Lição 11
Compreensão "acima da lei"
No espírito do senhor
Mas, se vós ser conduzidos do espírito, não estais sob a lei. Gálatas 05:18
Virtualmente cada cristão eu falei para quem pensa que os dez mandamentos são obsoletos e considera
correta observar o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), em vez de, o sétimo dia de aponta para este
versículo como verificação, semana, (sábado), que como cristãos eles não estão mais sob a lei, que de alguma
forma, significa que são deixados para escolher qual dia da semana em que desejam adorar a Deus. Isso é
mentira de Satanás.

Um pecado imperdoável
Satanás adoram tirar uma verdade e tirando do contexto, ou screamings palavras ou frases de que a
verdade, alterando o significado do que está sendo dito e transformando a verdade em mentira. O versículo
acima é uma ocorrência que Satanás tem usado uma verdade dita por Paul e transformou-o em uma mentira. A
fim de mostrar-lhe a mentira de que se trata, vai quebrar o verso em suas partes relevantes.

Se vós ser liderado
A frase-chave neste versículo que Satanás tem causado a ser deemphasized ou ignorado quando as
pessoas lêem é, "se vós liderado do espírito." Se você ignora ou passa esta frase ao ler este versículo que o
versículo faz soar como Paul está nos dizendo que como cristãos, não estamos mais sob a lei.

Mudando a palavra de Deus
Uma coisa que você nunca deve fazer é colocar palavras na boca de Deus. Portanto, onde no versículo
acima faz é usar a palavra cristão, ou indicam que eles (os cristãos) estão acima da lei. Você deve levar em

conta apenas aquelas palavras que escrevi, que equivale a dizer, essas palavras realmente faladas por Deus. Para
adicionar as palavras que Deus não falou causas para dar o que significa que não é o significado pretendido de
Deus. Quando isto é feito intencionalmente, é um pecado contra o Espírito Santo, que Jesus nos diz, é um
pecado imperdoável.
O versículo acima diz, ' 'se! Você é conduzido do espírito, e então você não está sob a lei." Como
você pode ver, não diz se você é um cristão, mas se você é conduzido do espírito .

No espírito do senhor
A questão, portanto, precisa ser convidado, o que significa Paul por "levou do espírito?" Se você tem
prestado atenção, em seu estudo dos escritos de Paul, e nessas páginas a partir desta página Web, você vai saber
que Paul não está dizendo que já não está sujeito a moralidade de Deus, que é o que a lei dá a identidade para.
Paul diz que como um quem é no espírito, você não é um escravo da lei. A razão pela qual você já não é um
escravo da lei é porque, como um Santo de Deus, que você tenha escrito a lei sobre seu coração
e moralidade de Deus fez sua moralidade, colocando-se acima da lei, porque não é mais uma lei para ser
obedecida, mas um aspecto da sua própria personalidade, honra e caráter moral. É isso que define o que
significa ser levado do espíritoe aquilo que você coloca acima da lei e ao mesmo tempo não em oposição a lei.

Paul usa um qualificador
Estas palavras também coloca um qualificador, (se), em quem é que não nos termos da lei. É um
"qualificador", um modificador, em que apresenta pelo menos duas opções possíveis para
determinar algo. Neste exemplo, o qualificador é, aqueles que estão no espírito, ou, aqueles que são não no
espírito.

Está no espírito do senhor?
Peço-lhe, você acredita que você é no espírito do senhor? Você sabe o que significa estar no espírito?
Sabendo o que significa estar no espírito, então nos dirá quem está acima da lei, e se você está na verdade no
espírito que então irá qualificá-lo em colocá-lo acima da lei, ou se você não está no espírito, então você não está
acima da lei.

É minha opinião pessoal, que se você não sabe o que significa estar no espírito, então você não está no
espírito, e, portanto, você está ainda sujeito à lei. Eu sei o que significa estar no espírito, e porque eu sei que eu
também sei que estou no espírito, ele também me diz que se você não sabe o que significa, então você não pode
ser no espírito, pois se você estava no espírito, já sabe o que significa. Paul se verifica isto no seguinte
versículo.

Fé definida
Mas antes de fé, foram mantidos sob a lei, Cale-se para a fé que depois deve ser revelada. Gálatas
03:23
Dei uma discussão sobre o que é fé em lições anteriores. Em essência, "fé" é a crença, a devoção e
a confiança em algo ou alguém maior que si mesmo. Quando você acredita que Jesus é o filho de Deus
ou Deus em carne e osso de um homem, então são disse ter fé em Jesus. Quando você acredita que Jesus
ressuscitou dos mortos e está vivo agora no céu, então você é disse ter fé no resurection.
Antes de fé: O Paul está dizendo é que se antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Deus, antes que
você acredita, você não tinha fé. Deus, Jesus se refere como sendo "pobre em espírito."

Um reflexo de Deus
Nós éramos mantidos sob a lei: A lei de Deus é um reflexo da moral do próprio Deus e sua
personalidade. O que é a lei de Deus? Os dez mandamentos são considerados como a lei de Deus, mas na
verdade, eles são apenas uma abreviação de tudo o que é mostrado no evangelho sagrado de Deus, e é o Santo
Evangelho de Deus, que nos dá o pleno entendimento de quem Deus é. Deus nos deram a lei através de Moses,
para que não haveria nenhum engano sobre o que é e não é um pecado. Deus é eternidade em eternidade, Deus
foi, é e será sempre, Deus. Não há nenhuma mudança em quem ele é ou o que ele será no futuro, que equivale a
dizer que a personalidade e a moralidade de Deus sempre foi desde antes que este universo já era. Se Deus é
sempre a mesma, nunca mudando, então por que você acha que Deus mudaria os requisitos para os quais é que
são os Santos de Deus, de uma geração de homem para o próximo? A moralidade de Deus é cada bit um
requisito dos cristãos como ele era os primeiros israelitas.

Uma abreviação
Deus deu a Moses, uma abreviação de quem Deus é, (os dez mandamentos), como uma forma de
codificação, ou colocar em um conjunto de regras e regulamentos que o que ele ordena que vivemos por. Deus é
um ser moral, e como tal, ele exige que seus filhos também ser moral. A lei de Deus nos dá uma compreensão
escrita daquelas coisas que Deus ache ofensivo ou pecaminoso. Este Deus nos dá, então vamos saber
antecipadamente que que fará com que o pecado. Se você sabe que para fazer algo é ofensivo a Deus, que você
não, se você ama a Deus, então se esforçam para não fazer essas coisas? Se você é ignorante do que Deus
encontra ofensiva, então como pode saber se você está envolvido em pecado ou não?
"Depois de ser revelado ," é a chave para a compreensão da diferença entre aqueles que são justos, nos
termos da lei e aqueles que são da fé, como revelado pelos ensinamentos de Jesus. O que Paul está dizendo é
que antes de Jesus, nós poderíamos apenas adorar a Deus como a lei determina, mas com os ensinamentos de
Jesus e dele trazendo a conclusão, as leis de Deus, agora chegamos na fé que, antes de Jesus, não foi possível.
Mas deve vir na fé, para você estar acima da lei, se não vos converterdes na fé, e vocês devem estar sujeitos às
leis de Deus.
Antes de virmos para a fé, precisamos da lei para manter-nos justos, até que a fé é revelada através de
Jesus. Isto dá a explicação de porque apenas alguns do povo da nação de Israel do antigo testamento poderiam
manter as leis de Deus. Poucos acreditavam que Deus era real; o resto deles não tinha fé porque eles não
acreditavam em Deus o criador ou a qualquer de suas promessas. Se você não acredita nas promessas de Deus,
então não acredita que a palavra de Deus, você está, portanto, não da fé de Deus.

Professor
Portanto a lei era nosso professor para nos trazer a Cristo, que fôssemos justificados pela fé. Gálatas
03:24
Paul ainda explica que as leis são um professor, para nos trazer para a unidade com Deus, que
conhecendo as leis e ter mantido as leis, são então justificadas através de Jesus pela fé.
Ser "um com Deus," deve ser da mesma moralidade que o que Deus tem. Você não pode obter
a moralidade de Deus se você primeiro não sei o que é. A lei é o professor que nos dá a educação sobre o que é
moral e o que é imoral, como definido por Deus.

Muitos cristãos que eu falei, são da opinião que para ser "Justificado" é o mesmo quanto a ser "Salvo",
eles não significam a mesma coisa no entanto.

Salvação definida
Para ser "Salvo" significa: tornam possível para alguém para ser poupado de uma situação
ou de atividade. A palavra "Salvação" é definido como: alguém ou algo que protege ou outra
entrega de dano, destruição, dificuldade ou falha ou libertação do pecado ou as
conseqüências do pecado através da morte de Jesus Cristo na Cruz.

Justifica-se definido
A palavra "Justificado" é definido como: ter uma razão aceitável para a acção, aceitável
ou razoável nas circunstâncias. Para ser "Justificado" é ter uma expectativa razoável de que você será
salvo, não é uma certeza da salvação. Para justificar-se é para ter esperança.
Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de um professor. Gálatas 03:25
Uma vez nós abraçar as leis de Deus e escrevê-los em nossos corações, então e só então estamos acima
das leis, porque eles são agora uma parte do que somos, nossa personalidade e nosso caráter Moral. Os Santos
de Deus, não são leis necessárias para ser mantida, mas as escolhas pessoais de moralidade e um aspecto de
quem nós somos. Os mandamentos de Deus tornar-se uma parte de quem nós somos e assim como nosso
coração bate sem nosso pensamento consciente, então também são as leis de Deus, uma parte de quem nós
somos sem ter que pensar sobre eles.

Noções básicas sobre Paul
Pois vós sois todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 03:26
Colocando a totalidade do que Paul tem escrito no contexto. A instrução inteira de Gálatas 05:18, tem
que ser colocado em contexto do que Paul está falando, não só nesta um verso, mas tudo o que ele escreveu
sobre o antes deste versículo e depois. Você pode ler o livro de Gálatas por si mesmo; a seguir está um resumo
de seu conteúdo.

Gálatas em breve
O livro de Gálatas tem a ver com alguns cristãos que foram convertidos a partir dos judeus, que estavam
dando queixa que os gentios que estavam se tornando cristãos se recusaram e não eram obrigados a ser
circuncidados. Sob a primeira aliança que Deus tinham com Abraão, todos os homens foram obrigados a ter seu
prepúcio circuncidado para ser parte da Congregação e, portanto, a família de Deus.
A lei em questão aqui não é um dos dez mandamentos; é um dos requisitos da aliança que Deus tinha
com os descendentes de Abraão. Este é o argumento que Paul está fazendo. Ele usou a relutância de Peter para
entrar em casa de não-judeus, com a finalidade de atravessar seu ponto e mostrando erro de s. Pedro em fé.

Erro de s. Pedro
Mas quando Pedro veio a Antioquia, eu suportei-lhe na cara, porque ele era a culpa. Gálatas 02:11
Paul considerado algo que Peter tinha feito como sendo contrária a fé provocada pelos ensinamentos de
Jesus, que causou esta fenda nas fileiras dos cristãos judeus e os cristãos gentios.
Antes que certas veio de James, ele comer com os gentios: mas quando chegaram, ele retirou-se e
separou-se, temendo os que eram da circuncisão. Gálatas 02:12
Sob a lei da segunda aliança, era ilegal para um judeu de entrar em casa de um não-judeu, então sozinho
sentar na mesa e compartilhar uma refeição com eles. Deus impediam os judeus fazendo isso devido à
possibilidade de um judeu ser envolvido em algum tipo de ritual pagão ou serviço ou comer de carne que tinha
sido sacrificado em um evento religioso pagão. Tudo o que é um pecado.
O Paul está dizendo é que no primeiro Peter envolver os gentios recém-convertidos em suas casas e que
Peter sentar-se com os gentios e juntou-se com as suas refeições. O Paul está a tentar dar a conhecer é que esta
lei não se aplica para os gentios convertidos, pois eles eram da fé de Jesus e, portanto, não e não podem se
envolver em práticas pagãs.
Os ditames da nova ou terceiro convênio permite a toda a humanidade, de todas as Nações, tribos,
povos e línguas celebrar a fé de Deus. Porque estes gentios, que não os judeus tinham convertido à fé em Jesus
e foram, portanto, não há mais pagão, mas de Deus, é permitido que outro converter à fé, Peter, poderiam sentar
à mesa de um irmão em Jesus.

No primeiro Peter fez o que Jesus tinha feito e sentou-se nas casas daqueles a quem ele olhou para
converter à fé em Jesus, mas em seguida alguns dos judeus convertidos, que realizou ainda muitos do erro
crivado costumes dos anciãos do templo, repreendeu o Peter para esta atividade. Peter escolheu acquiescent à
pressão dos judeus e parou de engajar os gentios em suas casas. Foi isso que Paul procurou mostrar ao Peter e
os outros não era o que Jesus tinha ensinado e, portanto, em erro na Igreja de Cristo.

Circuncisão do coração
Mesmo assim, Peter afastou-se aqueles que não foram circuncidados quando foi confrontado pelos
judeus na pessoa de James, que também era um apóstolo de Jesus. James, um judeu convertido à fé de Jesus,
mas não deve ter aceite que como um convertido, você teve seu coração circuncidada com as leis de Deus,
escrito em cima de seu coração e, portanto, não mais necessário o simbolismo do prepúcio ser circuncidado.
Esta é uma das razões porque eu pessoalmente acredito que Jesus chamou Pedro, Petros, "uma pedra
pequena e móvel, facilmente movido ou seduzidos" sem fé verdadeiro núcleo nos ensinamentos de
Jesus. Peter permitiu a crítica de outros para ditar sua aceitação dos ensinamentos de Jesus.

De mudança s. Pedro de direção
Peter não tive nenhum problema de sentar-se para cear com não-judeus, como fez Jesus, até que James,
um judeu, teve problema com ele fazê-lo. Peter então fiz um sobre o rosto e parou de entrar para as casas dos
cristãos gentios. Este Paul percebeu como sendo contrariando os ensinamentos de Jesus e confrontou Peter
sobre isto na cara dele.
E os outros judeus desmontados da mesma forma com ele; tanto que Barnabé também foi levado
embora com sua dissimulação. Gálatas 02:13
Porque Peter tinha afastou-se, então também tinha outros dos judeus cristãos. Isto resultou em outros
permanecer verdadeiro a antiga aliança e não converter sobre a nova aliança. A nova ou terceiro Pacto diz-nos
que já não nos seria necessários para circuncidar o prepúcio, mas para ser circuncidado de nossos corações .
Isto significa que, por causa da decisão de s. Pedro para não mais entrar na casa de quem não foi
circuncidado, ele estava causando outros para retornar à fé judaica, ao invés de abraçar os ensinamentos de
Jesus. A fé judaica relacionados ao simbolismo da circuncisão do prepúcio, mas a fé de Jesus se relaciona com
o real circuncisão do coração.

Quando você tem as leis ou a moralidade de Deus escrito em cima de seu coração, então já não é
necessário olhar para a lei de Deus como algo que você deve manter, porque, é uma parte do que você é, eles
são um aspecto natural de sua personalidade e não de leis para ser obedecida. É isso, sobre o que significa estar
sob a lei, quanto o que Paul dá discussão para. Por causa do erro de s. Pedro, os judeus estavam sendo puxados
para trás para manter a lei como uma exigência de obediência, e não como um aspecto da sua personalidade e
caráter moral.

Se Peter fez, então porque não os gentios?
Mas quando eu vi que eles andaram não retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro,
antes de todos eles, "se tu, sendo judeu, viveis à maneira dos gentios e não como fazem os judeus, por que tu
compellest os gentios a viver como os judeus?" Gálatas 02:14
Paul está nos dizendo, que ele percebendo a transgressão da fé cometido por Pedro e os outros judeus
cristãos, que ele Paul confronta Peter na cara no testemunho dos outros. Paul pede Peter plana fora, "Se você
vive na fé e pode justificam sua vida como os gentios e não como um judeu, que é quem você é, então,
então, como você pode exigir que os gentios devem viver suas vidas como os judeus, quando não?" Tudo
isto se relaciona com a insistência dos judeus que os gentios ser circuncidado de seu prepúcio, de acordo com a
lei da primeira e segunda convênios.
Peter tinha puxado para trás da fé como foi ensinado por Jesus e começou a exigir que os gentios que
estavam vindo para a fé devem ser circuncidados do prepúcio. É por esta razão que Paul confronta Peter, antes
de sua influência ocasionou um total colapso da fé verdadeira, como ensinado por Jesus, e um retorno à fé
ditada pelo primeiro e segundo convênios.

Não se justifica
Sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo, mesmo que
acreditássemos em Jesus Cristo, que fôssemos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei: para pelas
obras da lei deve nenhuma carne ser justificada. Gálatas 02:16
O versículo acima é uma daquelas coisas escritas por Paul que Satanás tem usado para girar em torno de
modo a tomar uma verdade e transformá-lo em uma mentira. O velho testamento nos diz a definição de quem
anda no Caminho da justiça, é ele quem: vive sua vida dentro dos parâmetros dos mandamentos de
Deus, em breve aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Para ser justo, é estar na lei, para

justificar-se na crença da salvação, não requer conhecimento da lei. Mas a lei ainda ensina como não pecar,
então você precisa de ambos, retidão e fé para entrar na vida eterna.
Os primeiros gentios convertidos para os ensinamentos de Jesus não tinham nenhum conhecimento
prévio da lei, no entanto, eles foram convertidos pela sua fé que Jesus era e é Deus em carne e osso de um
homem. Embora isto é verdadeiro, se você tomar o tempo para considerar tudo o que Jesus ensinou, como tenho
mostrado nas lições anteriores, você vai saber o que Jesus ensinou a moralidade de Deus, que é o que os dez
mandamentos são todos, portanto, Jesus ensinou a lei. Para ser que um convertido à fé de Cristo é ter
conhecimento da lei como ensinado por Jesus.

Moralidade de Deus
Os seis imperativos morais
A lei, como determinado pelos dez mandamentos foi incompleta; Os últimos seis dos dez mandamentos
revelam uma parte do que Deus está dando a listagem para seis traços morais de Deus, que incluem:
Honra teu pai e tua mãe,
Não matarás,
Tu não deverás cometer adultério,
Não roubarás,
Não dirás falso testemunho,
Não cobiçarás.
Estes traços de morais no entanto não revelam a moralidade completa de Deus. Jesus traz a conclusão
imperativos morais de deuses com seus ensinamentos, que incluem:

Jesus ensina a moralidade
Compaixão,
Pena,
Perdão,
Generosidade,
Sendo só,

Honestidade,
Sendo isenta,
Falta de comportamento de lascívia, (pensamentos sexuais imorais) e
Não entregue a orgulho ou atos orgulhosos.
Para conhecer a Deus, sua honra, sua personalidade e seu caráter moral, você precisa saber todos os
traços de morais acima que Deus tem. Não há mais a Deus do que apenas estes, mas estes dão uma boa
compreensão sobre que tipo de pessoa é Deus.

Obras definidas
Para entender o que Paul diz nos versículos acima, primeiro você precisa compreender o que Paul quer
dizer com a palavra "funciona", bem como o que significa "pela fé de Jesus Cristo."
"Sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo" como
usado aqui a palavra "funciona" refere-se ao esforço e tempo que você põr em mudar de uma pessoa do pecado
para quem não está em pecado.
A palavra "funciona" ou (aqueles que faz um esforço) de se tornar como Deus, abraçando e vivendo a
sua vida pela moralidade que é deuses. Para alcançar, através de suas obras, moralidade de Deus é a única parte
que você deve fazer para ser o espírito do senhor, que é o que Paul significa pela funciona não sendo todos que
é necessário para ser justificado na fé.

Uma jornada pessoal
Em minha jornada para se tornar um seguidor de Cristo, eu tive que passar por um renascimento de meu
código moral do núcleo. Ter sido, antes de encontrar Jesus, um homem pecador. Eu não sabia quão pecador eu
era, porque eu tinha sido ignorante da forma como Deus define o pecado. Na verdade, apenas mal acreditava em
um Deus e Jesus, era um completo mistério para mim. É o renascimento, o que Jesus espera de nós. Temos que
ir daqueles de pecado aqueles fortes na moralidade de Deus.

O que é a fé em Jesus?
Jesus é Deus em carne e osso de um homem; Portanto, a fé em Jesus é a fé em Deus, para ter a fé de
Deus significa adorar a Deus. Para adorar a Deus significa dar adoração a Deus, exatamente como ele ordena.
Este então nos traz de volta para os dez mandamentos.

Dando a adoração a Deus
Até agora tudo o que falamos é relativa nas seis dos mandamentos de Deus; os primeiros quatro
mandamentos no entanto dizer-nos como Deus ordena que nós adoramos. Você vê, trazer-se igual a moralidade
de Deus, apesar de boa, não justifica você em Deus. Você também deve dar adoração a Deus não como você
achar conveniente mas como comandos. É por esta razão que Deus nos deram os primeiros quatro
mandamentos no início e não no final dos dez mandamentos. Você pode ser igual a Deus em sua moralidade,
mas se você não dar adoração a Deus como ele comandos então você ficar aquém mostrando seu amor por
Deus.

A adoração é dar respeito
Foi uma das primeiras perguntas que eu pedi a Deus, "Quanto você quer para me adorar-te?" Sua
resposta me veio durante um período de tempo e envolve mais do que apenas uma resposta simples. Uma coisa
que me ajudou a entender foi quando eu olhei para a definição da palavra "adoração". A palavra "adoração", é
definida como: adoração, amor, reverência, respeito, devoção e veneração. No caso de você ter
prestado atenção, esta definição é muito semelhante, como é a definição para a palavra "Deus Fearing." A
palavra "veneração" é definido como: um sentimento de temor ou respeito, reverência. Portanto, para
adorar a Deus é dar seu respeito a Deus, o que você faz quando você adorá-lo como os quatro primeiros
mandamentos que diz. Para uma discussão detalhada sobre estes quatro mandamentos, vá para lições 2 e 3 desta
página web. A seguir está um resumo desses primeiros quatro mandamentos:
Tu não terás nenhum outro Deus além de mim.
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo.

Uma coisa para tomar nota de aqui, no entanto, para ajudá-lo a entender o que Paul está falando. Quando
os judeus refutou a Jesus e então o crucificaram, a aliança que tinham com Deus tornou-se vazio e validade, e
em seu lugar, Deus deu aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus uma nova aliança, ao contrário de o que
ele tinha com os pais .

A nova aliança
Para encontrar a falha com eles, ele diz, "Eis que vêm os dias," diz o senhor: "quando vou fazer uma
nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá:" Hebreus 8:8
"E não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia quando os tomei pela mão para levá-los da terra
do Egito; Porque eles continuaram não em meu convênio, e considerei-los não,"diz o senhor. Hebreus 8:9
"Porque"esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o senhor; "Colocarei
minhas leis em sua mente e escrevê-los em seus corações: Eu serei um Deus para eles e eles serão para mim
um povo:" Hebreus 08:10
Que Paul está falando é a lei, no que tange a circuncisão de todos os homens e como isso não se aplica
aos gentios que vêm para a fé em Jesus e não pelos estatutos e ordenanças escritas por Moses. Em outras
palavras, os gentios, de sua época, não tinha o benefício do mestre da escola, como fizeram os judeus, mas veio
para a fé os ensinamentos de Jesus, apesar de sua ignorância das leis. É isto que é o contexto, para determinar o
que Paul está dizendo quando ele escreve;
Mas, se vós ser conduzidos do espírito, não estais sob a lei. Gálatas 05:18
Os gentios não sabia os dez mandamentos ou a outra das leis de Deus, ainda quando eles eram pregavam
os ensinamentos de Jesus, eles foram convertidos para a verdade, como falado por Jesus. Nos gentios vieram à
fé de crença e não do conhecimento da lei.
Para ser da fé, que é acreditar na palavra de Deus, Jesus, não significa que eles são salvos pela graça de
Cristo, só que eles são "Justified" é a expectativa da salvação. Você ainda tem que manter-se de pecado. Como
tenho tentado trazer à luz, Jesus pregou a isto, é por isso que seus ensinamentos têm fundamento lá como os dez
mandamentos.
Apesar de todo o esforço de Paul tornar seus escritos compreendidos, ele decidiu reiterar alguns dos dez
mandamentos, a fim de garantir que lá não era nenhuma confusão sobre a necessidade de manter as leis de

Deus, mesmo para aqueles que, na fé, justificam-se na graça de Cristo. Para fazer isso você precisa apenas ler
para a frente no livro de Gálatas para terminar o contexto para o qual Paul está falando.
Agora as palavras da carne são manifestas, que são estas; Adultério, fornicação, impureza, lascívia,
Gálatas 05:19
Idolatria, feitiçaria, ódio, variância, emulações, ira, contenda, seditions, heresias, Gálatas 05:20
Invejando a, assassinatos, embriaguez, revellings e tal como: o que eu te disse antes, como também
disse no tempo passado, aquele que faz tais coisas devem não herdar o Reino de Deus. Gálatas 05:21
Primeiro, no versículo 18 Paul diz que aqueles que estão no espírito não estão sob a lei, mas em seguida
nos versículos 19 a 21 enumera vários pecados, alguns dos quais estão cobertos os dez mandamentos, como
sendo de pecados que irão mantê-lo fora do Reino de Deus. Como eu disse, se você está realmente no espírito,
seria imposable para você se envolver em qualquer dessas coisas, mas Paul dá a listagem para eles fim de
certificar-se que nós entendemos que não é essas leis que ele está dizendo que seremos acima quando estamos
no espírito do senhor.
Eu interpreto isso para dizer que o Paul não está incluindo os dez mandamentos dentro de sua definição
do que constitui as leis que ele está falando do versículo 18, que vai junto com o que têm dito sobre a antiga
aliança e a exigência da circuncisão do prepúcio.
Isto pode ser mostrado em outros dos escritos de Paul. No seguinte Paul está dirigindo estas palavras
para os gentios especificamente.
Portanto lembre-se, que vós sendo em tempo passado gentios na carne, chamados incircuncisão por que
é chamado a circuncisão na carne feita por mãos; Efésios 02:11
Os judeus se refere aos gentios como sendo incircuncisão porque os gentios não têm suas crianças do
sexo masculino circuncidadas. O que é chamado de circuncisão é uma referência aos judeus que estavam
sujeitas a segunda aliança. Feita por mãos, refere-se ao fato de que para circuncidar o prepúcio de uma criança,
deve ser feito pela mão do homem.
Que naquele tempo fostes sem Cristo, sendo estrangeiros da comunidade de Israel e estranhos de
convênios da promessa, tendo sem esperança e sem Deus no mundo: Efésios 02:12
Antes do primeiro advento de Cristo, os gentios estavam alien da Comunidade da nação de Israel.
Estavam lá fora os laços da aliança entre os filhos de Jacó e Deus. Devido a esta alienação, os gentios não

tinham esperança de vida eterna, ou a entrada no céu. Deus não reconheceu os gentios como sendo uma parte de
seus filhos; Portanto, eles estavam em um mundo sem Deus.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que às vezes eram longe são feitos perto pelo sangue de Cristo. Efésios
02:13
Devido os ensinamentos de Jesus e a crença de que os convertidos para a verdadeira adoração do Deus
da criação, os gentios foram feitos perto de Deus, e assim tornou-se filhos de Deus. A palavra "Quase" é
definido como: próximos em lugar ou tempo. Os que foram convertidos gentios tornou-se perto de Deus.
Para ele é a nossa paz, o que isso fez os dois um, e tem quebrado a parede intermediária de partição
entre nós; Efésios 02:14
Através de ensinamentos de Jesus, os gentios e os israelitas se tornou um em fé e adoração a Deus. Eu
usei a palavra "Israelita" aqui e não judeu de propósito. Apenas um punhado de judeus também eram israelitas
como eu ter definido a palavra, mas todos os que são seguidores dos ensinamentos de Jesus são israelitas.
Tendo abolido em sua carne a inimizade, mesmo a lei dos mandamentos contidos em ordenanças; para
tornar-se em si mesmo de twain um novo homem, assim fazendo a paz; Efésios 02:15
Tomou nota do que Paul está dizendo aqui? Ele qualifica que leis que ele está falando de referindo-se a
eles como, mesmo a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. O fato de que ele usa o qualificador
palavra ordenanças mostra que ele não está se referindo as leis de Deus, escrito em pedra, mas para as
ordenanças do Moses.
Para entender o que Paul está se referindo quando ele diz, mandamentos continham em ordenanças,
você precisa ver o que Jesus disse:
E ele disse-lhes: "o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do
homem é senhor também do sábado." Mark 02:27-28
Os anciões do templo, durante muitas gerações, estabeleceu regras sob as quais um judeu deve respeitar
durante as horas do sábado. Estas regras foram árduas com penalidades severas. Os dois versículos acima, Jesus
sobre lances estas regras, que nunca tinha sido estabelecido por Deus, mas eram mais da hipocrisia que o templo
tinha caído sob.

Filhos do homem
Tome nota: Jesus nos diz que o filho do homem é senhor do sábado. Jesus se refere a mesmo como
o filho do homem, por uma razão. Jesus nasceu de uma mulher, em carne e osso, como é tudo do homem.
Referindo-se a mesmo como o filho do homem, ele está indicando que ele é tanto um homem como ele é de
Deus. Em suma, Jesus está nos dizendo, que ele é um de nós. Em toda a história do mundo e da existência do
homem sobre a terra, nenhum outro Deus deu sugestão de que o homem era igual a eles? Não, eles não têm. Os
deuses pagãos foram sempre superiores aos homens, e homem era seu escravo na obediência. Deus, Jesus está
nos dizendo que podemos alcançar igualdade com ele, em nosso caráter moral, se dermos só adoração,
(respeito), para ele, abraçando a sua moralidade e tornando nossa moralidade.

Duas pessoas uma fé
E que ele poderia conciliar ambos a Deus em um só corpo pela Cruz, tendo morto a inimizade desse
modo: Efésios 02:16
Esta é uma referência para os gentios, que não são os descendentes de sangue de Jacob e os judeus que
estavam. Nestes versos Paul está falando aos gentios, e explicar como não tendo vivido sob os convênios
promete eles pode entrar a fé pelo sangue de Jesus. A coisa que eu queria salientar aqui que coloca o contexto
sobre sua discussão com os judeus-cristãos pode ser encontrada em:
Tendo abolido em sua carne a inimizade, mesmo a lei dos mandamentos contidos em ordenanças;
Efésios 02:15
Se você ler este versículo superficialmente, você pode ignorar o que Paul está realmente dizendo. Paul
está nos dizendo que Jesus aboliu a "lei dos mandamentos contidos em ordenanças". Paul não é dizer que os
dez mandamentos, mas incluiu um qualificador, identificando assim que mandamentos que ele está falando de,
que são aqueles que são escritas pela mão do homem, (Moses).
Se você colocar isso em contexto com o fato de que eu mostrei que existem dois conjuntos de leis e
aqueles que são escritas pela mão de Moses, são referidos por Deus como "Ordenanças", dando assim a
instrução que as leis que Jesus cumpriu ou abolido, onde alguns das "Ordenanças", de Moses e não o "leis de
Deus " quais são os dez mandamentos.

O processo de conversão
Isso nos traz de volta a que Paul quer dizer quando ele se refere àqueles que "Andar no espírito."
Há perguntas que precisam ser perguntado;
1 / o que significa estar "no"espírito?
2 / se você pensa que sabe o que significa andar no espírito, pode dizer honestamente que você é
"no"espírito?
3 / que processo você tem que usar, para ir de uma pessoa que é um pecador, ou em oposição às leis de
Deus, de quem é o espírito com Deus.
Como tenho mostrado no presente estudo bíblico, parte de ser no espírito significa ser um com Deus.
Isto é conseguido quando você reinventar a mesmo, de uma pessoa que é um pecador, ou em desobediência ao
mandamentos de Deus, em quem não só mantém as leis de Deus, mas quem as tem escrito em cima de seus
corações e, portanto, são renascidos para o mesmo tipo de personalidade e o caráter que Deus tem.
Paul disse que aqueles que andam no espírito não estão sujeitos à lei, mas em seguida ele relaciona
algumas dessas coisas que são pecados cobertos pelos dez mandamentos e depois diz-nos, aqueles que se
dedicam a estas coisas pecaminosas não herdará o Reino de Deus, mesmo que sejam, caso contrário, no espírito.
Se você está no espírito e ter a moralidade que defende os mandamentos de Deus, então, Paul está certo,
que você já não está sujeito à lei, porque os mandamentos de Deus deixa de ser leis para você, eles se tornaram
uma parte de quem você é, e você não mais pode quebrar essas leis, do que você pode parar de respirar e viver.
Estar no espírito, significa ter feito a moral de Deus a sua própria, assim, trazendo para a unidade com Deus.
Pense nisso como este: você conhece alguém que professa a acreditar que Jesus é o filho de Deus ou que
Jesus é Deus em carne e osso de um homem, mas ao mesmo tempo você sabe essa pessoa como sendo um
mentiroso, um ladrão ou um fornicador; Como pode essa pessoa acreditar verdadeiramente se eles ainda se
envolvem em atos pecaminosos. Você não é da fé em Cristo, se você apenas acreditar; Você também deve ter a
mesma moralidade de Deus verdadeiramente ser um com Deus.

Os dez mandamentos não são importantes?
Aqui está o meu problema com o pensamento de que este então reduz os dez mandamentos de
insignificância. O fato de você ter as leis de Deus gravado no teu coração me diz que eles têm muito mais
importância para você. Só por saber e mantê-los você pode ter-lhes imprimiu em seu coração e fez uma parte de
você, se você primeiro não sabia o que eram como você poderia injetá-los no teu coração?
Mas, se vós ser conduzidos do espírito, não estais sob a lei. Gálatas 05:18

Pecados contra Deus
Se você ler apenas este versículo e deixá-lo fora do contexto, então você vai pensar que Paul está
dizendo que os Santos de Deus não estão sujeitos à lei de Deus. Para colocar isso em contexto, que você deve
continuar lendo o que Paul tem acrescentado a este versículo.
Agora as obras da carne são manifestas, que são estas; Adultério, fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, ódio, variância, emulações, ira, contenda, seditions, heresias, do Envying, assassinatos,
embriaguez, revellings e tal como: o que eu te disse antes, como também disse no tempo passado, que os que
fazem tais coisas não herdarão o Reino de Deus. Gálatas 05:19-21
A seguir, apresento a definição de cada uma dessas coisas listadas por Paul como aqueles que irá mantêlo do Reino de Deus.
Adultério: uma relação sexual voluntária entre uma pessoa casada e alguém que não seja
seu cônjuge. Isto é coberto sob os dez mandamentos.
Fornicação: uma relação sexual entre dois adultos que não estão casados um com o
outro. Isto é coberto sob os dez mandamentos.
Impureza: pecaminosos, especialmente envolvendo ou culpado de cometer um pecado
sexual. Isto é coberto sob os dez mandamentos.
Lascívia: mostrando um desejo de, ou indecorosa interesse, sexo, provocando luxúria.
Isto é coberto sob os dez mandamentos.
Idolatria: a adoração de ídolos ou falsos deuses. Isto é coberto sob os dez mandamentos.
Bruxaria: encanto sedutor ou sedutor ou influência, de natureza sexual. Isto é coberto
sob os dez mandamentos.

Ódio: um sentimento de intensa hostilidade para com alguém ou alguma coisa. Isto é
coberto sob os dez mandamentos.
Variação: a dispensação de ignorar uma regra ou lei de Deus. Isto é coberto sob os dez
mandamentos.
Emulações: para tentar igualar ou superar alguém ou algo que é bem sucedido ou
admirado.
Ira: raiva forte, frequentemente com um desejo de vingança. Isto é coberto sob os dez
mandamentos.
Strife: amargo e por vezes violento conflito, luta ou rivalidade.
Seditions: ações ou palavras destinados a provocar ou incitar a rebelião contra a
autoridade do governo.
Heresias: uma opinião ou crença que contradiz estabeleceu o ensino religioso,
especialmente um que oficialmente é condenado por uma autoridade religiosa. Neste contexto
refere-se aos mandamentos e ordenanças de Deus.
Do invejando: a ressentido ou infeliz sensação de querer de outro sucesso, boa sorte,
qualidades ou posses. Isto é coberto sob os dez mandamentos.
Assassinatos: o crime de matar outra pessoa deliberadamente e não em legítima defesa
ou com qualquer outra circunstância atenuante reconhecida por lei. Isto é coberto sob os dez
mandamentos.
Embriaguez: envolvendo álcool em excesso, ou ocorrendo enquanto pessoas tiveram
demasiado álcool.
Revellings: para ter um momento agradável na companhia de outros, especialmente em uma
festa.
Em todos os itens acima, a maioria são abrangidos pelos dez mandamentos. Isso me diz que Paul
considera os dez mandamentos, a Fundação de qualquer adoração verdadeira e correta de Deus. Também vejo
isso como Paul pressionando o ponto que a fé nos dá justificação na expectativa de salvação, mas devemos
também estar livres de pecado, mais nós nunca herdarão o Reino de Deus. A maneira de evitar o pecado é saber
o que constitui o pecado, como definido por Deus, e que se encontra nos dez mandamentos e os ensinamentos
de Jesus Cristo. Para trazer este ponto, Paul adiciona o seguinte.

O caminho de Deus
Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fé, mansidão,
Temperança: contra estas, não há nenhuma lei. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Gálatas
05:22-25
Este último verso, 25, diz-me que Paul concorda com o que eu disse. Para andar no espírito, significa
que você não atentem contra os dez mandamentos, e que sua personalidade e a fibra moral de seu caráter
incluem mas não estão limitados a essas coisas listadas em 22 e 23 acima, que naturalmente são aspectos da
moralidade de Deus.

Personalidade de Deus
Os dez mandamentos são um reflexo da personalidade e caráter, é por isso que ele nos deu de Deus-los
como um guia para alcançar esses mesmos traços nós mesmos. Deixe-me colocar uma outra maneira. A fim de
ser no espírito, você primeiro precisa saber o que significa estar no espírito? Uma vez, então sabe o que
significa estar no espírito, pode dizer honestamente que você é no espírito que você mesmo? Qual foi o
processo que você usou no transformando-se de uma pessoa do pecado, para quem anda no espírito?
Em suma, para você estar no espírito, você primeiro deve ter sido um pecador que se arrepende de seus
pecados, então através de um processo de aprendizagem e orientação de Deus, (o mestre da escola) você
alcançar o status de ser no espírito. Ao longo deste processo, você precisava conhecer, estudar e viver os dez
mandamentos, antes que você possivelmente poderia alcançar o status de andar no espírito, o que equivale a
dizer que precisava primeiro os dez mandamentos.
Então, quando Paul diz, mas se vós ser guiados pelo espírito, estais não sob a lei, ele quer dizer que
uma vez que passou por um processo de um pecador àquele de quem anda no espírito e só nessa altura, você
não estão mais sob a lei, porque eles já não são as leis para ser acolhido por você , mas são os aspectos de sua
própria personalidade e caráter.

Gentios convertidos
Tenho certeza que muitos de vocês lendo essas palavras irão contestar dizendo que aqueles dos gentios
nunca soube os dez mandamentos e mesmo assim, foram aceitos por Jesus. Isto é verdade, mas dá a esse

pensamento, por que Jesus aceitou-os. Jesus aceitou a todos que ele encontrou, ou havia algo diferente sobre
aqueles que ele aceitou?
O que se tratava de Jesus que causou os gentios a ser convertido à fé? Foi os ensinamentos de Jesus que
convenceu os gentios, que o que ele falava era verdade. Então o que fez Jesus ensinar, Jesus ensinou a
moralidade de Deus. Os gentios não precisava os dez mandamentos, porque Jesus ensinou sobre esses mesmos
traços de morais, bem como os outros. Mesmo que os gentios não tinham a lei, eles vieram a compreender e
abraçar a moralidade de Deus mesmo.

O processo de renascimento
Depois de entender o que significa estar no espírito, então você tem que passar por um processo de
renascimento, o que Jesus chamou ser renascido, de que é um pecador a um que está no espírito. Este processo
requer um pouco de trabalho e oração de você.
Primeiro: Sei que seus pecados. Para saber de seus pecados, você precisa estar ciente do que constitui
um pecado. Exceto para pecados contra o Espírito Santo, que não é coberto pelos dez mandamentos ou os
ensinamentos de Jesus Cristo, então não é um pecado. Para fazer isso você precisa saber o significado dos
mandamentos de Deus, mas você também deve compreender e saber os ensinamentos de Jesus.
Segundo: Trazer seus pecados para a vanguarda de sua mente. Listando seus pecados como eles são
frescos em sua memória, então quando você pedir a Deus por perdão, você vai tê-los disponíveis para você e,
portanto, pode ser verdadeiramente arrependido deles.
Terceiro: Se arrependam de seus pecados. Para ser capaz de se arrepender, você primeiro tem que
reconhecer a mesmo que na verdade eram pecados, sabendo disso, você precisa estar de coração partido e sinto
muito que alguma vez tivesse feito tais coisas.
Uma coisa sobre os meus pecados, eles não eram apenas contra Deus e seus mandamentos, magoam
aqueles que eu amo, então para mim perceber que essas coisas que eu tinha feito eram pecados, também revelou
apenas que uma pessoa dolorosa eu tinha sido a minha família. Isto tem trazido sobre uma sensação de
vergonha que nunca senti antes. Uma vez eu tinha trazido de volta por todos os meus pecados e tornou-se
envergonhado de mim mesmo, então estava eu verdadeiramente preparado para se arrepender ou se arrepender
de meus pecados.

Quarta: Ore a Deus por perdão. Para que você saiba, Deus podem perdoá-la imediatamente, mas você
não pode nunca saber com certeza a menos que você então continuar com o processo de andar no espírito de
Deus. Uma vez que você se arrependeu de seus pecados e pediu perdão a Deus, seu trabalho está apenas
começando. A partir daí e para o resto da sua vida, você deve andar no espírito, nunca vacilante desde o
renascimento moral que você passou.
Quinto: Como uma exibição simbólica de seu arrependimento e seu renascimento em uma nova vida
livre do pecado, ser batizado em água. Ainda tenho que fazer isso, porque eu ainda tenho que encontrar alguém
que aceita a palavra de Deus como verdade e, por conseguinte, rejeita as tradições que estão em oposição à
palavra de Deus. Estou disposto a ser batizado por um ministro ordenado que prega o falso evangelho de
Satanás. Significa que estou com falta de fé, acho que não, o batismo de água é simbólico, e então, quando você
escrever a palavra de Deus em seu coração, você não precisa de um simbolismo para você, portanto, são
batizados pelo Espírito Santo, essa falha?

Lembre-se: do Espírito Santo é o palavra de Deus vivo, então se você escrever a palavra de Deus
em seu coração, você está recebendo o Espírito Santo.

Para recapitular
O espírito do senhor tem duas partes:
1. tomando o tempo e esforço (trabalho) para ir de uma pessoa do pecado, para uma pessoa que abraça a
moralidade de Deus e faz a moralidade de Deus sua moralidade.
2. dando a adoração a Deus tem ele delineou nos quatro primeiros dos dez mandamentos.
Neste momento na leitura dessas lições, você colocou um pé sobre o caminho da justiça, a partir deste
momento para o resto da sua vida; Você precisa se esforçar para manter-se neste caminho. Não será fácil e você
pode tropeçar e cair, muitas vezes, mas, mantendo e sabendo que os dez mandamentos, bem como os
ensinamentos de Jesus, e em seguida levá-los para seu coração, e amando o que eles representam, você
encontrará o caminho menos difícil.

Lembre-se: por tudo isso, para manter-se em comunicação com Deus, orar a ele, pergunte para sua
orientação e então ouça para ele falar com você. Quando ele diz que você faça isso ou vai por ali, você deve
seguir para onde ele leva, mais você vai escorregar o caminho. Uma maneira comum como Deus fala conosco é

através de nossa consciência sub. Aqui você saberá o que é errado e o que é certo. Permitir que sua consciência
(a voz de Deus) para levar o seu caminho e você vai ficar justos aos olhos do senhor.

Jesus é o caminho
Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida: nenhum homem chega ao pai, senão por mim."
John 14:6
O que Jesus está dizendo é que se você verdadeiramente deseja percorrer o caminho da retidão, você
deve tomar a direção e instrução somente de Deus, Jesus. Se você olhar para os outros como um ministro
ordenado, sem verificar então com Deus, Jesus, que o Ministro está correto e, em seguida, você pode ser
desviado. Satanás é ao redor de nós; apenas no estudo diligente da Bíblia e oração você pode ter certeza de
encontrar a verdade de Deus.
Lembre-se que o que Deus disse.
"Eu amo quem me ama, e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me." Provérbios
08:17
"Trabalho duro" e a aquisição de conhecimento é o caminho para encontrar Deus.

