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"State et nolite iterum iugo Christi, per quem fecit nos, et nolite iterum jugo
servitutis contineri potest." Galatians V; I
Liber in Christo? Hoc illud est quod nos sumus. Liberos viros et mulieres,
pueri atque puellae. Theme tanta libertas est scriptor scripta sunt in Paulo.
Antea in epistolam ad Galatas, cum scribit: "Et hoc accidit propter
subintroductos falsos fratres, in (qui venit in furtim subintroierunt explorare
libertatem nostram quam habemus et in Christo Jesu: qui non ut nos in
servitutem redigerent)". (Epistula ad Galatas II, IV). Quid de Paulo fuit?
Membra unius gentis Iudaeorum coetus Hierusalem decreverunt audiverat
de doctrina Pauli, quod de Hebraeis et Paganis solum autem absit gloriari
iam non habet. Quoque servare legem Mosi amplius. Hoc aegre paterentur
tot cui frustra. Complures in ipsis abierunt ad Antiochiam. Docti Graeci
quidam ex Iudaeis et Christianis "Nisi circumcidamini secundum morem
Mosi non potestis salvi fieri". (Actus Apostolorum XV: I) Paulus exivit de
Hierusalem in Babylonem et posuit recordum recta Iudaeorum.
Paulus intellexit quod esset servus est peccati. Populus autem sciens
omnia sunt unicum posse mortui sunt in peccatis, et ambulaverunt per
vias mundi princeps, et regnum caeli. Nisi quia cognoverat morem
sequuntur voluntates carnis et cogitationum et concupiscentia. (Epistula II,
1-3) Quod suus 'naturalis' sunt via. Sciebant etiam, quod Christus in
Paulum et homines liberati autem a peccato servi facti estis iustitiae.
(Romans 6:18) Pauli intellexerunt, quod scilicet Deus salutis nobis: "hoc
est, qui pro libertate Christus nos liberavit." (VUL)
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Nolo enim Deus nos esse servos ut iam peccare. Illic 'non opus est. Nos
liberi sumus? Quare liberum libertum inopia curre in vincla gutturi tenuit
eum Quare? Quis non facit sensum. Sed quod suus non prorsus quod
Christiani per orbem terrarum quotidie. Posuerunt se uenisse. Quam?
Credentes autem satanas et per falsa in mundum. Nimis multi sunt
Christiani credant Deo, quia non satis est, ut hoc non suﬃcit ad Deum, ut
placatus sit eis Dominus Deus non est nisi quaedam religionis faciunt
sunt qui sint Christiani, magis quam ea, quæ Dominus Deus judicas eos, si
non facitis quae dico ceteris christianis eas facere. Sicut Paulus scripsit:
"Vos cucurrit bene. Quis vos impedivit veritati non obedire? Persuasio hæc
non est ex eo qui vocat vos notcome ". (Epistula ad Galatas V, 7-8)
Jesus dixit discipulis suis:
"Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei estis. Et cognoscetis
veritatem, et veritas liberabit vos ". Ioannes VIII, 31-32
Et erant discipuli liberos tenentes in compage et ad Christi doctrinam
servet. Magis scirent postea se spiritu Dei cum fiducia. Hodie possunt
intra compage ex Dei amore ac gratia. Non enim accepi a «omni
benedictione spiritali« quoniam Ipse est in nobis, et nos sumus in Christo,
non autem propter quid feceris. Problematum introibit christianorum
animas posuerunt se lege. Non posuit nos Deus in legis. Ut non ipsi nos.
Paulus ad Galatas ad rem Christianum iuuandam
"Immo ego Paulus dico vobis: quoniam si circumcidamini, Christus vobis
nihil proderit. Testificor autem rursus omni homini circumcidenti se
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quoniam debitor est universae legis faciendae. Et facti sunt Christi alieni
recesserunt a te et errare eos in lege justificamini: quae ex fide spem
iustitiae ". Galatians V, 2. IV
Gratia vobis, liberum est circa amor et gaudium. Lex de servitute culpae
metus.
Et percutietis omnem diem Christi sentire culpae mendacia pro mundi vita
dolor alii Christiani. At quod Paulus scripsit:
«Est ergo nunc damnationis est his qui sunt in Christo Jesu: qui non
secundum carnem ambulamus sed secundum Spiritum. Lex enim Spiritus
vitae in Christo Iesu liberavit me a lege peccati et mortis. " Romanos VIII:
1-2
«Dominus autem Spiritus est: et ubi spiritus Domini est, ibi libertas. Nos
vero omnes revelata facie gloriam Domini speculantes in visione, in
eandem imaginem transformamur a claritate in claritatem, tamquam a
Domini Spiritu. " III II ad Corinthios: 17-18
Convincuntur etiam usque multorum christianorum accedere possunt nisi
per Deum maxime doctrinam, ministerium: denominationem seu
congregatione. Ut 'non est quod esse "in Christo". Paulus scripsit:
"... in quo habemus fiduciam, et accessum in confidentia per fidem ejus."
Ephesians 3:12
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Quem vocavit nos Deus in vita sancte vivere. Verum. Deum creatus est
nobis in Christo Jesu in operibus bonis. Iterum, verum est. Quaestio ante
nos est quod haec non est ad preparationem cordis. Timendum est
iniquitas Id est ad obedientiam legis? Aut amat, et factum est illis gratia?
Non est responsum Dei gratia est? Sic, suus amor et gratia, quod Deus
ratione Nos moveri. Quia Deus noster, quem colimus potest non esse
quod habemus. Non intelligitis quid est illud esse "in" Christi. Omni
Christiano ut participes Pauli passio in hac materia.
Libertas a servitute
Deus ipsum liberet (liberet) omnes filios eius ab omnibus gratia spiritualis
captivitatis. Vere liberi sumus in Christo Jesu! Ita, cum nostra libertas Quid
ergo faciemus?
"Nam vos, fratres, in libertatem vocati sunt; tantum ne libertatem in
occasionem detis carnis sed per caritatem servite invicem. " Galatians
5:13
Primum est sciendum quod nos sumus? Secundo, oportet nos intelligere,
cur sis liber. Deus fecit nos. Quod factum est. Suo iussu gratia iam non
sumus sub pedagogo vel potentia legis et peccati. Nos iam in potestate et
virtute et gratia. Cum Deus vult nos in partem liberum Malis nostris
indulgentes peccatum naturae? No! Deo pro nobis directionem
directionem est serviendi aliis in caritate. Et pendebant ex operibus legis
sunt christiani, Paulus admonebat,
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'Omnis enim lex in uno sermone impleta est, et in hoc: Diliges proximum
tuum tamquam te ipsum. "Galatians 5:14
Quod accidit in aliis christianis posse ministrare, qui adepto suspenditur,
peccat, legem et vetera cumulare delicta? Mutuo destruunt. Paulus
scripsit:
'Quod si invicem mordetis et devoratis, videte, ne ab invicem
consumamini sit vobis!' Galatians 5:15
Si youve 'been a Christianis vel iustus paucis abhinc annis, et vidi hæc.
Christianis singulis eﬀossis avidosque leones similia. Quare? Ut iure
suspensus et quod in peccatum. Ducit culpae orci ira, invidia, odium
denique. Sed e Christi et Ecclesiae, ut respirare pieces est perire quam
vivere. Satanas proposita, fecit Deus per proprium populo. Et suus 'usque
ad Galatas fecit satanas facitis illud hodie fecit. Cum ergo dicemus lex
peccatum est sapiens et vide quid est hoc? Hoc est maximum divisorem
in Ecclesia. Est enim servat nos quin Deo et inter se invicem.
Amor, dantur gratis a vita vixit, libera est finis Sancti. Quod est essentia
GraceLife "servire invicem in caritate." Est enim Spiritus Dei in nobis erit
quando aperire nosmetipsos ad omnem libertatem, et dedit nobis.
"At fructus autem Spiritus est caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas,
bonitas, fides, mansuetudo, continentia, castitas. Modestia continentia
adversus huiusmodi non est lex. " V ad Galatas: 22-23
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Nullus poterit resistere contra realis est Spiritus Dei opus! Quod verum est
et honestus. Verum est. Spes est virtus. Hoc est quod facit diu diﬀerence
in mundum. Liberum spirituale est in amore sumus exercens Spiritus Patris
"aliud sitas, 'non' auto-sitas." Per hoc negare mihi non vult, et nos ipsi
denegrate. Nos diligamus optime poterant ad bella procedere, cum ipsi
aliis in caritate. Ex corde et ex amore sui, ut magni aestimavimus Nos enim
sumus in Christo non possumus pervenire ad mundum repleti sunt qui non
amant Deum: ipsae vel aliis. Habent aliquid speciale in ipso sumus eis, et
scientia atque usus gratia Dei. Quod cum optimum donum nobis
participes sumus repleti, et redundantiam Spiritu Dei nostri
necessitudinem cum pomorum fructibus cypri cum illo vivamus.
Liberum spirituale est ex parte nostra exercens ex vultus pro aliis. Paulus
ad Corinthios dicit ei: "Cave, tamen, quod libertas non vestra oﬀendiculum
fiat exercitatio ad infirma". (VUL) Quod si vere diligit aliquem, et non
faciatis ea quæ non scandalizemus eos, et lapsum. Et generaturum nee
habentem propositum non tentant Id factum ad impediendam
necessitudinem cum Deo. Aliudque nobis recta sibi et aliis. Si vere diligit
alii, ministerium erit facillimum. Hoc est non facere bonum certamen pro
populo hoc diligunt. Christum, "in" aliis in modo nos amare non potest
repetere. Res est potius supernaturalis, quia facultatem supernaturale
Christus in nobis per alios amandi nobis.
Quod si vivere in mundo est tribulatio magna. Is perdite indiget ut audiam
a Deo. Quid enim factum est? Ostenderet hominibus christiani orbis amor
habent ad invicem. Id est in quo incipit. Quod sit verus Deus et mundus
est, quaeritis. Nos se nosse Deum, et custodiet aut si quid est in mundum.

Ut in Christum?

8 of 9

Quid ergo dicemus quod vera cum mundi mordetis, et comeditis invicem?
Quid nos sumus sordida missis crudelem spiritualia membra nostra
familia? Verum contra salutis nuntium mittit.
Dixit dominus noster, ut tam in hominibus et ambulavit Docebat autem
discipulos suos, et ex significatione sequentibus se dixit:
«Honora patrem tuum et matrem tuam, et diliges proximum tuum sicut te
ipsum." Matthew 19:19
"Et secundum autem simile est huic diliges proximum tuum tamquam te
ipsum." Matthew 22:39
'Ante diem festum Paschæ, sciens Iesus quia venit eius hora ut transeat
ex hoc mundo ad Patrem: cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem
dilexit eos. " John XIII, I
«Mandatum novum do vobis: ut diligatis invicem: sicut et ego dilexi vos ut
et vos diligatis invicem. Per hoc cognoscent omnes quia discipuli mei
estis, si dilectionem habueritis ad invicem ". John XIII: 34-35
"Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. Maiorem
hac caritatem nemo habet, quam ut animam suam quis ponat pro amicis
suis ". John XV: 12-13
"Haec mando vobis, ut diligatis invicem." John 15:17
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"Ego in illis et Tu in Me; ut sint consummati in unum: et cognoscat mundus
quia tu me misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti. " John 17:23
Aliquam in libero Dei, ora pro nobis ut gratis data est nobis, et inde quod
liberum se vertere ad invicem. Deus vult nos diligunt, ut et nos in Christo
fratribus et sororibus una serve in animo amorem. Benedicat te Dominus
ut ipsa unitas, et Deum Patrem, qui misit Deus in mundum, sciat quod
amor et gratia Filius Dei est Evangelio.
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