Урок 11
Розуміння "вище закону"
У дусі Господнього
Але якщо ye поводу Духа, ви не під законом. До галатів 5:18
Практично кожен християнин я говорив з хто думає, що Десять заповідей є застарілими і вважає,
що це правильний дотримуватися суботу в перший день тижня, (неділя), замість того, щоб, сьомий день
тижня (субота), вказує на цей вірш, як перевірка, що християни, як вони вже не відповідно до закону, що
якимось чином означає, що вони залишили вибрати які день тижня, що вони хочуть, щоб поклонятися
Богу. Це брехня сатани.

Непрощенним гріхом
Сатана любить прийняти істину і, взявши його з контексту, або за deemphasizing слова або фрази,
що істина, тим самим змінюється зміст що було сказано і тим самим перетворюючи правду в брехня.
Тринадцятого вірша є однієї такої явищем, що сатана використаний правду, сказав Paul і перетворили
його в брехня. Для того, щоб показати вам, брехня, що це, я зруйную вірш на відповідні частини.

Якщо ви поводу
Ключові фрази в цьому вірші, спричинило сатана має бути урізали або ігнорується, коли люди
читають це, "Якщо ви поводу Духа." Якщо у вас ігнорувати або пройти по цій фразі, читаючи цей вірш
собі вірші звучать як Paul говорить нам, що як християни, ми вже не під законом.

Змінивши слово Боже
Єдине, що ви ніколи не повинні зробити, поставити слова в рот Бог. Отже, де в тринадцятого
вірша його використовувати слово християнин, чи показують, що (християн) вони вище закону. Ви

повинні брати до уваги лише ті слова, які насправді написано, то є, ці слова насправді розмовною Бога.
Щоб додати слова, що Бог не говорити причини і віддати означає, що немає значення Бог. Коли це
зроблено навмисно, це гріх проти Святого Духа, який Ісус говорить нам, це непрощенним гріхом.
Тринадцятого вірша каже, "Якщо! Ви вели Духа, і тоді ви не під законом." Як ви можете
бачити, це не сказати, якщо ти християнин, але якщо ви привели Духа .

У дусі Господнього
Питання, таким чином, необхідно запитати: що Paul маю на увазі "під керівництвом Духа?"
Якщо ви вже звернули увагу, у вашому дослідженні Писання Paul, і від цих сторінок із цієї веб-сторінки,
ви будете знати, що Paul є не кажу, що ви більше не підлягають моралі Бога, який є те, що закон надає
ідентичність до. Paul говорить, що, один який знаходиться в дусі, ти не рабом закону. Тому, ви більше
не є рабом закону, тому що, як Святого Бога, ви написали права н
а ваше серце і зробив Господь моралі ваш моралі, тим
самим розміщення себе вище закону, тому що він вже не закон, щоб бути підкорився, але один з
аспектів вашої власної особистості, честь і морального характеру. Саме це визначає, що значить бути
привели Духаі те, що ставить вас вище закону і в той же час не опозиції до закону.

Paul використовує потрібно використовувати
Обмежувачі
Ці слова також місць кваліфікатор, (якщо), на кого це тому, що не під законом. "Учасник" є,
модифікатор, в тому, що вона представляє принаймні
двох можливих варіантів у визначенні щось. У цьому
прикладі обмежувач є, ті, які знаходяться в дусі, або, ті, хто не в дусі.

Ви в дусі Господа?
Звертаюсь до вас, ви вірите, що ви перебуваєте в дусі Господа? Ви навіть знаєте, що значить бути
в дусі? Знаючи, що значить бути в дусі, то говорить нам, хто є вище закону, і якщо ви на самом деле

дух, який потім кваліфікувати вас у розміщенні ви вище закону, або якщо ви не в дусі, то ви не стоять
вище закону.
Це моя особиста думка, що якщо ви не знаєте, що значить бути в дусі, то ви не в дусі, і тому ви
все ще підлягає закону. Я знаю, що значить бути в дусі, і тому що я знаю, я знаю, що я в дусі, він також
сказав мені, що якщо ви не знаєте, що це означає, то ви не можете бути в дусі, бо якщо ви були в дусі, ви
вже знаєте що означає. Paul, сам перевіряє це в наступні вірші.

Віра, визначені
Але поки прийшла віра, тримали ми відповідно до закону, заткнутися приходу віри, що мала
об'явитись. До Галатів 3:23
Я дав дискусії щодо того, що віра в попередніх уроках. По суті, "Віра" є переконанн
я, відданість і залежність в щось або хтось, що більш
е, ніж себе. Коли ви вважаєте, що Ісус є Син Божий або Бога в тілі людини, то ви сказали
повинні вірити в Ісуса. Коли ви вважаєте, що Ісус воскрес із мертвих і живий зараз на небесах, то ви
сказали, повинні вірити в на Воскресіння.
Поки прийшла Віра: Що говорять Paul є, якщо перед тим, як ви знали, що Ісус, перш ніж ви
знали Бога, перш ніж ви вірили, у вас немає віри. Бог Ісус відноситься до таких як бути "вбогі Духом."

Прояв Бога
Ми були під законом: Закон Бога є відображенням Бога про моральність і його особистість. Що є
Закон Божий? Десять заповідей розглядатися як Закону Божого, але по правді кажучи, вони є
абревіатурою з усього, що проявляється у Святій Євангелії Божої, але і це Боже Святого Писання, який
дає нам повне розуміння того, хто є Бог. Бог дав нам закон через Moses, так що не буде ніяких
непорозуміння щодо того, що і не є гріхом. Бог є Everlasting до вічної, Бог був, є і завжди буде, Бога.
Немає ніяких змін в хто він і що він буде в майбутньому, це що особистість і моралі Бог завжди була з
до цієї Всесвіту коли-небудь був. Якщо Бог завжди те ж саме, ніколи не змінюється, то чому ви думаєте
що Бог буде змінюватися вимоги, для яких це святих Божому від одного покоління людини до іншої, які
є? Моральність Бог є кожен біт вимога християни, як він був першим ізраїльтян.

Скорочення
Бог дав Moses абревіатуру хто є Бог, (Десять заповідей), як спосіб Кодифікація, або покласти в
набір правил і положень, що якої він команди, що ми живемо за. Бог є моральним істотою, і як такий він
вимагає, що ми його діти також бути моральних. Закон Бог дає нам письмове розуміння про те, що Бог
знаходить образливим або гріховної. Це Бог дає нам, щоб ми знали заздалегідь, що, який приведе нас
гріхом. Якщо ви знаєте щось зробити це перед Богом, образливим б ви не, якщо ти любиш Бога, потім
привести у виконання не робити ці речі? Якщо ти не знаєш про те, що Бог знаходить наступ, то як ви
можливо знаєте якщо ви займаєтеся у гріх, чи ні?
"Об'явитись ," є ключем до розуміння різниці, хто перебувають праведний закон, і тих, хто
віри, як показали вченню Ісуса. Що Paul є сказати, що перед Ісусом, ми могли б тільки поклоняються
Ісусу Христу як закон диктує, але з вченням Ісуса і його приведення до завершення законів Бога, ми
можемо тепер вступають в віру перед Ісусом, не було можливості. Але ви повинні вступити в вірі, для
вас, щоб бути вище закону, якщо ви не перетворюються на віру, то ви повинні бути предметом законів
Бога.
Перш ніж ми можемо прийти до віри, нам потрібен законодавство, щоб тримати нас
праведниками, поки віру розкривається через Ісуса. Це дає пояснення того, чому лише деякі люди
Старого Завіту, народ Ізраїлю міг тримати законів Бога. Тільки мало хто вірили, що Бог реальні; решти з
них мали немає віри, тому що вони не вірили в Бога Творця, або будь-який з його обіцянок. Якщо ви не
вірите в Божі обітниці, то ви не вірите в слово Боже, ви, отже, не Божої віри.

Бристоль
Тому то закон був виховником нас до Христа, щоб нам виправдатися вірою. До Галатів 3:24
Paul далі пояснює, що закони, вчитель, щоб привести нас до єдність з Богом, що знаючи закони і
зберігши закони, ми потім виправдані через Ісуса через віру.
Бути "один з Богом," повинна бути ж моралі, як те, що у Бо
га є. Якщо ви вперше не знаю, що це таке, не можуть досягти Божого моралі. Закон є вихователем,
що дає нам освіти щодо того, що таке моральної, а що аморально, як це визначено Бога.

Багато християн, що я говорив, є переконання, що буде "Висотою" так само, як бути
"Зберегти", вони не маю на увазі те ж саме тим не менш.

Спасіння, визначені
Бути "Врятованих" означає: зробити можливим для того, щоб б
ути позбавлені від ситуації або діяльність. Слово
"Спасіння" визначається як: кого-то или что-то, що захищає або до
ставляє інший від шкоди, знищення, труднощі або відм
ови або позбавлення від гріхів або наслідки гріха ч
ерез смерть Ісуса Христа на Хресті.

Виправдано визначено
Слово "Висотою" визначається як: мати прийнятної причини для
вжиті заходи, прийнятними або обставинам. Бути
"Висотою" , щоб мати доцільно припустити , що ви будете врятовані, не, що це впевненості спасіння.
Виправдання, щоб мати надію.
Але після того, як віра прийшла, ми більше не під виховником. До Галатів 3:25
Один раз обійняти законів Бога і їх написання, і на наші серця, тоді і тільки тоді перевищують ми
закони, тому що вони є невід'ємною частиною, хто ми є, нашу особистість і наші морального характеру.
Святі Богу вони не є закони необхідних підтримали, але особистий вибір моралі і один з аспектів, які
ми. Заповідей Божих стати частиною, хто ми є і так само, як наше серце б'ється без наші свідомі думки,
так теж є законів Бога частина про те, хто ми є не думати про них.

Розуміння Paul
Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. До Галатів 3:26
Поклавши обсязі що Paul писав у контексті. Весь звіт про до галатів 5:18, повинен бути
введений в контексті що Paul має на увазі, не тільки в цьому один вірші, але все, що він написав про цей

вірш, до і після. Ви можете прочитати книгу Галатів для себе; Нижче наводиться коротка інформація
про його зміст.

До галатів коротко
Книга Галатів має справу з деякі християни, які були перетворені з євреї, які давали скарга, що
язичники, хто стають дедалі християни не захотів і не повинні були бути обрізаний. Під першим заповіт,
що Бог був з Авраама всіх чоловіків були зобов'язані мати свої плоті обрізаний для того, щоб бути
частиною Парафіяни і, отже, сім'ю Божу.
Закон було вжито під питання тут не є одним з десяти заповідей; Це одна з вимог заповіт, що Бог
був з нащадками Авраама. Це аргумент, який робить Paul. Він використовував Петра небажання увійти
в будинок неєвреями, з метою отримання свою точку зору і показуючи Петра помилка у вірі.

Петра помилка
Але коли Петро став іти до Антіохії, я витримував його в обличчя, тому що він повинен бути
звинувачений був. До галатів 2:11
Paul вважати те, що Пітер зробив як на відміну від віри привели до вчення Ісуса, який викликав
цей розкол в рядах євреїв-християн та язичників християн.
Бо перед що деякі прийшли з James, він їв з язичниками: але вони вийшли, він зняв і відокремлені
сам, побоюючись їх, які були обрізані віруючі. До галатів 2:12
Відповідно до закону другий заповіту це було незаконно для єврей вступити в будинку не єврей,
а потім поодинці, щоб сидіти в свої таблиці і поділитися їжу з ними. Бог перешкоджають євреїв від
цього зв'язку з можливістю іудей те, що беруть участь в якийсь язичницький обряд або послуги або
їдять м'яса, яке було пожертвувати в язичницьких релігійні події. Всі з яких є гріхом.
Що Paul говорять, що в першому Peter брати участь перетвореної язичників в своїх будинках і що
Пітер сидіти з язичниками і приєднався до їх харчування. Що Paul намагається зробити відомим є, що
цього закону не звертатися до тих перетвореного поган, бо вони були віру в Ісуса Христа і тому не буде
і не змогли брати участь у язичницьких практик.

Диктує нової або третій Пакті дозволяє для всього людства, всі народи, племена, народів і
язики укладати віру Божу. Тому що ці поган, хоча не євреїв було перетворено на віру через Ісуса і тому
були не більше часу язичницький, але Бога, його допускається, що інший перетворити на віру, Пітер, міг
сидіти за столом із brother в Ісуса.
На перший Петра і зробив, як Ісус зробив і сидів в будинках з тих, кого він виглядав перетворити
на віру в Ісуса, але потім деякі перетвореного євреїв, які все ще утримуються занадто багато помилки
зрешетили митного храм старійшин, заборонив Пітер для цієї діяльності. Пітер вирішили поступливий
тиск у євреями і зупинився, залучення язичників в своїх будинках. Він був такий, що Paul намагався
показати, Петро і інші не було, як Ісус навчав і тому в помилка в церкви Христа.

Обрізання серця
Незважаючи на це, Пітер відсторонився від тих, хто не був обрізаний, коли він був перед ним
євреїв в особі James, який також був апостол Ісуса. James єврей, перетворюються на віру в Ісуса, але має
не прийняв що як перетворити, було ваше серце обрізаний законів Бога, написана на серце своє і тому
не знадобляться символіка плоті, будучи обрізаний.
Це одна з причин, чому я особисто вважаю, що Ісус під назвою Петро Петрос,»малого і
рухомого камінь, легко переміщено або перебувати
під"з немає справжню core віри у вчення Ісуса. Пітер дозволив критику від одного диктувати його
прийняття вчення Ісуса.

Петра зміною напрямку
Пітер не було проблем сідаючи sup з не євреїв, як зробив Ісус, поки James, єврей, взяв питання з
ним робити це. Петро ж зробив це про обличчя і перестав вступу в будинках християнських язичників.
Цей Paul зрозумів, як будучи суперечить вченню Ісуса і зіткнувся Петра до його обличчя з цього
приводу.
Та іншими євреями, які так само dissembled з ним; жахнулися що Варнава також зруйнувалася з
їх удавання хід. До галатів 2:13

Тому, що Пітер повинен був вирвали, так теж був інших християнських євреїв. В результаті інші
перебування правда Старий Заповіт й не конвертуючи над новим заповітом. Новий або третій Пакті
говорить нам, що вже не ми буде потрібно робити обрізання в плоті, але бути обрізані наших сердець .
Це означає, що через Петра рішення вже не увійти до будинку тих, хто не був обрізаний, він був
причиною інших, щоб повернутися в єврейську віру, а не обійняти вченню Ісуса. Єврейську віру, що
відносяться до символіки обрізання в плоті, але віри Ісус відноситься до фактичного обрізання серця.
Коли у вас є закони або моралі Бога, написане на серце своє, то це не є необхідним з нетерпінням
Закону Божого як те, що ви повинні підтримувати, оскільки вона входить до складу яких ти, вони
природного аспект вашої особистості і не закони б послухали. Ось на це, про те, що значить бути
відповідно до закону про те, що Paul дає обговорення. Через помилку Петра євреї були тягнуть назад до
підтримання закону, як вимога послуху, а не як один з аспектів своєї особистості і морального
характеру.

Якщо Пітер зробив тоді чому не вдається
язичників?
Але коли я побачив, що виконували не uprightly істину Євангелія, я промовив Петрові перед всіма
відрікся, "Якщо ти, юдеянин бувши, живеш у спосіб, з язичників а не виконайте євреїв, чому compellest
ти поган, щоб жити як виконайте євреїв?" До галатів 2:14
Paul говорить нам, що він розуміючи трансгресія віри скоєні Петра і інших християнських євреїв,
що він Paul протистоїть Петра до його обличчя в свідок інших. Paul запитує Пітер педалювання, "Якщо
ви живете у вірі і для цього можна прожити своє життя як язичники а не як єврей, який є, хто ви,
то як же тоді може вимагати, що язичники повинні жити своїм життям як євреї, коли ви цього не
зробите?" Все це відноситься до наполяганням євреїв обрізання язичників від своєї плоті, відповідно до
закону першого і другого пактів.
Пітер витягла назад від віри як була вчив Ісус і почав, що вимагають, язичники, які йшли в віру
повинні обрізуватись крайньої плоті. Саме з цієї причини, Paul протистоїть Петро, перш ніж його
впливом привели в цілому розпад правдиву віру як учив Ісуса, і повернення до віри продиктовано
першого і другого пактів.

Не виправдано
Знаючи, що людина виправдовується не на добрі діла закону, але з віри в Ісуса Христа, навіть ми
увірували в Ісуса Христа, щоб нам виправдатися вірою Христа а не діла закону: для діла закону повинен
ніяка людина не вирівняним. До галатів 2:16
Тринадцятого вірша є одним з тих речей, написані Paul, що сатана використовував крутити
навколо так, щоб прийняти істину і перетворити його в брехня. Старий Завіт говорить нам про
визначення того, хто ходить Шляху праведності, саме він хто: живе своїм життям в
рамках параметрів пізнання Бога, в короткі тих, хто вик
онує заповіді Бога. Праведники, щоб бути в законі, виправдання в переконанні про
спасіння, не вимагає знання закону. Але закон як і раніше навчає не грішити, так що вам потрібні
обидва, праведність і віри , ввести вічне життя.
Перше язичників перетворюються на вчення Ісуса не знали попереднього закону, але вони були
перетворені з їх віри, що Ісус був і є Бога в тілі людини. Хоча це правда, якщо ви витратите час, щоб
розглянути питання про все, що Ісус навчав, як я показав в попередніх уроках, ви будете знати, що Ісус
навчав Божого моралі, яка є те, що Десять заповідей є всі близько, тому Ісус навчав закону. Буде
перетворити на віру Христа є знання закону, як учив Ісуса.

Моральність Бога
Шість моральний імператив
Закон, як це вказано за десять заповідей була неповною; Останні шість Десять заповідей виявити
частина того, хто Бога, даючи входженням до шести Божого моральні риси, які включають в себе:
Шануй свого батька та матір,
Не вбивай,
Не чини перелюбу,
Не кради,
Не свідкуй неправдиво,
Ти не будеш побажай.

Ці моральні риси не виявило повне моралі Божому Однак. Ісус приносить завершення богів
моральний імператив з його вчення, які включають в себе:

Ісус вчить моралі
Співчуття,
Шкода,
Прощення,
Щедрість,
Будучи просто,
Чесність,
Будучи без обману,
Не вистачає в поведінці розпусту, (аморальної сексуальної думки) і
Не передані горді актів чи гордості.
Знати Бога, його особистості, його честь і його морального характеру, ви повинні знати всі вище
моральні риси, що Бог має. Там більше до Бога тільки цих, але вони дають хороше розуміння про те,
якою людиною Бога.

Роботи, визначені
Зрозуміти, що Paul говорить у вище віршах, спочатку необхідно зрозуміти, що Paul кошти на
слово "працює", а також те, що значить "з віри в Ісуса Христа."
"Знаючи, що людина виправдовується не на добрі діла закону, але через віру в Ісуса Христа" ,
яка використовується тут слово "працює" відноситься до зусиль і часу, що ви покладете в змінюється
від особи за гріх для одного, який вже не в гріху.
Слово «працює» або (тих, хто робить зусилля) на те, як Бог, підтримуючи та життя вашого
життя, моральність, що є богів. Для досягнення, через ваші справи, Божий моралі забезпечує лише
частину ви повинні зробити, щоб бути в дусі Господа, який є те, що Paul означає, що працює не в усіх
потрібних для виправданий у вірі.

Особисту подорож
Моя подорож, щоб стати послідовником Христа мені довелося пройти через відродження мого
основного моральний кодекс. Я, перш ніж знайшла Ісуса, гріховний людина. Я поняття не мав наскільки
грішний, я був, тому що я був знають про те, як Бог визначає гріха. Справді, я тільки ледве вірив у Бога
й Ісуса, була повна загадка для мене. Це цього Відродження, яку Ісус чекає нас. Ми повинні йти від тих
гріха тим сильна в моральність Бога.

Що таке віра в Ісуса?
Ісус є Бог у плоті людини; тому віра в Ісуса є віра в Бога, мати віру в Бога означає, щоб
поклонятися Богу. Для поклоніння Богові означає дати поклоніння Богу, точно так, як він керує. Це
потім повертає нас до десяти заповідей.

Даючи поклоніння Богу
Поки все, що ми говорили про є відносно останніх шести Заповідей Божих; перші чотири
заповіді проте сказати нам, як Бог команд, що ми поклоняємося йому. Ви бачите, в результаті чого самі
дорівнює моралі Бога, хоча це добре, не виправдати вас в Бога. Ви повинні також надати поклоніння
Богу не як ви знайти зручний але і як він команд. Саме з цієї причини, Бог дав нам перші чотири
заповідей, на початку а не в кінці Десять заповідей. Ви можете бути рівним Богу в ваш моралі, але якщо
ви не дають поклоніння Богові як він команд, то ви виправдовують показуючи свою любов до Бога.

Для поклоніння полягає, щоб дати повагу
Один з найперших запитань, я запитав Бога було: "Що ви хочете для мене, щоб поклонятися
вам?" Його відповідь для мене пройшла протягом певного періоду часу і тягне за собою більше, ніж
просто просту відповідь. Одна річ, яка допомогла мені зрозуміти був, коли я підняв очі визначення
слова "поклоніння." Слово "поклоніння," визначається як: обожнювання, любов, п
овагу, повагу, відданість і шанування. У випадку, якщо ви
звернули увагу, це визначення є дуже схожа, як це визначення на слово "Бог Феарінг." Слово
"шанування" визначається як: відчуття страху або повагу, благог
овінням. Тому щоб поклонятися Богу полягає, щоб дати вашу повагу до Бога, що ви робите, коли

ви поклоніння йому, як перші чотири заповіді розповісти вам. Для ретельного обговорення щодо цих
чотирьох заповідей перейдіть на уроки 2 і 3 цієї сторінки. Нижче наводиться коротка інформація про ці
перші чотири заповідей:
Ти будеш мати інших богів передо мною.
Будеш не роби собі кумира і ніякого зображення.
Ти не візьмеш ім'я Господа Бога твого надаремно.
Пам'ятай день суботній, щоб святити його.
Одна річ, щоб взяти до відома тут, тим не менш, щоб допомогти вам зрозуміти, що Paul має на
увазі. Коли євреї спростував Ісуса а потім розп'яли його, заповіт, що вони з Богом було зроблено
недійсним і зведені до нуля, і його замість Бог дав, хто слідувати вченню Ісуса Нового Заповіту, на
відміну від того, що він мав з їхніх батьків .

Новий Заповіт
Для пошук вина з ними, він говорить: "Ось приходять дні," говорить Господь, "буде створивши
Новий Завіт з дому Ізраїлевого і з будинком Юдиних:" євреїв 8:8
"Не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків в день, коли я взяв їх від руки, щоб
привести їх з єгипетського краю; оскільки "вони продовжували не в свого заповіта, а розцінюємо їх не,
говорить Господь. До євреїв 8:9
«Бо "це заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого після тих днів, говорить Господь. "Я
поклав мій закони в їх головах і писати їх в їхніх серцях: та я буду їм Богом, а вони мені буде людей:"
до євреїв 8:10
Що Paul має на увазі – закон, як вона ставиться до обрізання всіх чоловіків і як це не відноситься
до поган, які приїжджають до віри через Ісуса а не статути і постанови, написані Moses. Іншими
словами, поган, свого часу, не було на користь майстер школи, як зробив євреїв, але прийшли до віри
вченню Ісуса, незважаючи на їх незнання законів. Ось на це, яка є контексті, для визначення, що Paul
говорить, коли він пише;
Але якщо ye поводу Духа, ви не під законом. До галатів 5:18

Поган не знав, десять заповідей, або іншої з Божими законами, але коли вони були проповідував
вчення Ісуса, вони були перетворені в правду, як говорив через Ісуса. У цьому язичників прийшли до
віри від віри а не від знання закону.
Бути віри, що вірити в слово Бога Ісуса, не означає, що вони за зберігаються на благодать
Христа, тільки що вони є "Висотою" полягає в порятунку. Ви все ще повинні тримати себе від гріха.
Як я намагався пролити світло, Ісус проповідував, тому його вчення мають як їхній фонд Десять
заповідей.
Незважаючи на всі Paul, зусилля, щоб зробити його твори, зрозумів він вирішив підтвердити,
деякі з десяти заповідей, таким чином, щоб переконатися, що там був ніякої плутанини щодо
необхідності тримати Божими законами, навіть для тих, що віра є виправданими в благодаті Христа.
Для цього потрібно лише прочитати вперед у книгу Галатів закінчити контексту, на який виступив Paul.
Тепер слова плоті стали відомі кайдани, які в них; Перелюб, перелюб, нечистість, розпусту, до
галатів 5:19
Ідолопоклонство, чаклунства, ненависті, дисперсію, бути, гнів, суперечки, seditions, єресі, до
галатів 5:20
Не завидуймо жіноче, вбивства, пияцтво, revellings й такі, як: до якого я тобі раніше, а також
вам я звістив вчасно повз, що вони що робити такі речі повинні не успадковує Царство Боже. До
галатів 5:21
Перший у вірші 18 Paul каже, що ті, хто в дусі не є законом, а потім у віршах 19 через 21 він
список декількох гріхів, деякі з яких підпадають під Десять заповідей, як гріхи, які будуть тримати вас
від Божого Царства. Як я вже сказав, якщо ви по-справжньому в дусі, це було б imposable для вас, щоб
брати участь в будь-який з цих речей, але Paul дає лістинг їм, таким чином, щоб переконатися, що ми
розуміємо, що це не цих законів, які він говорить, що ми будемо вище, коли ми в дусі Господа.
Інтерпретувати це означає, що Paul не включаючи Десять заповідей в межах його визначення що
являє собою законів, які він говорив з епитафія 18, який йде разом з те, що я говорив про Старого
Заповіту та вимога обрізання в плоті.
Це може бути показана в інших працях Paul. У наступні Paul направляє ці слова на поган
конкретно.

Тому то згадуйте, що перебуваючи в час повз поган у плоті, який іменується необрізання те, що
називається на обрізання в плоті, зроблені від руки; До ефесян 2:11
Євреї відносять до поган, як будучи необрізання , тому що у поган не дітям чоловічого
обрізання. Те, що називають обрізання є посиланням на євреїв, які були за умови другий заповіту.
Зроблено руками, посилається на той факт, що робити обрізання крайньої плоті дитини, це має бути
зроблено за руку людина.
Що на той час ви були без Христа, будучи прибульців з Речі Посполитої Ізраїля і викраденню
пактів обіцянку, необхідності немає надії і без Бога в світі: до ефесян 2:12
До першого пришестя Христа язичники були іноземець від Співдружності народ Ізраїля. Вони
були поза облігації пакт між дітьми Якова і Бог. Через цей відчуження поган не було ніякої надії вічного
життя, або Царство Небесне. Бог не визнає язичників як частину своїх дітей; Таким чином, вони були в
світі без Бога.
Але зараз у Христі Ісусі ви, які іноді були далеко від зробили майже кров'ю Христа. До ефесян
2:13
Через вчення Ісуса та Віра перетворений для справжнього поклоніння Богу створення, язичники
були зроблені майже до Бога, і таким чином стали дітьми Божими. Слово "Близько" визначається як: п
облизу в місце або час. Поган, які були перетворені став недалеко від Бога.
Бо він є мир наш, хто що змушували обох, і хто має розбивці середнього стіни розділ між нами;
До ефесян 2:14
Через вчення Ісуса язичників і ізраїльтяни став один у віру та поклоніння Богу. Я використав
слово "Ізраїльтянин" тут і не єврей за призначенням. Лише невелика кількість євреїв були також
ізраїльтян, як я визначили слово, але всіх, хто послідовники вчення Ісуса ізраїльтян.
Маючи скасовано тілесно ворожість, навіть закон заповідей, що містяться в постановах; для
зробити в собі twain, один нова людина, так укладення миру; До ефесян 2:15
Ви зверніть увагу що Paul говорить, тут? Він визначає те, що закони, він говорив з, посилаючись
на них як, , навіть закон заповідей, що містяться в постановах. Той факт, що він використовує слово
кваліфікатор постанови показує, що він не відноситься до законів Бога, написане в камінь, але в
постановах Moses.

Зрозуміти, що Paul це на увазі, коли він говорить, заповіді, що містяться в постановах, ви
повинні побачити те, що Ісус сказав:
І сказав він до них: "суботи було зроблено для людини а не людина для суботи. Тому син
людський, Господь і Суботі." Марк 2:27-28
Храм старійшин, впродовж багатьох поколінь, встановлені правила, згідно з якою єврей повинні
дотримуватися протягом години суботи. Ці правила були важкий з суворе покарання. У вище віршах з
двох, Ісус над кидків ті правила, які ніколи не був створений Богом, але були більше лицемірство, що
храм впали під.

Сини людини
, Зверніть увагу: Ісус говорить нам, що син людський Господь і Суботі. Ісус називає себе
як син людський для причини. Ісус народився жінки, в плоть і кров, як все, що людина. Маючи на увазі
себе як син людський, він вказує, що він є таким же людиною, як він Бога. Коротше кажучи, Ісус
говорить нам, що він є одним з нас. В історії світу і існування людини на землі будь-які інші Бог дав
припущення, що людина була прирівняних до них? Ні, вони не мають. Язичницьким богам завжди були
кращими для чоловіків і людина була його рабом в послуху. Він Бог говорить нам, що ми можемо
досягти рівність з ним, у наших морального характеру, якщо ми тільки дати поклоніння (пошана), йому,
обнявши його моралі і робить його нашу моральність.

Двоє людей одне вірою
І що він може примирити обидва Богові в одному тілі Хреста, маючи убитий ворожість тим
самим: до ефесян 2:16
Це посилання до поган, які не є нащадками крові Якова та євреїв, які були. В цих віршах Paul
розмовляє з язичників і пояснити, як не проживши під заповіти обіцяє вони можуть привернути віру
кров'ю Ісуса. Те, що я хотів би відзначити тут, що місця контексті його обговорення з християнської
євреї можуть бути знайдені в:
Маючи скасовано тілесно ворожість, навіть закон заповідей, що містяться в постановах; До
ефесян 2:15

Якщо ви читаєте цей вірш поверхнево, може ігнорувати, що Paul дійсно говорив. Paul говорить
нам, що Ісус скасовано "Закон і заповіді, що містяться в постановах." Paul не кажу Десять заповідей,
але включала в кваліфікаційному турнірі, тим самим визначення те, що заповіді, він говорить, які є ті,
які пишуться руками людини, (Moses).
Якщо розташувати це в контекст, з тим, що я показав, що існують два набори законів і ті,
написані від руки Moses, називаються Богом "Повинність", що дає інструкції, що закони те, що Ісус
виконав або скасовано, де деякі з "Повинність," Moses а не "Божих законів " які є Десять заповідей.

Процес перетворення
Це підводить нас назад до що Paul означає, що коли він відноситься до тих, хто "ходіть у дусі.
Є питання, які повинні бути задані;
1 / що значить бути "в"дусі?
2 / Якщо ви думаєте, ви знаєте, що означає ходити в дусі, може вам чесно сказати, що ти "в"дусі?
3 / який процес вам доведеться використовувати, щоб перейти від, хто ми є грішники, або
опозиції до законів Божих до одного, який знаходиться в дусі з Богом.
Як я показав вам в цьому дослідженні Біблії, частина буття в Дусі означає бути єдиним з Богом.
Це досягається, коли ви винаходити себе, з одного, хто ми є грішники, або в непокорі Заповідей Божих,
в один, який не тільки тримає законів Бога, але у кого є їх написані на своїх серцях і тому відроджується
в такий же особистості і характер, як Бог.
Paul заявив, що ті, що ходять у дусі, не підлягають закону, але потім він itemizes деякі з тих
речей, які є гріхи, які охоплюються Десять заповідей а потім розповідає, тих, хто бере участь в цих
гріховних речі не вспадкують Божого Царства, навіть якщо вони в іншому випадку в дусі.
Якщо ви перебуваєте в дусі і моралі, що дотримується Заповідей Божих, то Paul є правильним, ви
вже не відповідно до закону, тому що Заповідей Божих законів, ви перестати, вони стали частиною хто
ви є, і не більш може зламати ці закони, ніж ви можете зупинка дихання і жити. Бути в дусі, означає, що
зробив моралі Бога свій власний, так чого ви в єдність з Богом.
Думайте про нього, як це: ви знаєте, хто сповідує вірити, що Ісус є Син Божий, або те, що Ісус є
Бог в тілі людини, поки в той же час, ви знаєте цю особу як брехун, злодій або блудник; як може ця

людина дійсно вважаю, якщо вони як і раніше беруть участь у гріховної актів. У вас немає віри в
Христа, якщо ви тільки вірити; Ви також повинні мати ж моралі Бог дійсно бути з Богом.

Є дуже важливими Десять заповідей?
Ось моя проблема з думкою, що це те зменшує Десять заповідей з нікчемності. Той факт, що у
вас є законів Бога віддруковані на серце підказує мені, що вони мають дуже багато для вас. Тільки по
знаючи і тримати їх ви можете мати їх віддруковані на ваше серце і зробив частиною вас, якщо ви
спочатку не знали, що вони були як могли б ви вихідні дані їх на серце?
Але якщо ye поводу Духа, ви не під законом. До галатів 5:18

Гріхи проти Бога
Якщо ви читали лише цей вірш і не з контексту то ви будете думати, що Paul говорить, що святих
Бога, не підлягають Закону Божого. Поставити це в контекст слід продовжити читання що Paul додав у
цьому вірші.
Зараз твори плоті стали відомі кайдани, які в них; Перелюб, блуд, нечистість, розпусту,
ідолопоклонство, Чаклунство, ненависті, дисперсію, бути, гнів, суперечки, seditions, єресі, Envying в,
вбивства, пияцтво, revellings і такі, як: до якого я тобі раніше, як я також говорив вам в минулих, що
ті, що робити такі речі не вспадкують Божого Царства. До галатів 5:19-21
Нижче я дати визначення кожного з цих речей, перераховані як тих, які будуть тримати вас від
Божого Царства Paul.
Подружня зрада: добровільного сексуальних відносин мі
ж одруженої людини і хтось Крім дружиною / своїм чол
овіком. Це підпадають під Десять заповідей.
Блуд: є статевий акт між двома повнолітніми, які не
перебувають у шлюбі один до одного. Це підпадають під Десять
заповідей.
Нечистість: грішний, особливо за участю або винним
у скоєнні сексуальним гріхом. Це підпадають під Десять заповідей.

Розпусту: показує бажання, або непристойно інтерес,
секс, провокуючи похоті. Це підпадають під Десять заповідей.
Ідолопоклонство: поклоніння ідолам або помилкові боги.
Це підпадають під Десять заповідей.
Чаклунство: заманливо або спокусливим чарівністю а
бо впливу, сексуальних за природою. Це підпадають під Десять
заповідей.
Ненависті: відчуття ворожість по відношенню до когото или что-то. Це підпадають під Десять заповідей.
Дисперсією: епоха ігнорувати правила або закон Божи
й. Це підпадають під Десять заповідей.
Бути: щоб спробувати дорівнював або перевершува
ти хтось або щось, що є успішним, або захоплення.
Гніву: сильний гнів, часто з бажанням помсти. Це
підпадають під Десять заповідей.
Чвари: гіркого а іноді і насильства конфлікт, борот
ьба або суперництво.
Seditions: дії або слова, призначені для спровокувати
або підбурювання до повстання проти уряду повнов
аження.
Єресі: думку або переконання, що суперечить створ
ена релігійного навчання, особливо та, яка офіційно
засуджена релігійний авторитет. У цьому контексті він відноситься до
заповіді й постанови Бога.
Не завидуймо на: resentful або незадоволені почуття бажаюч
і чужий успіх, щастя, якості або володінь. Це підпадають під
Десять заповідей.
Вбивства: злочин вбивства іншої особи свідомо і не в
цілях самооборони або з будь-яких інших пом'якшуюч
их обставин визнана закону. Це підпадають під Десять заповідей.

Пияцтво: за участю занадто багато алкоголю або що
відбуваються в той час як люди мали занадто багат
о алкоголю.
Revellings: мати приємний час в компанії з іншими, особ
ливо в гостях.
У всіх перерахованих вище, більшість з них покриті Десять заповідей. Це говорить мені, що Paul
вважає Десять заповідей основою в будь-який істинний і правильний поклоніння Богу. Я також
розглядати це як Paul натискання пункту, що Віра дає нам виправдання плану порятунку, але ми також
повинні бути вільні від гріха, інакше ми ніколи не вспадкують Божого Царства. Спосіб уникнути гріха,
щоб знати, що являє собою гріха, як це визначено Бога, і що знаходиться в десяти заповідей і вчення
Ісуса Христа. Привезти додому цієї точки, Paul додає такі дії.

Шлях Божого
Плоди Духа, але любов, радість, мир, довготерпіння, м'якість, добра, Віра, лагідність,
помірність: від таких Існує немає закону. Якщо ми живемо в дусі, ми також ходити в дусі. До галатів
5:22-25
Цей останній куплет-25, каже мені, що Paul погоджується з що я тільки що сказав. Щоб ходити в
дусі, означає, що ви не образити проти десяти заповідей, і що вашої особистості і морального волокна
вашого персонажа включають, але не обмежені ті речі, перераховані в 22 і 23 вище, які звичайно
аспекти моралі Бога.

Божа особистості
Десять заповідей є відображенням Бога особистості і характер, тому він дав нам їх як
керівництво до досягнення тих же рис, самих себе. Дозвольте мені сказати ще один спосіб. Для того,
щоб бути в дусі, спершу слід знати, що означає бути в дусі? Як тільки тоді ви знаєте, що значить бути в
дусі, можу вам чесно сказати, що ти в дусі себе? Яким був процес, використовуваний у перетворенні
себе від людини від гріха, щоб той, хто ходить у дусі?
Коротше кажучи, для вас, щоб бути в дусі, ви спочатку повинні були грішника, який кається
гріхи, потім через процес навчання та вказівки від Бога, (школа майстер) ви домогтися статусу

перебуваючи в дусі. В ході цього процесу вам необхідно знати, вивчати і жити Десять заповідей, перш
ніж ви могли б можливо досягти статус ходити в дусі, що сказати, спочатку необхідно Десять заповідей.
Отже, коли Paul каже, а якщо ви поводу Духа, ви не під законом, він означає, що після того як ви
пройшли через процес від грішник до таких, хто ходить у дусі, тоді і тільки тоді, ви більше не
відповідно до закону, тому що вони більше не є закони підтримали вами , але аспекти вашої власної
особистості і характер.

Поган перетворені
Я впевнений, що ви читаєте ці слова здаватиметься, кажуть, що ті з язичників ніколи не знав
Десять заповідей і так було занесено до Ісуса. Це вірно, але дає цю думку, чому Ісус прийняти їх. Чи
Ісус погодилися всім, що він зіткнувся, чи був там что-то відрізняється тим, що він прийняти?
Що це було про Ісуса, що викликало тих поган, щоб бути перетворені до віри? Це було вчення
Ісуса, який переконав поган, що він говорив був справжній. Що тоді зробив Ісус навчав, Ісус навчив
Божого моралі. Поган не потребували Десять заповідей, тому що Ісус навчав, що стосуються ті ж
моральні риси, а також інші. Так хоча поган не було закону, вони прийшли, щоб зрозуміти і прийняти
моралі Бога так само.

Процесу відродження
Після того, як ви розумієте, що значить бути в дусі, то вам доведеться пройти через процес
Відродження, що Ісус назвав буття відроджується з одним, який є грішником до одного в дусі. Цей
процес вимагає трохи праці та молитві від вас.
Перший: Знати ваші гріхи. Для того, щоб знати ваші гріхи, ви повинні бути інформовані про те,
що є гріхом. За винятком гріхи проти Святого Духа якщо він не охоплені Десять заповідей або вчення
Ісуса Христа, то це не гріх. Для цього потрібно знати значення Заповідей Божих, але ви повинні також
розуміти і знати вченню Ісуса.
Другий: Принесіть ваші гріхи на передньому плані вашої свідомості. Перераховуючи ваших
гріхів, тому що вони свіжі в пам'яті, так коли ви просіть у Бога прощення, ви буде мати їх всі доступні
для вас і тому може бути по-справжньому розкаялися з них.

Третій: Покаятися в своїх гріхах. Для того, щоб покаятися, ви повинні спочатку визнаєте собі що
вони були по суті гріхи, і потім знаючи це, ви повинні бути серце розбите і шкода, що ви коли-небудь
зробили такі речі.
Одна річ про мої гріхи не були просто проти Бога або його заповідей, вони постраждали ті, який
я люблю, так що для мене, щоб зрозуміти, що ці речі, які я зробив були гріхи, також показало, тільки що
шкідливий людина я був до моєї сім'ї. Це призвело до почуття сорому, що я ніколи не відчував раніше.
Після того як я привіз назад вгору всі мої гріхи і стало соромно за себе, потім був я дійсно готові
шкодую або покаятися мої гріхи.
Четвертий: Молити Бога про прощення. Так що ви будете знати, Бог може пробачити вас
відразу, але ви можете не коли-небудь знати точно якщо ви потім продовжити процес Піша прогулянка
Духа Божого. Як тільки ви покаялися ваші гріхи і запитав Бога про прощення, тільки початок вашої
роботи. З цього моменту а також для іншої частини вашого життя, ви повинні ходити в дусі, ніколи не
невизначеним, від моральних Відродження, який пройшов через.
П'ятої: Як символічна показ покаяння і відродження в нове вільне життя гріха, хреститися у
воді. Я ще не зробити це, оскільки я до сих пір знайти тих, хто приймає слово Боже як правда і тому
відкидає традиції, які перебувають в опозиції до слово Боже. Я був не бажає, щоб хреститися від
висвячений міністра, що проповідує помилкових Євангеліє сатани. Ця помилка означає що я не
відповідають віру, я не думаю, хрещення водою є символічним, і таким чином, під час написання слова
Божого на ваше серце не потрібно символізм для вас таким чином хрещених Духом Святим?

Пам'ятайте: Святого Духа є слово про Бога живого, так що якщо ви пишете слово Боже на
серце, ви отримуєте Духа Святого.

Нагадаємо
Перебуваючи в дусі Господа складається з двох частин:
1. знайшли час і зусилля (робота), піти від людини від гріха, до людини, яка охоплює моралі Бога
і дозволяє Божий моралі їх моралі.
2. даючи поклоніння Богу має він намітив в перших чотирьох з десяти заповідей.

На даний момент читати ці уроки, ви розмістили однією ногою на шлях правди, з цього моменту
для іншої частини вашого життя. Ви повинні прагнути, щоб залишатися на цьому шляху. Це не буде
легко і може поїздки і падіння часто, але, зберігаючи і знаючи, десять заповідей, а також вченню Ісуса, і
то шляхом прийняття їх ваше серце і люблячий, що вони означають, ви знайдете шлях менш важким.

Пам'ятайте: через все це, тримати в спілкування з Богом, моліться йому, попросити його
керівництво а потім слухати для нього, щоб говорити з тобою. Коли він розповідає, що робити це чи йти
таким чином, ви повинні слідувати, де він керує, інакше буде вислизнути від шляхів. Один загальний
спосіб, як Бог говорить нам за допомогою нашої sub-conscience. У цьому ви будете знати, що не так і що
таке право. Дозволити вашої совісті (голос Божий) вести свій шлях, і ви будете залишатися праведними
в очах Господа.

Ісус є способом
Ісус промовляє до нього: "я є шлях, правду та життя: ніяка людина cometh unto батько, але
мені." Івана 14:6
Те, що Ісус говорить, є, якщо ви дійсно хочете ходити по шляху праведності, ви повинні
прийняти напрямок і інструкція тільки від Бога-Ісуса. Якщо подивитися іншим таких як висвячений
міністра, без потім перевірка з Богом-Ісус, що міністр правильний, то ви могли б бути в оману. Сатана є
навколо нас; тільки в ретельного вивчення Біблії і молитви можна бути впевнені, щоб знайти Божу
істину.
Пам'ятайте, що Бог сказано.
"Я люблю тих, хто любить мене, і тих, хто шукає мене рано (старанно) знайдуть мене".
Приповісті 8:17
"Труд" та набуття знань є спосіб знайти Бога.

