Працях Paul
Глава 3
Щоб гріх є смерть, праведність це життя
Виправданий через віру
Тому будучи виправдані вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа: ким також ми
маємо доступ через віру в цю благодать, якої ми стояти і радіти, сподіваюся слави Божої. До римлян 5:1-2

Будучи виправданий через віру; Що це значить? "За шириною" слово означає, прийнят
ними або обставинам. Слово «Віра» означає, мають довіру у ког
о-то особливо без логічних доказів. Тому виправдано нашу віру
Божу перекладається як маючи довіри обіцянням, що Бог зробив для нас, тому що в Ісуса, він дав докази
свою обіцянку Воскресіння, і у вчення Ісуса, Бог дає нам, прийнятно, сподіваюся, що ми теж буде
воскрес, якщо ми живемо життя, як Ісус навчав.
Як ви могли помітити, я підкреслив слів "доступ" і "Надія", у тринадцятого вірша. Це, щоб показати, що
це не тільки мені, але що Paul також розуміє, що "вирівнювання тексту" не означає, що "спасіння", але що це
означає, в "сподіваємося," або обґрунтованих очікувань "спасіння".
Мати " Доступ ,"не означає, що ви можете просто ходити в, але що двері відкриті для вас тих пір, як ви
робити те, що від вас вимагається. Це не досить, що ти "За шириною", ви повинні також "робота" по
відношенню до видалення себе від бути людиною за гріх, що з людини, що живе в "правди". Як слово "робота"
має на увазі є обов'язковою умовою для вас, щоб витрачати час і зусилля у цьому процесі. Ви повинні «ходити
пішки» і не просто "говорити говорити."

Ісус Спаситель
Багато християн, кого я говорив вірити, що будучи виправданий через віру; засоби, що вони
автоматично спокуті, однак, як ви можете бачити, немає нічого вище створювані промовлятимете
викупу, тільки, що ми виправдані, або мають очікуванням надії, тому що вчення і воскресіння Ісуса.
Це говорить мені, що це все ще щось більше, що Бог очікує з нас, хто таким чином заповнені з цією
надією.

Це мій особистий спостереження, що ті, які називають себе християнами непогодження з
наступних, щоб оголосити, що Ісус є ваш Спаситель означає, що прийняти те, що Ісус навчав, і що
це ці вчення, що заощадить вам, якщо ви живете за ці вчення. Замість цього вони вважають, що ви
тільки повинні оголосити Ісус ваш Спаситель і ви зберегли, з нічого більше, повинні від вас.
Ким також ми маємо доступ через віру в цю благодать, якому ми стояти і радійте
сподіванні слави Божої. Слово «Грація» означає: здатність терпіти, розміще
ння або пробачити людям. Тому благодать Божу звертається до його
нездатності надати прощення наших гріхів. Таким чином, ми виправдані наші очікування, що Бог
простить нам наші гріхи через вчення і воскресіння Ісуса. Але, те, що більшість християн, схоже,
виходять при вони читати ці слова, написані Paul, що Paul не говорив нічого про спасіння, але про в
"СПОДІВАЄМОСЯ," спасіння. Слово "Надія" визначається як, відчуття, що щось б
ажаним, ймовірно, сталося мати очікування, що те, щ
о ви бажаєте буде відбуватися.
Вище віршах тоді скажіть нам, дій чи скорботи, що ми повинні витримати або брати участь в, ми
робимо із задоволенням, тому що вони будують терпіння в нас, щоб ми маємо очікування, що Бог
простить нам наші гріхи, ми повинні спочатку брати участь у процесі переходячи від грішникам, для
тих, хто розкаялися гріхів , а потім просити Бога за його прощення. Як ви бачите, це ще не бути
єретиком ніж нашого буття за шириною; Ми також повинні діяти (робота) дати причиною Бог простить
нам наші гріхи.

Слави в скорботи
І не тільки так, але ми також слави в негараздів: знаючи, що скорботи дає терпеливість; і розуміння,
досвід; і досвід, сподіваюся: І надії не соромно; тому що любов до Бога проливається за кордоном в наших серцях
Святим Духом, що дана нам. До римлян 5:3-5

Слово "Негараздів" означає: щось, такі як подія, яка викликає
великими труднощами, скорботи, або лиха, важким в
ипробуванням.
Paul говорить нам, що ми не спокуті наших виправданий віру в обіцяння нам Богом, але що ми
також повинні бути готові терпіти час важко лиха або важким випробуванням. Це буде перетворено на
мене означає, що якщо ми виправдані наші очікування виконання своїх обіцянок Бога, ми повинні

більше, ніж просто сповідують що Ісус є наш Спаситель, що є свого роду випробування або фізичні дії,
яке ми повинні витримати і пройти, якщо ми хочемо, щоб врятуватися.
Бо багато покликаних, та вибраних мало. Matthew 22:14
Це зусилля і процес вручення слухняності закони і слова Божого, який веде до порятунку. Це
вимагає зусиль з вашого боку. Як сказав Ісус:, багато хто буде називатися, (висотою), але лише деякі
будуть прийняті (погашені).

Ісус помер за грішники
Для коли ми ще були безсиллі, свого часу, Христос помер за безбожний. Для навряд чи для праведного буде
один померти: ще може для хорошої людини деякі навіть наважиться померти. До римлян 5:6-7

Для коли ми були ще без сила, коли ми були без обіцянку Воскресіння, даровану Ісусом доказ
відноситься до. Перед Ісусом було тільки закон, яким доручено нас як не гріх, але не дають надію
спасіння.
У свій час Христос помер безбожний. Де безбожний відноситься до людей, які живуть своїм
життям в гріх, або зробити невігластво гріха їх дії або через байдужість до волі Божої.
Це потім говорить про Ісуса, відмовившись від його земному житті і міцний смерті, так що всі,
хто були в гріху, можливо, очікування (сподіваюся) або обгрунтування пробачення у Бога. Для цього
Ісус дав його життя. Це що страшна, то що Бог очікує у відповідь, що ми повинні в кінцевому наш
шлюб грішити, хованки на Божу істину і через це випробування, одержати прощення Бога?
Якщо все людство був праведним у своєму житті, і вільний від гріха, тоді не було б причиною
Ісуса до даного своє життя за нас, але це, тому що людина істота гріха, через слабкість плоті, що нам
потрібен Ісус, бо без нього ми пропадуть назавжди, без будь-якої надії укладання благодать Божу.

Виправдано, не погашені
Але Бог наказав Господь: його любов до нас в цьому, коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас.
Набагато більше потім, будучи тепер виправдане своєю кров'ю, ми буде спасений від гніву через нього, бо якщо,
коли ми були ворогами, ми були помирився Богу за смерть свого сина, набагато більше, будучи помирився, ми
буде спасений його життя. І не тільки так, але ми також радості в Богом через Господа нашого Ісуса Христа,
ким ми зараз отримали спокутування. До римлян 5:8-11

Я пояснював вище, що виправдання в надії Божих обіцянь не автоматично переводить щоб бути
погашені. Paul надає підтримку це в наступних пояснення вище вірші.
Потім, набагато більше , будучи

тепер виправдане своєю кров'ю. Як ви бачите, будучи

тепер відноситься до події, що вже відбулися, якого там немає інших акт необхідна. Ця подія є Ісус
помер на хресті за наші гріхи.

Ми буде врятований від гніву через нього, але, де на слова, ми повинні, має свій сенс, "ще

н

е є" це посилання на майбутні події, щось ще, щоб прийти, і також говорять про закон або роботи з
нашого боку какой принести про цю подію.
Якщо, коли ми були ворогів, ми

були узгоджені, Богу за смерть свого сина, набагато

більше, будучи помирився, ми буде спасений його життя.
Бути ворога , щоб бути використовують проти Бога. Займатися гріховних вчинків, повинна бути
опозиції до законів і слова Божого, що робить вас супроти Бога.
При цьому до цих пір ворогів, ми були узгоджені, але набагато більше, ніж це, ми буде
спасений, що означає, що понад буття помирився, у нас є потенціал збережено. Звірки не автоматично
страхує спасіння, ми повинні спочатку перестати ворогами Бога, який вимагає зусиль за мною і тобою
до кінця нашою гріховності і добитися справедливості.

Врятовано життя Ісуса
З воскресіння Ісуса, ми є примиритися з Богом, але для того, щоб врятуватися, ми повинні
зберегти своє життя. Що це було про життя Ісуса, який потім дає нам надію на час збереження? Це не
що Ісус жив, що ми врятуємося; це вчення Ісуса, якими він обдарував нас у своєму житті, який вселяв
надію спасіння.
Це те, що автентичність, що ми повинні виховувати себе на те, що це було, що Ісус навчав, якщо
ми хочемо мати надій на порятунок. Це-це зусилля з виховання самих себе, що є одним з негараздів,
який ми повинні витримати для досягнення викупу.
Вчення Ісуса можна знайти в чотири книги апостолів Ісуса Matthew, марка, Луки та Іоанна. Я
також дав обговорення цих навчань в розділах цієї веб-сторінки під назвою "вченню

Ісуса."

Що таке гріх
Отже, як за один чоловік гріх увійшов в світ і смерть через гріх; і тому смерть перейшов на всіх людей,
що всі згрішили: до римлян 5:12

Отже, як за один чоловік гріх увійшов у світ. Один чоловік говорив про тут є Адама. Це через
гріх Адама, що гріх увійшов у світ. Це через гріх, що Адам помер перша смерть, смертний смерті, і
тому, що він був наш Отець, ми успадкували його гріх, і таким чином, всі чоловіки з Адам мають або
помре смертний смерті.

До закону
Для до закону гріха був у світі: але гріх не поставлений, коли існує немає закону. До римлян 5:13

Для до закону гріха був у світі: Те, що ці слова говоримо, що навіть перед тим, як Бог дав нам
закон через Moses і Десять заповідей, гріх все ще існували у світі. Подумайте про це. Людина жили у
гріх перед Moses дав людина Десять заповідей? Так він і зробив, , але гріх не поставлений, коли існує
немає закону.
Слово "Imputed" означає: для зарядки хтось як є відповідаль
ним за чужого злочин. Таким чином все, що людина стягується плата за гріх
Адама, незважаючи на те, що ми не могло бути винні у гріху тому ж як Адам.

Немає закону, немає гріха
Якщо Існує немає закону, то не може бути не злочину або неправильно робити, як можете ви
порушите закон, якщо закон не існує? Це означає, що Адам був предметом Закону Божого, або слово
Боже, і що він Адам згрішив проти закону, або був опозиції до волі Бога і тим самим, здійснював гріха
або злочин проти Бога.
Що це говорить мені є те, що Бог дав Адам закону, і саме тому він грішити, коли він пішов проти
закону. Це подальше говорить мені, закон існували у світі довго перед тим, як Бог дав Moses перейти на
нас, що означає, що Десять заповідей існувала перед тим, як вони були зведені до письмовій формі
перстом Божим на двох таблиць з каменю.

Гріх не поставлений законом
Для до закону гріха був у світі: але гріх не поставлений, коли існує немає закону. Бо Адам був
наш Отець, ми, як його сини поставлений, або пред'явлено звинувачення в той же гріх, який він вчинив,
навіть якщо ми не говорячи про маючи проголосили гріх. За законом батько несе відповідальність за
гріхи сина і син є відповідальним за гріхи батька, тільки через Ісуса Христа ми звинувачений тільки
гріхи, які ми самі вчинити.
Нам кажуть, не Богом, що через Ісуса вмирати на Хресті, наші гріхи прощені. Це не так. Лише
один гріх було прощення через смерть Ісуса, і що більше не син платити за гріхи батько або батько
розплачуватись за гріхи сина. Кожен з нас повинен відповісти за наші власні гріхи. Адамів гріх було
відмінено від нас, але якщо ми займатися гріховної діяти через наше життя, то ми маємо відповісти Богу
за ці гріхи. Вони автоматично не пробачили; Ми повинні покаятися і просити Бога за його прощення. Це
дається підтримки в таких віршів.

Неправедні могли одержати прощення
Ще сказати, що ви "Чому не син чи стане несуть беззаконня батько?" Коли син вчинив те, що є
законним і права, хто має зберігатися всі мої й постанови мої і вчинив їх, він буде жити. Душа, що
грішить, – вона помре. Сина не несе беззаконня Отця, ні несе батьком неправди сина: праведність
праведники повинні бути на нього, і лукавства безбожних повинна бути на нього. Але якщо нечестивих
буде перетворити від усіх його гріхів що він вчинив і тримати всі мої й постанови мої і робити те, що
є законним і правильний, він буде жити, він не помре. Всі його гріхи, які він вчинив, вони не повинні бути
згадані до нього: в своїй праведності, які він вчинив Він житиме. Єзекіїль 18:19-22
Коротше кажучи, з вчення Ісуса та створення нової або третій заповіт, ми як особистості
стягується тільки з наших власних гріхів, більше не гріхи батьків балансової син не сини гріхи сплачено
з батьком. Це дається Додана підтримка в наступному.

Праведники можуть падіння від благодаті
"Я отриманні задоволення взагалі мають що безбожні й умерти?" сказав Господь Бог: "а не, що
він повинен повернутися з його способами і жити? Але коли праведників turneth від його праведність і
чинить беззаконня і виконує відповідно до всіх гидоти що чинить нікчемна, чоловік, він житиме? Його
праведність, що вчинив Він не повинен бути згадані: в його браконьєрство, що він був trespassed і в його
гріх, який він hath згрішив, в них він помре. " Єзекіїль 18:23-24

Це Ця зміна, як Бог дивиться на нас, що виправдовує нас до Божої слави. Це вчення Ісуса, що ми
виправдані в надії, що Бог простить нам, перед Ісусом, не було ніякої надії. Коли Адам грішили, його
покарання був смертним смерті. Тому що людина є нащадком від Адама, ми синів Адам і таким чином
покарані Отця нашого гріхи, в тому, що ми теж буде знати смертний смерті. В Ісуса ми більше не є
приречений Adams гріха, якщо ми праведними, шляхи Богові.

Через один гріх; через один, прощення
Тим не менш смерті царював від Адама до Moses, навіть над ними, які не грішили після схожість
Адамову, який є фігурою з ним, що має прийти. Але не як злочин, так і безкоштовний подарунок. Бо якщо через
переступ одного багато бути мертвим, набагато більш милість Бога і дар ласки, що є одна людина, Ісус
Христос, хто має рясніла до багатьох. До римлян 5:14-15

Проте смерті царював від Адама до Moses. Людина, як встановлених на землі під час шостої
дня створення, не були предметом гріха, не тому, що гріх не існувало, бо Закон Божий є everlasting до
вічної, як Бог, але вони не маючи закон не розуміють прямо з неправильним і зла з гарним.
Бог не надавали закон тому, що вони були без живу душу, як і інші тварини характеру; Таким
чином вони не підлягає закону. Не було, поки після сьомий день відпочинку, що Бог створив Адама
живу душу. Коли Адам був зроблений живу душу, він був ще вільна гріха, тому що він не було
розуміння добра і зла. Однак Бог дав Адам закону, і не було, поки Адам взяв з дерева знання права і
неправильно і добра і зла, що він потрапив у гріх. Саме з цієї причини, що Paul говорить нам, що від
Адама Moses, всі люди жили в гріха, гріх Адама.

Схожість людини
Парну над ними, які не грішили після схожість Адамову. Бо Адам був першим, щоб бути
зроблені живу душу, всі люди з були народжені живої душі, так що, отже, всі люди з мають гріх Адама.
Paul пояснює, що навіть ті, хто не робив же гріх як Адама, вони тим не менше поділитися в його гріх.
Слово "Схожість" означає: образом і подобою, або будучи в а
налогічних атрибути до Адама. Бог використовує фразу "сини людина,"
висловити ця схожість людини від інших тварин.

Для прикладу: Син мавпу не і не вдалося син людський, ні син людський також може бути
сином мавпу.

Який є фігурою з ним, що має прийти. Як люди, які подібні до Адама так теж є Ісус, аналогічні
тим, що ми всі на синів людина. Ісуса крови та людина, що народився жінки, як і всі люди.

Вічної смерті
Існує, однак, другою смертю і він до цього смерті, що Paul Говорячи про. Перед Ісуса та його
жертву за наші гріхи всі люди знали б другий брак або вічної смерті, тому що ми не мали можливості
бути примиритися з Богом.
Через Ісуса і вирівнювання тексту, він дає людині всі чоловіки можуть мати надію в прощення
наших гріхів. Не тільки ті, хто також жив з Ісусом, а ті, які жили до Ісуса. Через Ісуса увесь людський
помирився Богу. Reconciled, не збережені. Тільки ті, хто живуть своїм життям в зусиллях уникнути гріха
і шукати по правді Божій, матимуть можливість викупу, однак.

Божий дар
, Але не як злочин, так і безкоштовний подарунок. Paul потім пояснює, як переступ, (гріх),
Адам заподіяну всіх чоловіків з осідлала з його гріх, так теж робить безкоштовний подарунок,
пропонованих Ісуса в його смерті і воскресіння, даючи надії на всіх людей, які могли одержати
прощення гріхів. Саме це дар від Бога. Бог є не зобов'язаний запропонувати людина такий подарунок,
але через його милість, слави та чарівності, він робить людина цю пропозицію. Це тільки пропозицію,
однак; Ми повинні робити те, що наказав нас, якщо ми дійсно отримати подарунок.
Бо коли через переступ одного багато бути мертвий, як одна людина, Адам, викликало багато
хто є гріх, і покарання за що гріх є смертним смерті.
Тоді набагато більше благодаті Божої і подарунок ласки, що є одна людина, Ісус Христос,
що багато хто буде виправдали надій на порятунок.
І не так, як він був один, що згрішив, так це подарунок: для вирок був одним осуд, безкоштовний
подарунок є багато злочинів, виправдання. Бо коли один чоловік злочину смерті панувала на одиницю; набагато
більше вони, які отримують велика кількість благодаті і подарунок праведність царюватиме життя одного,
Ісусом Христом. До римлян 5:16-17

Подарунок праведність є посиланням на придбання благодать, що кожен з нас повинен досягти
через скорботи зусилля, щоб стати одним, який знаходиться в гріху, щоб той, хто дає послух слову
Божому. Якщо ви знаходитесь в гріху і через вчення Ісуса реалізувати ті гріхи і покаятися в старих

шляхів і прагнути видалити себе від цього гріха, тоді ви отримали праведність і що ви заробляєте
прощення за благодаттю Бога через Ісуса Христа.
Тому як за переступ одного рішення на всіх людей прийшов осуд; Незважаючи на це через праведність
одного прийшло на всіх людей виправдання для життя. До римлян 5:18

Дозвольте мені ще раз підкреслити важливість розуміння того, що означає слово "Вирівнювання
тексту" . Слово "вирівнювання тексту" означає: надії або очікування, не
запевнення.
Для як за непослух однієї людини, багато хто з них були зроблені грішників, так і послухом одного багато
закупівель праведними. До римлян 5:19

Цей вірш дуже важливо, що ви прийняти його до відома. Що Paul говорить, є те, що і послухом
одного (Ісуса) багато закупівель праведними. В тому, що Ісус був слухняним Заповідей Божих, так
що теж будемо все, якщо ми сповідуємо вчення Ісуса, один з яких був послух Закон Божий, то ми теж
повинні бути зроблені праведними. Ми не виготовляються праведний діями з Христа, але ми зробили
праведниками по нашу власну дії, як учив нам Ісус і тому, що Ісус помер, які ми можемо мати
виправдання в надії на порятунок.

Закон
До того ж закону вступили, що злочин може предостатньо. Але де гріх рясніла, благодаті набагато
більш багаті: що як гріх hath царював до смерті, незважаючи на це може благодать царювання через правду
вічного життя за Христа Ісуса, Господа нашого. До римлян 5:20-21

В тому, що гріх проявляється через закону, тому що не може бути не гріха де немає немає закону.
Слово "Abound" означає: містить щось у великій кількості або с
уми, шо антиматерія. Так занадто робить благодать Божу в достатку, тому що гріх є
шлях до смерті, вирівнювання тексту в благодаті Божої є шлях до спасіння і життя вічне.
Не плутати, Paul посилається на шлях шлях до порятунку, а не спасіння без контуру. Ми повинні
йти по шляху, щоб знайти спасіння; Це не гарантоване, з огляду на, в подарунок виправдання. Paul
використовує слова, "так могли б", щоб вказати, що благодать не гарантується тільки тому, як
можливо, що говорить мені, що Paul розуміє, що кожен з нас доведеться щось інше, ніж просто заявити
про Ісуса наш Спаситель.

Плата за гріх
Що ж можна сказати потім? Ми продовжимо в гріху, що примножується благодать? Не дай Бог. Як
спробуємо, які померли до гріха, жити більше в ньому? До римлян 6:1-2

Тим, що ми мертві у гріху, Paul говорити; видалити себе від гріха, що ми могли б досягти життя
вічне. Paul задає питання, "як ми, які є мертвих для гріха, жити більше в ньому будемо?" Якщо ми
знаємо до гріха померти, то як можемо ми як і раніше в гріху? Б ми не прагнуть зробити себе
безкоштовно гріх, щоб ми могли б тим самим жити?
Наші видалення себе від гріха, які на щось інше, понад оголосивши Ісуса, Спасителя нашого,
якому ми кожен повинен робити це цього закону або "роботи". Щоб видалити себе з гріх не є щось, що
можна зробити один раз і потім позбавляє нас постійно грішити знову, це процес зміни нашу
особистість та на морального характеру з одного, який знаходиться в гріху, щоб той, хто без гріха, цей
процес шляху праведності, що ми всі повинні ходити на частину нашого життя.
Саме з цієї причини, що сатана не хочу щоб ви знали, що означає грішити. Якщо, засліплюючи
нас до Заповідей Божих, ми стали неосвіченими-що це таке, що становить гріх, то як ми дізнаємося,
коли ми грішимо, з гріх Адама, всі, хто збрехав з поділився в його гріх, так само не ми, які не знають
про гріх і потім вчинення гріха, стати винним і знаю, що смерть. Лише за навчання собі в закони і слово
Боже і тим самим дізнатися, що таке грішили, чи у вас є шанс на спасіння.
Це робота, що ви повинні робити на свій розсуд; ніхто інший може врятувати вас від себе. Саме з
цієї причини, що Бог говорить нам, "я люблю тих, хто любить мене, і тих, хто шукає мене уважно,
знайде мене." Тих, хто не шукати Бога за себе, але покладатися на інших тлумачити Біблію ніколи не
знаю, хто є Бог, і якщо ви ніколи не отримаєте з ним як зробити вас очікувати, щоб дати повний любові
до чужий?

Мертві у Христі
Ви не знають, що багато хто з нас охристилися, у Христа Ісуса були хрещені у смерть його хрестилися?
Тому ми поховані з ним хрищенням у смерть: щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми
стали ходити в оновленій життя. До римлян 6:3-4
Незважаючи на те, що Ісус, яка прожила своє життя без гріха, ще помер смертний смерті, так теж ми всі,
помре смертний смерті, тим не менш, в обіймаються вчення Ісуса, і життя нашого життя відповідно, тим самим,

видаляючи себе від гріха, ми заокруглюється з mortal смерті, надії вічного життя. Якщо, з іншого боку, ви не
живете відповідно до вчення Ісуса, то вам буде мати тільки вічної смерті з нетерпінням очікуємо.

Звільнимося від гріха
Бо якщо ми були посаджені разом подібним до його смерті, ми також будуть подібним до його
воскресіння: це, що наш старий чоловік розп'ятий із ним, що тіло гріховне може бути знищені, знаючи, що
відтепер ми не повинні служити гріха. Бо той мертвий звільняється від гріха. До римлян 6:5-7

Paul пояснює, що наш старий чоловік розп'ятий із ним, а це означає, що як Ісус знав, смерть,
так теж будуть наші смертні тіла. В тому, що ми будемо знати, смертний смерті, будучи без вчення
Ісуса, що тіло гріховне може бути знищені, тому що Ісус і що Ісус навчив нас, через Воскресіння, тіло
гріховне не буде.
Якщо ви думаєте про себе як мертві вже тільки через жертву і знання про те, що Ісус навчив нас
буде ми свобода від гріха і тому поділитися в Божої слави, як робить у воскресіння Ісуса. Якщо ви
думаєте про себе таким чином, що відтепер ми не повинні служити гріха, але прагнуть отримати
знання через вчення Ісуса і через знання є інструменти, щоб боротися проти гріха. Знати, мертві і тільки
в праведності може у вас є життя, для мертвий, той звільняється від гріха.

Пам'ятайте: мертвий, той не може віддати хвалу Богові, як добре. Вічна вічної смерті; не
буде ні воскресіння з нього. Приймаючи, що ти вже мертвий, процес і сили, необхідні в бій проти гріха
буде простіше. Ключем до перемоги боротьба з гріхом є знання про те, що є гріх, і з молитви до Бога за
його керівництво і підтримку, ви виграєте.

Живий у Христі
Тепер, якщо ми бути мертвим з Христом, ми вважаємо, що ми також житимемо з ним: знаючи, що
більше не; вмирає Христа, будучи піднято з мертвих смерть бо немає більше влади над ним. Бо в тому, що він
помер, помер до гріха раз:, але в тому, що він живий, він прив'язана до Бога. До римлян 6:8-10

З Ісусом, так і має бути з нас, хто перемогти гріха, щоб йти по шляху праведності.
Аналогічним чином, думаю бо також самі дійсно мертвий, до гріха, але живий до Бога через Ісуса
Христа, Господа нашого. До римлян 6:11

Якщо ви згодні, щоб продовжувати жити в гріху ви мертві, і якщо ви боретеся проти гріха,
можемо жити, то ви вже наніс перший удар проти брехні сатани і почав у контуром вашого спасіння.

Нехай не тому панує гріх у смертельному вашому тілі, що ви повинні коритися в похотей їх. Ні гріхові
членів вашої як інструменти неправедности: але віддавайте себе Богові, як ті, які є живим з мертвих а члени
ваші як ожилих Бога. До римлян 6:12-13

Пам'ятайте: Людина є творінням природи, як він був створений шостий день створення,
повний ж похотей інші звірі. Тільки тоді, коли Бог створив нас до живої душі людина сходити пам'яті за
межі інших створінь природи.
Заборонити анімалістичні похотей тіла, щоб зупинити вас від необхідності вічне життя. Це ваша
боротьба, і тільки ви можете заощадити, з Ісуса і його вчення, щоб дати вам напрямок у вашій боротьбі.
Якщо ви проігноруєте ці попередження, що Ісус дає вам через Писання Paul, тоді ви будете знати тільки
вічної смерті.
Коли ви приймаєте, що ти мертвий у Христі і що знання таким чином розширює можливості
боротися проти гріховності а потім стати виправдано очікуванні благодать Божу. Якщо ви не в змозі
боротися проти гріха, вважають за краще борсатися в ньому протягом усього життя, то ви
виправдовують благодать Божу.

Не під законом
Бо гріх не має влади над вами: бо ви не під законом, а під благодаттю. До римлян 6:14

Тому що ви вже думаєте про себе як мертвий і у вашому могилі і розуміти, що як людина, яка
померла, що більше не грішимо мертвих, то гріх має не тримати на ти, для вас це не відповідно до
закону, коли ти мертвий, а під благодаттю Бога через Ісуса, який дає вам підстав для надії прощення і
спокутування , через вчення Ісуса Христа.
Що це говорить, не означає, що ви повинні чекати, поки ти мертвий, але ви повинні жити своїм
життям в знання, що робити гріх є смерть. Тому боротьбу, щоб видалити себе з гріховності і пройти
через процес становлення людина праведності, поки ви ще жити.
Але що ж? Ми згрішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю? Не дай Бог. До римлян 6:15

У цьому Paul говорить вам, що незважаючи на те, що ви більше не питання або раба до гріха,
тому що ви вже думаєте мертвий, ви повинні досягти праведності перед тим, як ви можете знати
спасіння, і праведність отримані тільки шляхом видалення себе від шляхів гріха. Якщо ви живете через
мораль як учив Ісуса, то у вас є можливість спасіння. Шляху праведності можна тільки ходив, якщо ви
знаєте, що і не є гріхом, і єдиний спосіб дізнатися гріха, щоб визнати, що вони те, що Бог містить список

в десять заповідей і знову у вчення Ісуса. Якщо ви вважаєте, що Десять заповідей, щоб бути діяння Ісуса
до того, надання їм застарілими, потім сатана засліпив вас до того, що гріх і ви неосвічені, що
вживаються буде виправдовують благодать Божу.

Вірно та виправте поклоніння Богу
Пам'ятати, однак: ви не збережено тільки добрі діла, ви повинні дати поклоніння Богові
як він Бог команд, що-небудь менш це дає поклоніння Богу на всіх.
Перші чотири з десяти заповідей є Божі настанови щодо того, як ми знаходимося поклонитися
йому. Якщо змінити або видалити або змінити ці інструкції в навіть найменші шляхів, тоді не надавати
поклоніння як Бог команд, і ваш поклоніння марно. Якщо ви поклоніння марно, то у вас є тільки вічної
смерті з нетерпінням очікуємо.
Хіба ви знаєте, що не кому ye віддавайте себе службовців коріться своїм слугам вартніші підкорятися
кому ye; будь то гріх до смерті, або послуху до правди? До римлян 6:16

Якщо ви дасте послуху для поклоніння Богові як Бог команд, то ви будете слуга Божий. Якщо ви
не підкорятися Богові, але скоріше підкорятися ваші власні бажання, то це гріх, що ви працюєте і вічної
смерті, що ви будете знати.

Спасіння через Христа
Але, слава Богу, що ви були раби гріха, але ye підкорився від серця форма, що доктрини, який був
доставлений вам. Потім, зроблених від гріха ви стали слугами праведності. До римлян 6:17-18

Вище два вірші спрямовані по відношенню до тих, хто вже почали по шляху праведності, що
вони роблять цю роботу, свого власного вибору, тому що це в свої серця для цього. Це милосердя та
Божої любові для своїх дітей той чоловік, який був раб гріха, через свого сина Ісуса, а доктрини у
вчення Ісуса, яке людина надходить від гріха в праведності, яке призводить до спасіння.

Знаю, що це: Бог не послав сина свого Єдинородного, людині, то не було б не обіцяють
вічне життя і немає прощення гріхів. Тільки у Христі (вчення Христа), є, ми врятовані від гріхів.
Я говорити після у спосіб людей через немочі вашої плоті: для як ви дали члени вашої службовців
нечистість і беззаконня до беззаконня; навіть так що тепер принести членів вашої службовців до праведності
святості. Римлянам 6:19

У спосіб людей відноситься до анімалістичні аспекти, які властиві всім людям. Саме через ці
природні тенденції людина, до якої Paul дає його попередження.
Праведності святості, Я показав вам, що праведність засіб, переміщення від гріховності і через
освіту і розуміння вчення Ісуса і рухатися до способів не гріх.
Слово "Святість" , яка використовується тут засоби правду. Кожного разу, коли Бог
відноситься до щось або хтось, як був Святий це ще один спосіб сказати, що це або вони є насправді.
Коли Бог освятив сьомого дня створення, він зробив це його справжнє день відпочинку, який
повинен сказати, що коли спостерігається на сьомий день тижня, суботи спостереження переконань або
віру, що сьомий день – справжній Божий день відпочинку.

Як Бог команд
Якщо ви спостерігаєте суботи на будь-який інший день тижня, тоді ви кажете, що ви вважаєте,
що день, щоб бути Божий святий день. Це не те, що ви вважаєте, правильно чи неправильно тим не
менш, це як Бог команд. Якщо ви спостерігаєте суботи на будь-який інший день, ніж те, що Бог звелів,
що ви спостерігаєте, потім ви поставити собі використовують проти Бога.
Коли ви надати дотримання суботи на той день, коли Господь сказав нам, що це слід
дотримуватись, (сьомий день), то він стає знак між вами і Богом, погодьтеся що всемогутній Бог є Бог, і
знаєте, тому що Бог думає, що ви його дитинстві. Коли ви спостерігаєте суботи на будь-який день, окрім
день тижня, ніж якого Бога так чітко визначає, то ви не суботній в правду, але в брехні сатани.

Вільний від правди
Бо коли ви були раби гріха, й ви були вільні від правди. До римлян 6:20

Що Paul говорить нам в цьому вірші є, якщо ти ще грішний, роблять все грішне тоді ви можете
бути праведниками, тому, що праведники недійсним гріха.
Які фрукти були ye потім в ті речі, про що ви знаходитесь соромно? На кінець тих речей, є
смерть. До римлян 6:21
Якщо ви грішне і вільний праведності, то яку нагороду ви можете очікувати вашого способу
життя? Paul говорить нам, що тільки вічної смерті чекає тих, хто вільно праведності і жити в гріху.

Але на даний час вживаються звільнитися від гріхів і стали слугами Богу, маєте фруктів до святості і
кінець вічного життя. До римлян 6:22

Але на даний час вживаються безкоштовно гріх відноситься до зусиль переходу від бути
людиною гріха домігшись праведність. З цього духовне відродження вам досягти святості, чи правда, і
це дає вам обгрунтування очікування вічне життя, як і було обіцяно Богом і заплатив за кров Ісуса.
Для заплата за гріх-смерть; а дар Божий – вічне життя через Христа Ісуса, Господа нашого. До
римлян 6:23

Закону гріха
Хіба ви знаєте не, браття, бо я кажу їм, що знаємо закон, як що закон хто має владу над людиною, поки
він живий? До Римлян 7:1

Закон, який Paul Говорячи про є Десять заповідей. У цьому вірші Paul робить дуже чітко, що
Заповідей Божих має владу над нами, для тих пір, як ми живемо. Це в прямій опозиції до що ви
навчилися в християнських церквах.

Пам'ятайте: Ісус говорить нам що дочки блудницю, розпусти, себе.
Слово "Домініон" визначається як: параноїдальному страху втрат
ити владу, повноваження або контролю над. Коротше кажучи,
Paul говорить нам, що поки у нас є життя, ми повинні працювати, щоб залишатися вільним від гріха.
Свобода від гріха вимагає, що ми знаємо, що гріх. Десять заповідей є лістинг, дане нам Богом, що є гріх.
Якщо продовжити в переконанні, що Десять заповідей є не тримати на вас, тому що ви благодаттю через
благодать Ісуса, то можна неосвічені щодо якщо ви грішіть, чи ні.

Кому ти віриш?
Paul говорить нам, що Десять заповідей мають владу і контроль над нами до тих пір, як ми
живемо. Якщо хтось говорить вам, що Десять заповідей були діяння Ісуса на Хресті, до точки робило їх
застарілою, що як християнин ви більше не відповідно до закону, тому що ви благодаттю через
благодать Ісуса, то ця людина говорить вам брехня, "брехні сатани".
Або ви вважаєте, що слова, написані Ісуса пророка, "Paul," або ви вважаєте, що який сказав вам
хтось інший. Paul записує те, що було дано йому Ісуса, де це інша людина отримують свою інформацію
від? Якщо вони не можуть показати, що інформація походить з Біблії, то звідки воно береться?

Пам'ятайте: Сатана вкладено його лежить в Біблії, тому є вірші, і де воно звучить Paul заявив, що
як християнин ви вище закону, але це тому, що воно бути вирвані з контексту. Як ви можете бачити як я
препарувати вірші Біблії, я можу отримати набагато глибшого розуміння, що Paul насправді сказати.

За умови закону
Тому, що людина створіння природи, він рабом гріха, і з цієї причини, людини повинні бути
відповідно до закону, таким чином, щоб зрозуміти, як боротьба з гріхом. Якщо ви не знаєте, що це є для
гріха, тоді як буде ви знаєте, якщо ви перебуваєте в гріх, чи ні. Просто як у людські права, незнання
законів не є обороною, незнання про те, що і не гріх не є обороною небудь.

Ісус вчив Десять заповідей
Тільки через Ісуса і те, що він вчив нас може ми розуміємо гріха і таким чином бути в змозі
боротися проти нього. Знають про це, Ісус навчив Десять заповідей, не тільки він навчити їх, але він
розширив свій сенс, як показано в нижченаведеному прикладі.
, Ви чули, що сказано було ними старого часу "не вбивай; і геєнні повинен бути в небезпеці
рішення: "але я вам кажу," що whosoever в гніві зі своїм братом без причини повинна бути в небезпеці
постанови: і кожен, хто скаже, його брат, Raca, повинна бути в небезпеці ради:, але кожен, хто ви
скажете "Нерозумний," повинна бути в небезпеці геєнни огненної. Matthew 5:21-22
Як ви можете бачити, Ісус викладання і розширенні на 6 заповідь, "не вбивай". Я прошу вас, якої
мети б служив для Ісуса, щоб зробити це, якщо в його смерті Десять заповідей виявляються
застарілими?

Шлюб на все життя
З цього розуміння, Paul то говорить притчу, щоб допомогти пояснити його сенс.
Для жінки, хто створив мужем зобов'язаний законом чоловіка так довго, як він прив'язана; але якщо
чоловік бути мертвим, вона нагрудник із закону свого чоловіка. Так, потім, якщо, а її чоловік живий, вона бути в
шлюбі з іншою людиною, вона повинна бути під назвою на adulteress:, але якщо її чоловік помер, вона вільна від
цього закону; так, щоб вона не adulteress, хоча se перебувати у шлюбі з іншою людиною. До Римлян 7:2-3

Під сьомий заповідь, ",не чини перелюбу," шлюб на все життя. Тільки якщо чоловік/дружина
скоює перелюб Бог дозволяє для розлучення. Таким чином, за Законом Божим, жінка одружений і тому

зобов'язаний своїм чоловіком, доки її чоловік живе, звільнену від нього лише в його смерті. Аналогічна
чоловік.
Хоча слова в Біблії не так би мовити, всіх, хто праведниками, діти Бога, немає визначення
огляду, будь то чоловік або жінка, таким чином, хоча слова сказати жінка, представників обох статей
можуть бути те ж значення, що стосується того, одружені життя.
Коли ви вийдете заміж це на все життя. Якщо ви займатися сексом з ким-то крім вашого
чоловіка, ви подружньої вірності. До цього закону, які ви, чоловік або жінка, прив'язаний Хоча ваш
чоловік ще живе. Коли ваш чоловік помре, то закон перелюб більше не пов'язує ви. Ви можете
одружуватися знову. Після того, як ви одружитися знову, ви тим самим розміщуються по облігаціях
закону ще раз. Вище я кажу тільки про перелюб, блуд це гріх не має значення, якщо ви одружені, чи ні.

Пам'ятайте: всіх секс є гріхом, ніж інші між чоловіком і дружиною, і якщо ви брати участь
у секс поза шлюбом, потім ви грішите. Єдина причина, секс не є гріховної між чоловіком і дружиною,
тому що Бог дає на молодят Весільний подарунок прийняття закону сексу з чоловіком, немає гріха.
Якщо або один з подружня пара файли для розлучення, і не було ніяких перелюб, скоєні вашого
чоловіка, то під Законом Божим, розлучення є недійсним, незалежно чи цивільного уряду це дозволяє чи
ні. Закон Бога закінчено Верховний закони людина. Якщо потім ви отримаєте цей цивільного
розлучення і ви повторний шлюб, то ви винні подружньої невірності, як ваш новий чоловік. Шлюб на
все життя, і тільки в смерть чоловіка стати вільно одружитися знову без укладення гріха.

Одружений на Христа
Отже, мої браття, також вартніші ви стати мертвий до закону, тіла Христового; що ви повинні бути
одружені до іншої, навіть до нього, що воскресив із мертвих, що ми повинні народити фрукти Богові. До
Римлян 7:4

Як і в шлюб між чоловіком і жінкою, ми одружилися на смерть Ісуса, тіло Христа і через нього
ми знатимемо, Воскресіння і вічне життя, як зробив Ісус. Це з нашого особистого боротьбі проти гріха,
хоча ми ще живі, що таким чином підводить нас перед Богом і таким чином приносить плоди Богові.
Ми є фруктів, що бажання Бога, якщо ми не відповідають і валятися в гріх, то немає не фрукти
приділятися Богу, тільки зіпсована і гнилої плоди і як ви б кинути такі овочі, так теж буде Бога через вас
на пекельний вогонь, якщо ви прийшли до нього в гріху.

Коли ми були в плоті рухів гріхи, які згідно із законом, працюйте у наших членів родить фруктів до
смерті. Але тепер ми поставляється із закону, що будучи мертвим якої ми були проведені; що ми повинні
служити в оновленій Духа а не в oldness листі. До Римлян 7:5-6

Просто, як ми всі помремо в смерть Ісуса, так що теж, ми вільні від гріха, як жінка в притчі Paul,
було зроблено безкоштовно гріх розпусти, коли її чоловік помер. У Христі ми не тому гріха. Що ми
повинні служити в оновленій дух, відноситься до того, що Ісус говорив про; "Тільки тих, хто
пройти через це відродження матиме надій на порятунок." Процесу відродження це просто, що
"процес," означає, що там зусиль, необхідних вам йти від одного, який знаходиться в гріху, щоб той, хто
без гріха.

Без закону немає гріха
Що ж можна сказати потім? Це закон гріх? Не дай Бог. Ні, я не знав, гріх, але закон: бо я не знав похоті,
за винятком закон сказав, "Ти будеш не побажай." Але гріх, приймаючи нагоди за повелінням, працювали в мене
різного роду привиді жадання. Без закону гріха був мертвий. До Римлян 7:7-8

Слово "Жадання" визначається як: потужних фізичне бажання, хіт
ь. Paul потім просить нас питання. Є закону гріха? Paul реагує, сказавши, що «Не дай Бог.» Ні, закон
не гріх, закон розкриває гріх, що через цю виявлення, ми будемо знати гріха і Отже, боротьба проти
нього має владу над нами. Якщо Існує немає закону, то не може бути не гріха, як можете ви порушите
закон, який не існує?
Paul, то дає нам приклад. Перед тим, як Бог дав нам закон, гріх coveting не існує, а це означало,
що жадають, не є гріхом. Це було у випадку людина перед тим, як Бог створив нас живої душі, але з
душі і нашу здатність усвідомлювати прямо з неправильним, так, щоб прийти до закону.

Знання втілює в життя
Бо я колись був живий, без закону:, але коли заповідь, відродили гріха, і я помер. І заповідь, який був
висвячений життя, я знайшов, щоб бути до смерті. Для гріха приймає нагоди заповідь, обдурив мене, і за його
вбили мене. До Римлян 7:9-11

Взяти до відома тут: Paul дає інструкції щодо одного з десяти заповідей, "не".
Не має сенсу для вас, якщо Paul приймає, що Ісус виконав Десять заповідей, даючи більший сенс
до них, а не надання ними застарілі? Це ще інший шматок докази, що показують, як сатана взяла на те,

що написано в його і через спотворення його значення, заподіяння що написано бути брехня. Якщо
змінити слово або значення Бога, то це вже не Бога.
Що Paul ж пояснював вище є перед законом, чоловік був без гріха, але з розумінням прийшли
закону гріха, і що це було шлях до смерті для тих, хто не боротьба з гріховної актів. Але в законі також
поставляється знань, з якою гріха можуть бути подолані, і життя досягнуті. Тому знання закону, (Десять
заповідей), дає вам зброю, щоб відвести від гріха.

Закон є Святий
Тому то закон є Святим і заповідь, Святий і справедливими та добрими. Було тоді те, що добре зробив
смерті до мене? Не дай Бог. Але гріх, що він не здавався гріха, робочі смерті в мене під цим, який добре; що гріх
за повелінням може стати перевищення гріховної. До Римлян 7:12-13

Закон є Бога, бо він дав нам закон, і все, що є Бога Святого Святих в даний час інша назва для
істини. Знати правду про гріх, то можна боротися проти гріховності.

Закон є духовне
Бо ми знаємо, що закон духовного: але я тілесної, продається під гріхом. За те, що я роблю я не дозволю:
за те, що я б, що я не роблять; але те, що я ненавиджу, що робити і. Римлян 7:14-15

Тому, що закон Бога, це духовне і не земного. В тому, що людина є земного (тілесної) за своєю
природою і гріх, будучи тілесної, ми схильні легко гріха. Paul потім виходить на пояснити, що що на
спочатку може здатися загадку.
За те, що я роблю я не дозволю: Paul говорить нам, що у нас є вибір, що вибір, і в залежності від
якому напрямку ми вибрали будуть вирішувати, наша доля. В тому, що гріх є тілесної і тому природно
для людини, так у нас вибір, щоб сказати, я не буду .
За те, що я б, що я не роблять: Якщо тварина тенденції зателефонувати вам гріх, але ви кажете,
що я не робити, то ви виграли бій, для вас поставили духовного себе в елемент керування або владу над
тілесної себе.
Але те, що я ненавиджу, що в мене: Духовний себе є ненависний тілесної самоврядування. Це
не природно для людини, щоб підкоряти собі законів Бога, цей Бог знає. Отже ви розміщаєте духовного
себе у владу над тілесної себе, робити те, що ви ненавидите, бо те, що ви любите, щоб бути земним. Цеце битва, яка вирує всередині вас, що Бог дивиться на думку. Бог є духовний, і він похвалив духовного в
вас і ненавидить тілесне.

Закон є гарне
Якщо, то я роблю, що якому я не, я надаєте згоду до закону, що це добре. До Римлян 7:16

Розміщуючи духовного себе у владу над земної самоврядування; дією ведення, так що ви даєте
згоду на правоту закону і згоден з Богом, що закон добре. Таким чином ви стати, ",один з Богом".
Зараз, то це не більше я, що це зробити, але гріх, що в мені перебуває. Бо я знаю, що у мене (тобто, в мою
плоть) пробуває не хороша річ: бо буде присутній зі мною; але як виконувати те, що добре я не знайти. До
Римлян 7:17-18

Тому що я знаю, що в мені перебуває не добре, що. Людина землі, і це природно для нього жити
в опозиції до законів Бога, що означає, що зло гріх живе в кожному з нас, тому нашим природним
шляхом.

Природні тенденції
, Але як виконувати те, що добре я не знаходжу? Тому що ми землі або тілесної нема в нас, що
дає нам знати дороги праведности.
Добре, що я б не роблять: але зло, яке я хотів би ні, що я роблю. До Римлян 7:19

Ще один спосіб покласти це виглядає наступним чином: тому що ми природно земні у наших
природи, ми не маємо самі по собі інструменти, щоб боротися проти наших природним шляхом. Тільки
через знання закону як дано нам Богом в десять заповідей і у вчення Ісуса Христа, ми маємо зброю для
боротьби проти наші природні тенденції.

До гріха приходить природно
Тепер, якщо я роблю, що я б не, це не більше, я, що це зробити, але sin що в мені перебуває. Я вважаю, то
закон, що, коли я б робити добро, зло присутня зо мною. Бо я в захваті Закон Божий після всередину людина: але
я бачу ще один закон у членів моєї, воював проти закону мій розум, в результаті чого мене в полон до закону
гріха, який знаходиться в моєму членів. До Римлян 7:20-23

Ви бачите, тут цієї внутрішньої війни бушує всередині вас, між тим, що приходить природно, ви
проти того, що ваш розум і душу розповідає через знання є неправильним. Чим більше ви розумієте, що
являє собою гріха, тим сильніше ваші здібності, щоб боротися проти цього, який приходить природно,
щоб ви.

Служити закону або служити гріх?
O я нещасний людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Я дякую Бога через Ісуса Христа,
Господа нашого. Так, то з розумом себе служу Закону Божого; але з плоті закону гріха. До Римлян 7:24-25

З розумом, відноситься до вибору, що всі ми не гріх і при цьому служити Закону Божого, але
коли ви вирішили займатися способи плоті, дозволяючи ваша тварина інстинкти керувати ваші дії, то ви
втратили до смерті через гріх.

Наші любов з Богом, дуже багато від
нашого розуму
Немає тому даний час ніякого осуду до них, які є в Христі Ісусі, що ходити не після плоті, але після дух.
За законом Дух життя в Христі Ісусі вчинив мені вільний від закону гріха і смерті. До римлян 8:1-2

Немає тому даний час ніякого осуду їм, що в Христі Ісусі. Ці слова, прийняті тільки
припустити, що Paul говорить всім, хто стверджують, що християнська, що вони є вище закону гріха.
Але якщо ви подивитеся на інші слова, як я був викладенням з вище, ви помітите, що Paul місця кома
після ці слова, яке говорить нам, що він має більше говорити на цю тему. Саме в цьому прикладі, що я
підтвердити, що потрібно шукати в контексті те, що будучи звіщається по перш ніж сенс їх. Якщо ви не
покрили глава 7 книга римлян заздалегідь, ви б не розуміти контекст цей вірш і можуть приймати
значення, які не були враховані законодавчими. Це таким чином, що Диявол переконує, що деякі з його
брехня.
Немає тому даний час ніякого осуду до них, які є в Христі Ісусі, посилається на той факт, що
як ті, хто мають обняв вчення Ісуса, ми більше не є "засуджений до вічної смерті". Якщо ви не живете
за те, що Ісус навчав, потім ви жити в гріху і, отже, "Condemned до вічної смерті."
Хто ходити не після плоті, але після Духа. Ці слова, потім кваліфікатор з тих вище.
"Учасник" є те, що дає більше або більш конкретним змісто
м або визначення інших слів або фраз. Для того, щоб покласти
першого слова в контексті, ви повинні розуміти слова, які відповідають критеріям перший.
Paul таким чином говорить нам, що ті, хто вважає, як перебуваючи в Христі Ісусі, тих, хто не
ходити шляхами плоті, але ті, що догоджають шлях Духа, як Paul пояснив це у римлян глава 7.
Ходити після того, як шляхи плоті, щоб брати участь в тих речей, які є приємним для тіла. Ходити після

того, як шляхи дух збирається опікуватись тих речей, що стосуються моралі Бога. Якщо ви неосвічені
про те, що закон Бога, то як можете ви знаєте, ви йдете таким чином, дух чи ні? Способи плоті
включають, але не виключно для актів сексуальної розбещеності, яка, якщо ви знали, що законів Бога,
ви б знали, що є гріхом, "Не чини перелюбу або блуду."

Знань є ключовим
Що я хочу вказати на основі як Paul визначає, хто в Христі Ісусі, це кореневий до розуміння того,
що кажуть Paul, і що лежить знаючи Закону Божого. Якщо ви не знаєте Закон Божий, то ви не можете
знати, чи ви ходити в шляхи Господні, чи ні. Знань є ключовим, тому сатана брехала щодо здійснення
закони Ісуса.
Якщо сатана не існує, то тільки слова, ви б знали б слово Боже, але існує сатану він зводить
наклеп, тому дуже важливо, що у вас є знання слова Божого, інакше ви тільки знаєте брехні сатани.
Брехні сатани приведе вас до смерті, тільки в знаючи Божої істини і діє на цю істину, ви знаєте, вічне
життя.

Ісус завершує Десять заповідей
Закону Божого зазначену в Старому Завіті є неповною. Вчення Ісуса додає до того, що дається в
Старому Завіті і приводить їх до завершення. Коли ви принести щось до завершення, це не то
викидаються або винесено застарілі, він приніс її найповнішому обсязі так, що коли скористалися,
робить його більш досконалим, ніж те, що це було.
Тільки в знаючи, наповненим законів Бога тут розібратися те, що значить бути у Христа Ісуса?
Закон Бога включати перелік моралі Бога. В Старому Завіті були тільки шість заповіді, які відносяться
до Божого моралі, але Ісус розширив цих шести, які надають більшої визначення, хто є Бог. Врештірешт, хто ми є визначається в значній мірі моральними якостями, які ми відображення. Саме цей моралі
Бога, що Paul має на увазі, коли він говорить про тих, хто у Христі Ісусі.
За законом Дух життя в Христі Ісусі вчинив мені вільний від закону гріха і смерті. В
попередніх розділах Paul пояснив, що закон Бога показує гріха. Але для цих законів, ми б не знати, що
гріх, що гріх не. Це знання закону, що дає нам знання про гріх, і тому це законів Бога, який є дух, тому
що якщо ми знаємо гріха і, таким чином, здатної уникнути гріха, тоді що додає до існування Духа. Закон
гріх є відсутність Закону Божого, бо якщо ми не знають тоді ми будемо не знати, якщо ми грішимо чи
ні.

Пам'ятайте: дух відноситься до обіцянок Бога і нашу довіру і визнання через віру, що
обіцянки вірні. Те, що Бог хоче Бог також виступлять. Так само, як важливо мати знання про те, що є
і що не гріх, це також необхідні, щоб ми прийняли через віру істини в словах, що говорив Бог.

Віруючи в Боже обіцянку
За те, що закон не міг робити в тому, що це була слабка через плоті, відправивши власного сина в подобу
гріховного тіла, так і для гріха, Бог засудили гріх у плоті: що праведність закон може бути виконаний в нас, хто
ходити не після плоті, але після Духа, бо вони, які є, тілесний розум речей плоті; але вони, що після дух речей
Духа. До римлян 8:3-4

За те, що закон не зміг, в тому, що це була слабка через плоті, тому що наші анімалістичні
бажання від нашого еволюційного спадщини, ми слабкі у плоті, і сам по собі закону була нездатна
даючи людині сили, щоб боротися з цими спонукань. Тим не менш перш ніж Ісус не було ніяких
обіцянку від Бога, що дав нам стимулом для боротьби проти гріха. Це виявилося правдою, дивлячись на
євреїв, вони мали закону, поки не було віра в Божі обітниці і тому вони могли б не піднімався вище
гріха за свої знання закону поодинці. Через першого пришестя Христа, ми маємо доказ Божа обітниця, і
це, то дає нам сили в ведення війни в себе проти тягнути гріховності.
Бога, відправивши власного сина на подобу гріховного тіла. З цієї причини слабкість Бог послав
сина свого, не як Бог або дух, але в тілі людини, маючи все одно анімалістичні закликає нас. Через його
приклад Ісус показав, що ми може піднятися вище тварини у нас і досягти святість дух.
Для гріха, засудила гріх у плоті, знаючи, як учив нам Ісусом, ми таким чином знаємо, що гріх і в
знаючи гріхів через віру обіцянок Бога-Ісус, у нас є сили, щоб подолати гріх у плоті.
Що праведність закон може бути виконаний в нас. Як показав Paul, закон не гріх, але
розкриває гріха, який в цьому так робить закону праведними. В тому, бо гріх пізнається, закон зводиться
таким чином у нас. Бог дав нам закон, що ми б інструменти, щоб боротися з гріха. знання закону таким
чином виконує цього наміри Бога. Якщо закон зводиться у нас, то вкрай важливо, що у нас є знання
закону. Ось на це, що сатана намагається приховати від людини і успішно працює до цих пір в цьому.
Хто ходити не після плоті, але після Духа. Paul ще раз дає визначення які він вважає в Ісуса
Христа, який є ті, що ходять у дусі Господа а не в гріховності плоті.
Для вони, які є після того, як плоть нічого проти речей плоті; Якщо ви з тих, хто йде з намір
та бажання мати на сексуальні стикаються з кимось, то ви, хто заперечував те плоті. Якщо ви є одним

які має мету в житті полягає в отриманні багатства і речей, які можна купити багатства, то ти той, хто
заперечував те плоті. Якщо дивитись на речі з землі для вашого задоволення тоді ти той, хто уми речей
плоті. Якщо ви бачите речі плоті, то вона залишає мало що залишилося вашого розуму, дивитися на речі
Духа.
Але вони, що після дух речей Духа. Якщо ви з задоволенням вивчення та розуміння слова
Божого, то ви той, хто прагне після речей Духа. Якщо обійняти моралі Бога і прагнемо бути рівним у
моралі Богу, то ви, той, хто прагне після речей Духа. Якщо ви з задоволенням створення багатства дух і
немає інтерес в те, що землі, крім того, що вам потрібно, щоб підтримувати тіло, то ви, той, хто прагне
після речей Духа.
Для плотська є смерть; але щоб бути думка духовна життя та мир. Тому що тілесної розуму то
ворожнеча проти Бога: бо не підлягає Закону Божого, ні дійсно може бути. Так, то вони, які в плоть не може
догодити Богові. До римлян 8:5-8

Пам'ятайте: Те, що Paul має пояснювалося вище. Людина є творінням природи, і це
неприродно людина жити по Божим моралі. У трьох вище віршах Paul говорить те ж саме. Способи
природного людини є ворожнечі, (суперечить) способи Бога, і для людини, щоб вдаватися до цих
земним заняття ставить людину опозиції до способів Бог. Бути опозиції до способів Бог є до гріха. Sin то
подорожувати по дорозі до вічної смерті. Законів Бога, виявити гріха, і тим самим Показати людина
шляху праведності. Таким чином, способи плоть не може догодити Богові, бо вони гріха і на відміну від
способів Бог.
Але ви не в тілі, але у дусі, якщо так будь зупинятися Дух Божий у вас. Тепер коли хто не Христового
Духа, він вже не його. І якщо у вас будуть Христа, тіла мертві через гріх; але дух життя через праведність. До
римлян 8:9-10

Якщо ви працюєте у відношеннях Бога, то ти не у плоті, але в дусі. Якщо у вас є віра в обіцянки
Ісуса, вічного життя, то у вас є Духом Христа в вас. Якщо ви працюєте в досягненні виконання обіцянки
Ісуса, то ви знаходитеся в дух правди. Якщо ви в іншому випадку, то ви не в дух Христа, і Ісус буде
немає жодної з вас. Якщо сповідують бути християнином, але не робити, як являє собою Бога, то ви
брешете собі, тому що Бог буде знати, так що брехня не йому.
Але якщо дух того, що воскресив Ісуса з мертвих перебувати у вас, хто підняв Христа з мертвих також
повинен quicken смертельні тіла ваші через Духа його в вас пробуває. До римлян 8:11

Дух, що воскрес вгору Ісус є Бог. Якщо ви працюєте у відношеннях Бога, тоді що ж зійшов дух
оселився у вас. Як Бог піднявся Христа з мертвих так що теж буде Бог піднятися ваше тіло з мертвих.

Тому, браття, ми є боржників, не до плоті, жити по тілу. Бо якщо ви жити по тілу, ye повинен
померти:, але якщо ви через Духа забитий вчинки тіла, ви повинні жити. До римлян 8:12-13

Слово "забитий" означає: спроба підкорити тіла або бажання
і пристрасті, добровільному дисципліни, труднощі та
утримання від задоволення. У цій Paul говорить нам, те ж саме, я
запропонував раніше. Жити для задоволення земні речі є жити за смертю, але підпорядкувати (забитий)
ці задоволень через віру, то вам буде жити на все життя.

Прийняття Богом
Як багато як на чолі з Духа Божого, вони є синами Божими. Бо ви не отримали Духа неволі знов на
страх; але ви отримали дух усиновлення, згідно з яким ми кричимо, Авва, Отче. До римлян 8:14-15

Ті, хто жити в дусі Господа, синами Бога, інакше відомий як святих Бога. Все людство є дітьми
Божими, але тільки ті, що жити в дусі Господа, сини Бога. Бути Син Божий є право на спадкування
подарунки від Бога.
Дух bondage є життя в гріху. Ті, в гріху, раби гріха, і гріх, що веде до смерті.
Тільки в каючись ті гріхи і, обнявши моралі Бога, у вас є шанс на спасіння. Ті, хто святих Бога
будуть прийняті Богом і стати синами Бога. Це-це прийняття, що Бог називає відкуплення і спасіння.
Подумайте про це так само, як якщо ви і ваш чоловік усиновити дитину у вашій родині. Це
запозичення дитина стає ваш син або дочка, просто, як якщо б вони були народжені вам. Це, як ми, хто
живе у відношеннях Бога синів і дочок Бога. Як хороший Отець любить і піклується про своїх дітей, так
теж робить Бога і його для своїх дітей.

Спадкоємців Бога
Сам дух несе свідком із Духом нашим, що ми є дітьми Божими: І якщо діти, то й спадкоємці;
спадкоємців Бога і співспадкоємцями з Христом; Якщо це так що ми страждаємо з ним, що ми може бути
також славилось разом. До римлян 8:16-17
Я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитись в нас.
До римлян 8:18

Людина-істота
Для щире сподівання істота waiteth за прояв синами Божими. До римлян 8:19

"Істота" говорять про тут є тіла людина. Як я вже говорив, людина була створена на землі під
час створення шостий день, але не було зроблено в живу душу до, після того, як Бог мав відпочив і
потім взяв Адам від людини і вдихнули у живої душі. Цього не сталося поки після того, як Бог мав
відпочив і сьомого дня, який означає, що Адама assentation від того, тварини, що в живу душу відбулася
у восьмий день. Тому істота є тварина, яка є органом людина. Ті, хто святих Бог буде сходити, після
Вознесіння, ще раз в орган, який не є тварина землі але тіло небесна істота. Це дається підтримки в
таких віршів.
Бо істота було зроблено за умови марнославства, не з власної волі, але у зв'язку з ним, які hath піддавали
те ж саме в надії, тому що істота, сам також буде стягнута від рабства корупції на славну свободу дітей
Божих. До римлян 8:19-21

Пам'ятайте: Paul пророк Ісус, і таким чином ці речі написані Paul не свою думку, але слова,
наведені Paul від Бога-Ісуса. Це стосується всіх прибутків Божому, які визначаються як ті, через кому
Бог говорить.

Зробив землі
Paul потім пояснює, що істота, (тіло людини) був із землі, тому це було за умови марнославства.
Paul продовжує пояснювати, що людина була зроблена за умови марнославства, не тому, що він вибрав,
щоб бути, але було зроблено таким чином Богом, так що хоча недосконала, людині знати і розуміти,
сподіваюся, тому що істота, (тіла) також буде стягнута від рабства гріха, в тіло славну свободу дітей
Божих.
Коротше кажучи, Бог створив людину тварина землі, повний хоче і потреби тварини. Тих, хто
боротися проти тих анімалістичні настійно закликає і подолати їх (святих Божому), вони будуть
проводити, після Вознесіння, нові органи в натуральній з іншими істотами Небесного.

Очікує ухвалення
Бо ми знаємо, що всього творіння groaneth і travaileth в біль разом, поки зараз і не тільки вони, а себе
також, що перші плоди Духа, навіть ми самі стогнуть всередині нас самих, чекаючи усиновлення, wit, викупу
нашого тіла. До римлян 8:23-23

Бо ми врятовані від надії:, але сподіваємося, що розглядається не надії: за те, що людина бачить, чому
чи стане він ще сподіватися? Але якщо ми сподіваємося, що ми не бачимо, то ми з терпіння чекати на нього. До
римлян 8:24-25

Бог створив людина у організму недосконалість, так що ми бажаючі досконалості б таким чином
надію на відкуплення через благодать Божу. Якщо ви вже є те, що ви хочете, то не було б ніякої мети
сподіваємося на це. Коли у вас є надія, ви також змушені діяти (робота по відношенню до) в будь-який
інший формі, що вимагається досягти виконання ці надії.

Дух людини
Аналогічним чином Духа helpeth наші немочі: ми знаємо, що не те, що ми повинні молитися за як ми
повинні: але сам дух вирізняє заступається за нас з groanings, який не може бути сказані. І той, хто досліджує
серця знає, яка думка Духа, бо заступається за святих волю Божу. До римлян 8:26-27

Дух людини, який прагне стати одним з Духа Божого, допомагає у виконанні надії. Де тіло з
плоті і бажає речей плоті, сама по собі не буде інтерес сподіванні досконалості, думаючи, що це вже
досконалим, у той час як Дух буде знати, вона відстає від досконалості і тому сподіватися, щоб бути
зробив, досконалим через слави Божої.

Ісус є першим народився з багатьох
І ми знаємо, що всі працюють разом для добро тим, хто любить Бога, до них, які називаються згідно з
його призначенням. Для кого він foreknow він також predestinate щоб бути подібні до образу сина, що він може
бути первісток серед багатьох братів. До римлян 8:28-29

Все, котрі прагнуть бути в Дух Божий знати, що все, що відбувається з ними на благо. Навіть
скорботи в кінцевому рахунку, для нашого блага. Ісус був первісток людина на воскресле у вічне життя,
і всі інші, тому воскрес буде брати в Ісуса. Ісус пережив скорботи смерті на хрест, коли ми в біді,
пам'ятайте, що, що Ісус у пережив і дивитися на нього, щоб допомогти вам через важкі часи.
До того ж кого він predestinate, їх він також називається: і з ким він слідував, він також виправдано: і з
ким він за шириною, їх він також прославив. До римлян 8:30

Цей вірш надає підтримку те, що я говорив. У Христі ми виправдані, але ми повинні потім
привести у виконання через наші власні зусилля також будемо прославлені в спасіння.

Пам'ятайте: Бог сказав, "багато хто буде називатися, але лише деякі будуть прийняті".

Бог є з нами
Що скажем на це? Якщо Бог буде для нас, хто проти нас? Він, що шкодує не сина свого, але видав його за
нас всіх, як із ним повинен також вільно дають нам всі речі? До римлян 8:31-32
Який покладе все, щоб заряд Божих вибранців? Це Бог, що виправдує. До римлян 8:33
Хто ж той, що засуджує? Це Христа, що вмер, воскрес, що є навіть по праву руку від Бога, що також
вирізняє заступається за нас. До римлян 8:34
Хто нас розлучить від любови Христової? Повинен скорботи, або лиха, або переслідувань, або голод, чи
нагота, або небезпеки або меч? До римлян 8:35

Любов до Бога
Як написано: "заради твої ми вбили кожен день; Ми враховуються як овець на заклання." Ні, у все це ми,
більш ніж conquerors через нього, що нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангелів, ні
князівств, ні повноваження, ні речі даний час, ні прийдешнього, ні висотою, ні глибина, ані будь-які інші істоти,
несе змозі відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім. До римлян 8:36-39

Божа обітниця є мети віри
Я кажу правду у Христі. Я не брехати, моєї совісті, також несуть мені свідок Духом Святим, що в мене
є великий тяжкість і постійного горе в моєму серці. Бо я міг хочу, щоб себе були проклятий від Христа для мої
браття, моя kinsmen в плоті: римлян 9:1-3

У трьох вище віршах Paul скаржачись народ Ізраїля та її народу.
, я вам скажу чесно в Христі; Я ні, брехати моєї совісті, також свідчать мене в Духа
Святого. Перший Paul повідомляє нам, що він говорить правду і його правду надається підтримка, його
мати була зворушена Духом Святим.
У мене великий тяжкість і постійного горе в моєму серці. Потім Paul пояснює його болить
серце.
Якщо могли б шкода, що себе взяли участь проклятий від Христа мої браття, моя kinsmen в
плоті. Paul сповідує, що він хотів би відчувати невдоволення Бога, якщо він міг якимось чином
врятувати свій народ і свою націю від помилкового їх прагнення задоволення плоті, а не справжній
слово Боже.

Ізраїльтяни
Хто такі ізраїльтян; яким pertaineth усиновлення і слава і заповіти і даючи закону і послугу Бога і
обіцянок; якого є батьком котрого, і з яких у відношенні плоті, Христос прийшов, який знаходиться над усіма,
Бог благословив назавжди. Амінь. До римлян 9:4-5

Хто такі ізраїльтян; Відноситься до визначення того, хто і що послугами ізраїльтянин є.
Коротше кажучи, єврей не завжди є ізраїльтянин, і язичник може бути послугами ізраїльтянин, хоча
вони не кров decedents Якова. Я дав обговорення на це в уроках.
Коротше кажучи, однак, Палац з'їздів , , хто тримає Заповідей Божих
. З першого пришестя Христа цим визначенням компанії була здійснена клієнтам нижче. Палац з'їздів
є той, хто тримає Заповідей Божих і має свідчення Ісу
са Христа. Як ви могли помітити, це нове визначення точно так, як це визначення щодо того,
хто є Бог святих, і це тому, що вони є одним і тим же.
Для яких pertaineth, прийняття і слава і заповіти і даючи закону. Бог перейменовано Якова
Ізраїлю, тому що Джейкоб подолали свої гріхи і примиритися з Богом. Палац з'їздів відноситься до всіх,
хто в як вид подолати свої власні гріхи та примиритися з Богом, а також термін. Примиритися з Богом
це дати послуху слову Божому і жити набір правил, що Бог поставив на людину, що ми називаємо
Десять заповідей, вчення Ісуса Христа.
З яких у відношенні плоті Христос прийшов. Бог послав свого сина на землю, щоб врятувати
свій народ (євреїв), від самих себе. Євреї було повернувся спиною законів Бога і після похотей цього
світу, який є те, що Paul називає похотей плоті.

Не всі Ізраїлю
Не наче слово Боже hath прийняті жодного ефекту. Для них не всього Ізраїля, яких мають Ізраїлю: ні,
тому що вони, насіння Авраама, які вони всі діти: але у Ісаак сіменем скликаються. Тобто, вони, що діти плоті,
вони не діти Божі: але дітьми обітниці підраховуються для насіння. До римлян 9:6-8

Це потім дає підтримку від Paul про те, що я говорив; дітьми обітниці підраховуються для
насіння. Бог змінити назву Якова Ізраїлем і дав обіцянку або Завіт з своїх дітей, але те, що Paul говорив
в тому, що всі хто як Якова, подолати свої гріхи, підраховуються для насіння цю обіцянку.

Не так, ніби слово Бога hath прийняті жоден ефект. Це випливає з усього сказаного бути
послугами ізраїльтянин, це не те ж саме, як громадянин Ізраїлю. Це також відрізняються Старий Заповіт
та Нового Заповіту. Старий Завіт було приділено народ Ізраїлю, нації, як стати весь, але для за дуже
мало, вони не тримати Закону Божого, тому що вони не мають віри, що як ви пам'ятаєте, що відноситься
до віра і довіра в Божі обітниці. Як нація строки Старого Заповіту дати площу земель той народ, (Земля),
а Новий Заповіт ні.

Персональних та інтимні відносини
Новий Заповіт є все про Бога з персональних та інтимні стосунки з кожного з нас на один на один
базис вже не як нації, але як особистості.
Для них не всього Ізраїля, яких мають Ізраїль. У цій Paul говорить те ж саме, що я говорив
корита на моїх писань. Послугами ізраїльтянин, не що тому, що вони є нащадками крові Якова, вони,
тому що, як Яків вони подолати свої гріхи і були узгоджені з Богом. Бути євреєм не зробить вас
ізраїльтянин, тільки шляхом узгодження себе з шляхами, Боже вам стати послугами ізраїльтянин.
Ні, тому що вони, насіння Авраама, які вони всі діти: Paul знаходиться з заявою дуже
глибокий тут. Просто тому, що ви можете бути крові нащадком Авраама, не зробить вас вибранці
заповіту, що Бог зробив з Авраамом. Щоб зрозуміти це повністю потрібно розуміти зв'язок, що Авраам
був з Богом і порівняти його з відносини, що Ісаак повинні були з Богом. Це також було б корисно,
якщо ви зберегли на увазі, що Бог зробив Пакту заради Ісаака більше, ніж заради Авраама.
, Але, в Ісаак сіменем скликаються. Paul потім надає підтримку це коли він говорить нам, що це
через Ісаак називають насіння. Насіння Ісаак не означає його decedents крові, але ті, хто дати поклоніння
Богові як Бог команди, як зробив Ісаак. Це ще один спосіб сказати, що ті, що поклоняються Богу, як він
наказує, а не як свої власні особисті нахилу є ті з насіння, які є спадкоємцями перший заповіту.

Діти плоті
, Тобто ті, що діти плоті, вони не діти Божі: У ці слова Paul надає додаткову підтримку те,
що я тільки що сказав. Тих, хто шукає задоволення плоті не діти Божі і тому немає спадкування,
незважаючи на те, що вони є нащадками крові Якова.
Але дітьми обітниці підраховуються для насіння. Ті, що поклоняються через віру є ті, хто
вірю і вірю в обіцянок Бога, це також ті, які є спадкоємцями обітниці Бога. Якщо ви не вірите в обіцянки
і не сподівайтеся на Бога, то ти не з дітьми Божими.

Обітниця Авраама
Для цього є слово обітниці, "на цей раз буде я прийшов, і Сара має сина." До римлян 9:9

Бог обітницю Авраама і Сара, що вони будуть мати дитину, незважаючи на те, що Авраам був
100 років і Сара було 90 років. Це було, що Авраам вірив цю обіцянку, і поклав його довіру у цю
обіцянку, що розкриває свою віру в Бога.
І не лише це; але коли Ребекка також був задуманий один, навіть за наш батько Ісаак; для дітей, будучи
не народився ні зробив будь-якому добро чи зло, що мета Бог відповідно до виборів може стояти, не працює, але
йому, що Він кличе; Це було сказано, що їй "старший повинен служити молодшій." Як написано, "Яків мають я
любив, але мають Ісава зненавидів." До римлян 9:10-13

Щоб зрозуміти ці три вірші потрібно читати і розуміти Історія обертається навколо Сара в час
вона була вагітна близнюками, Якова та Ісава. В цій історії Ісава перший народиться з близнюків є по
праву закону як старшого сина Ісаака, враховуючи багатства, майно, честь, Ісака, а також Исаакиевский
місце як Патріарха вірно і правильний поклоніння Богу.
Ще до їх народжень Бог сказав Сара, що Яків б затьмарити Ісава, що він робить на історичні
рахунку.
Що все це стосується в тому, що Бог робить обіцянки, а також передбачення майбутніх подій. Це
віра в Бога, що надавалися цих комплексних даних від Бога вірю і вірю, що вони будуть так само, як Бог
говорить. Це і є вірою визначає, хто ж є ізраїльтянин і дитям Божим. Вірити, щоб мати віру.

Я буду мати милосердя, на кого мене буде
милосердя
Що ж можна сказати потім? Чи є всілякої з Богом? Не дай Бог. До римлян 9:14
Бо він каже, що до Moses, "я буду мати милість на кого мене буде милосердя, і пошкодую." До римлян
9:15
Так, то це не залежить, ні його, що втече справедливий, а що виявлює милість Божу. Для Писання
говорить: до фараона, "навіть для цієї ж мети мають я піднімаю тебе вгору, що я міг би розповім про моїх
силах, у тебе, і що моє ім'я може бути оголошені протягом всієї землі." До римлян 9:16-17

Думаю, що його у цьому світлі, якщо фараона були готові дозволити Іврит рабам йти без
розбрату, тоді б історії навіть пам'ятаю вихід? Вся історія виходу може ніколи не було сказано. Це тому,
що Бог викликало фараона чинити опір, що історія про вихід тримає таку владу в поклонінні Богу.
Тому, хто має він милість на кого треба буде милосердя, і яким він буде, він hardeneth. До римлян 9:18 .

Це ще один спосіб сказати, що Бог вирішує хто буде Божими святими і хто не буде. Якщо ви
людина, яка shuns моралі і живуть для власного задоволення, то ви не така людина, Бог має ніякого
інтересу до, тому це менш імовірно, що ви коли-небудь буде покаятися ваші гріхи, бо Бог не буде мати
будь-якої причини, щоб спонукати вас робити це.
Хочеш говорити, а потім до мене: "Чому чи стане він ще не знаходжу жадної провини? За які hath
опирався його волі? Най, але про людину, який ти що ти сперечаєшся з Богом? "Повинен на чи скаже твориво
творцеві: Пощо ти зробив мене так?" До римлян 9:19-20

Чому чи стане він ще не знаходжу жадної провини? Якщо Бог вирішує, хто він буде
заохочувати покаятися і хто він не буде, то як він може знайти розлому в тих, хто не?
Для хто hath опирався його волі? Хто коли-небудь добуто який очолив Бог йому протистояти.
Навіть Moses, хто боровся проти бути тим, щоб привести decedents Якова з Єгипту, в кінцевому
підсумку піддався волі Божої. Навіть Іона врешті-решт піддався на волю Божу.
Най, але O людина, хто ти що ти сперечаєшся з Богом? Paul визнає це, поки каже, "Хто ти
поставити під сумнів Бога і його мотиви."
"Повинен скаже йому що твориво творцеві: Пощо ти зробив мене так?" Як можна, які
досягли Бог, той, хто зробив його питання.
Мені додати цю думку на Paul в коментарі; пісок поле Бога, всі іграшки в ньому належать до
Бога, тому всі мають дотримуватися правил Божого, ми не можемо сказати Бог що робити, або як
робити те, що це його буде робити.

Притча про Гончара
Не Поттер владу ж має над глини, же припухлість зробити одну посудину до честі а інший нечесть?
Що робити, якщо Божою допомогою, щоб показати його гнів, і зробити його влади, відомий, пережив з
набагато довготерпіння судин гнів підігнаними знищення: І що він може зробити відомий багатством слави
своєї на суднах милості, які він мав afore підготовлені до слави, навіть нас, кого він покликав не лише євреї, а й
язичників? До римлян 9:21-24

Притча вище, як це зазначено в три вірші приносить відмінну чіткість чому Бог вибирає один за
одним. Hath не Поттер влади над глиною? Гончара є той, хто створює банки, вази, кубки та ін. Це той,
хто вирішує, що створить, від будь-якого заданого одноразово глини. Це Поттер, який вирішує же
припухлість зробити одну посудину до честі а інший нечесть? Якщо клієнт замовляє штрафу вазу
або Глечик з орнаментом і ще один клієнт замовляє просто ваза, Гончара таким чином зробить один з
якістю і майстерністю, і іншого, просто з юзабіліті, при цьому один честь, і інших, щоб зганьбити.
Якщо Бог вибирає ті, хто буде його діти, і з того ж, вибрав, які не будуть його діти, то хто такі ми
сумнів його вибір?

Діти Божі
Paul йде далі, щоб задати питання, "що робити, якщо Божою допомогою, щоб показати його
гнів, і зробити його влади, відомий, пережив з набагато довготерпіння судин гнів підігнаними
знищення?" У цьому питанні Paul припускає, що може бути Богом, бажаючи показати увесь людський
його гнів і при цьому, виявити його про милість, зробив один схильні до його моральність а інший
схильні до аморальності. Як краще показати контраст, ніж зробити два в таких контраст, один на інший?
, І що він може зробити відомий багатством слави своєї на суднах милості, які він мав afore
підготовлені до слави, навіть нас, кого він покликав не лише євреї, а й язичників? У вище притчі Paul
дає Можлива причина, чому Бог вибирає хто буде швидше за все, обійми Бога моралі і хто не буде.

Люди Божі
Оскільки він також каже в "o ' див., я буду називати потім народ мій, які не були мого народу; і коханої,
яка не була улюблена. Та це буде прибути пройти, що на місці, де він був їм відказав: вас тут немає мого народу;
Там повинно бути називали діти Бога живого. " До римлян 9:25-26

Ті, хто не були Божому народу, всіх тих, хто не кров decedents Якова, інакше відомий як
язичники. Таким чином, Бог будемо називати поган, які перетворять вчення Ісуса, свого народу, навіть
якщо вони не були його дітей перед їх перетворення.
Ісая також волаючого щодо Ізраїлю, "Хоча кількість Ізраїлевих синів, бути як пісок моря, залишком
зберігаються,: бо він буде завершення роботи і перервана в праведності: тому що короткий роботу буде
зробити Господа на землі." До римлян 9:27-28
І як Ісая сказав раніше, "За винятком Господь суботній залишили нас насіння, ми мали були як Содом і
були зроблені як до Гоморри." До римлян 9:29

В цих віршах Paul показує, що навіть пророк Ісая був обізнаний про різницю що означає бути
послугами ізраїльтянин і що єврей, насіння, будучи посилання на ті, які відповідають визначенням
послугами ізраїльтянин. Він пояснює, що Ізраїль може пішли так само, як Содом і Гоморра в вимирання,
за винятком насіння залишився від Бога. Насіння є ті, що визначається як ізраїльтяни, тоді як решта
народ Ізраїлю не відповідає цим визначенням.

Через віру праведність
Що ж можна сказати потім? Що язичники, який поспішили не за праведність, досягли до праведності,
навіть праведности, що має віру, але Ізраїль, послідувала після закон справедливості, хто має не досягнута до
закону про правду, тому то? Тому що вони прагнули не віри, а як би діла закону. Бо вони наштовхнулися на
stumblingstone; як написано: "Ось, я лежав у Сіону, stumblingstone і рок злочину:, і кожен, хто вірує, на нього не
соромно." До римлян 9:30-33

Paul потім ставить питання, "це те що язичників буде досягти праведности через їхню віру
(віра в обіцянки), тоді як євреї, які мали право не змогли добитися правди, тому що у них немає
віри?"
": Ось я лежав у Сіону, stumblingstone і рок злочину:, і кожен, хто вірує, на нього не соромно."
В "рок" у цьому вірші – це довідник з книги Daniel і пророцтва, що зображує Месії (Ісуса) як рок,
розрізати на, але не руками, що буде рости, щоб бути гори для покриття всієї землі. Вона є цей камінь,
Ісус, яка stumblingstone до євреїв.
Ісус представляє обіцянки і тому віру, відмовитися від євреїв, і тому будуть заборонили будучи
одним з тих, хто Божими святими. З першого пришестя Христа, ті, хто праведні є синонімом тих, хто
святими Божими, що подальше визначається як , хто тримати Заповідей Бож
их і мають свідчення Ісуса Христа.
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