי אתם לא קיבלו את רוח עבדים שוב לחשוש; אך יה קיבלו את הרוח
של אימוץ ,לפיה לנו לבכות ,אבא ,אבא .אל הרומיים 8:14-15

אלה שחיים את רוח האל הם בניו של אלוהים ,הידוע גם הקדושים של אלוהים .כל המין האנושי ילדי האלוהים ,אך רק אלו
שחיים את רוח האל הם בניו של אלוהים .להיות בנו של אלוהים הוא יהיה זכאי הירושה של המתנות של אלוהים.
הרוח של עבדות היא חיים בחטא .ב  sinהן עבדי החטא ,חטא מובילה למוות.
רק החרטה החטאים האלו ומקיף את מוסריותו של אלוהים ,יש לך סיכוי להינצל .מי הקדושים של אלוהים יתקבלו על ידי
אלוהים ולהיות בני האלוהים . .זה האימוץ כי אלוהים קורא לגאולת...
חשוב על זה באותו אופן כאילו אותך ואת בן הזוג שלך לאמץ ילד למשפחה שלך .עם האימוץ ,הילד הופך בנך או בתך ,ממש
כאילו הם נולדו לקרבך .זה כמו שאנחנו שחיים את דרכיו של אלוהים הבנים והבנות של אלוהים .כמו אבא טוב שאוהבת ודואגת ילדיו,
כך גם עושה אלוהים אוהב ולדאוג לילדים שלו.

היורשים של אלוהים
הרוח עצמה  bearethעם הרוח שלנו ,כי אנחנו לילדיו של אלוהים :אם ילדים ,אז היורשים; היורשים של אלוהים ,ואת משותף-יורשים עם
המשיח; אם כך להיות כי אנו סובלים איתו ,זה אנחנו יכולים להיות גם פיארו ביחד .אל הרומיים 8:16-17
כי אני חושב כי הסבל של הזמן אינם ראויים להיות מושוות עם התהילה אשר תיחשף בתוכנו .אל הרומיים 8:18

האיש היצור
על הציפייה ורציני של היצור  waitethלשכיחות הגבוהה של הבנים לאלוהים .אל הרומיים 8:19

"יצור" שמדובר עליו כאן הוא הגוף של גבר כפי שאמרתי ,האיש נוסדה על כדור הארץ במהלך היום השישי של הבריאה ,אך
לא היה לתוך נפש חיה עד אחרי אלוהים נחו לעת ואז לקחו את אדם מן אדם ,נשמה בנפש החיים .זה לא קרה עד אחרי אלוהים היה נח
ביום השביעי ,אשר הוא להציע שאירעה ביום השמיני  assentationשל אדם של ראש חיה לזה של נפש חיה .לכן היצור הוא החיה זה
בגוף של גבר מי הקדושים של אלוהים תתעלה ,על ההלקחות שוב לתוך גוף שאינו חיה של כדור הארץ אבל בגוף של יצור שמימי זה
ניתנת תמיכה ב הפסוקים הבאים.
עבור היצור נעשתה בכפוף יהירות ,לא מרצון ,אך בשל אותו הגולמיות הכניע אותו בתקווה ,כי היצור עצמו גם יימסר מהעבדות של השחיתות
לתוך החופש המהולל לילדיו של אלוהים .אל הרומיים 8:19-21

זוכר Paul :הנביא של ישו ,גם הדברים נכתב על ידי  Paulכאלה לא דעתו אבל המילים שגבה  Paulמישו-אלוהים .זה נכון
של כל הרווחים של האל ,אשר מוגדרים כמו אלה דרך מי אלוהים מדבר.

גרם של כדור הארץ
 Paulואז מסביר כי היצור( ,גוף האדם) התקבלה של כדור הארץ ,ולכן זה היה כפוף יהירות Paul .ממשיך להסביר כי האיש
נעשה בכפוף יהירות ,לא כי הוא בחר להיות ,אבל נעשה ככה על ידי אלוהים ,כך למרות שאינו מושלם ,האיש לדעת ולהבין מקווים ,כי
היצור( ,הגוף) יימסר גם מכבלי החטא ,לתוך גופו של החירות המפוארת לילדיו של אלוהים.
בקיצור ,אלוהים ברא את האדם לחיה של כדור הארץ ,מלאה רוצה וזקוקה של חיה .של מי להילחם נגד הדחפים האלו החייתי
ולהתגבר עליהם( ,הקדושים של אלוהים) ,הם יינתנו ,על ההלקחות גופים חדשים די עם האנשים השמימיים אחרים.

מחכים לאימוץ
כי אנחנו יודעים כי הבריאה כולה  groanethויש  travailethמכאבים ביחד עד עכשיו ,ולא רק הם ,אלא את עצמנו גם ,אשר של הפירות
הראשונים של הרוח ,אפילו שאנו מציבים לעצמנו ,נאנח בתוכנו ,מחכים לאימוץ ,כלומר ,גאולת הגוף שלנו .אל הרומיים 8:23-23
כי אנו נושענו על ידי תקווה :אבל תקווה ,כי הוא ראה זה לא תקווה :מה אדם  ,seethלמה הוא עדיין מקווה עבור? אבל אם אנו מקווים כי אנו
רואים לא ,אז אנחנו עם סבלנות לחכות זה .אל הרומיים 8:24-25

אלוהים ברא את האדם בגופו של שלמות כך אנחנו רוצים שלמות היה לכן תקווה לגאולה באמצעות חסדו של אלוהים .אם כבר
יש לך את מה שאתה רוצה ,ואז יהיו שום מטרה לקוות זה .כאשר יש לך תקווה גם אתם נאלצים לפעול (עבודה לקראת) מה טופס זה
נדרש כדי להשיג את הגשמת התקווה הזאת.

רוח האדם
גם הרוח גם  helpethשלנו פגעים :כי אנחנו יודעים לא מה עלינו להתפלל כפי שאנחנו צריכים :אבל הרוח עצמו עושים השתדלות לנו עם
 groaningsשלא ניתן מפיו .זה  searchethאת הלבבות המנהלים מהי הנפש של הרוח ,כי ארצה השתדלות הקדושים על פי רצונו של אלוהים .אל
הרומיים 8:26-27

רוח האדם ,אשר שואפת להיות אחד עם רוח האלוהים ,מסייע בהגשמת תקווה .כאשר הגוף הוא של הבשר ורצונות ענייני
הבשר ,על ידי עצמו לא יהיה עניין בתקווה שלמות ,חושב על זה כבר מושלם ,ואילו הרוח ידע זה נופל קצר שלמות ולקוות לכן צריכה
להיעשות מושלם באמצעות תהילת האל.

ישוע הוא הראשון נולד של רבים
אנו יודעים כי כל הדברים עובדים ביחד לתמיד להם לאהוב את אלוהים ,להם מי נקראים על פי מטרתו .עבור מי הוא עשה את  ,foreknowהוא
גם  predestinateלהשתוות עם התמונה של הבן שלו ,שהוא הבכור בין אחים רבים .אל הרומיים 8:28-29

כל מי שואפים להיות רוח האלוהים יודע מה מתרחש אליהם הוא לטובה .אפילו הצרה היא בסופו של דבר לטובתנו . .ישו היה
בבכור אדם לתחייה לחיי נצח ,כל השאר אז לתחייה יהיו אחים בישוע .ישו סבל הצרה הגדולה של מוות על צלב ,בשעת הצרה ,זכור את
אשר ישוע סבל ,ותראה אליו כדי לעזור לך לעבור את התקופה הקשה.

יתר על כן מי הוא  ,predestinateאותם הוא גם קרא :ואת מי הוא התקשר ,זחילה הוא גם :ואת מי הוא מוצדק ,אותם הוא גם מהוללת.
הרומים 8:30

פסוק זה מעניק תמיכה מה הם אומרים .המשיח לנו הצדקה ,אבל אנחנו חייבים .ואז להשתדל דרך המאמצים שלנו כדי גם להיות
פיארו בגאולה.
זוכר :ואלוהים אמר",ייקרא רבים ,אך רק מעטים יילקחו.
"

אלוהים לצידנו
מה אז קבענו את הדברים האלה? אם אלוהים יהיה עבורנו ,מי יכול להיות נגדנו? זה לא הבן שלו אך מסרה לו בשבילנו כל ,איך יהיה .הוא לא
איתו גם בחופשיות לתת לנו כל הדברים? אל הרומיים 8:31-32
מי יטילו משהו המטען של הנבחר של אלוהים?  .זה אלוהים זה  ...justifiethאל הרומיים 8:33
מי הוא זה  . ?condemnethזה ישו מת ,כן ,זה קם שוב ,מי הוא בכלל לימינו של אלוהים אשר גם עושים השתדלות לנו ...אל הרומיים 8:34
מי יהיה להפריד אותנו אהבת המשיח? האם הצרה הגדולה ,או מצוקה ,או רדיפה ,הרעב ,או הערום ,או סכנה או חרב? אל הרומיים 8:35

אהבת האל
כמו שכתוב",למען מלכותך שאנחנו נהרגים כל היום ארוכה; אנחנו נתנו דין וחשבון כבשים לטבח" לאו ,בכל הדברים האלה אנחנו יותר הכובשים
דרכו שאהבו אותנו .עבור וטיפשונת ,כי לא מוות ,לא חיי ,ולא מלאכים ,ולא נסיכויות ,ולא כוחות ,ולא דברים להציג ,ולא לבאות ,ולא גובה ,עומק ,ולא
מכל יצור אחר ,יהיה מסוגל להפריד אותנו אהבת האל ,אשר במשיח ישוע אדוננו .אל הרומיים 8:36-39

הבטחתו של אלוהים היא המטרה של אמונה
אני אומר את האמת המשיח; איני משקרת ,המצפון שלי גם הנושאת אותי עד אור רוח הקודש ,שיש לי כובד גדול וצער מתמיד בלב שלי .עבור
הלוואי עצמי היו המקולל של ישו על אחיי ,חצרי לפי הבשר :הרומאים 9:1-3

בפסוקים  3לעיל Paul ,הוא תמרורים על מדינת ישראל ותושביה.
אומר את האמת המשיח;  .אני משקר .לא ,את המצפון שלי גם עדות לי ,ורוח הקודש  Paulהראשונה מודיע לנו שהוא אומר
את האמת ,כי האמת שלו ניתנת תמיכה על ידי שלו נתקל נגעו מרוח הקודש.
יש לי כובד גדול וצער מתמיד בליבי .ואז  Paulמסביר את כאב הלב שלו.
אם יכול לאחל לעצמי היו המקולל של ישו על אחיי ,חצרי לפי הבשר Paul .בויויאן כי הוא לחוות את מורת רוחו של
אלוהים ,אם הוא יכול איכשהו להציל את עמו ואת האומה שלו מן השגיאה של שלהם המבקשים את תענוגות הבשר ולא האלוהים
האמיתי.

בני ישראל
מי הם בני ישראל; למי  pertainethאת תהליך האימוץ ,התהילה ,ולא ישראל ואני מתן החוק ,והשירות של אלוהים ,ועל ההבטחות; של מי
הם האבות ,מהם ככל הנוגע הבשר שהמשיח בא ,שהוא מעל הכל ,שאלוהים בירך לנצח . .אמן .אל הרומיים 9:4-5

מיהם בני ישראל; מתייחס להגדרה של מי ומה ישראלית זה .בקיצור ,יהודי אינה תמיד ישראלית ,גוי יכול להיות ישראלית
למרות שהם לא דם הנפטרים של יעקב .נתתי לדיון על זה בשיעורים.
בקיצור ישראלית זאת ,אחד ששומר על מצוות האלוהים .עם כניסתו הראשונה של המשיח התגשמה ההגדרה הבאה .הישראלי
הוא אחד שומר על מצוות האלוהים ויש לו את עדותו של ישו .כפי שאולי שמתם לב ,זו הגדרה חדשה בדיוק כפי ההגדרה לגבי מיהם
הקדושים של אלוהים ,כי הם אותו הדבר.
אל מי  pertainethאת תהליך האימוץ ,התהילה ,ולא את הבריתות ואני מתן החוק .אלוהים משתנה יעקב לישראל כי יעקב
התגבר על חטאיו ואני משלימה עם אלוהים .המונח שישראלית נוגעת לכל מי ב כמו סוג להתגבר על חטאיהם ,ולתאם עם אלוהים גם כן.
להתפייס עם אלוהים היא לתת צייתנות האלוהים ,ולחיות על-ידי קבוצת הכללים כי האל שם על האדם ,שאנו קוראים את עשרת
הדיברות ,תורתו של ישוע המשיח.
של מי ככל הנוגע הבשר המשיח בא .אלוהים שלח את בנו לכדור-הארץ כדי להציל את עמו( ,היהודים) ,מעצמם .היהודים היה
עורף חוקי האל ,ולאחר מכן את תאוות העולם הזה ,וזה מה  Paulמכנה תאוות הבשר.

לא כל ישראל
לא כאילו האלוהים לקח ללא השפעה .כיוון שהם אינם כל ישראל ,ביניהן הן של ישראל :גם ,כי הם זרע אברהם ,הם כל הילדים :אבל ,יצחק
זרעך ייקרא .כלומר ,הם שבו הילדים של הבשר ,אלו לא הילדים של אלוהים :אך הילדים של ההבטחה נספרים על הזרע .אל הרומיים 9:6-8

אז זה נותן תמיכה של  Paulשל מה אומרים את זה; הילדים של ההבטחה נספרים על הזרע .האל לשנות את שמו של יעקב
לישראל הבטחה או ברית עם הילדים שלו ,אבל מה  Paulהוא אומר הוא כל מי כמו ג'ייקוב ,להתגבר על חטאיהם ,נספרות על הזרע של
ההבטחה.
לא כאילו האלוהים לקח אף השפעה .זה עוקב אחר עם מה בדיוק חשבתי להיות שישראלית הוא לא דברים כמו להיות אזרח
מדינת ישראל .זהו גם ההבדל בין הברית הישנה ,הברית החדשה .לברית הישנה ניתנה לעם ישראל ,האומה בתור אבל כולה ,עבור מעט
מאוד ,הם לא שמרו את החוק של אלוהים כי לא היה להם אמונה ,המתייחס כפי שאתה וודאי זוכר האמונה ואת האמון בהבטחות של
אלוהים .כעם ,תנאי לברית הישנה לתת שטח הקרקע במדינה( ,הארץ המובטחת) ,אך הברית החדשה אינה.

מערכת יחסים אישית ואינטימית
הברית החדשה היא הכל על אלוהים לנהל מערכת יחסים אישית ואינטימית עם כל אחד מאיתנו על אחד על בסיס אחד ,כבר לא
אומה אלא כיחידים.

כי הם לא כל ישראל ,ביניהן הן של ישראל .זה  Paulאומר אותו הדבר כי הם אומרים את זה שוקת החוצה את כתביו.
ישראלית היא לא כי הם צאצאי יעקב דם ,שהם זה כי כמו יעקב הם יש להתגבר על חטאיהם ,היה שהותאמו עם אלוהים .להיות שיהודי
לא הופך אותך ישראלית ,רק על-ידי השלמת את עצמך עם דרכיו של אלוהים להיות הישראלי.
גם ,כי הם זרע אברהם ,הם כל הילדים Paul :מוסרת הצהרה מאוד עמוק כאן .רק בגלל שאולי אתה צאצא דם של אברהם ,לא
הופך אותך על הדבר של האמנה שהאל יצר עם אברהם .כדי להבין את זה באופן מלא אתה צריך להבין את הקשר שהיה אברהם עם
אלוהים ,ולהשוות אותם לקשר שהיה יצחק עם אלוהים .זה גם יהיה מועיל אם תשמור בראש שאלוהים יצר האמנה למען יצחק יותר כך
מאשר למען אברהם.
 ,אבל ,יצחק זרעך ייקרא Paul .ואז נותן תמיכה זה כשהוא אומר לנו כי זה דרך יצחק זה הזרע נקרא .הזרע של יצחק לא אומר
הנפטרים הדם שלו ,אבל למי נותנים סגידה לאלוהים כמו שאלוהים ציווה ,כפי שעשה יצחק .זו דרך אחרת לומר כי אלה אשר פולחן האל
כפי שהוא מצווה ,ולא כפי הוא הנטייה אישי משלהם ,הם אלה של הזרע כי הם היורשים של האמנה הראשונה.

ילדים של הבשר
 ,הם שבו הילדים של הבשר ,אלו לא הילדים של אלוהים :במילים אלה Paul ,נותן תמיכה נוספת מה שאמרתי .אלו
המחפשים את תענוגות הבשר הן לא לילדיו של אלוהים ,לכן יש אין ירושה ,למרות שהם צאצאים דם של יעקב.
אך הילדים של ההבטחה נספרים על הזרע .אלה שסוגדים דרך אמונה הם אלה אשר מאמינים ובוטחים ההבטחות של אלוהים,
אלה גם אלה אשר הם היורשים של ההבטחות של אלוהים .אם אתה לא מאמין בהבטחות שלא שמים את מבטחם באל ,אז אתה לא של
הילדים של אלוהים.

ההבטחה של אברהם
כי זה המילה של ההבטחה",בשלב זה יהיה שאבוא ,שרה יהיה לי בן ".אל הרומיים 9:9

אלוהים הבטיח אברהם ,שרה ,שיהיה להם ילד ,למרות אברהם היה בן  100שנים ,שרה בת  .90זה היה כי אברהם האמין
הבטחה זו ,את אמונו הבטחה זו שמגלה את אמונתו באלוהים.
ולא רק; אבל כאשר גם רבקה הרתה באחד ,אפילו על ידי אבינו יצחק; עבור הילדים עדיין לא נולד ,וגם לעשות בכל הטוב או הרע ,כי מטרת
אלוהים לפי הבחירות עלול לסבול ,לא של יצירות ,אבל אצלו ,הכרזתי; נאמר עליה",הזקן אשרת הצעיר ".כמו שכתוב",יעקב יש אהבתי ,אבל יש עשיו
שנאתי ".אל הרומיים 9:10-13

כדי להבין שלושה פסוקים אלה עליך לקרוא ולהבין את הסיפור בתרומה שרה בזמן שהיא היתה בהריון תאומים ,יעקב ועשו.
בסיפור זה עשיו הוא נולד קודם של התאומים בזכות חוק כבנו הבכור של יצחק ,בהתחשב כל עושר ,רכוש ,כבוד ,של יצחק ,כמו גם של
יצחק ,המתרחשת הפטריארך של פולחן האל אמיתי ונכון.
אפילו לפני לידות שלהם ,אלוהים אמר שרה יעקב להאפיל עשיו ,אשר הוא עושה חשבון היסטורי.

מה כל זה קשור הוא שאלוהים עושה הבטחות ,כמו גם תחזיות של אירועים עתידיים .זה אמונה באל כי אלה שניתנו תובנות אלו
מאלוהים להאמין ולבטוח כי הם יהיו בדיוק כמו אלוהים אמר . .זה אמונה זו קובע מי הוא הישראלי של ילדו של אלוהים .להאמין היא
אמונה.

ירחם על מי יהיה לי רחמים
אז מה אפשר לומר? יש עוון עם אלוהים? חס וחלילה .אל הרומיים 9:14
כי הוא נאום כדי ",Mosesיהיה לי רחמים על מי יהיה לי רחמים ,הראויים לחמלה ".הרומאים 9:15
אז זה לא של לו  ,willethולא אצלו ,פוגעים ,אלא האלוהים רחמיה  .shewethלפי כתבי הקודש נאום ,לפרעה"אפילו עבור אותה מטרה זו יש
גידלתי אותך למעלה ,כי ייתכן שהשמן כוחי בקרבך ,והכריז כי שמי עלול להיות לאורך כל הארץ ".אל הרומיים 9:16-17

תחשוב על זה באור הזה ,אם פרעה היה מוכן לאפשר את העבדים עבריים ללכת ללא הטענה ,אז ההיסטוריה אפילו זוכרת יציאת
מצרים? כל הסיפור של יציאת מצרים אולי מעולם לא נאמר .זה בגלל אלוהים גרם פרעה להתנגד כי הסיפור של אקסודוס בעלת כוח כזה
הפולחן של אלוהים.
לכן טענה שהוא רחמים על מי יהיו לו רחמים ,ואת מי שכן הוא  .hardenethאל הרומיים . 9:18

 .זאת דרך אחרת לומר כי האל מחליט מי יהיה הקדושים של האל ,שכן לא אם אתה אדם צנוע מוסריות ,והם חיים להנאתם
משלך ,אז אתה לא ס וג האדם שלאלוהים יש עניין ,לכן זה פחות סביר כי אי פעם תביע חרטה החטאים שלך ,כי אלוהים לא תהיה סיבה
לעודד אותך לעשות זאת.
תעזבנו אומר ואז אליי",למה הוא עדיין למצוא את אשמתו? עבור מי הגולמיות התנגד בצוואה שלו? לאו אבל ,הו ,גבר ,מי אתה זה repliest
נגד אלוהים?"הדבר נוצר אומר לו שיצרו אותו ,למה אתה  hastגרם לי ובכך?" אל הרומיים 9:19-20

למה הוא עדיין ימצא אשם? אם אלוהים יחליט מי הוא יעודד לחזור בתשובה ,שכן הוא לא ,אז איך הוא יכול למצוא אשמה
באלה אשר לא?
עבור מי הגולמיות התנגד רצונו? מי היה פעם את זה כאשר פנה על ידי אלוהים להתנגד לו .אפילו  ,Mosesשלחמו נגד.
הופכת להיות האחת להוביל את הנפטרים של יעקב ממצרים ,בסופו של דבר נתן לרצונו של אלוהים .יונה אפילו בסופו של דבר נכנע
לרצונו של אלוהים.
איש לאו אבל ,הו ,מי אתה זה  repliestנגד אלוהים?  Paulמודה זה ,ובכל זאת אומר" ,מי אתה שתפקפק אלוהים ומניעיו".
" איך אפשר מי נעשתה על ידי אלוהים ,השאלה מי גרם לו.
"הדבר נוצר אומר לו שנוצר זה ,למה אתה  hastגרם לי כך?
להוסיף את המחשבה הזאת להערות של  . ;Paulזה ארגז החול של אלוהים ,כל הצעצועים זה שייך לאלוהים ,לכן כל חייבים
לציית לחוקים של אלוהים ,אנחנו לא יכולים להגיד אלוהים מה לעשות או איך לעשות את אשר שלו יעשו.

המשל של הקדר
וטרף אין את הכוח פוטר על החימר ,של הגוש אותו לכלי אחד בפני כבוד ,ואם עוד אל קלון? מה אם אלוהים ,שמוכנים שהשמן זעמו ,כדי
להפוך את כוחו ידוע ,עברה עם הרבה כלי זעמו של  longsufferingמצויד לחורבן :וכי הוא עלול להפוך ידוע אל העושר של תהילתו על כלי הרחמים,
אשר הוא היה שצויינו מוכן בפני תהילה ,אפילו לנו ,מי שיצאה שכינה לא של היהודים בלבד ,אלא גם של הגויים? אל הרומיים 9:21-24

משל לעיל נתון שלושת הפסוקים כמו מביאה בהירות מצוינת למה אלוהים בוחר אחד על השני Hath .לא פוטר הכוח של
החימר? פוטר הוא שיוצר כדים ,אגרטלים ,כוסות ,וכו ' . .זה הוא שמחליט מה הוא ייצור ,של כל גוש חמר נתון . .זה פוטר שמחליט של
הגוש אותו לכלי אחד בפני כבוד ,ואם עוד אל קלון? אם לקוח הזמנות אגרטל בסדר או כד עם עיטור ולקוח אחר הזמנות פשוט אגרטל,
הקדר ובכך יגרום לאחד איכות ואומנות ,האחר פשוט של שמישות ,ובכך אחד הוא הכבוד ,והשני לבייש.
אם אלוהים  chosesאלה מי יהיו ילדיו ,מ זהה ,בחרה מי לא יהיו ילדיו ,ואז מי אנחנו שנפקפק לבחירות שלו?

לילדיו של אלוהים
 Paulממשיך לשאול את השאלה",מה אם אלוהים ,שמוכנים שהשמן זעמו ,כדי להפוך את כוחו ידוע ,עברה עם הרבה כלי
" בשאלה זו  Paulמרמז אולי שאלוהים להנות להציג את כל אדם את זעמו ,ובכך לחשוף
זעמו של  longsufferingמצויד לחורבן?
לרחמיו ,יצר את אחד נוטה המוסר שלו ועוד נוטה מוסריות .איך כדאי להראות את הניגוד מאשר לעשות שניים לעומת כאלה אחד לשני?
וכי הוא עלול להפוך ידוע אל העושר של תהילתו על כלי הרחמים ,אשר הוא היה שצויינו מוכן בפני תהילה ,אפילו לנו ,מי
שיצאה שכינה לא של היהודים בלבד ,אלא גם הגויים? במשל הנ ל Paul ,נותן סיבה אפשרית למה אלוהים בוחר מי יהיה סביר לאמץ
את המוסר של האל ,שכן לא.

העם של אלוהים
כפי שהוא נאום גם ב ' o"-רואה ,אני אתקשר ואז את האנשים שלי ,אשר לא היו האנשים שלי; אהובה ,ולא היה האהוב .וזה יהיה לעבור ,זה
המקום שבו נאמר להם מנוחת עולם ,אתם לא עמי; אשר קוראים את הילדים של האל ".אל הרומיים 9:25-26

אלה לא היו האנשים של אלוהים הם כל אלה אשר לא דם הנפטרים של יעקב ,הידוע גם הגויים .לכן ,אלוהים יקרא הגויים זה
להמיר תורתו של ישו ,עמו ,למרות שהם לא היו ילדיו לפני ההמרה שלהם.
 Esaias criethגם לגבי ישראל",למרות מספר בני ישראל להיות כמו החול של הים ,יהיה ניתן לשמור שריד :כי הוא לסיים את העבודה,
לקצר בצדקת :כי עבודה קצר יעשה האלוהים יגרום על פני האדמה ".הרומאים ב27-28 :9
וכמו  Esaiasאמר לפני",מלבד אדון השבת היה משאיר לנו זרע ,לנו היה כמו סדום ,ואף נעשו כמו בפני ועמורה ".אל הרומיים 9:29

בפסוקים אלה  Paulמראה כי אפילו  Esaiasהנביא היה מודע ההבדל של מה זה אמור להיות של הישראלי ,וכי של יהודי ,הזרע
להיות התייחסות למי מתאימה להגדרה של הישראלי .הוא מסביר כי ישראל אולי הלכו באותו אופן כמו סדום ועמורה עד לכדי הכחדה
חוץ הזרע נשאר על ידי אלוהים .הזרע הם אלה מגדירים בני ישראל ,ואילו שאר העם היהודי אינו תואם את אותה הגדרה.

צדקתו באמצעות אמונה
אז מה אפשר לומר? כי הגויים ,אשר בעקבות לא אחרי הצדק ,הבגרות לצדיקות ,אפילו את צדקתו אשר של אמונה ,אבל ישראל ,אשר עקב
אחרי החוק הצדק ,וטרף לא השגתם לחוק של הצדק ,היכן?  .כי הם ביקשו זאת לא על ידי אמונה ,אלא כביכול על ידי העבודות של החוק .כי הם מעד-
 ;stumblingstoneכמו שכתוב",ראו ,שכבתי ציון של  stumblingstoneורוק בעבירה :ו .מי יחיה עליו לא להתביש ".הרומאים ב30-33 :9

 Paulואז שואל השאלה",הוא זה אז זה הגויים ישיג צדקתו באמצעות אמונתם( ,אמונה ההבטחה) ,ואילו היהודים שהיו
החוק הצליחו להשיג צדק מכיוון שלא הייתה להם אמונה?
"
" בפסוק זה הוא הפניה מתוך הספר
" "רוק
"ראו ,שכבתי ציון של  stumblingstoneורוק בעבירה :ו .מי יחיה עליו לא להתביש.
של  Danielולאחר נבואה המתאר את המשיח (ישוע) כמו סלע לחתוך החוצה ,אבל לא על ידי ידיים ,שיגדלו להיות הר כדי לכסות את
כל הארץ .זה הסלע הזה ,אלוהים ,זה  stumblingstoneליהודים.
ישוע מייצג את ההבטחה ,ולכן האמונה ,אשר היהודים מסרבים ,ו לכן יורחק ממנו להיות אחד מאלו שאינם הקדושים של
אלוהים .עם כניסתו הראשונה של המשיח ,אלה שאינם צדיקים הם שם נרדף אלו הקדושים של האל ,אשר מוגדר עוד יותר מי לשמור את
המצוות של אלוהים ,ויש העדות של ישו הנוצרי.

