Lição 23
Liberalismo: O falso profeta
Guerra de Satanás contra a moralidade de
Deus
Eu vejo o liberalismo como a ideologia usada por Satanás em Satã na tentativa para remover moralidade
do Deus da mente do homem. Como tal, liberalismo e seu irmão mais velho socialismo é o falso profeta,
conforme identificado no livro das revelações. No anti-Deus pregação é do Dogma Liberal, tentativas de
Satanás para remover não apenas a adoração a Deus fora da mente do homem, que é a função do anti-Cristo,
mas também para destruir a observância da moralidade do Deus da mente do homem e substituir com o
comportamento imoral de Satanás, a seguir é exemplos de políticas liberais e dogma e sua comparação com a
moralidade de Deus , que dá apoio e prova de minhas afirmações.

Propósito de Satanás
Desde a época de Adão e Eva no jardim do Éden, foi o propósito de Satanás para remover da mente do
homem, tudo que é de Deus e adoraram. Como Satanás continua nessa empreitada, Satanás começou durante os
últimos cem ou mais anos para instilar no consciente do homem, uma religião sem Deus e que a religião é o
liberalismo e seu irmão mais velho é o socialismo. Para melhor demonstrar isso irá mostrar-lhe a progressão das
formas de religiões pagãs ao longo das gerações do homem, e depois vou mostrar como a defesa do socialismo
e do liberalismo estão em oposição direta à moralidade de Deus.

No início
No início do homem sobre a terra, após terem sido expulsos do jardim do Éden, Satanás estabeleceram a
falsos deuses, que assumiram a forma de imagens de escultura moldada pelas mãos de homens. A credulidade
do homem foi revelada por sua aceitação destas figuras e estátuas como deuses deve ser adorado.

Com o primeiro advento de Cristo e Jesus ensinar a verdade de que Deus era tudo sobre e quem é Deus,
bem como as promessas de vida eterna, Satanás estabeleceram a religião falsa, o anti-Cristo como um modo de
combater a verdadeira adoração de Deus que Jesus revelou.
Religião falsa do diabo é baseada em mentiras (falso evangelho) de Satanás, apesar deu ainda serviço de
bordo para Deus e Jesus, no entanto, é vazio de qualquer aceitação de quatro o primeiro dos dez mandamentos;
Ele não conseguiu dar adoração a Deus como Deus ordena. Esta religião falsa, (o Anticristo), no entanto,
abraçar a moralidade de Deus, tal como constam nas seis dos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus.
Nesta mentira, Satanás deram sua falsa religião o olhar ea sensação da verdadeira adoração de Deus, que foi
aceite como tal por um segmento grande das populações humanas desde as 12:00.

Lembre-se: O melhor disse mentiras são aqueles com 90% de verdade e mentiras de 10%. Quando
você deixar de ensinar como dar adoração a Deus, como ordenado por Deus, então a adoração que você dá não
é de Deus mesmo que você prega a moralidade de Deus.

Lip Service para a moralidade de Deus
Mesmo que a Igreja de Roma parece defender a moralidade de Deus, realmente só dá lábio serviço a ele.
Se você é católico, e você cometer um pecado, você só precisa ir a um padre e dar a confissão de seus pecados,
e o padre vai lhe dar a absolvição.
A palavra "absolvição" é definido como: liberação, perdão e a remissão. Pense esse ato de
"absolvição" na mesma luz, como os judeus que deram o sacrifício de animais no templo em suas tentativas de
lavar seus pecados.

O caminho de Deus
a que propósito é a multidão de vossos sacrifícios a mim? Diz o senhor: Eu sou cheio dos holocaustos
de carneiros e da gordura de animais alimentados; e não Delicie o sangue de bois, de cordeiros ou de bodes.
Isaías 01:11
Dou-te o versículo acima, então você vai saber o que Deus tem a dizer sobre o uso de judeus o sacrifício
de animais, em lavar os seus pecados.
Deus está fazendo a pergunta, "com que propósito, você faz esses sacrifícios?" Se você pecar
continuamente, pelo qual você deve sacrificar repetidamente, então para quê faz para lavar seus pecados, se
você está indo só para sair e pecar novamente?

Guarde o mal
Lavar-te, fazer-te limpar; guarde o mal dos seus feitos de diante dos meus olhos, deixam de fazer o mal;
aprender a bem; procurar acórdão reviver os oprimidos, julgar os órfãos, declarar-se para a viúva. Isaías
01:16-17
Deus responde sua própria pergunta com instrução àqueles que daria a adoração verdadeira e correta
com ele. O que Deus está dizendo é que se você está constantemente envolvido em atividades que são
pecadores, então por que deveria ele absolvê-lo de seus pecados, para você não ter aprendido com seus erros,
mas continuam a fazer o mal. Em vez disso, terminam seus maus caminhos e se esforçam para fazer coisas boas
que não exigem que você tenha seus pecados absolvidos.
Se sua igreja lhe diz que você vai ter seus pecados absolvidos, independentemente de quantas vezes
você pecar, então sua igreja não está ensinando-lhe a maneira de Deus, mas a maneira de Satanás. Pecar é a
maneira de Satanás viver a sua vida como é dada na moralidade dos dez mandamentos e que nos foi ensinada
por Jesus, é a maneira de Deus.

Politicamente correto
Não sei se é verdade na Europa, mas nos que Estados Unidos a frase "politicamente correto" entrou em
grande parte de nossa psique social. Eu sou muitas vezes repreendida por outros que eu não sou politicamente
correto, para que lhes agradeço pelo elogio. Para mim soa muito assim que os fascistas e comunistas forçaram
sobre seu povo durante o século XX; obedece o que disseste para fazer, não pense, apenas faça sem questionar.
Liberalismo, como a de seu irmão mais velho socialismo, insiste em que todos devem aderir aos seus
ditames e ideologias. Aqueles que aceitam a ideologia Liberal tem a mentalidade de seguir.

Se você não concorda comigo, então você está errado, e se você diz aos outros que o que
está em desacordo comigo, então você é uma ameaça e deve ser silenciada.

Quem decide o que corrigir IS?
Da vez primeira vez que ouvi a frase, "politicamente correto," que foi muito antes que eu comecei a
estudar as escrituras, muitas vezes eu quis saber quem era que eu estava em desacordo com. Ninguém poderia
me dizer, quem foi que primeiro decidiu o que era correto e o que estava incorreto.

Eu sempre fui um conservador em assuntos políticos e económicos, bem como um empreendedor e um
crente no capitalismo levemente regulamentado, então quando surgiu a ideia de politicamente correto, e sua
correção foi baseada em conceitos socialistas, eu naturalmente repreendeu ele e aqueles que abraçaram o seu
dogma.
Depois que eu comecei meu estudo diligente da palavra sagrada de Deus, eu encontrei minha objeção ao
politicamente correto, não foi só que eu era um político conservador, mas que seu dogma estava em oposição
direta à moralidade de Deus.
Com minha compreensão da verdadeira palavra de Deus, agora sei que a razão pela qual ninguém
poderia me dizer quem foi o primeiro deu a definição para o que era politicamente correto, é a mesma razão
tudo mas um punhado, são mentiras e decepções para as mentiras que eles são incapazes de ver Satanás.
Se você sabia desde o início que ser politicamente correto era para ser em acordo com Satanás é falso
evangelho e, por conseguinte, em oposição a palavra de Deus, teria te abraçado liberalismo tão fortemente como
você pode ter.

Exemplos do politicamente correcto
Disciplina de nossos filhos
A seguir que apresento-me como uma prova do que tenho dito e são exemplos de dogmas liberais que
Satanás tem imposta com sucesso o povo da Europa e mais recentemente nos EUA, que estão em oposição
direta à moralidade de Deus.
Eu sou da crença e opinião, com base no que Deus nos diz na Bíblia, que o pai tem a responsabilidade
final e autoridade de Deus, para decidir o certo do errado na medida em que a educação de seus filhos.
Os liberais vão dizer que os pais não tem o tal direito, e que é o governo que define as regras de
disciplina da criança.

Quem no governo ou sua burocracia?
Minha pergunta para os liberais é, "Quem é o governo que toma essas decisões?" O governo não é um
único indivíduo, mas uma burocracia sem rosto, com nenhuma pessoa capaz de definir as regras.
Lá não é um governo sobre a terra que eu estaria disposto a ceder a minha autoridade sobre meus filhos.

Neste momento da história, todas as nações da terra são controladas por imoralidade. Imoralidade é o
oposto de moralidade. A moralidade é o caminho de Deus, e portanto, a imoralidade é a maneira de Satanás.
Sugiro, portanto, que é Satanás que nos dá a decisão sobre como uma criança de ser disciplinado, portanto, são
mentiras de Satanás que liberalismo baseia-se.

Espancando seu filho
O Dogma liberal diz que é um crime para um pai bater em seu próprio filho. Ao longo das décadas um
bem sucedido Golpe de Ta dos governos americanos e europeus que se dedicam e liberais promulgaram leis
que resultarão em um pai ser preso e o filho tirado do meio deles, se forem vistos espancando seu filho
indisciplinado.
Sempre foi minha convicção, que um indivíduo que define seu próprio regras morais para viver, fazendo
nada menos do que ferir a mesmos e a sociedade como um todo. Isto mostrou ser verdadeiro quando você olha
para a desintegração da unidade da família e da sociedade como um todo nas últimas duas ou três gerações
desde a criminalização do liberalismo de um pai espancando seu filho e a Liberalisms guerra contra ensinar
responsabilidade pessoal em nossas próprias ações.

Obedecer a seus pais
Filhos, obedecer a seus pais no Senhor: isto é certo. Honra teu pai e tua mãe; Qual é o primeiro
mandamento com promessa; que pode ser bem com ti e tu possas viver muito tempo na terra. Efésios 6:1-3
Quando seu filho fizer algo errado, como pai, você sabe bem do mal, e é sua responsabilidade, sob a
instrução de Deus, que te repreender seu filho, para que eles vão aprender o certo do errado. Sabendo desde um
aspecto de moralidade de Deus está errado, mas mais do que isso é o que faz um homem maior do que os
animais que não têm tal conhecimento. Se a criança não é ensinada o certo do errado, então eles vão inventar
sua própria moralidade.

Lembre-se: Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles
cometeram o pecado primeiro. Satanás não querem que seus filhos a distinguir o certo do errado. Quando uma
criança cresce sem uma compreensão do direito e errado, muitas vezes escolhem errado, como é evidenciado
por quanto o último várias gerações do homem tem passado longe da moralidade e comportamento justo de
Deus.

Quando você tem centenas de milhões de indivíduos com cada uma de suas próprias definições do que é
certo e o que é errado, então o caos é o resultado.
Há religiões que poderia recorrer, que defendem a moralidade. Estas religiões podem dar aos pais a
orientação quanto à forma de disciplinar os nossos filhos, mas o que um cristão considera como sendo moral,
que um muçulmano encontraria imoral, portanto, a religião é apenas como dividido sobre o assunto da
moralidade como é as burocracias das Nações. É por esta razão por que nós, como indivíduos, estudar e
aprender as maneiras de Deus e fazer aquelas maneiras nosso guia para nossa própria moralidade, bem como a
forma como estamos a criar e disciplinar os nossos filhos.

As crianças precisam de uma Base Moral
Como pode esperar que nossos filhos cresçam com uma moral base a menos que nós fornecemos-lhes
com um que é reconhecível e inquestionável? As crianças precisam de orientação e limitações em suas ações
como eles crescem. Aqueles que decidam por si mesmos, mais frequentemente do que não escolhem mal. Isso é
evidenciado no mundo hoje, tantas crianças que não tem nenhuma noção de piedade, compaixão ou dando
respeito a outros.

Deus define a disciplina
, E vós, pais, não irriteis a seus filhos a ira: mas nutrí-las na correção e na admoestação do senhor.
Efésios 6:4
Ninguém neste mundo que tem autoridade para decidir o certo do errado, Deus é bom do mal e que,
portanto, é a moralidade de Deus que todo homem deve obedecer e todos os pais devem usar como uma
fundação de quando e como a disciplina dos nossos filhos é dada.
A palavra provocar é definido como: para fazer alguém sentir raiva, para incitar alguém a
uma emoção ou resposta.
A palavra nutrir é definido como: dar doces cuidados e proteção para uma criança, animal ou
planta, ajudando-as a crescer e se desenvolver, incentivar alguém ou alguma coisa para
crescer, desenvolver, prosperar e ser bem sucedido.
A palavra correção é definido como: tornar alguém menos auto-afirmativas e mais
moderadas, assunto alguém para disciplina.

A palavra admoestação é definido como: uma repreensão suave mas sincera, conselhos para
ou de encontro a fazer alguma coisa.
Todas essas definições de elevar-se a isto; Deus deu instruções sobre como nós, como pais são dar a
disciplina de nossos filhos. Nós somos para não provocar, em raiva ou ódio por abusar delas, mas para dar
instrução alimentando através do nosso amor por eles e correção , quando é necessário que a criança aprenda
o certo do errado, ou quando eles se tornam indisciplinados ou combativa e adverti -los quando eles estão em
erro, para que eles aprenderão a justiça. Tudo isso é para que eles viverão em reverência e obediência as leis de
Deus e dos governos civis sob as quais eles vivem. Nos seguintes versículos, Deus dá instruções adicionais
sobre o mérito da disciplina.

Levantar uma criança como é certo
Uma criança no caminho em que deve andar de trem: e quando ele é velho, não se desviará la
Provérbios 22:6

Tome nota: Deus usa a palavra "trem", no versículo acima. A "trem" alguém é

educar eles. Deus,

portanto, está dizendo que o ato de disciplina é uma forma de educação na escola de saber o certo do errado.
Se você criar seus filhos na Disciplina de retidão, ensino, respeito, misericórdia, paciência e bondade,
então seus filhos vão crescer com estas moralidades que nos foi ensinadas por Jesus e eles terão todos os dias de
suas vidas.

Uma criança sem disciplina
Que semeia a iniqüidade, colherá vaidade: e a vara de sua ira falhar. Provérbios 22:8
Se você ignora seus filhos ou não ensinam-lhes certo do errado, então eles vão crescer das formas de
Satanás, "iniqüidade." Se você então tentar discipliná-los, depois que cresceram, será em vão porque será tarde
demais.

Haste de correção
Tolice está vinculado no coração de uma criança; mas a vara de correção deve dirigi-lo muito longe
dele. Provérbios 22:15

Quando você ensina uma criança de tenra idade bem do mal, como Deus define o certo e errado, essas
lições serão mantidas por aquela criança durante toda sua vida.
Como eu disse antes, uma criança que decide por si que é certo e errado provavelmente irá escolher mal.
Só dando a correta instrução e disciplina, quando necessário, uma criança ganhará entendimento correto.
Não acha que Deus é apologia o uso de uma "vara" ou qualquer arma em disciplinar seu filho. A "Vara
da correção" é simbólico da disciplina amorosa, castigo corporal não.

Uma criança que deixou a mesmo
a vara e a repreensão dão sabedoria: mas uma criança deixada a mesmo produz sua mãe à vergonha.
Provérbios 29:15
A "vara" como usado neste versículo é simbólica do ato de disciplina, não deve ser tomada literalmente
como usando uma haste ou alguma outra arma em disciplinando você criança. Deus não defende o uso da
violência ou a infligir dor em cima de seu filho em seu esforço para discipliná-los. Deus quer que você a
disciplina por amor a seu filho. Como alguém poderia enviar alguém que ama a dor e sofrimento?

A moralidade de Deus é a base da disciplina
A moralidade de Deus é tudo, paz, misericórdia, compreensão, consideração dos outros e tendo
respeito pelos outros entre outros imperativos morais. É, ensinando seus filhos a moralidade de Deus e
advertindo-os quando eles transgridem longe dele, que Deus nos ordena os pais de disciplinar os nossos filhos.
O melhor professor é alguém que exerce o que eles ensinam, sendo assim um exemplo para aqueles que
ensinam, para viver por. Como pai, você não pode repreender seu filho de algo, em seguida, vire-se para o que
você tem disciplinado e seu filho para fazer.
Se você é um fumante ou um bebedor pesado, mas você dizer ao seu filho que não devem fazer o que
você faz, então, você está sendo um mau exemplo. Se você quer ganhar o respeito de seu filho, peça-lhes para
ajudá-lo a acabar com o mau hábito de fumar ou beber. Juntos você vai forjar uma ligação verdadeira e respeito
mútuo.

A parábola da caipira
Uma criança indisciplinada pode ser comparada a um caipira que foi convidado para jantar na mesa de
Governadores; Ele não vai saber que garfo para uso ou até mesmo como sentar à mesa, nunca ter sido educada

nos melhores pontos de decoro. Uma criança indisciplinada será tão feio e grosseiro na sociedade, como é que
este caipira é numa sociedade educada.

False-capô do liberalismo
a vara e a repreensão dão sabedoria: mas uma criança deixada a mesmo produz sua mãe à vergonha.
Quando os ímpios se multiplicam, aumenta a transgressão: mas os justos verão a queda. Provérbios 29:15-16
Quando você tem uma criança que está se comportando mal isso é feia, mas quando você tem uma
multidão de filhos indisciplinados que então crescem no mau comportamento de adultos, em seguida, você verá
a ilegalidade multiplicada em toda a sociedade. Esta é a sociedade em que vivemos hoje, porque o liberalismo
julgou errado disciplinar nossos filhos em uma idade adiantada.
As palavras, "mas uma criança esquerda se produz a mãe de vergonha," se relaciona com a vergonha
que tem de uma mãe quando um filho dela é encontrado para ser um ladrão ou um assassino ou um estuprador.
Todos estes pecados são facilmente feitos por aqueles que não têm conhecimento do que é certo e o que é
errado. Como é evidenciado no mundo de hoje, a mãe também se sente vergonha quando sua criança trata com
desrespeito e ódio, que é um aspecto do comportamento imoral de Satanás.
A última parte dos dois versículos acima nos diz que "que os justos verão a queda", é uma profecia
sobre o fim dos dias, quando todo o mal será removido da terra. Aqueles que aderem ao dogma do liberalismo
e, portanto, não dão a disciplina dos seus filhos, quando é chamado para, são o "Wicked" que Deus está se
referindo, bem como aqueles de seus filhos que não cresceu nos caminhos de Deus. Portanto, aqueles que são
educadas e que vivem dentro da moralidade de Deus verá o desaparecimento daqueles que vivem vidas imorais,
enquanto os justos devem viver na vida eterna.

Corrigir o teu filho
Correta teu filho e ele devem dar-te-resto; Sim, ele deve dar prazer a tua alma. Onde não há nenhuma visão, as
pessoas perecem: mas aquele que guarda a lei, feliz é ele. 29:17 de Provérbios-18

Uma criança que é dada a instrução sobre o que é certo e errado e então é dada disciplina para lembrar a
criança quando eles fazem mal, vai crescer em um adulto que está bem centralizado para lidar com as
tribulações da vida, que por sua vez o fará feliz na vida.
Quando uma criança é mimada e não educada em certo e errado, ele sempre vai passar a vida como se
ele é merecedor de tudo, mas será frustrado e com raiva quando as coisas não são próximas a ele.

Sociedade uma extensão da criança
Quando a sociedade como um todo é, sem uma base moral, o resultado será um governo sem moral.
Então o governo, aqueles que são eleitos, bem como aqueles na burocracia que faz correr, vai se tornar cada vez
mais decadente e, portanto, incapaz de ser confiável. Isto é evidente em todos os níveis do governo americano
hoje, com todo o seu enxerto e corrupção, para não mencionar a incompetência.
É a responsabilidade de um governo para manter seu cofre de cidadãos, não só cofre do dano de inimigos
externos, mas seguro de inimigos internos também. Corrupção do governo é tanto um inimigo do povo como é
qualquer terrorista totting arma. Quando um governo é sem moral, então aqueles no governo será sem moral. É
uma receita para o caos e destruição.

Liberdades pessoais moderadas
Eu sou um crente firme em liberdades pessoais. Sempre fui um rebelde e resistiu a regras de conduta impostos,
que é uma das razões por que eu me rebelei contra a idéia do politicamente correto. Ao mesmo tempo, no
entanto, também percebi que as liberdades individuais devem ser temperadas pelas necessidades da sociedade
como um todo. Os direitos de muitos devem em regra os direitos de poucos. Sempre que isto não é verdade,
então o caos é o resultado. Uma sociedade em caos é uma sociedade destinada ao fracasso.
Tornou-se uma tendência nos Estados Unidos, devido ao politicamente correto, que os direitos do
indivíduo compensam os direitos de muitos. Esses direitos, daqueles que praticam crimes, sobre sombra os
direitos de suas vítimas, que é um resultado direto da ideologia do liberalismo. É isso que eu vejo como a maior
razão para o declínio social na sociedade ocidental, e por isso eu digo que não é o Islã Radical ou russo ou
China, que é a maior ameaça para o mundo hoje, mas o liberalismo e sua crescente controle dos governos do
mundo.

Deus espera mais
Do meu estudo diligente da Bíblia, eu vim a entender que Deus impôs um conjunto de leis morais sobre
o homem, os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, então para elevar o homem acima dos animais da
terra e, assim, trazer o homem mais perto de Deus, que é um ser moral.
Deus nos deram livre arbítrio para decidir por nós mesmos adorar a Deus ou não. Aqueles que escolhem
para adorar a Deus como ele comanda serão dado presentes maravilhosos, como a vida eterna e a entrada no
céu. No entanto, por que Deus gostaria de dar um presente tão enorme para meros animais? Através da

imposição de um conjunto de leis morais no homem, Deus espera mais do que os animais, que têm não há tal
restrição imposta em suas ações.

Maneira correta de Parenting
Como você pode ver na Bíblia, Deus nos mostra a maneira correta de educar os nossos filhos. Este é um
forte contraste com a forma como liberalismo diz que nós devemos trazê-los. Olhar ao seu redor para a
sociedade que o liberalismo criou, isto é como você quer que seu filho cresça em? Este contraste é o mesmo
como Deus versos Satan, e é por isso que digo que o liberalismo é o falso profeta e o falso profeta é a arma
usada por Satanás, para tentar destruir a moralidade do Deus da mente do homem.

Cadinho da alma
Se estamos dispostos a viver dentro das restrições morais que Deus impôs sobre nós, durante nossas
curtas vidas aqui na terra, então o que poderiam Deus possivelmente esperar se ele trouxe-nos até ao céu. Nossa
vida aqui na terra é um cadinho da alma. Somente aqueles que sobreviveram ao incêndio de viver sob a
influência de Satanás e ainda viver pela moralidade de Deus, terá uma chance de entrar no paraíso.

Autoridade dos pais
Pais: O símbolo de Deus
Filhos, obedecer a seus pais no Senhor: isto é certo. Efésios 6:1
Para mim, a moralidade é mais do que um conjunto de regras de conduta no entanto. A moralidade é o
status de indivíduos dentro da unidade familiar. Deus fez os pais, o pai e a mãe, para ser o símbolo dele, o pai
no céu.

Patriarca da família do homem
Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa; que pode ser bem com ti e tu
possas viver muito tempo sobre a terra. Efésios 6:2-3
Deus é o patriarca da família do homem. Como o chefe da unidade familiar, é a responsabilidade e o
dever dos pais para definir as regras de conduta de sua unidade familiar. O guia que os pais devem usar no
estabelecimento dessas regras é a moralidade de Deus. Deus é o pai do céu, e, portanto, a cabeça da família das

leis homem é impostas nos assim como as regras de conduta de nossos pais na terra. Deus deu na verdade
nossos pais esta autoridade sobre as crianças em sua casa.
Este último, é a base para a autoridade do pai de disciplinar seus filhos, com o versículo 6:4 acima
sendo mantidos nas mentes dos pais. Mas também é um aviso para os pais. Não abuse da sua autoridade sobre
seus filhos. A disciplina é uma coisa, para vencê-los, ou caso contrário maltratá-los, não é tolerada por Deus.

Nutrir com amor
, E vós, pais não irriteis a seus filhos a ira: mas nutrí-las na correção e na admoestação do senhor.
Efésios 6:4
Você está a alimentá-los com amor e ensiná-los. Disciplina deve ser temperada pela infração feita pela
criança. Deus é nosso pai no céu. Se Deus nos trata com amor e compreensão, mesmo quando pecamos, então
também devem os pais tratam seus filhos com amor e compreensão quando eles são desobedientes?
Quando um disciplinas pai sua criança sem uma razão, onde não há infração tenha ocorrido, ou a
disciplina é maior do que a infração garante, em seguida, a criança irá se ressentidos com o pai e solto respeito
por eles. Para homenagear alguém, você precisa ser capaz de respeitar a ele ou ela primeiro. Deus quer que os
pais soubessem, que a disciplina tem de ser temperada pelo amor. Para quando você ama alguém, você é
incapaz de fazer mal a ele ou ela, ou sendo injusto.

O ponto correto da disciplina
Sempre acreditei que Deus tem um senso de humor, e em sua criação do homem, ele forneceu o atributo
perfeito em que a disciplina de nossos filhos. É conhecido como as nádegas. Quando um pai bate sua mão
aberta na nádega de seu filho, o filho e o pai se sente a dor. Quando um pai é forçado a disciplinar uma criança,
é como muito o pai é curto idas em ensinar a criança, como é a obstinação da criança. Assim, portanto, ambos
devem ser submetidos à dor.
Uma criança nunca deve ser atingida com uma vara ou haste ou um cinto, ou qualquer outra forma de
arma, só a mão aberta do pai deve ser usada, e somente nas nádegas, para dor será feltro mas nenhum dano
permanente ou lesão ocorrerá. Se um pai bate tão forte para causar prejuízo real para a criança então eles
também vão ter ferido sua própria mão.

Tal como acontece com filhos
Se suportais a correção, Deus trata com você como com filhos; para que o filho é ele quem o pai não
corrija? Hebreus 12:7
Se você resistir sendo disciplinado por seus pais, então, Deus vão lidar com você como seu pai também.
Deus pede, então, a pergunta, "que tipo de criança será o resultado que nunca tenha sido disciplinado por seus
pais?" Isto é dizer, que todas as crianças em algum momento, eles estão crescendo, precisam ser disciplinado.
Isso é a natureza de crescer e a tentativa de exercer autoridade própria mais um do auto. Aqueles que não são
disciplinados vão crescer mimado e desobediente não só para os pais, mas as leis de suas nações e à lei de Deus.

A disciplina é a maneira de Deus
Este versículo é outro exemplo de por que eu acredito que os liberais sociais estão em erro extremo e na
verdade são dupes de Satanás, no que diz respeito a criar uma criança. O liberalismo insiste que não é certo
disciplinar uma criança. O liberalismo prega que também publicamente espancar uma criança irá de alguma
forma ferir a auto-estima da criança, ou criar uma doença mental da humilhação que cria tal disciplina. Digo,
todos precisamos de um pouco de humildade de vez em quando, independentemente da nossa idade. Este
versículo, Hebreus 12:7, diz-me que uma palmada, em público ou em privado, é tolerada por Deus, e, portanto,
o dogma liberal está em oposição direta à palavra de Deus.

Lembre-se: Que se opõe a Deus é o diabo e, portanto, mal.

Contra a vontade de Deus
Dogma liberal tem até chegou ao ponto que alguns dos governos do mundo, aprovaram leis para punir
os pais e até mesmo remover as crianças da sua custódia, se eles, tanto quanto dar a essa criança uma palmada.
Estes tipos de leis são contra a vontade de Deus. Esses liberais sociais que promovem este tipo de lei são eles
próprios em oposição a Deus e, portanto, os promotores de falso evangelho de Satanás.

É seu filho bastardo?
, Mas se forem sem castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos? Hebreus
12:8
Deus nos dá ainda mais Hammer casa esta lição de moral, o versículo acima.

Bastardo definido
A palavra "sacana" é definida como:
1 - Um termo ofensivo para alguém considerado irritante e desagradável.
2 - Um termo ofensivo para alguém nascido de pais solteiros.
3 - algo que é inferior, rebaixada ou de origem duvidosa ou mista .
Se uma criança não é disciplinada então que tipo de pessoa ele/ela crescerá para ser, Deus usa a palavra
"bastardos" para mostrar como ele considera como uma criança e seus pais. Se o amor do pai seus filhos assim
pequeno que não pegariam o tempo e esforço para disciplinar onde a disciplina é chamada para, em seguida, por
que Deus desejam convidar, filho ou pai para o céu?
É um mandamento de Deus que nós levantamos nossas crianças o conhecimento do certo e errado, como
é mostrado nos seguintes versos.

Obediência é direito
Filhos, obedecer a seus pais no Senhor: isto é certo. Honra teu pai e tua mãe; Qual é o primeiro
mandamento com promessa; que pode ser bem com ti e tu possas viver muito tempo sobre a terra. Efésios 6:1-3
Estes acima versos são um dois gumes espada. Nelas Deus está dando o comando que as crianças estão
para ser obediente aos seus pais, mas Deus também nos diz que se vivermos em retidão, então vamos viver
muito tempo sobre a terra. Se você vive de acordo com a palavra e os mandamentos de Deus e dar adoração a
Deus, exatamente como os mandamentos de Deus, então você justificam a expectativa e a esperança da vida
eterna. Se você se envolver em desobediência não apenas para seus pais, mas também a Deus, então só há morte
eterna que espera por você.
A segunda borda desta espada é que estes versículos estão dizendo aos pais, que é sua responsabilidade
para levantar seu filho na justiça, falha do pai para fazer isso é pecado contra os mandamentos de Deus como é
a criança que deixa de ser obediente.
Quando uma criança, não é decidir o que é certo e o errado por conta própria, eles serão mais
frequentemente escolheu errado. Quando o pai fugindo de suas responsabilidades, ele deixa a porta aberta para

Satanás entrar. Isso vai levar as crianças para uma vida infeliz de frustração, quando não conseguem sua
maneira quando crescerem no mundo real.

Um dever e responsabilidade
Honra teu pai e tua mãe: que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo
20:12
O quinto mandamento faz a correta educação das crianças, o dever e a responsabilidade dos pais.
Para disciplinar uma criança é um mandamento de Deus que o pai deveria preparar a criança para os ensaios e
atribulações da vida, bem como a obediência a Deus e ao país. Falha em isso é um pecado dos pais contra Deus,
assim como a criança desobediente comete pecados quando faz escolhas erradas na vida. Falha o pai disciplina
seu filho quando ele é chamado para é um pecado dos pais, porque eles são, por sua vez, permitindo sua criança
a pecar contra a palavra de Deus.

Conhecer o amor do pai
Se o pai tem tão pouca preocupação por seu filho, então eles estão tratando essa criança como um
trataria um bastardo. Hebreus 12:8 acima me diz que se os pais tratam a criança como um bastardo, então Deus
vão tratar-lhes o mesmo, a menos que de alguma forma, a criança encontra Deus por conta própria, apesar das
lacunas do seu pai. Para nunca ter sido disciplinado, quando foi chamado para, é não saber o amor do pai. Se
você nunca sabe os pais amam, então como você reconhecerá que deuses amam quando ele dá?

Considere isto: quando uma criança está constantemente a ser mau, e fazendo coisas para irritar
seus pais, os pais serão tantas vezes suspirar e dizer, "a criança só quer atenção." Bem! Yea! Se você como
um pai não tem tempo para dar atenção ao seu filho, então você está dizendo que a criança que você não amalos. Para a criança, até mesmo a atenção dada em uma palmada, é melhor que nenhuma atenção. Da próxima
vez que seu filho age, não espancar ele ou ela, simplesmente pegá-los em seus braços e dê-lhes abraços e beijos
e diga que você os ama. Da próxima vez, não espere a criança a agir. Um abraço um dia mantém a tristeza, para
não mencionar a Satanás. Um pai, que não consegue disciplinar seus filhos, é tão ruim quanto um pai que abusa
de sua filha em nome da disciplina.

Disciplina é instrução contra o mal
Além disso tivemos pais da nossa carne que corrigida-nos, e demos-lhes reverência: podemos não
preferia estar em sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo? Hebreus 12:9

Depois de ter sido disciplinado por nossos pais, não é ainda o amasse? Em obedecer a Deus e aceitando
suas disciplinas, deve ainda não o amo, ele que nos oferece a vida eterna?

Participantes da santidade de Deus
Para eles em verdade por alguns dias nos castigado após seu próprio prazer; mas ele para nosso lucro,
que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10

Lembre-se: a palavra "Santo" significa verdade, para os mesmos a participar da santidade de
Lordes é viver na verdade de Deus.
Nossos pais disciplinar-nos, para que nós obedeceremos a seus ditames. Nossos pais estão estendendo
sua autoridade sobre nós, por suas próprias razões e normas. Deus nos disciplina para que nós pode saber sua
moralidade, que é a sua justiça, e lá por entrar no céu e adornar-se assim, em sua glória. Abraçando os seis
imperativos morais de Deus encontrada nos dez mandamentos, bem como aqueles ensinado por Jesus, então nós
também faremos sua glória nossa glória. A razão pela qual Deus nos convidou para se juntar a ele no céu é
porque ele procura companheiros, mas seus companheiros devem ter o mesmo senso de honestidade e moral
que ele tem.

Parábola da mansão
Na casa do meu pai há muitas moradas: se não fosse assim, eu teria te dito. Vou preparar um lugar
para você. John 14:1-2
No exemplo acima os versos, Jesus nos informando você e eu, que se vivermos em retidão, que ele,
Jesus irá preparar uma mansão para nós no céu, que é a casa em que Deus o pai reside.
Eu acho que do convite de Deus de entrar no céu a luz a seguir. Você mora sozinho em grande uma
mansão com muitos quartos, então você decide que você gostaria que os outros para partilhar a sua casa e darlhe companhia. Portanto, você colocar um anúncio convidando outros para vir morar com você. No anúncio
você soletra o tipo de pessoa que deve responder. Desta forma você deu uma lista do que você considera certo e
errado.
Um homem vem bater em sua porta; Ele é estranha olhando, com uma t-shirt suja e álcool em seu hálito
e um cigarro na boca. Em contraste, você tomar banho e trocar de roupa diariamente, não bebe e não fuma.

Essa pessoa não tem os traços de personalidade que você segure querida e, portanto, não é nada como
você. Claro que você rejeitaria essa pessoa de viver em sua casa.
O mesmo seria verdadeiro de um homem que é como eu descrevi acima com a t-shirt sujo; e se fosse ele
quem possuía a grande mansão e queria ter companheiros vir morar com ele. E se alguém como eu, que não
fuma, não bebe álcool e não gosta de "Partido Hearty" todos os dias da semana, veio bater na porta dele. Este
homem não mais quisesse como me vir morar com ele do que eu gostaria que ele viesse viver comigo.

Moralidade de Deus
Deus nos dá os dez mandamentos, para que nós saberemos como ser como ele. Deus tem anunciado que
ele quer que as pessoas a viver com ele no céu. Os dez mandamentos diz-nos que tipo de pessoas que ele quer,
assim como os exemplos acima da parábola deram suas listas do tipo de pessoas eles já teriam vindo morar com
eles. Os dez mandamentos incluem seis imperativos morais, que são os traços mínimos de morais que devemos
abraçar como nosso próprio caráter moral, se quisermos ter uma chance de entrar no paraíso.
Quando bater na porta de Deus e pedir para morar com ele, nós devemos mostrar a Deus que nós
amamos ele, e o que ele defende. Deus diz: não matar, se já morto, então você precisa mostrar a Deus que se
arrependeram deste pecado e mudaram-se quem você é para que você pode atestar a Deus que nunca mais matar
ninguém.
Deus nos diz se arrepender de nossos pecados e então pedir a Deus que nos perdoe por ter mostrado o
nosso desrespeito de Deus por ter quebrado as suas leis em primeiro lugar. Se você pode humilhe-se para a
criação de Deus, então você pode encontrar perdão e salvação de Deus.

Fruto pacífico de Justiça
Agora nenhuma correção para o presente parece ser alegre, mas grave: no entanto, depois cedem o
fruto pacífico de Justiça-lhes que sejam exercido, assim,. Hebreus 12:11
Nunca é agradável ser disciplinado, como está acontecendo, vamos encontrá-lo grave e humilhante. No
entanto depois de um tempo, se os nossos pais nos disciplinado por seu amor a nós, entendemos o motivo disso,
e as lições que aprendemos nos dar paz e instrução, tornando em uma pessoa melhor e mais perto para nossos
pais e a Deus, para nosso, ele ter resistido.

Dai a César o que é de César
Apesar de tudo o que acabei de dizer sobre governos liberais, sendo contrária a vontade de Deus, não é o
lugar dos Santos de Deus para se envolver na política da nação na qual eles morada. Jesus tem atribuído a cada
um de nós, quem são os Santos de Deus, um trabalho a fazer, que é continuar o trabalho que ele executou
enquanto ele andou sobre a terra. Isso é para ensinar outros a chegar a Deus, mostrando-lhes a verdade que
Satanás tem escondido do mundo. Isto nos manterá ocupados estar metida em política. Além disso, quando
Jesus voltar, ele irá estabelecer o seu governo no mundo e naquele momento nos informará o que ele precisa de
nós, em que o governo. Se você estiver envolvido em política, o que Deus quer de nós pode ser em oposição a
qualquer movimento político que pode estabelecemos e desse modo poderia potencialmente nos colocou em
oposição a Deus, então eu sugiro que nós, como os Santos de Deus fica fora da nossa política de países.

Benjamin Franklin
Quando a religião é boa, ele cuidará de si mesmo. Quando a religião não é capaz de
cuidar de seu auto e Deus não vê se encaixa para cuidar dele para que ele tenha de recorrer ao
poder civil para seu apoio, é prova a minha mente que a causa é um mau.
A única razão que um Santo de Deus teria para se envolver com a política é para lutar contra as que
Satanás tem causado a adoptar leis que estão em oposição direta à lei de Deus, no entanto, a seguinte citação
pode mostrá-lo porque eu aconselho se envolver.
Acho que dos comentários de Benjamin Franklin nesta luz. Quando uma igreja tem de recorrer a
ameaças, intimidação, violência, torcher, e assassinato para forçar as pessoas a frequentar os seus serviços e de
viver do seu dogma, então essa igreja não é de Deus, para aqueles traços não são a maneira de Deus, eles são a
maneira de Satanás. Deus chamará aqueles a ele a adoração, que são o seu prazer, e não há nada que você ou eu
ou o governo civil pode fazer para trazer as pessoas para adorar a Deus como ele ordena; Só Deus podem fazer
isso através das verdades que ele fala.
Em outras palavras, se Deus não está por trás da religião que ele precisa do governo civil para promulgar
leis para apoiá-lo, a religião é não de Deus, mas de Satanás. Em que a mesma luz, não é para um Santo de Deus,
para ocupar braços, ou qualquer outro dos instrumentos de guerra, ao progresso, acredita que seus religiosos,
Deus vão brilhar a luz de sua verdade sobre aqueles que ele será, como é o seu prazer, nada que possamos fazer
o que Deus não vai fazer ele mesmo. Quando Jesus voltar, ele tomará conta de todos aqueles que estão em
oposição ele, não vai precisar da nossa ajuda, na justiça de distribuição.

O "trabalho" que Jesus nos diz para fazer, é educar aqueles que entramos contrato com, da verdadeira
palavra de Deus. Para dar instrução não significa impor nossa vontade aos outros. Dizer a verdade de Deus, ou
você vai ser ouvido ou outros irão rejeitar o que você diz, esta é a vontade de Deus que aqueles que escolhe vai
ver a luz e aqueles que não verá a luz da verdade de Deus.

Relacionamento íntimo & pessoal
Mas tu, quando orares, entra no teu armário, e quando tu tem fechando a tua porta, ora a teu pai que
está em secreto; e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6
O que este versículo de Jesus está me dizendo é que você não precisa uma igreja, um Pastor ou uma
congregação dar adoração a Deus. Quando você entra em um armário e fecha a porta, você é deixado sozinho
no escuro. Quando você, portanto, orar a Deus, é somente a ele, em um caminho pessoal e íntimo.
Para fazer parte de uma religião é desnecessário que ter companheirismo com os outros com a mesma fé
como você. Mas para prestar culto a Deus, um armário escuro e isolado é tudo que é necessário.

Como ovelhas no meio de lobos
Eis que eu envio você adiante como ovelhas no meio de lobos: ser-vos, portanto, prudente como as
serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10:16
Quem são os Santos de Deus somos a voz de Deus em meio a devastação de mentiras de Satanás, Deus
precisa de que revelar sua verdade para que mentiras de Satanás será manifesto para as mentiras que eles são.
Deixe sua voz ser o som agradável de uma pomba, quando ele canta, não os rosnados de um lobo.

Honra teu pai e tua mãe
A moralidade de Deus diz que o chefe da família que a disciplina da criança é necessária. Parte de dar
respeito e honra ao nosso pai e a mãe está a aceitar as regras de conduta que eles criaram para nós,
independentemente se você acha que eles justo ou correto. Se você é como uma criança se rebelar contra essas
regras de conduta, então por que Deus não pensaria que se rebelaria contra seu pai no céu.

Pecado dos pais
Para definir regras de conduta e, em seguida, não disciplina aqueles que quebram as regras, é mais um
pecado do pai, do que um pecado da criança. É a natureza de uma criança para testar a sua independência de

seus pais. É portanto necessário do pai para impor sua regras de conduta. Deus disse, que uma criança que não é
disciplinada por quebrar as regras, deve ser amado pelo pai. Porque, se o pai se sente disciplina para ser a árdua
para executar e, em seguida, seu amor por seu filho é insignificante. Se seu pai na terra não te ama, então por
que deveria nosso pai no céu nos dá qualquer aviso?

Um filho não castigado.
Se suportais a correção, Deus trata com você como com filhos; para que o filho é ele quem o pai não
corrija? Mas se forem sem castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Além
disso tivemos pais da nossa carne que corrigida-nos, e demos-lhes reverência: podemos não preferia estar em
sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo? Hebreus 12:7-9
"Se suportais a correção, Deus trata com você como com filhos." Se o seu pai na terra você onde
disciplina chama-se para, em seguida, ele está te mostrando seu amor, disciplinas em que ele quer que você
mesmo não fazer errado, como seu pai na terra, portanto, mostra seu amor assim também seu pai no céu
mostrará seu amor tratando você como seu filho. Esta verdade pode ser ilustrada a seguir.

Irmãos e irmãs de Jesus
Enquanto ele ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos, ficou sem, desejando falar com ele. Uma
disse-lhe: "Eis que tua mãe e teus irmãos ficar sem, desejando falar convosco." Mas ele respondeu e disse-lhe que lhe
disse: "quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E ele estendeu a mão para seus discípulos e disse: "Eis que minha
mãe e meus irmãos! Para todo aquele que deve fazer a vontade de meu pai que está nos céus, o mesmo é meu irmão e
irmã e mãe." Mateus 12:46-50

O que Jesus está a dizer-me, que vai junto com o que estava a mostrar-te antes, é que aqueles que
obedecem a palavra de Deus, que é a lei de Deus, serão tratados por Deus não como sujeitos de Deus mas seus
irmãos, "o mesmo é meu irmão e irmã e mãe." Para mim isso significa uma coisa; os Santos de Deus não são
só as pessoas de Deus, mas os filhos de Deus, e como tal, nós somos os herdeiros das riquezas de Deus. Assim
como em civilizações humanas, os filhos e filhas do falecido recebem a riqueza de seus pais a sua morte, eles
herdam-los. Assim também, os filhos de Deus fazer herdar de seu pai no céu. Não na morte de Deus, mas na sua
glória e na totalidade do universo que Deus criaram.
"Para que o filho é ele quem o pai não corrija? , Mas se forem sem castigo, do qual todos são
participantes, então sois bastardos e não filhos. " Deus te fez a pergunta, se seu pai ou mãe nunca te
disciplinado, então o que diz sobre o amor para você? Não é seu filho, mas um bastardo para quem eles não tem

amor ou cuidam? Deus então passa a fazer a pergunta, "somos todos aqueles que são amados por nossos pais
também não participantes do castigo quando ele foi chamado para?" Em que somos participantes, então, é
correto que devemos como pais dar castigo para os nossos filhos quando é chamado para tal como os nossos
pais nos castigado quando éramos jovens.
"Além disso, tivemos pais da nossa carne que corrigida nos, e demos-lhes reverência: podemos não
preferia estar em sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo?" Se seus pais a discipliná-lo, não foi ainda amá-los e
dar-lhes a seu respeito. Se você fez, então quando Deus te disciplinas e aponta seus erros, é correto que você
ainda amá-lo e dar-lhe a honra. A disciplina que os teus pais te dar ajuda você a se tornar uma pessoa melhor,
mas a disciplina que Deus lhe dá ajuda para guiá-lo para a vida eterna e a entrada no céu.
É minha opinião que uma criança deixou a seus próprios dispositivos, será mais frequentemente do que
não, escolher errado. É o trabalho do pai para ajudar seus filhos a adquirir as habilidades necessárias para lidar
com as tribulações da vida. Do pai muitas vezes resultará em falha da criança.
Deus nos deu instruções para saber como estamos para disciplinar nossos filhos, quando torna-se
politicamente incorreto para obedecer as instruções de Deus, então cabe a nós para repreender o liberalismo e
essas leis anti-Deus que Satanás conseguiu obter promulgadas pelos governos civis.

Ensinar o certo e o errado
Além disso tivemos pais da nossa carne que corrigida-nos, e demos-lhes reverência: podemos não
preferia estar em sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo? Hebreus 12:9
Disciplinar uma criança não é nada menos do que ensinar a criança a diferença entre certo e errado. Se
este conceito não está entranhado na personalidade da criança no início da vida, então é menos provável ser
realizado quando a criança atinge seus anos de adolescência.
Esta é uma exigência pessoal entre o pai e o filho, ou dentro da unidade familiar e estar em
conformidade com as instruções dadas por Deus. A última coisa que precisamos é ter um governo civil,
obrigando-na disciplina, ou para não nos permite disciplinar nossos filhos de alguma forma em que Deus nos
direciona a fazer. A lei de Deus substitui quaisquer leis do homem, no entanto, o liberalismo tenta impor
instruções sobre a maneira de disciplinar seu filho que está em oposição a mandamentos de Deus.

Lembre-se: o que Benjamin Franklin disse, se precisa de uma religião a autoridade Civil para
promulgar leis para forçar conformidade a esse dogma de religiões, em seguida, a religião não é de Deus.

Liberalismo tem tornar-se tão integrados os governos civis do mundo, que tornou-se uma religião patrocinado
pelo governo, e como tal em oposição direta para a moralidade e a lei de Deus, para não mencionar a estar em
oposição direta à constituição dos Estados Unidos, que proíbe o governo de estabelecer uma religião.

Mal definido
Sabe, tenho certeza, que Satanás é o mal, mas você sabe por que Deus considera Satanás para ser mal? A
definição da palavra "mal" do dicionário é: alguém que é perverso e pecaminoso, ou a fonte de
tristeza ou aflição. Deus considera Satanás para ser mau, porque ele repreende as leis de Deus ou Satanás
está em oposição às leis de Deus. Portanto, se você se envolver em qualquer atividade que é pecadora, o que
significa estar em oposição a palavra de Deus, em seguida, aos olhos de Deus, você está mal.
Todos sabemos que matar alguém é estar mal, que é porque é em violação ao sexto mandamento, não
matarás, mas o que você pode não perceber, que para deixar de disciplinar seus filhos como está escrito no
quinto mandamento, também está mal. Eles são dois dos dez mandamentos, e qualquer um é tão importante
quanto qualquer outro.
Você pode dizer, "Espere um minuto, o quinto mandamento não diz nada sobre a disciplinar os
filhos, só que a criança é dar honra a sua mãe e pai." Isso é verdade, mas como tenho mostrado antes, os dez
mandamentos são uma abreviatura de uma forma mais na discussão de profundidade de acordo com o resto do
Evangelho de Deus. Como você pode ver as explicações acima, o pleno significado do quinto mandamento é
encontrado em outros livros da Bíblia e não apenas nas palavras dos dez mandamentos.

Fazer não abusar de seu filho
, E vós pais provocaram não seus filhos a ira: mas trazê-los na doutrina e admoestação do senhor.
Efésios 6:4
Há uma grande diferença entre disciplinar uma criança e batê-los ou caso contrário abusando deles.
Deus nos diz para disciplina por amor não por raiva, ele diz, "como você pode prejudicar alguém que
você ama?" Se como pai, você foi longe demais, além do que Deus nos diz para fazer, então e só então os
outros fora de sua família tem autoridade e o direito de interferir. Deus dá uma definição clara do que constitui
abuso e espancando seu filho em particular ou em público não constitui abuso, como Deus define a partir da
discussão acima. Para conhecer plenamente como Deus ordena que nós disciplinar nossos filhos vão para os
livros de Efésios e hebreus.

Sendo em obediência a Deus
Que não é comigo é contra mim; e aquele que ajunta comigo não espalham no exterior. Mateus 12:30
Eu sempre ter reformulado o versículo acima de dizer, "Alguém quem não adorar a Deus como Deus
nos instrui a fazer, não está adorando a Deus em tudo e, portanto, está em oposição a Deus." Este versículo tem
dois significados. O significado literal com base no contexto de que Jesus está falando sobre é assim:
1. Durante o segundo advento de Cristo, os ângulos de Deus irão reunir todas as nuvens
daqueles que Deus deu a marca de Deus, (os Santos de Deus). Aqueles reunidos
então será com Jesus nas nuvens. Isso é conhecido como o arrebatamento. Todos
aqueles reunidos não permanecerá onde eles estão, espalhados por toda a face da
terra.
O segundo significado é assim.
2. eu sempre ter reformulado o versículo acima de dizer, "Quem não adorar a Deus, como
ele nos instrui a fazer, não está adorando a Deus em tudo e, portanto, está em
oposição a ele." Quando o governo civil tenta escrever leis que substituem a palavra de
Deus, então, essas leis estão em oposição a palavra de Deus. Este então faz o antiDeus do governo civil.
Quando o governo civil tenta escrever leis que substituem a palavra de Deus, então, essas leis estão em
oposição a palavra de Deus. Este então faz a lei e o governo civil que decreta a Deus contra as leis. Essas leis
promulgadas na Europa e EUA, que permite que o governo remover as crianças de seus pais é contrária a
vontade de Deus e como tal são leis maus, tal como definido por Deus.
Se você é não com Deus, como em obediência a moralidade e a lei de Deus, então você está espalhado
no exterior.

Toda a lei, ou nada
Para todo aquele que manterá "Toda a lei" e ainda ofender em um ponto, ele é culpado de tudo! Para
ele que disse, (Deus), "Fazer não cometer adultério," disse também, "Não matarás." Agora se tu matar, sois
tornar-se um transgressor da lei. James 02:10-11

Você deve saber que a formulação utilizada em cada um dos dez mandamentos é uma abreviação de um
significado muito maior como determinado em outros livros da Bíblia. Deus abrevia-lo para torná-lo mais fácil
de lembrar. Somente através do estudo de outros livros da Bíblia você aprenderá o significado maior que Deus
quer-na compreender. Nesta luz os dois versos seguintes nos dizer algo muito importante.
Se você acha que manter toda a lei, que inclui os dez mandamentos, bem como outros dada por Moisés e
Jesus, mas manter o primeiro dia da semana (domingo) como o sábado que está em oposição direta à palavra de
Deus, então você é um transgressor da lei. Com Deus é tudo ou nada, não há nenhuma estrada média. Ou você
ama Deus ou Deus odeia, ou você está com Deus ou está espalhadas no exterior .

Com Jesus ou não com Jesus
Ele é não é comigo é contra mim; e ele que ajunta comigo não espalham no exterior. Mateus 12:30
O que Jesus está nos dizendo é que não é o suficiente para que você se considera um cristão, você deve
manter toda a lei. Se ficares apenas com nove dos dez mandamentos, então não és verdadeiramente com Jesus,
pois ele ensinou toda a lei.

O que é toda a lei?
Você deve viver sua vida na moralidade de Deus como mostrado nos últimos seis dos dez mandamentos,
bem como os ensinamentos de Jesus Cristo, mas isso não é suficiente, toda a lei também inclui os quatro
primeiros dos dez mandamentos que dar instrução e mandamento sobre como estamos para dar culto a Deus. Se
você falhar em qualquer uma dessas instruções e mandamentos, então você não é verdadeiramente um seguidor
de Jesus Cristo, independentemente do que você se chama.

O maior mandamento
Então um deles, que era um advogado, ele fez uma pergunta, tentando-o e dizendo: "Mestre, qual é o
grande mandamento na lei?" Mateus 22:35-36

Lembre-se: debatemos o liberalismo como uma religião falsa, e que é o liberalismo que é referido
no livro de Apocalipse que vejo como sendo o falso profeta.
No versículo acima, um dos fariseus, na tentativa de desacreditar ou causar Jesus a tropeçar em seu
conhecimento das Escrituras, faz uma pergunta razoável.

Estes verso revela que, mesmo na época de Jesus, Satanás estava tentando apresentar encontra-se como uma
forma de esconder a verdadeira palavra de Deus do povo. Se Jesus tivesse dado preferência a qualquer um dos
dez mandamentos sobre os outros, alguém teria sido ofendido, e tal preferência não pode ser suportada, nem
mesmo por Jesus. Noções básicas sobre este dilema, Jesus dá uma resposta completamente inesperada, no
entanto, a mesma verdade.

Amar o Senhor teu Deus
Jesus disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo
o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22:37-38
Mesmo que isso não está escrito em qualquer palavra nos dez mandamentos, a intenção de Deus é que em
obedecer os mandamentos de Deus, nós, portanto, manifestar nosso amor por Deus. Deus quer que
demonstramos nosso amor por ele, e, portanto, isso que Jesus está nos dizendo em resposta à pergunta, é
verdade e é correto.

Amarás o teu próximo
e o segundo é como se a este, "Amarás o teu próximo como ti mesmo. Sobre estes dois mandamentos
enforcar toda a lei e os profetas. Mateus 22:39-40
Veja, Deus não quer que nós o amamos apenas, mas que também amamos um ao outro. Somos todos irmãos em
Deus, e quando vivemos pela moralidade do Deus, e damos a adoração a Deus como os mandamentos de Deus,
então somos também irmãos com Jesus.

Santos de Deus definido
Quando Jesus foi perguntado qual dos mandamentos era o maior, ele não nos deu qualquer um dos dez
mandamentos em sua resposta, Jesus deu-no que se tornou conhecido como os Dois mandamentos de Jesus, o
que é amar a Deus, com todo seu coração, alma e mente, bem como a amar uns aos outros .
Entende o que Jesus quer dizer com isso e ainda mais importante, você sabe como dar esse tipo de amor
poderoso a Deus? Os dez mandamentos são conhecidos como a lei de Deus, mas Deus não quer que
mantenhamos só a lei mas também que podemos fazê-lo por amor, para Deus e para o outro. Aqueles que têm
realizado este ato poderoso de amor são aqueles que também são definidos como os Santos de Deus.

É por esta razão por que Jesus nos diz que devemos amar Deus com todo nosso coração e alma e
mente; um amor total e completo, não só o ato de guardar e obedecer à lei. Como você manifesta seu amor por
Deus? O seguinte é uma discussão sobre este assunto.

Primeiro mandamento de Jesus
, Mas quando os fariseus ouviram que ele tinha colocado os saduceus ao silêncio, eles se reuniram. Em
seguida, um deles, que era um advogado, ele fez uma pergunta, tentando-o, e dizendo: mestre, qual é o grande
mandamento na lei? Jesus disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua
alma e com todo o teu entendimento." Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22:34-38
Você entende o que Jesus está nos dizendo? O maior de todos os mandamentos é nem mesmo um dos
dez mandamentos, mas que nós amar Deus com todo nosso coração, alma e mente. Sugiro que esta sendo
considerado por Jesus, o maior de todos os mandamentos, nós deve ter o tempo para entender o porquê.
Em Jesus acima é uma pergunta, "qual dos dez mandamentos é o maior de todos eles?" Em vez de dar
uma resposta para a pergunta de um dos dez mandamentos, Jesus dá como resposta algo que não faz parte dos
dez mandamentos, pelo menos não à primeira vista.
, "Este é o primeiro e grande mandamento." Que por cima, Jesus nos diz que esta mostrando muito
poderoso de amor por Deus é o maior de todos os mandamentos.
Isso me diz que o maior mandamento como definido por Jesus não é nem um dos mandamentos de
Deus, mas que Jesus quer que tenhamos esta mostrando poderosa de amor por Deus. Isto me obriga a me
perguntar, o que, em seguida, Jesus está nos dizendo. O que significa, ou como nós manifesto de um amor tão
poderoso para Deus. Eu sou deixado com nenhuma escolha mas para dar o pensamento e estudo sobre o que
Jesus está tentando nos ensinar. Você, leitor, sabe o que significa que Jesus, ou como manifestar este nível de
amor por Deus?

Como amar a Deus?
Jesus disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo
o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22:37-38
A questão para mim é, "Como você ama a Deus com todo seu coração, alma, mente?" Só digo, "eu
te amo, senhor, Deus, criador do universo, e eu aceito que veio viver entre nós, na carne de um homem, Cristo

Jesus, e para mim, você é meu Salvador e Redentor?" Há alguns que eu tenho conversado com isso sim, é tudo
o que você tem que fazer, e vocês são salvos. Me disseram, que neste ser salvo e redimido pelo Grace de Jesus e
que eu não tenho que fazer alguma coisa como uma forma de impermeabilização-me ou dar demonstração do
meu amor. Eu olhei em toda a Bíblia, e não consigo encontrar onde qualquer uma dessas palavras são usadas.
Se algo dito por outra pessoa nunca foi falada por Deus, e você sabe que tudo o que Deus tem falado é
encontrada na Bíblia, então se você não pode encontrá-lo na Bíblia, que falou se não Deus?
Porque eu tenho sido incapaz de encontrar essas palavras na Bíblia, considero que estas pessoas estão
me dizendo não é de Deus. Isso me convenceu de que algo mais é exigido como uma demonstração de meu
amor? Afinal, existem várias religiões, que se intitulam Christian e, claro, as religiões judaicas e muçulmanas e
todos eles afirmam que eles são a verdadeira fé. No entanto, há apenas um Deus, então eu tenho que acreditar
que pode haver apenas uma fé verdadeira. A verdadeira fé, o verdadeiro caminho de Deus adorando, tem que
ser aquele que o próprio Deus falou-da. Com isto em mente, fez a oração a Deus e pediu-lhe para me mostrar
sua verdade.
Minha experiência, desde que comecei minha jornada em busca da verdade de Deus, que Deus muitas
vezes me dá respostas às minhas preces enquanto eu estou lendo a Bíblia. Então, comecei um estudo diligente,
ansioso por sua resposta. A pergunta ainda persiste, "Como para manifestar esse amor poderoso," como pediu
no primeiro mandamento de Jesus? Isto dá-me motivos para definir o amor, como parte da pesquisa
diligentemente o que li na Bíblia como disse-na seguir.

Não basta declarar Jesus
"Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) devem encontrar me"
Provérbios 08:17
O versículo acima nos diz que que Deus ama aqueles que o ama. Isto preocupa-me mais uma vez
sobre como vou mostrar esse mesmo tipo de amor a Deus. Então Deus continua dizendo que, se nós procurar
Deus (diligentemente) vamos encontrá-lo. Não percebe que Deus deu a definição sobre como estamos para
mostrar nosso amor por ele por ele buscando diligentemente?
Isso me diz que eu estou correto em pensar que há algo que devemos fazer, algum tipo de ato que nós
deve executar como forma de manifestar nosso amor por Deus. Para declarar Jesus como seu Salvador não é
suficiente, você deve demonstrar seu amor por engajar-se em um exercício de seu tempo e esforço como forma
de manifestar o seu amor.

Definição de amor
O dicionário de herança americana tem muitas definições diferentes da palavra "amor", mas o que
parece melhor associado com esta pergunta é, "para ter um sentimento profundo, meigo e inefável
de afeição e solicitude em direção.
Querendo ter certeza que compreendia a definição, olhei para cima a definição para a palavra inefável,
que é, "a incapacidade de ser expressa; indescritível, ou indizível. Eu também decidi procurar a
palavra a solicitude, só para ter certeza de que entendi seu significado, o dicionário diz-na solicitude é "A
causa da ansiedade ou preocupação."
Com esta informação, surge uma definição mais completa da palavra amor, "ter um fundo macio,
indescritível e indizível sentimentos de afeição e ansiedade ou preocupação para com os
outros."
Peço-lhe, o leitor, essa definição ajudá-lo a entender como a manifestar o seu amor por Deus? Isso não
me ajuda tanto assim. Sugiro que olhemos para o significado do amor, em uma perspectiva bíblica. Afinal de
contas, Deus e Jesus ambos conte-na amá-los, então não é estar a razão que nos disseram como manifestar esse
amor?

Com todo o teu coração
Jesus disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coraçãoe com toda a tua alma e com todo o
teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22:37-38
Esta é a primeira parte de como mostrar seu amor por Deus. Você já pensou sobre o que significa amar
com todo o teu coração? Para mim vai como segue: Eu amo minha esposa, de 47 anos com todo meu coração,
mas como para manifestar esse amor por ela?
As palavras "Eu te amo," são palavras ocas apenas até que você preenchê-los com atos substantivos.
Você pode dizer cem pessoas você amá-los, mas até que você demonstrar que o amor de uma forma ou outra, as
palavras permanecem ocas. Mostrar meu amor por minha esposa toda vez que eu acaricie o cabelo dela ou
beijá-la no pescoço ou só subir com ela e dar-lhe um abraço.

Isto é como encher as palavras ocas com as ações. Surge a pergunta, "como traduzir este tipo de ação
a Deus?" Você pode nem ver nem sentir Deus, portanto, nenhuma dessas ações manifestam seu coração sentiu
amor por Deus. Então, isso permanece um mistério para mim.

Com toda a tua alma
Jesus disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua almae com todo o teu
entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22:37-38
Esta é a segunda parte de como Jesus nos ensina a amar a Deus. Você já amou alguém com toda a tua
alma, que nem mesmo sabe que uma alma é? A Bíblia nos diz que Deus fez o homem uma alma vivente, não
que ele nos deu uma alma vivente, mas que ele nos fez uma alma viva.

Uma alma viva
e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Como você pode ver, Deus não deu homem uma alma vivente, mas na verdade fez o homem uma alma
vivente. Isso me diz que uma alma é a parte do corpo e não se separar dele. Eu, até encontrar esse entendimento,
assumido que a alma é que que tem ressuscitado e não o corpo, isso me diz estava errado sobre isso, e é o corpo
que obtém ressuscitado, em que a alma é a parte do corpo. Este então provoca-me a fazer a pergunta mais uma
vez, o que é a alma?

Comparando o cão ao homem
Para compreender isto, sugiro que comparamos o homem aos outros animais estabelecidos na terra
durante o sexto dia da criação, quando o homem foi criado. O que é diferente do homem e outros animais que
dariam a perspectiva de que uma alma é?
O dicionário Encarta define a "alma" como: um aspecto não-físicos de uma pessoa, o complexo
de atributos humanos que se manifesta como consciência, pensamento, sentimento e vontade,
considerada como distinta do corpo físico. Essa definição nos diz muito, mas não realmente me diga
alguma coisa que eu acho útil em manifestar o meu amor por Deus.

O que me diz que meu estudo da Bíblia é que não há nenhum outro animal que caminha sobre a terra
desta terra que Deus também deu uma alma. Portanto só precisa comparar os animais para nós mesmos, para
determinar que uma alma pode ser.
Em que Deus nos diz que o ama, eu tenho que acreditar que a capacidade de amar é um indicador como
tendo uma alma. Eu poderia usar como link mais próximo de comparação do homem ao reino animal e
comparar os macacos e chimpanzés com capacidade do homem de amar, mas não tenho nenhum conhecimento
pessoal sobre que isto, em vez disso, que irá comparar o homem com o outro animal que estou convencido, tem
a capacidade de mostrar e sentir amor.
O cão tem sido sempre recebeu o título de melhor amigo do homem. Nos tempos antigos, esta foi por
causa da parceria entre homem e cão em busca de comida. Nestes tempos quando nós só precisa ir ao mercado
para adquirir alimentos, esta relação não tem significado, no entanto o cão ainda é considerado o melhor amigo
do homem, por causa de sua companhia para nós e a capacidade de cães para dar tão poderosa lealdade aos seus
senhores. É esta lealdade que sempre associaram com uma forma de amor. Então, estou convencido de que o
cão tem o potencial de sentir amor, mas na verdade sentem amor? Muitos outros animais mostram capacidades
semelhantes; Portanto, pergunto-me se a capacidade de sentir amor é realmente um aspecto de que uma alma é
afinal de contas.

Pensamento cognitivo
Um aspecto do homem que estou convencido não é algo que qualquer outro animal pode fazer é dar o
pensamento cognitivo sobre o que significa amar. Embora o cão pode ter a capacidade de mostrar o amor, ele
não tem nenhuma compreensão do amor ou mesmo que o amor, é meramente a agir sobre os instintos. Isto não
é como homem sente amor; pelo menos, isto é não como eu expor o amor.

Moralidade
, Mas se tu queres entrar na vida, guardar os mandamentos. Mateus 19:17
Nos ensinamentos de Jesus, bem como nas seis dos dez mandamentos de Deus, Deus, Jesus nos ensina
um aspecto do amor, e que é moral. Como parte desta lição, Jesus nos disse acima.

Tome nota:

Jesus não está dizendo, "Mantenha meus mandamentos," mas " manter os

mandamentos." Eu freqüentemente vezes disseram que porque Jesus diz que "Mantenha meus mandamentos,"
que ele está se referindo apenas Dois mandamentos de Jesuse não os dez mandamentos. Eu tenho sempre

refutou a interpretação, o porquê de que você verá em breve, mas como você pode ver, Jesus não está dizendo
"MY", mas "O". No entanto, mais uma prova em minha mente que Jesus está falando dos dez mandamentos.

Um cristão em ações
Para chamar-se um cristão, você deve ser de Cristo; ser de Cristo é abraçar os ensinamentos de Cristo.
Em que Jesus ensina sobre a manutenção dos dez mandamentos, então para ser de Cristo exige que você
mantenha os dez mandamentos.

Vida eterna
, Mas se tu queres entrar na vida, guardar os mandamentos. Mateus 19:17
A "Vida" que Jesus está se referindo não é nossa vida mortal na terra, mas a vida eterna que Deus
oferece como um presente para quem mostrar o seu amor por ele. Jesus então listados cinco dos dez
mandamentos, que eu vejo como seu reforço que é os dez mandamentos, ao qual ele está se referindo. Então
depois de dar uma lista de alguns dos dez mandamentos, Jesus repetiu mais uma vez seu segundo mandamento.
Vós não deveis fazer nenhum assassinato,
Tu não deverás cometer adultério,
Não roubarás,
Não dirás falso testemunho, Matthew 19:18
Honra teu pai e tua mãe: e,
Amarás o teu próximo como ti mesmo. Mateus 19:19

Quando você combinar esta listagem dos dez mandamentos com algo que Deus se repete em toda a
Bíblia, você vai entender como Deus nos dá a definição sobre como estamos a manifestar o nosso amor por ele.
e se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
É neste versículo, onde revelam-se aspectos da alma. Você vê, Deus está nos dizendo que se
mantivermos os seus dez mandamentos, então vamos mostrar o nosso amor por ele. Neste Deus está nos
mostrando sua capacidade de ter piedade de quem guardar seus mandamentos e é este revelador de sua alma que
pretende que nós amamos com toda nossa alma.

A imagem de Deus
A palavra "misericórdia" é definido pelo dicionário Inglês como, que tem compaixão, piedade,
perdão, humanidade e generosidade para com os outros. Que outro animal tem na capacidade de
exibir qualquer um desses atributos, mas o homem. Tiver sido informado; sem dúvida, desde a sua juventude
que Deus nos fez à sua imagem; Mas você sabe o que isso significa?
Uma imagem não precisa ser apenas uma forma ou um formulário, mas atributos podem ser uma
imagem tão bem. Em que, como Deus, temos a capacidade de dar compaixão, piedade, perdão e generosidade
para com os outros, revela nossa alma, exatamente como faz a alma de Deus. Quando você também dar uma
olhada os seis imperativos morais listados nos dez mandamentos, bem como os imperativos morais ensinados
por Jesus, você vai ver os aspectos de ter uma alma que os animais não têm. São estes que definem o que é uma
alma, e é a alma que nos torna a imagem de Deus.

Com todo o teu entendimento
Jesus disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda tua alma e com todo o
teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22:37-38
A terceira parte de como Jesus nos diz para amar a Deus é com nossa mente inteira. A mente é outro dos
aspectos de um homem que nenhum dos outros animais possuem. O cérebro do homem tem a capacidade de
armazenar enormes quantidades de dados, e então comparando-se esses dados, usando cognitivo pensei, para
verificar o significado e, em seguida, como aplicar esse significado. É uma coisa para armazenar dados na
memória, uma habilidade que eu vejo em outros animais, mas é muito outro para levar esses dados e saber
como fazer uso dele. Esta é a diferença entre alguém que é educado e alguém que tem sabedoria.
Um computador pode armazenar enormes quantidades de dados, dependendo do tamanho do seu disco
rígido, mas um computador tem sabedoria? Somente aqueles que acessam os dados e usar esses dados após
análise das informações armazenadas dentro dos dados, ter sabedoria. Isto é verdade do homem, muitos da raça
humana tem sido educados com todos os tipos de conhecimento, mas é somente aqueles que sabem como tirar
esse conhecimento e fazer-nos de na vida quotidiana que tem sabedoria. Tantos, ter conhecimento, mas deixar
de usar esse conhecimento e, portanto, são nada mais do que educada idiotas, na minha opinião.
Amar a Deus com nossa mente inteira é outra maneira de dizer que Deus nos querem amá-lo do nosso
conhecimento dele e não por fé cega. Quanto mais você sabe sobre Deus e o conhecimento mais da verdadeira
palavra de Deus, que é o evangelho eterno de Deus, quanto mais você vai entender que é tudo sobre Deus, ou

quem ele é. É minha opinião, quanto mais você entende e discernir a verdade de Deus de mentiras de Satanás,
mais você vai amar a Deus. Talvez agora você vai entender o que Jesus está dizendo quando ele nos diz para
amar Deus com todo nosso coração, alma e mente.

Citando Deuteronômio
Mas se dali tu deverás procurar o senhor, teu Deus, tu encontrarás-lo, se tu procurá-lo com todo o teu
coração e com toda a tua alma. Quando estais em tribulação, e todas estas coisas são vir sobre ti, nem nos
últimos dias, se tu voltar para o senhor, teu Deus e serás obediente a sua voz: Para o Senhor teu Deus é um
Deus misericordioso; ele será não te desampararei, destruir-te, nem esquecer a Aliança dos teus pais que jurou
lhes. Deuteronômio 31-04:29
Mais uma coisa, sobre isso, gostaria de saber se você está ciente de. Você sabe que esta frase, ": Amarás
o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento," não se
origina com Jesus, mas que Jesus é, na verdade, parafraseando de palavras escritas no livro de Deuteronômio,
pela mão de Moisés, cerca de 1500 anos antes? Quando Jesus está dando citação de Deuteronômio ele está
apontando para o contexto dos versos em Deuteronômio, para ilustrar o que ele está nos ensinando.
Amar a Deus com todo seu coração, alma e mente é manter os dez mandamentos, que é o que Moisés
fala em Deuteronômio.

O que Deus requer de ti
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhore seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10:12-13
E agora, Israel : Dei a explicação do que Israel representa em outras discussões. Como usado nestes
versos, não está se referindo à nação de Israel, mas aqueles que superaram seus pecados e quem guarda os
mandamentos de Deus, ou como eu expliquei, Deus direciona este versículo para aqueles que podem ser
definidos como os israelitas, ou os filhos de Israel e os Santos de Deus.

Se você procura
Mas se dali tu deverás procurar o senhor, teu Deus, tu encontrarás-lo, se tu procurá-lo com todo o teu
coração e com toda a tua alma. Deuteronômio 04:29

A frase, "tu encontrarás a ele, se tu procurar-lhe com todo o teu coração e com toda a tua alma," me
diz que Deus requer mais de nós do que ao declarar Jesus como seu Salvador. Mesmo o ato de busca-lo
diligentemente é insuficiente, como no estudo e pesquisa, mas que devemos procurar Deus com o desejo
completo de encontrar sua verdade e com a intenção de dar adoração a ele quando nós encontrá-lo.
Se você estudar a Bíblia com a finalidade de compreender a verdade de Deus, você pode encontrar a sua
verdade, mas a menos que sua busca é não apenas para a verdade, mas para encontrar o próprio Deus, você não
vai encontrá-lo, exceto como resultado da compreensão de sua verdade. Esta é a diferença da busca da verdade
de Deus como um exercício intelectual ou buscando a verdade de Deus em uma busca espiritual.

Tocado por Deus
Não tenho certeza se que estou passando o que pretendo, então deixe-me dar-lhe uma perspectiva em
minha busca pessoal pela verdade de Deus. Meu primo é um ministro ordenado, e ele freqüentemente tempo
citação da Bíblia e em seguida dar a definição do que significava a citação. Eu não era versado na Bíblia, no
entanto, eu sabia que suas definições não eram sempre corretas. Tentei explicar o que os versos de facto disse,
mas sem a educação nas escrituras que tem meu primo, ele sorria para mim como um velho sábio seria para
uma criança pequena. Esta frustração na minha falta de conhecimento me levou a estudar e procurar o
verdadeiro significado das Escrituras da Bíblia. Você vê, eu não começo com o desejo de encontrar Deus,
apenas para descobrir a verdade que mostraria meu primo seu erro. Depois de vários meses, encontrei Deus,
bem como sua verdade, e minha vida não tem sido a mesma desde então.

Conhecimento não é sabedoria
Como eu estava estudando as escrituras obtive conhecimento, mas ainda faltava entendimento. Se você
não tem compreensão, então você não pode ter sabedoria. Frustrado, eu comecei a olhar para Deus para
instrução e direção em meu estudo. Quando eu finalmente tomou o tempo de compilação de meus cinquenta
anos positivos de pecados e percebeu que eu era de fato um pecador, eu virou-se para Deus em oração e pedi o
seu perdão.

Tocado pelo Espírito Santo
Não muito tempo depois que Deus respondeu minha oração em uma maneira muito poderosa. Uma
enxurrada de compreensão, tudo o que eu tinha estudado naquele momento veio até mim. Deus tinham me
tocado. Foi físico, mental e espiritual. Eu não estava sentado em baixo de certeza que eu poderia ter caído.
Agora sei que não é apenas a verdade de Deus, mas que Deus é real, vivo, e que ele criou tudo o que é, inclusive

eu. Eu sei que isso não de fé mas de conhecimentos obtidos. Com esse conhecimento, dediquei o resto da minha
vida ao serviço de Deus, da forma que ele, Deus me dá a direção. Então agora que você tem um maior
conhecimento de que Deuteronômio 10:12-13 está falando sobre como revelado de uma conta pessoal meu.

Na Tribulação
Quando estais em tribulação, e todas estas coisas são vir sobre ti, nem nos últimos dias, se tu voltar
para o senhor, teu Deus e serás obediente a sua voz: Para o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso; ele
será não te desampararei, destruir-te, nem esquecer a Aliança dos teus pais que jurou lhes. Deuteronômio 3104:30
A frase, "Quando estais em tribulação," refere-se a qualquer momento de tristeza ou dificuldades, se
você olhar para Deus, ele estará lá para lhe dar conforto e orientação. Mais especificamente, no entanto, é uma
referência para o tempo da tribulação que os judeus sofridos durante o seu cativeiro na Babilônia, como bem
como para a tribulação que os Santos de Deus suportou durante os 1260 anos conhecidos como idade das trevas
e depois novamente na grande tribulação para tomar lugar no fim dos dias que toda a terra terá que suportar.

Nos últimos dias
A frase, "mesmo nos últimos dias," é uma referência para o fim dos dias, que começa quando as
profecias de Jesus que se relacionam com a grande guerra, do livro de Mateus, começam a vir a passar, que
equivale a dizer, que mesmo se você não tem de Deus antes da tribulação do fim dos dias, é ainda não é
demasiado tarde para que se arrependam de seus pecados e pedir a Deus por perdão. Eu era 55 + quando
encontrei Deus, e estou confiante de que ele me perdoou minha vida de pecado, então se ele pode me perdoar, a
pessoa má que era, ele pode perdoar alguém.

Obediente a sua voz
A frase, "serás obediente a sua voz," está instruindo-na que devemos obedecer as leis e a palavra de
Deus, que inclui os dez mandamentos. Isso também significa que o que Deus fala, qual é o seu Santo Evangelho
e seu Santo Evangelho é a verdade. Se nós aceitamos a sua palavra como verdade e, portanto, perceber que, se
Deus não falou isso, é uma mentira, então seremos obedientes a sua voz.
Logo depois de encontrar Deus, ele me revelou o que eu chamo truísmo de Deus. Este truísmo me ajuda
a ver as mentiras do diabo com facilidade. Talvez seja de ajuda você também. É verdade eu tenho isso desde de
já neste estudo da Bíblia, mas é importante para que eu entregasse você novamente. É assim:

O que Deus requer de você
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhore seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10:12-13
A frase, "o que o Senhor teu Deus pede de ti," que é o original que perguntei, o que mais devo fazer
para ser redimido do to simplesmente dizer que Jesus é meu Salvador?
A resposta a esta pergunta é, "mas que teme o senhor, teu Deus, de andar em todos os seus caminhos e
amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os
mandamentos do senhor e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu bem?"

Temer a Deus
"Temer o Senhor teu Deus," tem mais a ver com você mesmo, temendo que to ser no temor de Deus.
Se você é obediente aos mandamentos de Deus, então você não tem nada a temer a Deus, mas se você está
relaxado em sua obediência e sua adoração, então você tem algo a temer. Mas é você e suas ações que trarão a
ira de Deus sobre você, então que você deve temer que você não escorregar do caminho da justiça a mesmo.
Quando você entende o significado de todos os dez mandamentos de Deus, assim como os ensinamentos de
Jesus e vive a sua vida em obediência a esses significados, então você vai ser um com Deus e não terá nada a
temer da-lo.

Deus temendo definidos
o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti? Deus está fazendo uma pergunta dos israelitas, mas
realmente é uma pergunta que eles devem estar fazendo de Deus. Se você é um israelita, ou como esse nome foi
expandido, um Santo de Deus, você já deve saber a resposta a esta pergunta. Para aqueles de vocês que não
sabem a resposta, Deus diz.
Mas a temer o Senhor teu Deus: A palavra medo é definida como: o respeito e/ou admiração por
alguém ou algo. A palavra respeito é a palavra verdadeiramente importante que você deve manter em mente
eram Deus está preocupado. A palavra respeito é definida como: um sentimento ou atitude de admiração
e deferência para com alguém, consideração ou reflexão.

A palavra deferência é definido como: respeito educado, especialmente colocando o
interesse da outra pessoa primeiro, submissão ao julgamento, opinião ou desejos de outra
pessoa, cortesia.
Deixe-me, em seguida, reformular, mas a temer o Senhor teu Deus: para dar respeito ao Senhor teu
Deus, de ter consideração e meditação da palavra de Deus, para colocar a palavra de Deus à frente de tudo o
resto, aceitando-se que a palavra de Deus é verdade e assim, submeter-se a julgamento, opinião e desejos de
Deus todo poderoso, como seu criador e pai celestial.

O caminho de Deus
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas a temer o Senhor teu Deus, de
andar em todos os seus caminhose amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhor e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10:12-13
a andar em todos os seus caminhos e amá-lo: O "maneiras de Deus" é uma referência para a
moralidade de Deus. O que Deus está nos dizendo é para todos nós que amam a Deus, para manifestar nosso
amor por ele, abraçando a moralidade de Deus, e fazendo a moralidade de Deus nossa moralidade, não mais leis
escritas em mesas de pedra, mas traços de personalidade, escritos em cima de nossa coração. É desta forma que
um Santo de Deus está acima da lei, porque eles já não são as leis a ser obedecida, mas aspectos de nosso
próprio caráter moral e, portanto, tornando-nos "um com Deus."
A frase, "para andar em todos os seus caminhos," é outra forma de dizer, para manter seus
mandamentos, bem como os ensinamentos de Jesus, para esses imperativos morais são as maneiras de Deus e
são um reflexo de sua personalidade, caráter moral e sua honra, que equivale a dizer que Deus quer que
sejamos como ele, em nossa personalidade, caráter moral e em seus altos ideais de honra.
A frase, "para servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar
os mandamentos do senhor e seus estatutos," diz-me que Deus requer mais de nós do que ao declarar Jesus
como seu Salvador. Mesmo o ato de ele procurar diligentemente é insuficiente, como no estudo e pesquisa,
mas que devemos procurar Deus com o desejo completo de encontrar sua verdade e com a intenção de dar
adoração a ele quando nós encontrá-lo.
Se você estudar a Bíblia com a finalidade de compreender a verdade de Deus, você pode encontrar a sua
verdade, mas a menos que sua busca é não apenas para a verdade, mas para encontrar o próprio Deus, você não

vai encontrá-lo. Esta é a diferença da busca da verdade de Deus como um exercício intelectual ou buscando a
verdade de Deus em uma busca espiritual.

Apontando para os dez mandamentos
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhore seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10:12-13
Na frase acima, Deus está nos dizendo que estamos a mostrar o nosso amor por ele, com todo o teu
coração e com toda a tua almae em seguida, define como estamos a manifestar este poderoso tipo de amor,
mantendo os mandamentos do senhor e seus estatutos. É nisto que Jesus está incluindo como contexto sobre o
que Jesus quer dizer quando ele nos diz amar Deus com todo nosso coração, alma e mente. Jesus está nos
dizendo que esse amor poderoso é manifesto quando guardamos os mandamentos de Deus.

Saber isto: os dez mandamentos são uma abreviatura do evangelho sagrado toda, naqueles dez são a
totalidade da palavra de Deus, e para manter os dez você deve também dar respeito para o Santo Evangelho
inteiro.

Jesus citou de Moisés
Quando Jesus nos deu seus dois mandamentos, ele estava citando os versículos acima no livro de
Deuteronômio. Portanto, primeiro mandamento de Jesus não é dele foi escrito por Moisés, a mando de Deus
claro, então eu acho que você poderia dizer que eles são as palavras de Deus, mas dado a Moisés para anotar
1500 mais anos antes de Jesus falou primeiro.
Se você ler os versos que antecedem e após estas, ambos no capítulo de Deuteronômio 4 e capítulo 10,
você irá encontrar o contexto como para que Moisés estava falando que deu origem a sua escrever estas
palavras.

Para fazê-los é a Live
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que te ensinei, para fazê-las, que vos podem
viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Deuteronômio 4:1

Moisés está falando de ensinar o povo de Israel, os estatutos e os juízos, quais são as leis de Moisés,
escrito por sua mão, mas também neste contexto representa todas as leis de Deus, incluindo os dez
mandamentos. Isto se tornará evidente como você continuar a ler no capítulo 4 do livro de Deuteronômio.
Se você manter e obedece os mandamentos de Deus e vive pela moralidade de Deus e dar adoração a
Deus como Deus ordenou que devemos, em seguida, você receberá, como recompensa, a vida eterna. Outono
com esta falta e sua recompensa será a morte eterna.

Exatamente como Deus ordena
Ye devem não adicionar a palavra que eu te ordeno, nem vós devem diminuir alguma coisa dele, que
vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Na minha opinião, este versículo é extremamente importante para quem deseja verdadeiramente adorar a
Deus como ele ordena que nós adoramos. É minha firma entendimento de que se você não adorar a Deus como
ele ordena então você não adorar o Deus da criação em tudo mas uma invenção do seu próprio.
É algo que eu tenho dito desde o início, apesar de eu dizer que usando palavras diferentes. "Você deve
adorar a Deus como ele comandos adicionando a nem subtraindo como ele ordena que nós deve adorá-lo, a
adoração de qualquer outra forma é a não adorar o Deus da criação, mas alguns outra invenção do seu próprio".

Não colocar palavras na boca de Deus.

Ensinar a teus filhos
Só Acautelai-vos para ti mesmo e manter a tua alma diligentemente, não tu esquecer as coisas que os
teus olhos viram, e menos eles partem seu coração todos os dias da tua vida: mas os ensina o teu filho e os
filhos dos teus filhos; Deuteronômio 4:9
Nestes versos, Moisés adverte os israelitas para manter as leis de Deus. Em que o Deus de Israel é o
mesmo Deus que é o Cristo, que veio à terra na carne de um homem, Jesus, isso então me diz que este aviso se
aplica a nós que seguem o ensinamento de Jesus, tanto quanto é aplicado a eles nos dias de Moisés. Em que o
próprio Jesus está apontando para isso que foi escrito por Moisés, e o contexto de que Moisés estava falando, é,
portanto, o contexto que Jesus está apontando, e nesse contexto é manter os dez mandamentos e em fazendo
isso você manifesta seu amor de todo seu coração, alma e mente para Deus.

Moisés dá advertência, "Acautelai-vos a vós," significa para lembrar tudo aquilo que Deus tem
mostrado a você e manter as leis que Deus lhe deu. Mesmo que você e eu não vi Deus separar o mar vermelho,
sabemos que isso aconteceu, e podemos vê-lo partir as palavras escritas na Bíblia. Portanto, quando Moisés diz
aos israelitas que lembra aquelas coisas que eles viram, Deus está também nos dizendo para recordá-los
também.

Enganação de Satanás
Deus quer que nós e todos os que vierem depois de nós para lembrar sua lei e suas promessas, mas
Satanás ao longo dos séculos tem esforça-se causar o homem esquecer a palavra de Deus, dizendo mentiras e
dando falsas interpretações para que que Deus falou.
Com a queda do anti-Cristo e sua capacidade de perseguir os Santos de Deus, Satanás ao longo das
últimas décadas estabeleceu a religião falsa do liberalismo, que carrega sobre a tentativa de Satanás para
esconder a verdadeira palavra de Deus.

Toda a lei
Para todo aquele que manterá toda a lei, e ainda ofender em um ponto, ele é culpado de tudo! Para ele
que disse, (Deus), "Fazer não cometer adultério," disse também, "fazer não matar." Agora se tu matar, sois
tornar-se um transgressor da lei. James 02:10-11
Você deve entender que Deus, Jesus está dizendo que temos que manter toda a lei que Deus nos deu. Se
você apenas manter alguns dos mandamentos de Deus e, em seguida, como você pode acha que dar verdadeiro e
correto adoram para a criação de Deus. Satanás, por meio de seu anti-Cristo tem escondido a verdade, dizendonos que os senhores dia de descanso é o primeiro dia (domingo) da semana. Se você manter todos os outros
nove dos dez mandamentos, mas não conseguem manter o quarto mandamento como Deus falou com ele, então
você é culpado de "todos os mandamentos." Também ama a Deus completamente, ou você odeia a Deus, não
há nenhuma estrada média, sem áreas cinzentas, apenas amor e ódio, bem e o mal.

Significado de esconder-se no site simples
Mas, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu,
nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das
tuas portas. Êxodo 20:10

O mesmo vale para aqueles que não guardam o sábado sagrado como é ordenado por Deus. Satanás tem
escondido as verdadeiras palavras de Deus e deu uma outra interpretação que efetivamente transforma o que
Deus disse em uma mentira.

Deus nos diz: (Sábado), o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não o primeiro dia,
(domingo). Como você pode ver no versículo acima, isto tem sido falado pelo próprio Deus. Ou você crer e
obedece o que Deus falou ou não. Se você aceitar algo nunca falada por Deus como sendo a verdade, então você
está enganado, e como tal será dado por Jesus, a marca da besta, não é a marca de Deus.

Truísmo do Deus
Se Deus falou com ele, então você achará no Santo Evangelho,
Se Deus falaram, então é a verdade,
É a verdade, porque é de Deus,
É de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar isso no Santo Evangelho,
Se Deus não falou isso, então é uma mentira,
É uma mentira, porque não é de Deus,
Não é de Deus, porque Deus não falava.
Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, então você deve acreditar e sei que é o homem de carne e
sangue, Jesus, o Cristo, e para ser de que Cristo é para ser a essência de Deus, portanto, Jesus é Deus em carne e
osso de um homem. Como tal, o que Jesus fala é como se Deus fala.
Primeiro e segundo mandamentos de Jesus são, portanto, mandamentos de Deus. Quando Satanás tenta
esconder a verdade das palavras de Jesus por você e por mim, então é importante que mantenhamos o truísmo
de Deus em mente, a fim de ajudar a eliminar a mentira da verdade.

Ataque do liberalismo na moralidade
Preservativos na escola
O Dogma liberal quer nos fazer crer que o sexo fora do casamento é perfeitamente normal e que não há nenhum
pecado praticar sexo fora do casamento. Para facilitar este dogma, os liberais ao longo dos anos se infiltraram os

governos e as burocracias causando leis e políticas a adoptar, tais como o governo patrocinou e governo paga
para a distribuição de preservativos para os nossos filhos nas escolas públicas. Os liberais dirá que é para fins de
prevenção de gravidezes indesejadas e doenças venéreas.
No entanto, pensa nisso. O liberalismo não diz nossos filhos que é errado ou pecado para se envolver em
fornicação, mas em vez disso diz que as crianças que, quando eles se envolvem em sexo, eles precisam se
proteger. O que diz nossos filhos sobre a moralidade da pureza sexual se nosso governo distribui camisinhas
para eles? Que lhes diz que está tudo bem praticar sexo extra-conjugal. Quando as políticas do falso profeta leva
os fatores vergonha ou pecado em fazer sexo, então claro as crianças vão participar em e assim participar de
atos pecaminosos em desobediência ao sétimo mandamento de Deus.

Confiança sobre a moralidade de Deus
Pureza sexual é um aspecto da forma de Deus, (a moralidade de Deus), então quando nossos filhos são
incentivados a se envolver em atividades sexuais, então eles estão sendo incentivados a ser em desobediência à
palavra de Deus, que, naturalmente, é um pecado.
Quando um governo civil decreta leis ou políticas que promovam o comportamento contra Deus, depois
que o governo não é mais digno de governar o povo de Deus. As leis do homem devem estar sempre
subordinadas à lei de Deus.
Isso é mostrado para ser verdadeiro e uma parte do conjunto de mente daqueles que estavam envolvidos
no estabelecimento do Estado Unidos da América e no estabelecimento da Constituição dos Estados Unidos da
América.
A seguir é tirada da declaração da independência americana que mostra claramente que os fundadores
colocar sua confiança em Deus e sua moralidade, ao estabelecer tanto a declaração de independência e a
Constituição dos Estados Unidos da América.

Deus natureza de
A assumir entre os poderes da terra, a estação separada e igual ao qual que as leis da natureza e
da Deus natureza de lhes confere o direito .
As leis da natureza se relacionam com todas as atividades da terra, incluindo o movimento da
atmosfera, o crescimento e expansão das plantas, o crescimento e expansão dos animais, e do crescimento e
expansão do homem incluído nas leis da natureza, são os aspectos de todos os organismos vivos que se

relacionam com procriação das espécies. Com plantas e animais, Naturezas Deus, colocado Sem estorvos ou
regras de conduta, mas com homem, Deus deu-em uma listagem de sua moralidade, (os dez mandamentos),
pelo qual todos homem é necessário para viver.
Como mostra esta citação da declaração da independência, os pais fundadores americanos, olhou para
Deus como sua inspiração e sua moralidade na formação da nova nação e a lei sobre o qual a nação é fundada.
Desde seu início, o liberalismo tem sido entrar em guerra contra a Constituição dos Estados Unidos da América
e que, por sua vez, coloca liberalismo em guerra com a moralidade de Deus.

Dotados pelo seu criador
Consideramos estas verdades como evidentes, que todos os homens são criados iguais, que são
dotados pelo criador de certos direitos inalienáveis que entre estes estão a vida, liberdade e busca da
felicidade .

Vida:
Como usado no exemplo acima citação da declaração da independência americana, vida, se relaciona
com o direito divino de viver no caminho e estação da própria escolha e não sendo submetido a
controle ou restrição colocados sobre nós por um governo ou de qualquer de suas agências .

Liberdade:
Como usado na citação acima, liberdade, refere-se ao a liberdade de pensar e agir sem ser
restringido por necessidade ou força, bem como a política, social e econômica bem que
pertence aos cidadãos de um Estado ou a todas as pessoas, salvar para essas restrições
colocadas sobre nós pela moralidade de Deus.

Com uma firme confiança na Divina Providência
Você vê, os fundadores colocar sua confiança em Deus para passar julgamento sobre suas ações e suas
intenções. Tal era o seu fundamento no amor de Deus e da moral de Deus. A Constituição, apesar de ter
nenhum desses testamentos dirigidos a Deus, foi escrita pelas mesmas pessoas, a maior parte, que estavam
envolvidos na formulação da declaração de independência, e como tal é lógico e necessário que essas leis e o
governo estabelecido pela Constituição tem em sua fundação, a moralidade de Deus. Portanto, quando o
governo ou suas agências promovem comportamento imoral, que o governo já não está operando dentro dos

limites que colocou em cima pela constituição ou pela moralidade de Deus e, portanto, está operando fora de
seu contrato legal com as pessoas.

Aborto
Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os abortos foram autorizados nos termos da
Constituição, fê-lo sem levar em consideração a moralidade de Deus, e como tal a sua decisão é anti-Cristo,
como é o assassinato de crianças não nascidas.

Moralidade de Deus
Sétimo Mandamento
Thou shalt de mil não cometerás adultério. Êxodo 20:14
Bíblia King James diz; Este é o princípio da pureza sexual. Relacionados a este princípio são as
proibições de incesto, sedução, prostituição, fornicação, etc.

Adultério definido
O American Heritage Dictionary define "Adultério" como, "uma voluntária relação sexual
entre uma pessoa casada e um parceiro que não seja o legítimo esposo." Se você é casado e tem
sexo com alguém que não seja aquele que você está casada com, então você cometer adultério. Se você é
solteira e fazer sexo com alguém que é casado, então você cometer adultério.
Você pode notar, que o sexo não é mencionado. As palavras, "uma pessoa casada," são usadas, então se um
homem é casado e tem uma relação sexual com qualquer outro, que sua esposa legítima, então ele cometeu
adultério. Se uma mulher que é casada tem uma relação sexual com qualquer um que não seja seu marido, então
ela cometeu adultério. Também deve ser mencionado que aqueles com quem tens sexo também estão
cometendo adultério, mesmo que eles não sabem que você é casado.

Tornando-se Satanás
Se você mentir sobre seu estado civil, a fim de incentivar um encontro sexual com outra pessoa, então
você está acoplando nos mesmos tipos de enganos e mentiras que Satanás usa. Vocês estão transformando-se
em Satanás.

Lembre-se: Satanás não é um indivíduo; Lúcifer é um indivíduo, Satanás é um estado de ser.
Satanás é o inimigo caído. Se fizer o que é a maneira de Satanás, então você ter caído e como tal, sinta-se em
um inimigo do que Deus representa. Você gosta de Lúcifer, fizeram-se para Satanás.

Jesus e adultério
Ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "Thou shalt de mil não cometerás adultério:" mas eu vos
digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar tem cometido adultério com ela já em seu coração.
Mateus 05:27-28
Agora eu estou assumindo que o inverso é verdadeiro também. Alguma mulher casada quem fica em cima de
outro homem com luxúria, também comete adultério em seu coração. Também tenho que assumir, que Christ
está se referindo a um indivíduo casado, por outro lado, desejando que segue completamente com a definição de
adultério. O que isto significa é que se você é casado e tem fantasias de transar com alguém que não seja seu
cônjuge, essas fantasias constituem adultério, mesmo que nunca progridem para o ato de fazer sexo.
Neste versículo Jesus está ensinando os dez mandamentos e não apenas ensinando-lhes mas ampliando
seu significado. Se Jesus está ensinando os dez mandamentos, então não é estar a razão que para ser um cristão,
você deve manter os mandamentos de Deus, que inclui o sábado do sétimo dia?

Fornicação definida
O dicionário Encarta define "Fornicação" , como: relações sexuais entre dois adultos que não
estão casados um com o outro. Esta definição pode ser interpretada como aplicar somente para adultos e
que, se você é um adolescente, que não seria aplicam. Portanto, é necessário que nós sabemos como Deus
define a fornicação.
Deus define "Fornicação" como: "a relação sexual entre um homem e mulher que não são casados
ou qualquer forma de comportamento sexual considerado imoral". Com essa definição, até mesmo
adolescentes podem ser falados como sendo homens e mulheres; Portanto, o pecado da fornicação para os
jovens é cada bit um pecado como ele é com adultos.
Baseado nessas definições meu entendimento de adultério ou fornicação é isto, quando uma pessoa
casada se envolve em qualquer tipo de encontro sexual com alguém que não seja seu cônjuge, cometeram
adultério. Para colocá-lo uma outra maneira, "todo o sexo fora os laços sagrados do casamento é imoral,
pecaminoso e uma abominação aos olhos de Deus."

Uma coisa linda
Sexo é um presente de casamento dado, por Deus, marido e esposa para dar realce ao amor que sentemse já para o outro. Pense desta forma, nenhum outro animal leva chorão sexo. Para os animais servidores apenas
uma finalidade, a procriação da espécie, homem, por outro lado também se sente amor por seus companheiros.
Combinando o amor que sente por seu cônjuge com o prazer do ato sexual, você obter uma completa e
cumprindo emocional e física experiência. Isso só é possível entre duas pessoas quando tiverem amor uns pelos
outros. Quando você participar de um encontro sexual com qualquer outro você profanar o que é belo e torná-lo
obsceno.

Pessoas solteiras
Como tudo isso se relaciona a pessoas não casados e seu comportamento sexual? Se o adultério é um ato
sexual entre uma pessoa casada e outra pessoa, que não seja seu cônjuge legalmente casado, então como que
traduz para a juventude, duas pessoas que são solteiras?
O American Heritage Dictionary define "Fornicação" como: "relação Sexual, entre parceiros, que
não são casados um com o outro."
Se esta definição soa muito como adultério, é porque é e com a finalidade de tornando-se claro para os jovens e
outras pessoas solteiras, que também estão sujeitos a este mandamento.
Então, vamos esclarecer uma coisa:
1: se uma pessoa casada "Mary" tem relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge, "Mike",
ambos cometem adultério, mas o cônjuge, "Jim" é sem pecado.
2: se uma pessoa solteira "Mike" tem relações sexuais com uma pessoa casada, "Mary", em seguida, eles
ambos cometem adultério e tem, portanto, ambos pecaram.
3: se duas pessoas solteiras "Mike e Sue" fazer sexo um com o outro, então ambos cometeram
fornicação, que é essencialmente o mesmo que adultério e é um pecado.
Este então nos diz que quanto à Deus, "todo o sexo fora do casamento é pecado."

Um propósito maior
Porém, o homem é um animal da natureza, e somente alcançado ascensão sobre os outros animais do
mundo, quando Deus fez o homem uma alma vivente, criando assim o homem-tipo, ainda temos o instinto
animal das bestas burros. No entanto, Deus colocou nós para um propósito maior neste mundo. Para conduzirnos em sexual relações, como fazem os animais, reduz-nos voltar a esse Estado e, portanto, nos torna indigno de
entrar a presença e a graça de Deus.

Um homem e sua esposa
Em suma, Deus tolera o sexo apenas entre um marido e sua esposa legalmente casada, todos os outra
atividade sexual é proibida por Deus. Portanto, se você se envolver em sexo como um top de uma noite com
alguém, (um encontro), então você está cometendo um pecado e Satan Loves You .

Não é um brinquedo
Sexo não é um brinquedo que você tira e joga com, significou por Deus para ser um cumprimento do
amor que sente por seu cônjuge e todos os outros atos do sexo são obscenos aos olhos de Deus.

Um filho fora do casamento
Um bastardo não entrará na Congregação do senhor; nem a sua décima geração ele não entrará na
Congregação do senhor. Deuteronômio 23:2
Se uma criança deve vir por causa de suas atividades de adúlteras, então essa criança, "um bastardo" é
incapaz de fazer parte da Congregação do senhor.
O American Heritage Dictionary define "Bastardo" , como: "que se assemelha a um tipo
conhecido ou espécie mas não verdadeiramente tal." Então essa criança, o que você pensaria que é
inocente de qualquer pecado, por causa de suas ações, negado o companheirismo da Congregação do senhor,
em outras palavras, a entrada para a Igreja de Cristo, não apenas uma criança, mas para a décima geração, além
de que a criança. Somente através da Congregação com os outros e com Deus pode uma pessoa com
conhecimento puro da vontade de deuses, para não mencionar a unidade com a Comunidade em que vive.

Pela Igreja e congregação, não me refiro a "Religião organizada". Em uma religião organizada, a
interpretação das palavras de Deus, são ditadas por alguns que estão no controle, e quaisquer interpretações ao
contrário deles não são toleradas.
Meu significado de "na Congregação e na Igreja" é outros que são de sua fé e crença a promessa que
Jesus da Ressurreição é verdade, que se reúnem para discutir e estudar as palavras de Deus com você.
Sem a oportunidade de comunhão com os outros, então essa criança e seus descendentes são
prejudicadas em sua adoração a Deus. Se você adorar a Deus de qualquer maneira diferente daquele que ele
ditou, então você não adorá-lo em tudo. Portanto, essa criança é menos provável entrar no céu, do que uma
criança nascida do casamento, tudo por causa de seus pecados.
Você pode toda maravilha porque Deus tornaria a vida difícil para uma criança inocente e mesmo
aqueles ainda por nascer. Parece um castigo tão injusto para aqueles que se não pequei. Minhas simpatias estão
com esse pensamento. No entanto, não é a criança a quem é dirigido este mandamento. É para aqueles que iria
fornicar ou cometer adultério.
Esta é uma das coisas que Jesus cumpriu ou devo dizer obsoleta; Deuteronômio 23:2, não faz mais a
criança pagar pelos pecados de seus pais. É por isso que o pecado de Adão não está nas nossas cabeças. É que o
pecado que foi perdoado por Cristo, quaisquer pecados que cometeu em sua vida só podem ser perdoados, se
eles se arrependerem e pedir a Deus para perdoá-lo, que é outra boa razão por que você precisa manter os dez
mandamentos. Se você não conhece estes mandamentos, e como vai saber se você está cometendo um pecado
ou não?

Restrição moral
Deus quer impressionar a todos nós, que as nossas acções têm consequências além de nós mesmos.
Mesmo se nós somos incapazes de controlar nossos próprios impulsos animalescos, o pensamento da dor que
nos iria impor qualquer criança que é o resultado de nossos pecados, podem nos dar uma pausa, com a intenção
de nos convencer de que o pecado.
Por ter os governos civis distribuir preservativos, você em vigor suplantar esta restrição moral, e ao fazêlo o governo civil, que se coloca em oposição à palavra de Deus. É desta forma que o falso profeta através de
sua falsa religião chamamos liberalismo, faz guerra contra a moralidade de Deus.

Sexualidade homo
Se um homem encontra-se também com a humanidade, como ele se deita com uma mulher, ambos
cometeram uma abominação, eles certamente serão postos à morte; seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13
Você deve ter notado que eu usei as palavras, "Qualquer outro" na minha explicação acima, to seu é de
salientar, que um indivíduo casado, que tem uma relação sexual com alguém do seu mesmo sexo, constitui
adultério ou fornicação, também.
Nesta época em que eu vivo, Homo sexualidade não é considerada anormal pela sociedade como um todo.
Então a esse respeito, a lei deste mandamento se aplicaria também. Porque Deus definiu o casamento como
sendo entre um homem e uma mulher, não pode haver nenhum casamento, aos olhos de Deus, entre dois do
mesmo sexo. Que quer dizer, que se o Governo Civil define casamento para permitir Gays ser considerado
casado, então esse direito civil está em oposição direta à palavra de Deus e é, portanto, de Satanás, o inimigo
caído e inimigo de Deus, e é ainda uma outra maneira que o falso profeta faz guerra sobre a moralidade de
Deus. Em que tais leis na verdade foram passadas governo liberal mostra mais uma vez como liberalismo é
outro nome para Satanás ou mais especificamente um falso evangelho de Satanás e a ferramenta usada pelo
falso profeta para estender sua guerra contra a moralidade de Deus.

Deus e sexualidade Homo
Se um homem encontra-se também com a humanidade, como ele se deita com uma mulher, ambos
cometeram uma abominação, eles certamente serão postos à morte; seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13
Como você pode ver, Deus fala claramente na sua condenação da sexualidade Homo. Não vejo Deus
como dar condenação à sexualidade Homo tanto que Deus está dando a condenação de todos os sexo fora dos
laços do casamento entre um marido e uma mulher, como Deus mais define como um homem e uma mulher.
Todo o propósito de ser um Homo Sexual é envolver no sexo, que não tem outro sentido. Que Deus
considera abominável é devido a isso, bem como o facto daquele macho com macho e fêmea com fêmea está
em contradição direta com a ordem natural da terra como Deus estabeleceram a ordem Natural de ser.

Erradicado e destruído
É claro para mim, porque Deus nos dizem que os dois envolvidos são para ser condenado à morte que
Deus quer que Homo sexualidade deve ser erradicada e destruída, para que o pecado e a doença não afetará o
resto da sociedade.

Uma vez li, vários anos atrás, que alguns cientistas havia determinado que existe uma diferença nos
cromossomos desses homens que são Homo Sexual e aqueles que não são Homo Sexual. O cientista concluiu
então é por isso que alguns homens preferem outros homens para mulheres. O que este cientista está sugerindo
é que ser Gay é um imperativo biológico.
Deus fez macho e fêmea, com a finalidade de procriação das espécies de todos os animais na natureza.
Não pode haver nenhum procriação entre dois machos ou duas fêmeas; por conseguinte, é contrário a ordem
Natural de Deus.

Uma escolha não biologia
Eu acho que este cientista pode ter sido um Homo Sexual próprio e só estava tentando dar crédito a suas
preferências sexuais. Sexualidade homo não é um imperativo biológico, mas uma questão de escolha, em outras
palavras, você escolhe a preferir outros do seu mesmo sexo, e em fazer esta escolha você preferiu a sua
definição de moralidade que de Deus.
Não importa que o governo civil decreta leis que concordam com você, ou não, a lei de Deus é a
autoridade máxima neste universo, portanto você ainda cometer um pecado, e você ainda é uma abominação aos
olhos do senhor.

O "eu, eu, eu," fator
Há um aspecto de cada Homo Sexual, que vim em contato com, que os tornam diferentes do que a
maioria dos outros homens. Ou seja seu desejo egoísta para prazer pessoal e realização, sem a preocupação com
a conseqüência de como suas ações, pode afetar outros, ou a sociedade como um todo. Chamo a isto a Me,
mim, mim atitude. Eles são o centro do seu próprio mundo, e eles têm pouca ou nenhuma preocupação com os
outros.

Casamento gay
Todo o sexo é uma abominação aos olhos de Deus exceto que entre marido e mulher, e ainda mais definido por
Deus como um homem e uma mulher. Todos os outros casamentos, promovidos pelo liberalismo, que é a
religião do falso profeta, mesmo que legal, direito civil, são pecados sob a definição de Deus do que constitui
um casal.

A lei de Deus é suprema sobre as leis do homem, e qualquer lei civil que viola a lei de Deus está em oposição a
Deus e, portanto, é em si um pecado. Todas as leis civis, promulgadas por todos os governos do homem que
violar a moralidade de Deus são aspectos do falso profeta trabalhando para destruir a moral de Deus.
Não são apenas estas leis em oposição a palavra de Deus, mas assim também são aqueles que escreveu o
projeto de lei e apresentou-o para a consideração, assim como aqueles que votaram o projeto de lei em oposição
à palavra de Deus. Você não pode escolher qual dos traços de moral de Deus te abraça. Você também é moral,
como Deus define moral, ou você não é. Para ser uma pessoa moral, que em seguida votos a transformar em lei
o que é imoral, você remove o caminho da retidão e te coloca no caminho da danação.
Isto é que o liberalismo e o falso profeta, promulgando leis e práticas que estão em oposição direta para
as leis e a palavra de Deus. Por causa de mentiras e enganos de Satanás, as pessoas nem morais podem ser
enganadas. Esta é a razão; Se você não entender Deus é mandamentos e os ensinamentos de Jesus, então como
você pode saber quando você está cometendo um pecado?

Deus julgará
Casamento é honrado em tudo, e a cama sem mácula: mas puta mongers e adúlteros Deus os julgará.
Hebreus 13:4
Vamos decompô-lo,
A palavra "Defiled" tem significado. O American Heritage Dictionary define-o como; tornar imundo ou
sujo; poluir, para rebaixar a pureza ou a excelência do; para corromper.
Como é que um sujar, poluir ou rebaixar um casamento? Uma maneira é cometendo adultério, ou um ato de
fornicação, antes ou depois de entrar no casamento.
Eu sei que nesta idade, antes do casamento, sexo é aceito, e ninguém, homem ou mulher, que se recusa a ter
relações sexuais após ir a um encontro, é olhou tão estranho ou anormal, tão bem sucedida o falso profeta foi
em suplantando a moralidade de Deus com a imoralidade do Satanás. Muitos lendo isso e querer ter Deus
perdoe seus pecados, quem tem exagerado na fornicação, podem estar dizendo a mesmos, se eu já cometi este
pecado, então como pode alguma vez espero ter Deus santificar um casamento que gostaria de entrar.

Crer em Jesus
Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. John 03:15

A chave para entendermos o versículo acima é entender o que é que Jesus significa nestas palavras:
"Todo aquele que nele crê," onde o "Todo aquele que," se refere a "nós o pessoas o filhos e filhas
do homem" O "Ele" refere-se a Deus, Jesus. Então a pergunta é, "O que é que os filhos do homem
precisamos acreditar?"
A seguir está uma pequena lista das coisas que você precisa acreditar que se você é dar verdadeira e
correta de adoração a Deus, o criador.

Acreditar na ressurreição
Você deve acreditar Deus prometem que, como Jesus ressuscitou dentre os mortos para a vida eterna,
então também ele ressuscitará seus santos para a vida eterna. Você é um Santo de Deus, se você passar por um
renascimento da personalidade de uma pessoa que é do pecado para que trabalha para manter-se de pecado.
Você deve acreditar Jesus de fato ressuscitou dos mortos por Deus pai.

A palavra de Deus é a verdade
Você deve acreditar que a palavra de Deus é a verdade, e sempre que alguém fala qualquer coisa que é
contrária a palavra de Deus como uma crença há muito tempo que você tem, você deve aceitar a palavra de
Deus e acreditar que rejeitar que prendido por muito tempo.

Jesus cumpriu a ou conclusão
Você deve acreditar que os ensinamentos de Jesus são um cumprimento e uma conclusão da lei de
Deus, que Jesus levou os dez mandamentos que estavam incompletos e através de ensinamentos de Jesus de
imperativos morais adicionais, trouxe os dez mandamentos para conclusão.

Crêem que Jesus é "Filho unigênito" do Deus
Porque Deus amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. John 03:16
O acima verso parece uma repetição do versículo anterior, mas há outra coisa que Jesus está nos
ensinando neste versículo.

Filho de Deus
Você tem que acreditar que Jesus é o filho de Deus, o que equivale a dizer que Jesus é homem, nascido
da mulher Mary, mas filhos de Deus da criação e não gerou pelo homem Joseph um sangue.

Deus na carne de um homem
Mas mais do que isso, Jesus é o Cristo, "Deus na carne de um homem."
Você tem que acreditar que Jesus deu a sua vida até a morte para que nós, os filhos do homem poderia
ser redimidos a Deus. Somente através de nossa crença em Jesus e tudo o que Jesus ensinou que qualquer
homem pode ser resgatado.

Para salvar, não para condenar
Para Deus enviou não seu filho ao mundo para condenar o mundo; mas que o mundo através dele seja
salvo. John 03:17
Antes do primeiro advento de Cristo, nenhum homem poderia ter redenção diante de Deus. Homem
estava perdido no pecado de Adão, com nenhum caminho disponível para ser redimido por Deus. Em Jesus o
Cristo, foi disponibilizado este caminho não só para aqueles que viveram desde Jesus, mas para todos os
homem mesmo aqueles que viveram e morreram antes de Jesus. Jesus é o caminho e a justificação na
esperança de redenção.

Justifica-se em esperança
As leis de Deus nos ensinar como não para o pecado, que é importante, para o pecador não deve entrar
no céu, mas somente na crença nas promessas de Deus e da ressurreição de Jesus somos justificados (não
garantido) na esperança da salvação.
Os ensinamentos de Jesus não são uma condenação dos filhos do homem, mas em vez disso são uma luz
de entendimento sobre como Deus ordena que moldamos nossa honra pessoal, personalidade e nosso caráter
moral. Se os filhos e filhas do homem aprender de Jesus e escrever a moralidade de Deus em nossos corações,
amar a Deus com todo nosso coração, alma e mente, então nós seremos um com Deus.

Aquele que crê
Quem crê nele não é condenado; mas quem crê não é condenado, porque ele tem não acreditou no
nome do filho unigênito de Deus. John 03:18
Ser condenado é deixar de ser redimido, para deixar de ser merecedor da vida eterna. Deus é um ser
moral, e ordena que seus filhos ser moral também. Deus nos deu uma lista de seus próprios imperativos morais,
e é para nós, os filhos do homem, para aprender essa moral e, em seguida, abraçá-los e torná-los nossa própria
moral. Só quem acreditar nisto e agir sobre isso e fazer isso, tem alguma chance de salvação. Aqueles que
falham, ou nem sequer tentar, já estão condenados à morte eterna.

Revelando seus pecados
e isto é a condenação, que a luz é vir ao mundo, e os homens adoravam a escuridão ao invés de luz,
porque suas obras eram más. Para cada um que faz o mal odeia a luz, nem vem para a luz, para que suas ações
devem ser repreendidas. John 03:19-20
A "Luz" é a verdadeira palavra de Deus. A "Luz" é o conhecimento encontrado no diligente estudo e
pesquisa das palavras da Bíblia, para que você pode procurar a palavra de Deus verdadeiro, mesmo que está
parcialmente escondido por mentiras de Satanás.
A "Escuridão" é a ignorância e a sua confiança na sua Fé cega em aceitar as palavras dos outros , como
sendo a palavra de Deus, sem questionar e procurando a verdade por si mesmo.
A demonstração mais óbvia de "Escuridão" é mentira de Satanás que o Santo sábado de Deus mudou
desde o sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana. Lá não é nenhuma instrução, nem há mandamento
na Bíblia onde Deus ou Jesus nos diz que isto é assim; Portanto, se Deus não falava então é mentira. Se você
continuar a aceitar que o domingo é o dia correto da semana para observar o sábado, então você ama as trevas e
odeia a luz para as trevas é mentiras de Satanás, e a luz é a verdadeira palavra de Deus.

Vem de verdade para a luz
Mas ele que vem de verdade faz a luz, para que suas ações podem ser feitas se manifestar, que eles são
realizados em Deus. John 03:21

Coloque simplesmente este todos os meios, se você pecou e se recusa a aceitar a Cristo e os mandamentos de
Deus, porque a fazê-lo você primeiro deve reconhecer seus pecados e censurar a mesmo, então você está em
oposição à palavra de Deus.
Se você não vê que mal há, por fazer sexo com alguém que não seja seu cônjuge, e se você não pode ver por
que os outros, nem mesmo Deus, devem ditar para você o que é certo e o que é errado, então você se colocou
em oposição a palavra de Deus, e a menos que você se arrependa de seus pecados, você já está condenado ao
fogo do inferno.

Cadinho da alma
Deus ama todos nós e quer que todos nós vamos com ele, mas primeiro temos de provar nos dignos. Ao
contrário os ângulos, o que Deus fez perfeito, desde o início; Deus colocou o homem neste mundo imperfeito,
com os desejos e necessidades dos animais. Eu gostaria de referir-se neste momento na terra, como um cadinho
da alma. Aqueles de nós é capaz de ser moderado e forjados no calor das influências de Satanás e fez puro,
serão recebidos no céu, que é a casa de muitas moradas, que Jesus falou de.
Ouvi muitas vezes ele disse por aqueles que desejam desfrutar de comportamento imoral, "Quem é você para
impor sua moral em cima de mim?" bem digo a isso, "Estas são moral deuses primeiro e ele me deu. Eles têm
sido o padrão pelo qual a civilização ocidental viveu por, durante os últimos 6.000 anos, apesar das tentativas de
Satanás para destruí-los. Quem é você para pensar que é especial ou mais sábio do que Deus e todos os que
viveram antes de você?"
John 03:21 , acima, é a chave. Apesar de seus pecados, se você arrepender-se e olha para Cristo para
orientação, então Deus vão realizar seus pecados forjado. O American Heritage dictionary define a palavra
"Forjado" como: um passado e um particípio do trabalho. Em outras palavras, ela é colocada no
passado, e enquanto ele permanece no passado, e você já não pecar contra a palavra de Deus, mediante Cristo,
você será perdoado.

Jesus e o divórcio
O casamento é para a vida
Foi dito, "todo aquele que deve guardar a sua esposa, deixá-lo dar-lhe uma escrita de divórcio: mas eu
vos digo que todo aquele que deve guardar a sua esposa, guardando para a causa de fornicação, faz com que

ela cometa adultério: e todo aquele que casará com ela que é divorciada quem comete adultério. Mateus
05:31-32
Há um outro aspecto de Jesus palavras que sinto precisam ser esclarecido. Quem coloca seu cônjuge afastado
em divórcio será um adúltero se se casam novamente, e eles também vão causar aquele casam para cometer
adultério também. Independentemente do que qualquer lei Civil proclama, quando você se casar, tanto quanto
Deus está preocupado, que o casamento é para a vida, "Até que a morte te parte"
As palavras, "guardando para a causa da fornicação", me diz que o divórcio é aceito por Deus, apenas
quando o cônjuge cometeu o pecado de adultério, fornicação ou qualquer um dos outros sexual age coberto sob
esse mandamento. Então, a menos que Deus devem me dar motivos para acreditar no contrário, a única vez que
um indivíduo pode divorciar de seu cônjuge, sem cometer adultério, é se o seu cônjuge era infiel a eles
primeiro.
Este versículo fala das consequências para a mulher, mas gostaria de sugerir que o inverso para os homens é
verdadeiro também. Isto também sugere, que exceto por infidelidade, Deus encara o casamento como um
compromisso vitalício. No entanto, se o cônjuge deve cometer adultério, Deus está nos dizendo que aquele que
pecou não fará com que a outra, que se manteve fiel no casamento, pecar deve ele ou ela casar de novo após ter
recebido um divórcio.
Isto também significa para mim, isso se você se divorciou, fazer a infidelidade do seu esposo, e então
você se casar novamente, você não cometer o pecado de adultério, quando você se casar novamente, nem fazem
com que seu novo cônjuge cometer adultério. Se, no entanto, você era a pessoa que cometeu adultério durante o
seu casamento e é divorciado e então se casar novamente, você fazer com seu novo cônjuge cometer adultério,
por causa do seu próprio pecado de adultério.

Liberalismo e adultério
Neste momento da história, já testemunhei pessoas que se casam com o pensamento na mente que se as
coisas não derem certo eles podem sempre obter um divórcio este último. Este conjunto de mente baseia-se
influência do falso profeta sobre as leis civis sobre as passado várias gerações, que adultério e fornicação não
são pecados, mas um aspecto normal do ser humano. Como tenho tentado fazer clara em tudo o que Deus me
deu para escrever, isto é contrário à vontade de Deus.

Lembre-se: o que Jesus disse nos versículos acima, "Que crê nele está não condenado." Você
deve acreditar que a palavra de Deus, mais você já está condenado. A palavra de Deus nos diz que o casamento

é para a vida; Portanto, você deve acreditar a palavra de Deus, independentemente do que permitem as leis
civis.

Jesus e o casamento
Os fariseus também chegou a ele, tentando-o, e dizendo-lhe: "é lícito para um homem que guarde a sua
esposa para cada causa?" e ele respondeu e disse-lhes: "não tendes lido, que ele que os fez no início fez macho
e fêmea e disse para esta causa será um homem deixar pai e mãe e devem decompor em sua esposa: e eles dois
serão uma só carne? Portanto, eles são não mais twain, mas uma só carne. O que, por conseguinte, Deus uniu,
deixe o homem não separe." Mateus 19:3-6
No antigo testamento, como está escrito nas leis de Moisés, os divórcios eram aceitáveis, mas aqui está o
que Jesus tinha a dizer sobre isso.
Ele que os fez no início, onde o "Ele" é Deus e "no início" é o sexto dia da criação, que é o dia da
criação que o homem é primeiro colocado sobre a terra.
Os fez macho e fêmea, é como Deus, Jesus define "Marido e mulher." Esta definição, portanto, dizme que "masculino e masculino, ou feminino e feminino" não é como Deus define um par casado.
Por esta causa um homem deixará pai e mãe. Quando você vive na casa de seu pai e sua mãe, você
precisa viver sob seu conjunto de regras, sempre sujeito a seus desejos e mandamentos.

Lembre-se: Honra teu pai e a mãe?
Quando você se casar, você remover-se da família que era seu pai e mães, para entrar em uma nova
família de marido e mulher.
E devem decompor em sua esposa, portanto, nesta nova família, um homem deve agarrar-se
intimamente, com constância e fielmente para sua esposa, colocar ela e as novas família primeiras e todas as
outras lealdades segundo.
Eles dois serão uma só carne. A palavra "Twain" significa dois, mas neste contexto tem um
significado maior. Antes do casamento, os dois eram indivíduos separados, mas quando eles se casam eles se
tornam uma família, que é uma única entidade, que compreende o total dos dois mas separado da família do pai
e da mãe.

O casamento é como concepção
Portanto são não mais twain, mas uma só carne. Como uma família separada, eles são um casal para si
mesmos. Pense nisso como a concepção de uma criança. A semente do pai tem a vida por causa do pai e não de
si mesmo. A semente da mãe tem vida, por causa da mãe e não de si mesmo, no entanto, quando os dois se
juntam e laço lá é já não uma semente, mas uma nova entidade que tem vida própria, dada a ele por Deus na
concepção, já não parte do pai e apenas uma parte da mãe para a necessidade da substância até nascimento.
Quando você pensa em casamento, desta forma você pode facilmente ver como marido e mulher é uma nova
família não é mais parte da família de seus pais e mães.

Divórcio, arma de Satanás
o que, por conseguinte, Deus uniu, deixe o homem não separe. Assim como Deus nos diz que matar é
um ato de maldade, como o aborto de uma criança por nascer, então também é um ato do mal para o homem a
separar-se um marido e esposa. Essas leis liberais promulgadas pelos governos civis que permitem o divórcio
sob quaisquer razões que não seja o único que Deus permite o divórcio, está em oposição direta à lei e vontade
de Deus e como tal são maus. Todo mal tem em sua fundação as mentiras de Satanás. Isto é mostrado como o
liberalismo é o falso profeta e uma arma de Satanás, e como Satanás usa essa arma para tentar influenciar o
homem longe moralidade de Deus.

Dureza do coração
Dizem-lhe: "por que fez Moisés, em seguida, dar uma escrita de divórcio e colocá-la longe do
comando? Ele (Jesus) disse-lhes: "Moisés, por causa da dureza de seu coração sofreram que guarde suas
esposas: mas desde o começo não foi assim. E eu te digo, "todo aquele que deve guardar sua esposa, exceto por
fornicação e casar com outro, quem comete adultério: e aquele que dela que é arrumar marrieth cometer
adultério." Mateus 19:7-9
Estes acima dois versículos falam de como o marido faz com que a mulher cometer adultério, e qualquer
novo marido que ela se casou com. Sou obrigado a acrescentar a isto, que o marido que coloca a mulher longe
no divórcio, quando não havia nenhuma infidelidade pela esposa, cometerá adultério se ele se casar de novo, e
sua nova esposa também estar cometendo adultério, mesmo que ela desconhece o divórcio faltoso. Você deve
acreditar que o casamento é para a vida e, portanto, deve não ser inseridos sem um compromisso moral de uma
vida juntos.

Seus votos de casamento
Outro aspecto do casamento precisa ser abordado, aqui. Quando estão diante de alguém, seja ele um sacerdote,
ordenado ministro, ou algum outro indivíduo legalmente autorizada a realizar o casamento, você faz um voto,
para seu cônjuge em potencial e para todos os presentes na testemunha de seu casamento. Se você fizer este
voto em seu cônjuge ser, bem como os outros na presença e ao Deus que serão testemunha de seu casamento, se
você convidá-lo ou não, então você se comprometer com o casamento para a vida.
Se você se casar com a intenção ou a expectativa de que, se o casamento não der certo você pode obter
um divórcio este último, na verdade não vai se casar sob a definição de Deus do casamento, o que significa que
qualquer sexo que você tem com essa pessoa que não reconhece Deus como seu cônjuge, é fornicação e um
pecado.
Se deseja permanecer obediente à palavra de Deus, então ele espera que você mantenha seus votos. Se depois de
um tempo, um ou ambos você decidir que o casamento não é o que você esperava e decide pedir o divórcio,
tenha em mente o seguinte. Casamento não é sobre fazer sexo sem pecado. Casamento é sobre ter um amigo,
companheiro e um parceiro para compartilhar sua vida com e para você compartilhar a sua vida. A amizade e o
vínculo emocional selado com confiança, é que é tudo sobre o casamento.

Lembre-se: sexo entre marido e mulher é uma dádiva de Deus; foi dado para trazer uma gravata
física ao seu cônjuge que só vocês compartilham. Quando você se envolver em adultério, você destrói essa
partilha especial, bem como a confiança. Estão tendo alguns momentos de prazer físico realmente vale a pena
perder tudo isso?

Pais solteiros
Neste tempo, os primeiros anos do século XXI, há muitos, que vivem juntos e ter filhos, mas nunca
obter legalmente casado. Faz isso e depois dizer que eles são ambos culpados de fornicação? Há alguns que
dizem sim, e na interpretação da palavra de Deus mais rigorosas que você faz. Mas não se você olhar para as
práticas do antigo testamento, havia nenhum licenciamento formal exigida para um casal para ser casado. Se os
pais de ambos tolerada a relação, direta ou indiretamente por sua inação, então os dois se tornaram marido e
mulher perante Deus.
Como foi o caso então, hoje se os pais não o objeto que nenhum casamento formal ou licenciamento foi
obtido e, em seguida, o casal é a mesma. Eles escolheram um ao outro; Eles fizeram um compromisso um com

o outro através de suas ações, se não em palavras, então eles são casados, portanto, sob Deus. Uma vez que eles
têm filhos, as crianças não são sacanas, mas descendentes legais.

Minha opinião, você Decide
Claro, esta é minha opinião; Você pode formar sua própria opinião de seu estudo da Bíblia. Também é
minha opinião que aqueles que vivem juntos sem um casamento formal têm uma fobia em se comprometer com
um relacionamento ao longo da vida, e que eles acreditam que eles sempre estão livres de se livrar de uma
relação onde não há nenhum casamento.
Eles também acham que estão livres do pecado, se eles escolheram para se envolver em um caso com
outra pessoa, porque não aplica a definição de adultério, que é por isso que Deus inclui o pecado da fornicação
como parte de e incluiu o mandamento contra o adultério. Esta crença tem as suas raízes nas mentiras de
Satanás e é repleta de tantos pontos de erro. Se você se amam e querem viver juntos como marido e mulher,
então você deve primeiro se casar, sob a lei de Deus mesmo, se não nos termos da legislação civil. O pecado é
se engajar-se em sexo fora do casamento. Todos os pecados são iguais, matar alguém é um pecado, fazer sexo
fora do casamento é pecado e ambos você remover da graça de Deus.

Moralidade de Deus
A moralidade de Deus, como refletido nos dez mandamentos e cumprida pelos ensinamentos de Jesus, é
fundada na lógica. Eles não apenas instruir-no que é e não é tolerado por Deus, mas eles também oferecem uma
base para a unidade social e paz.
Liberalismo, como a religião do falso profeta e arma de Satanás, floresceu na Europa e nas Américas, há
várias gerações, e se você comparar a sociedade agora para o que era mesmo tão pouco quanto há cinquenta
anos, uma diferença gritante se manifesta. O liberalismo não fez sociedade melhor, mas como tudo que é
associado com o falso evangelho de Satanás, sociedade é mais decadente e desenfreado com crime e corrupção
em todos os níveis de governo e em todos os níveis sociais.

Aborto, o assassinato de uma criança por
nascer
Não matarás. Êxodo 20:13

Liberalismo nos diz que um embrião humano é apenas uma inviável bio-massa e, portanto, não é um
ser humano. Como tal, não é assassinato para abortar a gravidez.
Liberalismo nos diz que uma mulher tem o direito de escolher se é para levar uma gravidez a termo ou
de tê-lo abortado.
Liberalismo nos diz que nosso corpo nos pertence, e, portanto, temos a última palavra sobre o que
fazemos com nossos corpos.
Os liberais promulgaram leis que tornam legal para as mulheres que optam por tem a criança abortada e
depois para fazê-lo, e qualquer um que tenta impedi-la de fazer o aborto é cometer um crime e pode ser preso e
multado. Tudo isto está em oposição direta e absoluta à vontade de Deus.
A questão então se resume a isto, é um embrião humano, um ser humano e como um bebê humano dentro do
útero da sua mãe, sujeita-se ao mesmo direito à vida como uma criança fora do útero de sua mãe? o falso

profeta, (liberalismo) diz que não, não é humano.

Definindo uma alma viva
Para ele será grande diante do senhor e deve beber vinho nem bebida forte; e ele deve ser preenchido
com o Espírito Santo, mesmo do ventre de sua mãe. Lucas 01:15
Vamos ver como Deus define quando um embrião torna-se uma alma vivente. Para um filho do homem,
a vida é nada a não ser que nós também temos uma alma; que homem seria tudo mais é apenas um outro animal.
Portanto, em que ponto Deus faz o filho e filhas do homem uma alma vivente?

João Batista
Neste versículo Deus está instruindo-nos que João Batista foi preenchido com o Espírito Santo, enquanto ainda
estava no ventre de sua mãe. Tudo o que tenho lido na Sagrada Escritura me diz que você só receber o Espírito
Santo quando abraçastes a moralidade de Deus e dar a adoração verdadeira e correta como os mandamentos de
Deus. Isto exige de nós, conhecimento, trazido de educação.
No versículo acima, Deus está nos dizendo, que na pessoa de João Batista, Deus deu este conhecimento
num nascituro. Você pode imaginar ter nascido com pleno conhecimento da palavra de Deus Santo? Porque
Deus nos diz isto, também é forma de Deus nos mostrando que mesmo a concepção, o homem é uma alma
vivente. É a alma que faz o homem à imagem de Deus; Portanto, o nascituro de John só poderia receber o

Espírito Santo se ele já tinha uma alma. Isso me diz, que todos homem feita uma alma viva na concepção e,
portanto tirar a vida de uma criança por nascer é assassinato, assim como tirar a vida de uma criança que tenha
nascido de ventre de sua mãe é assassinato.

Satanás odeia homem
Satanás odeia o homem, e ele fará de tudo para causar o homem a quebrar as leis de Deus. Se Satanás
podem convencê-lo que você tem o direito de decidir por uma gravidez indesejada para termo ou não, Satanás
ganhou. A lei de Deus é clara, "Não matarás", então para você a fazê-lo em ter sua criança abortada, você
ficar aquém da graça de Deus. Se não estás na graça de Deus, então você está condenado ao fogo do inferno.

Ainda no útero
E Maria surgiu daqueles dias, entrou em região montanhosa com pressa, em uma cidade de Judá; e
entrou em casa de Zacarias e saudou a Elisabeth. E aconteceu, que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criancinha saltou no seu ventre; e Elisabeth foi preenchida com o Espírito Santo: Luke 01:39-41
O que estes versículos estão me dizendo é que Deus reconhece o nascituro de João Batista e que a
criança recém concebida de Jesus como um ser humano vivo. A voz do som de Mary, que ela mesma foi
concebida de Jesus, o filho de John saltou no ventre ou a sua mãe. Em que John não é diferente de você e eu ou
nossos filhos e, em seguida, isto também me diz que Deus considera que todos concebidos embrião como sendo
uma alma vivente, (humana), desde o momento da concepção.

Considere isto: "a criancinha saltou no seu ventre." Estas palavras dizem-me que o nascituro
que foi João Batista reconheceu a criança recém concebida de Jesus como sendo o Deus da criação, na carne de
um homem. Isto diz-me então que Deus está nos dizendo que uma criança por nascer não é apenas uma biomassa inviável, mas um ser humano vivo. Que Deus reconhece isto para ser assim, então nós que amam a Deus
deveria fazer não menos?
Em que Deus considera que isso seja assim, para a mulher a tirar a vida de outro ser humano (nascituro)
é colocá-la em violação do mandamento de Deus, Não matarás. A mulher que concorda em ter seu filho
abortado cometeu assassinato. O médico que realiza o aborto é assassinato. O pessoal médico envolvido com a
preparação do aborto estão cometendo assassinato. Os membros dos legisladores envolvidos com escrevendo
o projeto de lei permitindo a aborto e que, então, ofereceu por assassinato cometido de votação. Os membros
dos legisladores que votaram sim esta lei cometeu assassinato. O governador do estado que assinou essa lei

cometeu assassinato. Todos os cidadãos que concordaram com a legalidade do assassinato desta lei, toda vez
que um aborto é executado.
Apesar de Satanás, através do liberalismo, nos diz que nossos corpos pertencem a cada um de nós, para
fazer com o que é nosso prazer, como tenho mostrado acima, Jesus diz-em uma história muito diferente.

Alimentar a Igreja de Deus
Acautelai-vos, portanto, a vocês mesmos, e para todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo fez você
superintendentes, para alimentar a Igreja de Deus, que ele tem comprado com seu próprio sangue. Atos 20:28
Neste versículo o apóstolo Paulo está falando com os líderes das igrejas cristãs. Paul está alertando os
líderes para alimentar o rebanho, que são as pessoas da Congregação que compõem a igreja. Isto significa que
para alimentar a verdadeira palavra de Deus para o povo, a fim de sustentar e continuar a Igreja de Deus, as
maneiras de Deus.
Paul também está informando a todos os que lêem estas palavras, que Jesus pagou para as congregações
da Igreja de Deus com seu próprio sangue, quando ele foi crucificado na Cruz. Como tal, estas pessoas já não
pertencem a mesmos, mas para Deus, comprado e pago. Isso me diz, que o corpo da mulher não pertence a ela,
e não é seu direito de decidir o que ela vai fazer com isso.
Não só está anulando um assassinato da criança por nascer, então também é pensar em si mesmo acima
de Deus um pecado.

A promessa de Deus de salvação
Quando estais em tribulação e todas estas coisas são vir sobre ti, nem nos últimos dias, se tu voltar
para o senhor, teu Deus e serás obediente a sua voz; ele será não te desampararei, destruir-te, nem esquecer a
Aliança dos teus pais que jurou lhes. Deuteronômio 31-04:30
Você pertence a Deus e você deve ser obediente a sua palavra e para todos os seus caminhos, mais
você ficar aquém de seu presente da vida eterna e só saberá a morte eterna.
É Liberal políticas do falso profeta estabelecidas em todo o mundo que fizeram aborto legal sob a lei
civil, mas só Deus podem mudar as leis de Deus. Se você ama a Deus, não importa qual lei civil diz, você deve
manter os caminhos de Deus, mais você está condenado à danação.

Fundada na moralidade de Deus
A seguir está uma lista dos imperativos morais de Deus, como os encontrados nos dez mandamentos, bem como
aqueles ensinado por Jesus. Os últimos seis dos dez mandamentos são traços morais mínimos de Deus que eu e
você deve viver as nossas vidas por se quisermos alguma chance de entrar no paraíso, esses traços morais
ensinados por Jesus dar cumprimento a leis de Deus e, assim, revelam a plenitude de quem Deus é, através de
sua personalidade, honra pessoal e seu caráter Moral. Todos os itens a seguir estão sob ataque por Satanás
através do falso profeta que Satanás estabeleceu para continuar onde parou o anti-Cristo.

Lembre-se: o anti-Cristo perdeu seu poder de fazer guerra contra os Santos de Deus depois de 1260
anos. O falso profeta assumiu esse poder e dedica-se inteiramente na não apenas a proibição de dar a verdadeira
e correta de adoração a Deus, mas também para a manutenção da moralidade de Deus.

