Os escritos de Paul
Capítulo 9
Paul prega moralidade
Formalmente em transgressão
e você tem ele acelerou-se, que foram mortos em transgressões e pecados; onde em tempo passado vós
andou segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos
filhos da desobediência: entre os quais também tivemos nossa conversa em tempos passado na concupiscência
da nossa carne , cumprindo os desejos da carne e da mente; e eram por natureza filhos de ira, nem como os
outros. Efésios 2:1-3
E ele vivificou:
A palavra acelerou-se, como usado no versículo acima, é definida como:
1. Para começar a mover-se e ser sentida em movimento,
2. Para retornar a vida àquele que estava morto,
3. Para estimular algo como interesse ou entusiasmo.
Quem estava morto em ofensas e pecados, refere-se a nós, que foram banidas do céu, e, portanto, morto
em danação eterna, Deus tem acelerado, ou dado causa a ser estimulado no interesse de aprender a verdadeira
palavra de Deus.
Paul está escrevendo esta carta para aqueles que viveram em sua época, mas isto também é verdade para
nós que vivem nestes dias do fim. Antes que nós começamos a procurar a verdade de Deus, não tinha interesse
em escritura ou religião, também fomos apanhados em que a vida através de nós, mas Deus olhou para você e
eu com amor e nos deu uma curiosidade e fez nos desejo de aprender mais. Eu sei que isto é verdade para você
porque você está lendo estas palavras.

Em que no tempo passado vós andou segundo o curso deste mundo: O curso deste mundo é todas as
tentações da carne e da mente e riquezas da terra. Antes de começarmos a estudar as escrituras, vivemos dia
após dia correndo tentar ficar à frente, mas nunca parecendo a lugar algum.
De acordo com o príncipe das potestades do ar; é uma referência a Satanás, que é o príncipe da terra,
ou ele pensa que é, Deus contesta essa afirmação. É por causa da influência de Satanás sobre vós e aqueles ao
seu redor que te fez mais preocupado com as necessidades desta vida, em vez das necessidades da vida eterna.
O espírito que agora opera nos filhos da desobediência; os filhos da desobediência são todos nós
quem ignorar Deus, o pai e os seus mandamentos e dedicar a nossa energia em busca de
tentações mundanas .
O "espírito", sendo falado é Satanás e o comportamento imoral, promovido por Satanás .
Cumprindo os desejos da carne e da mente é uma referência a atividades sexuais e a riqueza do mundo
e o acúmulo do mesmo.
e eram, por natureza, filhos de ira. Como eu mencionei antes, o homem é um animal da terra,
estabelecida por Deus juntamente com todos os outros animais no sexto dia da criação. Como tal, temos dentro
de nós os desejos animalescos como fazem os outros animais.
Deus fez o homem maior do que os outros animais no que Deus fez o homem uma alma vivente. O que
isto significa é que o homem tem a capacidade de viver na terra, mas também tem na subir até ser perfeito como
é Deus. Isto é porque, ao contrário de qualquer outro animal, o homem tem a capacidade de entender o certo do
errado e ele tem a capacidade de escolher entre os dois.
Por natureza, o homem prefere aquelas coisas que estão em oposição a formas de Deus. Homem seria
muito prefiro não ter uma consciência sobre a moralidade, e muitos irão nega a Deus a fim de se permitir a
liberdade de agir imoralmente como eles escolhem.

No amor de Deus
, Mas Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com o qual ele nos amou, mesmo quando
estávamos mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos;) e tem levantou-nos
juntos e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus: que em séculos vindouros ele poderia shew
superiores riquezas da sua graça em sua bondade para conosco através de Jesus Cristo. Efésios 2:4-7

Mas Deus, que é rico em misericórdia: Mesmo sabendo que são do homem tem para todos, mas alguns
cada geração, negada Deus e sua moralidade, preferindo viver como nós achou por bem, ignorando ou se
recusar a moralidade do Deus, mas mesmo assim, Deus em seu amor poderoso por nós, oferece a você e eu a
possibilidade de perdão e a reconciliação.
Mesmo quando estávamos mortos em pecados. Lembre-se: aqueles que vivem em pecado jamais
entrar no céu e, portanto, ter apenas eterna morte para ansiar. Mas Deus diz, que se nos arrependermos de
nossos pecados, o perdão é possível.
Hath nos vivificado juntamente com Cristo (pela graça sois salvos; ) Lembre-se: Deus levantou
Jesus Cristo do túmulo para a vida eterna e por causa de Jesus e tudo o que ele ensinou; também pode ser
ressuscitados para a vida eterna.

Pela graça
Para pela graça são vós salvos através da fé; e que não de vós: é dom de Deus: não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9
Pela graça são sois salvos mediante a fé , é simplesmente isto: se você acredita que Jesus ressuscitou
dos mortos e que ele então foi levantado para o céu, e que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, e tudo o
que Jesus ensinou são a moralidade de Deus e que como filhos de Deus devemos também viver em moralidade
de Deus e, em seguida, você é da fé e por causa disso, você pode ser salvo, porque Deus ama seus filhos que o
amam.
Eu amo aqueles que me ama e aqueles que procuram-me cedo, (diligentemente), devem encontrar me
Provérbios 08:17
É o presente de Deus refere-se ao fato de que Deus não é obrigado a oferecer uma forma de perdão que
conduz à redenção que leva à salvação; a oferta é um presente de Deus para aqueles que mostram que amam a
Deus. A amor de Deus é para ser moral como é Deus e para ser obediente ao seu pai no céu, como foi Jesus.
Se você é desobediente a palavra e a lei de Deus, então por que ele teria qualquer razão para que você
possa entrar no céu, somente aqueles que mostram seu amor por Deus serão dado entrada?
Não vem das obras, para que ninguém se glorie é referência para o trabalho que você faz em seu
esforço para ser justos diante de Deus. É verdade que somente os justos devem entrar no céu, mas o dom do
perdão não é dado porque você ter sucesso em suas obras, mas por causa da graça de Deus. O dom é dado por

causa da misericórdia de Deus, não por causa de qualquer coisa que possamos fazer. Deixe-me dar um exemplo
a fim de tornar isto claro.

Dois crucificado
e dentre os malfeitores que foram enforcados blasfemava dele, dizendo: "Se tu ser o Cristo, salva a
mesmo e a nós." Mas respondendo o outro repreendeu-o, dizendo: "Dost não vós temem a Deus, vendo que sois
a mesma condenação? E nós na verdade com justiça; para recebermos a recompensa devida de nossas obras:
mas este homem não fez nada de errado. " E disse a Jesus, "Senhor, lembra-me quando tu vens em vosso
reino." Lucas 23:39-42
E Jesus disse-lhe. "Em verdade te digo," a-dia tu serás no paraíso. " Lucas 23:43
O que eu estou apontando, é que Deus dá o dom do perdão a quem ele escolhe, e embora seja
importante que obedecer os mandamentos de Deus e viver segundo os ensinamentos de Jesus, nem sempre é
aqueles que Deus vão escolher para dar seu dom do perdão .
O malfeitor acima, que foi crucificado ao lado de Jesus, se arrependeu de seu pecado, quando admitiu
que ele merecia ser executado e, em seguida, ele pediu a Deus perdão, quando ele reconheceu Jesus como
"senhor" e pediu que Jesus "se lembra de mim."
Mesmo que este homem, sem dúvida, viveu um tempo de vida de pecado e maus caminhos, quando
olhou para Jesus, Deus em carne e osso de um homem e Deus pediu por perdão, Deus em sua misericórdia, lhe
concedeu o dom do perdão .
Você vê, este homem não recebeu o presente por causa de suas obras, pelo contrário, suas obras o que
condenou, mas pela graça de Deus e seu poderoso amor por seus filhos, Deus perdoou este homem.
Não acho que da mesma forma são perdoados e, portanto, não é necessário manter os mandamentos de
Deus. O "dom do perdão" é a critério do próprio Deus, por isso é tolice pensar que Deus irão estender isso para
você se você vive em pecado e corrupção. Isto pode ser mostrado como verdadeiro no seguinte versículo.
E se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Deuteronômio
05:10
É verdade, que este versículo casais o ato de amar a Deus com a manutenção dos mandamentos de Deus,
mas se você notar, há uma vírgula separando as duas eliminatórias. Isto significa que Deus mostra misericórdia
aqueles que o amam, bem como aqueles que guardam seus mandamentos.

Apesar do malfeitor que foi crucificado com Jesus provavelmente não conseguiu manter os
mandamentos de Deus, ele ainda mostrou que ele amava a Deus, quando ele se arrependeu de seus pecados a
Jesus e então pediu que ele ser perdoado.

Criado em boas obras
Para nós são sua obra, criada em Cristo Jesus para boas obras, que Deus hath antes ordenado que
devíamos caminhar em-los. Efésios 02:10
Quando você faz algo, de sua habilidade e conhecimento, é um exemplo de sua obra. Quando Deus criou
o homem, é também um exemplo de sua obra; Portanto, o homem é a obra de Deus .
Quando você construir algo, é para uma finalidade que você deseja, então porque construíram isso? Seja
qual for o motivo é que você tomar o tempo e esforço para construí-lo, você quer que ser de melhor qualidade
que você pode realizar, para que quando tiver terminado de construí-lo você pode olhar para ele com orgulho e
um sentimento de realização.
Isto é como Deus se sente acerca do universo que ele criou em geral, mas especificamente sua maior
realização é tomar aquilo que não tinha vida e dando-lhe uma alma viva. No homem, Deus criou a vida e mais
que a vida, ele criou a vida com o potencial da piedade.
Porque Deus também quer que a sua criação é dos melhores de qualidade, ele quer que nós, a quem ele
chama de seus filhos, ser pura e moral, como ele é. Uma coisa todos desejo bons pais de seus filhos, alguém
que o pai pode olhar com orgulho e amor.
É desta forma que Deus olha para o homem. Quando caímos com falta de perfeição, devido a nossa
própria maldade, ou por causa de enganos de Satanás, então Deus é feita triste, quando nos esforçamos para a
perfeição de Deus, então Deus é preenchido com alegria.
Estava ciente de quanto você quer dizer a Deus? Agora que você sabe, você está dado um desejo ainda
maior de dar razão de Deus para ser feliz?

Escrito para os gentios
Portanto lembre-se, que vós sendo em tempo passado gentios na carne, que são chamados incircuncisão
por que é chamado a circuncisão na carne feita por mãos, que naquele tempo fostes sem Cristo, sendo
estrangeiros da comunidade de Israel e estranhos de convênios da promessa, tendo sem esperança e sem Deus

no mundo: mas agora em Cristo Jesus, vós que às vezes eram longe são feitos quase pelo sangue de Cristo.
Efésios 02:11-13
Que vos sendo em tempo passado gentios na carne; é uma referência aos gentios do tempo do Paul,
mas também para quem hoje sem Christ, bem como aqueles que se chamam-se Christian, falhar a obedecer os
mandamentos de Deus, que é como foi com os judeus nos dias de Paul.
A circuncisão na carne feita por mãos é uma referência ao fato de que para circuncidar alguém
necessita de outra pessoa de usar a faca que corta o excesso de pele. Esta circuncisão é feito por homens para
homens e não por Deus.
Fostes sem Cristo que é o mesmo como sem esperança da vida eterna. Em Cristo Jesus, nós somos
ensinados como conseguir justiça, sem o professor, resta-na ignorância. Somente aqueles que são justos os
olhos de Deus devem receber o dom da vida eterna.
Estrangeiros da comunidade de Israel: Isto refere-se a Israel, o homem que superou seus pecados e não
para a nação de Israel. Ser extraterrestre, não é ser parte de algo. A fé de que Israel é que parte da fé que é
Abraão. Em Abraão tem crença na palavra de Deus como sendo verdade, em Israel, você era um pecado, mas
quem tem superar seus pecados e se arrependeram os pecados e Deus pediu perdão. Estas duas fés, é a
comunidade de Israel construída.
Estranhos de convênios da promessa referir-se a todos os convênios entre Deus e homem. Em cada
aliança, Deus fez promessas, que, se o homem iria se manter sua parte do contrato, Deus cumpriria sua
promessa também. Mesmo que o homem não como de ainda manteve a sua parte da Aliança, Deus é a intenção
que serão mantidas todas as promessas que ele fez mesmo assim.
Para ser um "estranho" desses convênios, significa que você era nunca uma festa para o
contrato. Com os convênios de Deus, apenas seu povo escolhido eram parte de suas promessas, não a
humanidade em geral. Com a terceira ou a nova aliança, todos os homens, seja judeu ou gentio lhes esperança
de receber essas promessas dadas por Deus.
Sem Deus no mundo se refere ao fato de que Deus não é deste mundo, Deus o criou, então, portanto,
Deus não vive neste mundo e, portanto, é invisível. Você não pode olhar para cima e vê uma coisa física, um
ser ou uma coisa, digamos, existe Deus e eu lhe darei culto.
Mas Deus está em você e eu, em que o corpo que temos é um templo de Deus, e como tal, Deus está
presente dentro de nós. Somente aqueles que ouvem a Deus para falar-lhes, através da oração e estudo das
Escrituras, vão ouvir a Deus. Todos os outros, não quero ouvir e não verá.

Uma partição removida
Para ele (Jesus) é a nossa paz, que fez os dois um e tem quebrado a parede intermediária de partição
entre nós; tendo aboliu na sua carne a inimizade, mesmo a lei dos mandamentos contidos nas ordenanças; para
certificar-se em si mesmo de twain um novo homem, assim fazendo a paz; e que ele poderia conciliar ambos a
Deus em um só corpo pela Cruz , tendo morto a inimizade assim: chegou e pregou paz para vocês que estavam
longe da verdade e aos que estavam perto. Efésios 02:14-17
Para ele (Jesus) é a nossa paz, que fez uma , os dois são aqueles que são a fé de Israel e aqueles que
não têm a fé de Israel.
Hath discriminada média parede de divisória entre nós refere-se a divisão entre os dois. Em Jesus,
todos os homem são um com Israel, na fé e na Comunidade. Já não são os da nação de Israel exclusivo para a fé
de Israel, todos aqueles que vem serão bem recebida.

Aboliu a inimizade
As palavras, "Ter abolido em sua carne a inimizade" refere-se a falta de vontade da nação de Israel
para ninguém, mas os judeus para ser uma parte daquela fé. Mesmo que é claro para mim, de ler os livros do
antigo testamento, que Deus pretendia que o povo da nação de Israel eram ser uma nação de sacerdotes. Isto
interpretá-lo para dizer que eles deveriam ser evangelistas e encorajar outros não sangue descendente de Jacó
para converter para a verdadeira fé de Deus.
Isto eles falharam em completamente, mas foram tão longe para ir na direção oposta, tornando-se que se
você não foram nascido em uma família judaica ou casou-se com uma família judia, você não pode converter a
sua fé, mesmo que os homens concordaram em ser circuncidado.
É este estabelecimento de si mesmos como o povo escolhido restritivo que é a inimizade que impediu
que separado os gentios da nação de Israel.
Com os ensinamentos de Jesus e o estabelecimento da nova aliança, ou terceiro e porque Jesus se
sacrificou na Cruz, tudo o que será agora são bem-vindos para a Comunidade da fé de Israel.
As palavras, "mesmo a lei dos mandamentos contidos nas ordenanças," são comumente
incompreendidas. Falei com muitos cristãos, que acham que estas palavras, "a lei dos mandamentos," referemse aos dez mandamentos, mas Paul coloca um qualificador, (ordenanças), para indicar que isso não é verdade.

A lei de ordenanças é essas leis escritos não por Deus, mas pela mão de um homem, Moses. A palavra
"ordenança" é definido como: uma lei ou regra modo por uma autoridade como um governo da
cidade. Isto é não é um mandamento de Deus, escrito em pedra, para indicar que é para durar para sempre, mas
uma ordenança, uma lei localmente legislada, escrita pelo homem, que é mutável, ou pode ser alterada
conforme necessário.
O Paul está dizendo é que Jesus, com seu sangue, aboliu a "inimizade," não a lei. Jesus aboliu o cisma
que manteve os de Israel além dos gentios, não a lei. Não é os dez mandamentos que foram abolidos, mas a
razão, (inimizade), que os judeus praticavam que impediu os gentios de converter para a verdadeira adoração de
Deus.
As palavras, "para tornar-se em si mesmo de twain um novo homem," refere-se para os dois, aqueles
dos judeus e dos gentios, que agora podem se reunir em unidade, como um na fé de Deus.
Que ele pode conciliar ambos a Deus em um só corpo pela Cruz . Através de ações de Jesus de
sacrificar a mesmo na Cruz, é agora possível para judeus e gentios tornar-se um com o espírito de Deus, pela
graça de Jesus Cristo.
As palavras, "veio e pregou a paz para você que estava longe da verdade e a eles que estavam perto,"
refere-se dos gentios, Tarifa forae aqueles dos judeus, que são quase .

Uma igreja, um só Deus, um evangelho
Para através dele temos acesso por um só espírito ao pai. Efésios 02:18
Jesus estabeleceu uma única igreja, que inclui pessoas de ambos o judeu e o gentio. Nesta igreja um,
todos os que fazem parte dela dar adoração ao mesmo Deus e o mesmo espírito, que é de Deus. Se você
pertence a verdadeira Igreja de Cristo, você pode entrar em uma congregação em todo o mundo e as palavras
que pregavam será o mesmo, uma igreja, um Deus, um evangelho.
Hoje, existem vários diferentes igrejas todos chamando-se a Igreja de Cristo, mas entrar em igrejas
diferentes, até mesmo na mesma cidade, e há uma diferença gritante no evangelho pregado e as práticas e
tradições estabelecidas.
Em que Paul está nos dizendo não há apenas uma igreja, então qual dentre todos os que se encontrem
hoje, é a verdadeira Igreja de Cristo.

Baseado neste estudo intensivo de Bíblia estamos empenhados em que, estou convencido que nenhuma
das igrejas atual dia pregar o Evangelho, como ensinado por Jesus, o que equivale a dizer que não existe neste
momento na história uma igreja que é verdadeiramente a Igreja de Cristo.

Porém Lembre-se: uma igreja não é um tijolo e argamassa de construção; é uma congregação de
pessoas que vêm juntos em comum oração e adoração a Deus, daqueles que vêm a esta página Web e leia o que
Deus tem me dado para publicar nestas páginas, é uma igreja como uma igreja pode ser definido.
Mesmo que você não entra em um edifício com outras pessoas, você está entrando em uma igreja com
milhares de outros, como você, procurando a verdadeira palavra de Deus.
Quando uma igreja prega o Evangelho, como ensinado por Jesus e mantém todos os dez dos dez
mandamentos, incluindo o sábado do sétimo dia, em seguida, é uma igreja de Cristo, caso contrário é uma falsa
Igreja pregando um falso evangelho.

Não mais estranhos
Agora, portanto, sois não mais estranhos e estrangeiros, mas concidadãos dos Santos e da casa de
Deus; e são construídos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, mesmo sendo a principal pedra de
esquina; em quem todos o edifício bem ajustado emoldurado juntos crescimento até um templo Santo no Senhor
Jesus Cristo: em quem também sois edificados juntos para uma habitação de Deus através do espírito. Efésios
02:19-22
Há vários milhares de pessoas que vêm a esta página Web a cada mês a partir de todo o mundo, falando
línguas diferentes, contudo, somos todos um em Cristo, para que todos nós ler e estudar, é o mesmo, portanto
somos concidadãos na Igreja de Cristo.
Também sois edificados juntos para uma habitação de Deus através do espírito. eu quero salientar
estas palavras para certificar-se de que você compreende o que Paul está falando de.

Lembre-se: cada um de nós temos nossos próprios corpos, no entanto, o corpo não nos pertence; é
na verdade um templo para Deus. O que Paul está nos dizendo, é que Deus vive em ou é na habitação dos
nossos corpos, assim como nós. Nos traz para a Igreja de Cristo, em verdade e em espírito e estamos
convidando Deus tornar-se uma parte de nossas vidas, tanto da terra e do espírito. Desta forma, nossos corpos
são uma habitação co de você e Deus.

Andar no merecimento de Deus
, Portanto, o prisioneiro do senhor, suplico-vos que vos andar digno da vocação com que sois
chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, tolerante uns aos outros em amor,
esforçando-se para manter a unidade do espírito no vínculo da paz. Efésios 4:1-3
Peço-lhe o leitor, "como você define, ser digno de Deus?" Desde o início do meu serviço a Deus, tem
sido meu entendimento de que para ser digno de Deus eu devo enfiar o seu quer e deseja acima de minha
própria e a de minha família e entes queridos.

Jesus nos diz: Aquele que ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim: e aquele que ama
filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Matthew 10:37
O depois que você e eu preciso fazer para tornar-nos dignos de Deus? Qual tem sido o tema durante todo
este estudo bíblico, que supera todos os outros assuntos e temas? É a minha avaliação, que foi o tema principal
para o amor de Deus, adorai a Deus e ser obediente a palavra e os mandamentos de Deus.
Se você quer ser digno de Deus deve obedecer e manter todos os dez mandamentos e como Deus tem
escrito-los, adicionando a nem subtraindo o que Deus tem falado e compreender e viver por tudo que Jesus
ensinou. Em suma, temos de alcançar o alto status de ser um Santo de Deus.

Santo de Deus definido
Jesus define que os Santos de Deus estão no seguinte versículo.
Um Santo de Deus é "aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus
Cristo." Apocalipse 12:17
Alcançar este objectivo, e você vai ser um Santo de Deus, para ser que um Santo de Deus é ser digno de
Deus.

Os muitos feitos em uma
Lá é um corpo e um só espírito, assim como sois chamados em uma só esperança da vossa vocação; Um
só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e pai de todos, que é acima de tudo, e por todos e em todos.
Efésios 4:4-6

Uma medida de graça
, Mas a cada um de nós é dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Portanto ele diz, "quando
ele ascendeu até na alta, cativo de cativeiro conduzida e deu dons aos homens." Efésios 4:7-8
As palavras, "de acordo com a medida do dom de Cristo" estão me dizendo, que não há não uma
universal quando se trata de ser na graça de Cristo. Cada um de nós são dadas de graça como é nossa dignidade
para recebê-lo.
Eu era um pecador para os primeiros 50 + anos da minha vida antes de encontrar Deus. A graça que me
foi dada será determinada como totalmente tenho Arrependei-vos meus caminhos pecaminosos e
completamente como eu abraçaram a adoração de Deus.
Se Deus me dá entrada no céu e a vida eterna, então Deus vão ter considerado me digno dele. Se por
outro lado, Deus me falta ainda encontrar, então tudo o que grace, se for o caso, que Deus abençoa-me com,
será determinado por ele a seu próprio critério.
O que estou dizendo, nós, você e eu não tenho idéia se mostramos nós mesmos para ser digno de Deus,
só Deus podem determinar isso, mas isso não deve nos impedir de fazer tudo ao nosso alcance para provar a
Deus que somos dignos. Se você não tentar, então você já está mostrando-se indigno.
Agora que ele subiu, o que é, mas que ele também desceu primeiro as partes inferiores da terra? Aquele
que desceu é o mesmo também que subiu até o céu, distante acima de tudo, que ele pode preencher todas as
coisas. Efésios 4:9-10

Nossas próprias forças
e ele deu alguns, apóstolos; e alguns, profetas e alguns, evangelistas; e alguns, pastores e professores;
para o aperfeiçoamento dos Santos, para a obra do Ministério, para a edificação do corpo de Cristo: até que
todos vimos na unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus, a um homem perfeito, até a medida da
estatura da plenitude de Cristo : Efésios 04:11-13
Como parte de cumprir o segundo mandamento de Jesus, que continuamos na obra que Jesus começou,
nós somos cada um chamado para o serviço com base em nossas próprias forças e Deus concedeu dons. Foi
meu presente que Deus me deu educação em Ciências, um interesse pela história e a capacidade de
compreensão de conceitos abstratos. Isso tudo me levou a ser o mais adequado para estudo, pesquisa e explicar
as palavras dos versos nos livros da Bíblia, como é evidenciado nesta página Web.

Por outro lado, eu, na ocasião, tentaram pregar meu entendimento para outros verbalmente. Nisto eu até
agora falharam, não ser um dos meus dons para ser um orador.
Se, após você ter lido estas palavras nesta página da Web é movidos para pregar-lhes a outros como um
pastor, que é um dos seus pontos fortes, como dado a você por Deus.

Crianças já não ignorantes
Que doravante ser mais crianças, atiradas para lá e para cá e transportados sobre com todo o vento de
doutrina, o truque dos homens e astúcia de astúcia, pelo qual eles espreitam para enganar; mas falando a
verdade em amor, podem crescer nele em todas as coisas, que é a cabeça, até Christ: Efésios 04:14-15
As palavras, "mais crianças", são uma referência a nossa ignorância da verdadeira palavra de Deus.
Que uma vez que tomamos o tempo e esforço para estudar e aprender a verdadeira palavra de Deus, em vez de
mentiras de Satanás, já não seremos crianças tolas, mas adultos.
Para ser "jogado para lá e para cá", é uma referência à capacidade de Satanás, através de suas
mentiras, para manipular nossas mentes e que nossas ações.
Para ser, "realizado sobre com todo o vento de doutrina", é uma referência de como uma pessoa
ignorante vai aceitar como sendo a verdade, o que é dito para nós por outros, especialmente se eles são um
pastor ou Papa, mesmo que o que eles pregam é falso evangelho. Considerando, que agora são educados na
verdadeira palavra de Deus, saberemos as mentiras e decepções para as mentiras que eles são.
Pelo truque dos homens e astúcia de astúcia , é uma referência a Satanás, e como ele usa outros
homens para fazer você acreditar nas mentiras dele através de astúcia astúcia de Satanás na manipulação de
Satanás dos homens.
As palavras: "pelo qual eles espreita para enganar," são melhor explicados por mim da seguinte forma:
como uma criança, que eram ignorantes de Deus e foram capazes de aprender apenas o que os outros ao seu
redor falaram com você. Se outros disseram que domingo foi o sábado de senhores e você não tendo qualquer
outra fonte ou conhecimento para duvidar disso, então você vai acreditar o que foi dito para você e iria para o
resto da sua vida observar o sábado, no domingo.
Com o conhecimento da verdadeira palavra de Deus, você agora vai saber melhor, e se retire-se do erro
do seu culto de vida e começar a observar o sábado do sétimo dia da semana, em seguida, você deixará de ser a
mercê de Satanás encontra-se, e estará no caminho da retidão.

Um corpo
De quem todo o corpo bem ajustado juntou-se e compactado por que que supre cada junta, de acordo
com o trabalho eficaz na medida de cada parte, faz aumentar o corpo para a edificação de si mesmo em amor.
Efésios 04:16
Cada um de nós, que são muitas, são ambos uma parte do corpo da Igreja de Cristo e cada parte, como é
nossos presentes, se encaixa em harmonia com todas as outras partes formando um unificada toda de um só
corpo.
Isso eu digo portanto e testemunhar no Senhor, que vos doravante andam não como pé outros gentios,
na vaidade da sua mente, tendo o entendimento que escureceu, sendo alienados da vida de Deus pela
ignorância que há neles, por causa da cegueira de seus corações: que sendo passado a sensação de ter se
entregue a lascívia, a trabalhar toda a impureza com avidez. Efésios 04:17-19
Mesmo que Paul está dirigindo estas palavras para com os gentios de sua época, são verdadeiras... no
que se refere aos de hoje, quem pensa que eles adoram a Deus em verdade, mas cuja adoração é um erro.
Depois de ter percebido esse erro e converter para a verdadeira palavra de Deus, então você também deve
desistir todos erro preenchida práticas e costumes que não são faladas por Deus-Jesus.
Agora que você sabe que pecado é, você já não deve participar de atos pecaminosos, você deve levantar
acima as formas do velho você e viver em um novo você, lavados limpo no sangue de Jesus Cristo.
, Mas vós não aprenderam então Christ; se assim ser que podeis tê-lo ouvido e foram ensinados por ele,
como a verdade está em Jesus: que vos adiar relativas a conversa antiga, o velho, que é corrupto, segundo a
cobiça enganadora; e vos renoveis no espírito da vossa mente. Efésios 04:20-23
O "velho", é a antiga você. Como Jesus disse, "temos de ir através de um renascimento", portanto, o
velho é o antigo, o novo homem é você renascer em Cristo Jesus.
e que vos colocou sobre o novo homem, que depois de Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Efésios 04:24
Portanto guardar a mentir, falar toda verdade do homem com seu vizinho: porque nós somos membros
um do outro. Efésios 04:25

Temperadas em espírito
Vós estar zangado e não o pecado: deixe não o sol descer em cima de sua ira: nem deis lugar ao diabo.
Efésios 04:26-27
Se você é trazido para raiva por alguém e permitir que a raiva entrar no seu coração, então como um
homem novo nascido em Cristo, você deve arrepender-se de sua raiva e tentativa alojamento com aqueles que
irritou você, antes do sol se põe. Não permitir que a raiva, que é o caminho de Satanás, que têm um poder sobre
o seu coração. Uma vez inserido, Satanás não está disposto a ser removido facilmente.

Retire-se do pecado
Deixa que roubou o roubo não mais: mas prefiro deixá-lo do trabalho, trabalhando com as mãos a
coisa que é bom, que ele pode ter que dar a ele que obreiro. Efésios 04:28
Em geral, quem são os ladrões que são porque eles rejeitam a fazer o trabalho necessário para obter o
que eles roubaram legalmente. O Paul está dizendo é que o trabalho é bom, e eu posso atestar que quando você
trabalha, você é conteúdo e feliz, Considerando que, quando você rejeita a ética de trabalho, seu coração é frio e
duro, e a verdadeira felicidade você escapa.

Fala obscenidades não
Não deixar nenhuma comunicação corrupta prosseguir fora de sua boca, mas o que é bom para o uso
da edificação, que ele pode ministrar graça para os ouvintes. Efésios 04:29
Quando você usar palavrões ou obscenidades para se expressar, não só você estão mostrando-se ser de
baixa educação e inteligência, você também ofende a Deus por suas palavras maus. Quando você só pode
encontrar palavras de maldição para falar, então, seu coração está cheio de escuridão e do mal.
Na minha família, é mais uma forma de inglês que qualquer outra palavra falada é um palavrão, mas não
importa se você usar essas palavras sem pensar, ou por meio natural reflete, ainda ofendeu a Deus com tais
palavras. Levei um esforço para abster-se de tais palavras e para acompanhar as minhas comunicações civis e
inofensivo para Deus e eu ainda escorregar de vez em quando, mas eu faço o esforço, e é que você deve fazer
também.
e luto não o Santo Espírito de Deus, pelo qual vós estão selados para o dia da redenção. Efésios 04:30
"Grieve Espírito Santo de Deus," é ofender a Deus.

Deixa toda amargura e ira e raiva e clamor e falando mal, ser colocado longe de você, com toda a
malícia: e vós um tipo para outro, meigo, perdoar uns aos outros, mesmo que Deus, pelo Deus amor de tem
perdoado você. Efésios 04:31-32

Seguidores de Deus-Jesus
Ser-vos, portanto, seguidores de Deus, como filhos queridos; e andai em amor, como Cristo também vos amounos e tem dado a mesmo para nós uma oferta e um sacrifício a Deus para um sabor adocicado. Efésios 5:1-2
Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, deixá-lo a não ser chamado entre vós, como convém a Santos;
imundícia, nem conversa tola, nem brincando, que não são convenientes: mas dando um pouco de agradecimento.
Efésios 5:3-4

A fim de garantir que não há dúvidas quanto seu significado que Paul dá uma listagem parcial dos
pecados, alguns dos quais estão listados nos dez mandamentos, e os outros são exemplos que nos foi dados por
Jesus.
Para isso, você que sabe, que há proxeneta, nem pessoa impura, nem o homem ganancioso, que é um idólatra
tem qualquer herança no Reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5

Como você pode ver, se você se envolver em qualquer destas actividades, em seguida, você não deve ter
nenhuma expectativa de ser uma parte de qualquer herança que beneficiarão os Santos de Deus.
Não deixe nenhum homem te engane com palavras vãs: para por causa vem essas coisas a ira de Deus sobre os
filhos da desobediência. Não podeis, portanto, ser participantes com eles. Efésios 5:6-7

Neste versículo, Paul está dando aviso, "Não aceito aqueles que dar instrução que aumenta ou diminui o
que o que é verificável na Sagrada Escritura." Se o que eles dizem que você não pode ser verificada com o que
Deus nos disse como está escrito na Bíblia, então lembre-se truísmo 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 se lembra truísmo de Deus e usá-lo sempre ao determinar que se o que alguém diz você ou algo
que você leu é de Deus ou uma mentira, você vai encontrar uma ferramenta valiosa para isso.

Ser diligente em seu estudo
Além de tudo isso, no entanto, você precisa ser diligente em seu estudo da Bíblia. Quando os livros da
Bíblia foram traduzidos do original hebraico e grego, Satanás conseguiram influenciar aqueles que fazem as
traduções para que as palavras usadas não têm o pleno significado como aqueles que está sendo traduzido. Isto
causou o significado do que Deus pretendia ser distorcida e mudou-se para o ponto em que eles não são mais a
palavra de Deus. Não acho então que a Bíblia é uma mentira, a verdade é que ainda na Bíblia, apenas requer um
esforço e tempo para você pesquisar e aprender o significado, como Deus pretendia. Estas a escrever que eu
forneci nesta página web, pela vontade de Deus, eu fiz esta pesquisa mais fácil para você.

Andar na luz do senhor
Para vós às vezes eram trevas, mas agora sois luz no Senhor: andar como filhos da luz: para o fruto do espírito
está em toda bondade e justiça e verdade; provando o que é aceitável para o senhor. Efésios 5:8-10
E não ter nenhuma nave com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprove-os. Para isso é uma vergonha
mesmo de falar dessas coisas que são feitas deles em segredo. Mas todas as coisas que são repreendidas são
manifestadas pela luz: para qualquer tornar manifesto é luz. Efésios 05:11-13

As palavras que reprove significa: falar com alguém de uma forma que mostra sua
desaprovação de algo que disse ou fiz, para repreender ou corrigir normalmente suavemente
ou com intenção gentilmente.

Ser bold (realce) em sua fé
Para mim, isso significa que quando alguém diz algo que você sabe não é falada por Deus, que você
deve desafiá-los, não permitir que poluem as mentes dos outros com o falso evangelho. Desafiá-los a mostrar
nas Escrituras onde o que estão dizendo é dado apoio. Como um Santo de Deus não ser passivo em sua fé, mas
ser ousada e sabe a escritura como um especialista, então quando você ouve as mentiras do diabo você pode
com conhecimento revelá-las para as mentiras que eles são.
Portanto ele diz, "Desperta, tu que sleepest e surgem os mortos e Cristo te dará a luz." Efésios 05:14

Paul está dizendo todos nós tornar-se conscientes de nós mesmos e os outros à nossa volta. Abra os
olhos e ver a verdade e a glória de Deus. Se você procurar o senhor seu Deus com intenção diligente, então
Deus vão brilhar sua luz de entendimento em cima de você. Deus nos diz, "Eu amo aqueles que adoram me"
Se você tomar o tempo e esforço para aprender por si mesmo o Santo Evangelho de Deus, então Deus serão
Wrap-você com seu amor e misericórdia. Quando Deus nos diz para fazer boas obras, é o esforço de aprender e
compreender o que ele fala.

Estudar e aprender
Veja então que vós caminhar circunspecção, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os
dias são maus. Portanto vós não ser imprudente, mas entender o que é a vontade do senhor. Efésios 05:15-17

A palavra "Circunspecção" significa: a tomar em consideração todas as circunstâncias
possíveis e consequências antes de agir. Que é outra maneira de dizer, estudar, aprender e educar-se
na verdadeira palavra de Deus. Não confie no que os outros dizem ou tem escrito; Mas saber a verdade por si
mesmo, com dependência de Deus para a sua direção de estudo, através da oração ao seu pai no céu. Com
conhecimento você ganhar sabedoria, na ignorância, você permanece um tolo.

Viver no respeito por Deus
E não vos embriagueis com vinho, no qual é excesso; Mas ser cheio do espírito; falando entre vós em Salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em seu coração para o senhor; Dando sempre graças por tudo a
Deus e o pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo; submetendo-se um ao outro no temor de Deus. Efésios 05:18-21

Deus falando através de Paul implora-na olhar para ele para orientação, não só no nosso estudo e
investigação do Santo Evangelho de Deus, mas também na nossa vida quotidiana. Não seja um bêbado e um
tipo de festa saudável de uma pessoa. Não participar dos prazeres da terra ou da carne, mas permita-se ser
preenchido com o espírito do senhor. Em vez de ouvir as canções dos outros que podem ser corruptos e ímpios,
cante músicas do seu coração da glória de Deus e sua felicidade nas misericórdias que ele mostrou a você.
Sempre dando graças a Deus e viver sua vida como um exemplo brilhante para a glória de Deus.

Uma oração pessoal, que eu amo
Um dos meus prazeres pessoais é pensar sobre as palavras de uma oração da Bíblia e me imaginar lá.

Salmo 23: Minha alma restaurada
O senhor é meu pastor; Não me faltará.
Ele me faz deitar em verdes pastos:-me mansamente a águas tranqüilas.
Ele restaura minha alma: ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal: porque
tu estás comigo; a tua vara e teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos: unges a minha cabeça
com óleo; meu cálice transborda.
Certamente bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida: e
habitarei na casa do senhor para sempre.
Eu amo esta oração porque poderia facilmente ter sido eu quem escreveu estas palavras, pois eles falam
sobre mim. As palavras desta oração, também, causar um gráfico vívido em minha mente.
O senhor é meu pastor ; Quando você colocar sua vida nas mãos de Deus, você o faz seu guia, qual é
o papel de um pastor.
eu não quererei. Quando eu finalmente me entreguei a Deus em junho de 2009, desde que viu às
minhas necessidades e já não quer pelas coisas da terra, mas olha para as coisas da minha alma.
Ele me faz deitar em verdes pastos. Eu não sou uma ovelha que precisa ter pastagens verdes para
mim pastar, mas acho que o simbolismo e considere o que você gostaria em sua vida que lhe daria o mesmo tipo
de prazer que um pasto verde daria para uma ovelha. Para mim isso é ser livre para trabalhar no meu escritório e
estudar e escrever sobre o que Deus tem me mostrado, para que outros podem saber a verdade e a alegria que
tenho por este conhecimento. Para estar em um pasto verde é simbólico de ter abundância e não ficar sem.
-Me mansamente a águas tranqüilas. Penso em me colocar em um campo de grama alta, do lado
de uma colina com uma árvore de carvalho alta dando seu sável por cima de mim, e na base da colina é um
rápido fluxo creek, com um profundo lugar onde eu posso escalar no banho e sentar-se em suas águas frias e
relaxar.
Águas paradas representam também sendo dado o sustento necessário do corpo.
Ele restaura minha alma. Para os primeiros 55 anos da minha vida eu passei na ignorância sem
sentido ou propósito. Deus deu-me isto e muito mais, ele restaurou a minha alma.

Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O nome de Deus é definido pelos
dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo, conduzindo-me no meu estudo de suas sagradas escrituras,
ele me mostra o caminho da retidão, e isto que ele faz é por causa dele nomes, que eu seja um com Deus,
em nome e em espírito.
Sim, embora eu caminhe pelo vale da sombra da morte. A sombra da morte é o pecado, e
apesar de ter na minha vida entrou em pecado, Deus me mostrou uma nova forma, uma forma sem pecado.
Não temerei: cajado me Deus porque agora caminha comigo como eu navegar neste novo caminho,
eu não temo nenhum mal, pois com o apoio de Deus eu sei que não voltará para os pecados do meu
passado.
A tua vara e teu cajado confortam-me A vara e o cajado de Deus é os livros da Bíblia, pois são
ferramentas que me e castigo a todos e admoestar me ensinam quando eu erro.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus fornecer alimento
para meu corpo e alma, embora todos sobre mim são as forças de Satanás tentando me dissuadir a verdadeira
palavra de Deus.
Unges a minha cabeça com óleo; o meu cálice transborda. Nos tempos da nação de Israel,
quando você tem o óleo derramado sobre a sua cabeça era para significar que foram purificados dos seus
pecados e feito novo em Deus. Neste que meu copo verdadeiramente atropelar .
Certamente bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sei que
enquanto eu permanecer fiel à adoração de Deus, como ele ordena que ele seja adorado e viver minha vida na
moralidade listada nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, que o que resta da minha vida mortal será
preenchido com a bondade e a misericórdia de Deus.
e eu habitarei na casa do senhor para sempre. Habitar na casa do senhor é viver minha vida
como a moralidade de Deus como Deus ensina-me a viver. Agora que eu encontrei Deus, e ele concedeu tal
bênção sobre mim, vou para o resto da minha vida mortal e o resto de vida imortal, ao vivo sob a moralidade de
Deus e dar louvor e glória de meu pai no céu, sempre. Amém.

Maridos e esposas
Mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, como ao senhor. Para o marido é a cabeça da mulher, como
Cristo é a cabeça da igreja: e ele é o Salvador do corpo. Efésios 05:22-23

Servidão
Como você pode recordar, Paul deu instruções a este assunto mais cedo em seus escritos, e como você
pode recordar teve problema com ele. Desde então dei oração a Deus para me dar instruções quanto se eu estou
correto ou se é de fato a vontade de Deus que as mulheres seja reduzido para escravos virtuais para seus pais e,
em seguida, seus maridos. Como desta vez, não recebi qualquer instrução definitiva de Deus, então eu estou à
esquerda para acreditar que o meu desgosto por este conceito está correto.
Eu considero a instrução de Paul, relativas a servidão de mulheres, a ser fundada não em nada nas
Escrituras, mas sobre os costumes e tradições do povo judeu, estabelecido ao longo de centenas de anos. Este
costume é espelhado em muitos dos outros povos na área que tinha influência sobre os judeus, e como muitos
outros costumes, como apontado por Jesus, eles eram contrário a vontade de Deus.
Eu também considero instrução de Paul para basear sua escolha pessoal de celibato e seus preconceitos
senão óbvios sobre mulheres que se manifestam ao longo de seus escritos.
Então eu sinto que eu tenho que deixar este aspecto dos escritos de Paul até cada um decidir por si
mesmos. Os argumentos que dei anteriormente, sinto-me são convincentes e têm escritura para dar-lhes apoio,
Considerando que eu não vi nada nas Escrituras onde Deus dá comando ou instrução que as mulheres devem ser
tratadas como subserviente aos homens, exceto como preconceitos pessoais dos profetas que escreveram tais
coisas.

Exclusividade
Há um aspecto dos dois versos acima que dão um significado diferente do que o que eu considerei até
agora. As palavras, "sujeitai-vos aos vossos próprios maridos," poderiam também estar se referindo a
submissão sexual, em outras palavras, que uma mulher é se entregar sexualmente, apenas para seu
marido e não para qualquer outro homem. Este curso é verdade dos maridos de suas esposas também, e
tudo que se relaciona com o mandamento contra o adultério e fornicação.

Igreja sujeitos a Cristo
, Portanto, como a igreja está sujeita a Cristo, então deixe as esposas a seus próprios maridos em tudo.
Efésios 05:24
Cabe, portanto, essas palavras acima que determina o que Paul, na verdade está falando. De que forma é a Igreja
de Cristo, sujeitas a Cristo que é Deus? A Igreja de Cristo é apenas que se defende e prega os mandamentos de Deus e os

ensinamentos de Cristo. Se a igreja que você pertence a prega outra coisa senão isto, então não é uma igreja de Cristo, mas
uma falsa Igreja pregando o Evangelho falso.
Neste aspecto, uma mulher é sujeito a seu marido como um marido está sujeita a sua esposa. Se ou não consegue
manter e defender os mandamentos de Deus, especialmente a que engloba o comportamento sexual, e depois que o
casamento fica aquém de uma União de Deus e torna-se poluído em pecado.

Amar uns aos outros como a mesmo
Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e se entregou por ela; que ele pode
santificar e purificá-la com a lavagem da água pela palavra, que ele pode apresentá-la a mesmo uma igreja gloriosa, não
ter lugar, ou rugas ou qualquer coisa dessas; Mas isso deve ser Santa e sem defeito. Então deveria homens para amar
suas esposas como a seus próprios corpos. Aquele que ama a sua esposa ama a mesmo. Efésios 05:25-28
Isso vai junto com o mandamento de Jesus, "amar seu irmão como você teria seu irmão te amo." Isto é verdade
para todas as pessoas em relação a todas as pessoas. É melhor amar e ser amado do que odiar e ser odiado, por um é a
maneira de Deus o outro é o caminho de Satanás.

Você se odeia
Pois nenhum homem alguma vez ainda odiava sua própria carne; Mas nourisheth e cherisheth-lo, até mesmo
como o senhor da igreja: porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 05:29-30
No mundo que Paul viveu em, talvez ele nunca conheci ninguém que realmente se odiava, mas neste mundo hoje,
sob a forte influência de Satanás, há muitas pessoas de auto-aversão. Mas o que Paul está dizendo, se não deliberadamente
cortou-se e dê-se a dor, então como você ama a mesmo para não fazer isso, amo seu cônjuge e não causa-lhes dor
também.
Paul é estabelecer este conceito de dois, juntou-se e fazer uma só carne o versículo seguinte, que é do primeiro
casamento de um homem com uma mulher e supervisionada por Deus e não um pastor humano.
E o Adam disse, "esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne: ela será chamada mulher, porque ela
foi tirada do homem." Gênesis 02:23

Uma só carne no casamento
Por esta causa deve deixar um homem seu pai e mãe e se junta a sua esposa, e os dois serão uma só carne.
Efésios 05:31

Mais uma vez, Paul está dando reforço ao fato de que uma vez que havia dois indivíduos, um homem e uma
mulher, mas uma vez casados um com o outro eles deixa de ser dois... mas agora é uma família, uma só carne e
indivisíveis uns dos outros. Mais uma vez, Paul usa este fato baseado no primeiro casamento do seguinte versículo.
Portanto, será um homem deixa seu pai e sua mãe e fender-se-á até sua esposa: e eles serão uma só carne.

Gênesis 02:24

Um grande mistério
Este é um grande mistério: mas eu falo a respeito de Cristo e da igreja. No entanto, deixe cada um de vocês em
particular então amar sua esposa mesmo, como ele mesmo; e a mulher ver que ela reverência a seu marido. Efésios
05:32-33

Mais uma vez eu vejo isto como Paul revelando seus verdadeiros pensamentos; aqui ele está falando
sobre homens mostrando amor e bondade para suas esposas, só para dizer, "Este é um grande mistério." Eu
não vejo nenhum mistério em dar o mesmo tipo de amor a minha esposa como eu dou a mesmo, que Paul acha
isso um mistério, é vergonhoso para mim, mas também dá explicação de por que ele considera as mulheres a ser
nada mais que escravos de homens.
Porque eu discordo com Paul sobre esta questão não anular tudo o que ele escreve sobre. Sempre que o
Paul usa a Sagrada Escritura para apoiar o que ele escreve, depois eu vejo isso como vindo de Deus, mas como
neste caso, suas palavras são de seus próprios preconceitos, então tenho de manifestar o meu desacordo.
Nas Escrituras, Deus tem dado que aqueles que entram no casamento deixa de ser dois para ser um, isto
traduz-se para fora para mim como que Deus vêem-los como sendo igual ao outro e uma parceria na vida, como
em qualquer parceria, pode haver nenhum governante e nenhum servo, eles são ambos iguais, um para o outro,
apenas com funções diferentes que contribuem para a melhoria do todo.

Crianças e pais
Filhos, obedecer a seus pais no Senhor: isto é certo. Honra teu pai e tua mãe; Qual é os primeiros
mandamentos com promessa; que pode ser bem com ti e tu possas viver muito tempo sobre a terra. Efésios 6:13
Esta é uma expansão para o quinto mandamento e como tal significa que é um mandamento de Deus que
as crianças devem obedecer e honrar seus pais. Paul não foi dado um mandamento semelhante, de Deus, sobre
as suas instruções sobre as mulheres, no entanto, e eu sei de nenhum.

Honre seu pai e sua mãe
Honra teu pai e tua mãe: que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo
20:12
Na minha cópia da versão King James da Bíblia, diz que esta é a Fundação para a vida familiar. Isto é
verdadeiro o suficiente, mas sinto que é uma explicação simplista demais. O seguinte verso expande-se sobre
este mandamento.
, Temereis a cada homem sua mãe e seu pai e manter meus Sabbaths: Eu sou o senhor seu Deus.
Levítico 19:3

Lembre-se: Eu dei a definição para a palavra "medo", como ele é usado na frase, "que teme a
Deus?" No versículo acima, somos informados de "medo" os nossos pais, e como com Deus significa a palavra
"medo" de amar, respeitar e a dar honra a eles. Para não ter medo deles.

Os pais são responsáveis por seus filhos
Este mandamento e estes versos subseqüentes, também coloca uma responsabilidade, sobre o pai e a
mãe, para criar seus filhos nas leis dos mandamentos de Deus, bem como as leis da nação eles morada em.
Para os pais esquivar essa responsabilidade é o mesmo que mesmos romper este mandamento. Para
saber como pode uma criança honrar um pai, quando o pai não honra a sua responsabilidade para seus filhos?
Como uma criança cresce, eles aprendem muito do tipo de pessoa que se tornarão de seus pais, seu senso
de moralidade, aka, o que é certo e errado, etc. Se dos pais tem uma injustiça, então as chances são, assim
também a criança desenvolverá essa mesma iniquidade.
Se o pai mantém e práticas na fé de Cristo a Jesus, então tão geralmente serão a criança. Mas se o pai dá
lábio serviço à fé, mas é desobediente em que a fé, a criança vai pegar isso e a menos que eles desenvolvem
uma fundação da fé por conta própria, vai se tornar rebelde próprios.
Tal é a responsabilidade do pai, pois Deus ordena que nós vivemos dentro de seus mandamentos e cada
geração atrás de nós, também. Se nós, como pais são faltas na educação dos nossos filhos, então nós mostrar
nosso desrespeito por Deus e, portanto, deixar de mostrar a honra a ele. É uma coisa para fazer o seu melhor e
falhar, outra para fugir da sua responsabilidade por completo.

Autoridade de Deus
As crianças, seus pais têm autoridade sobre você. Mesmo que você sente que seus pais estão errados,
ou não te entendem, você deve obedecer-lhes, para que Deus lhes deu autoridade para decidir o que é certo ou
errado, para você.
Obedecendo a seus pais, mostrar honra a eles. Quando você mostra homenagem àqueles que deram a
vida para você na terra, então você está dizendo a Deus que você vai dar honra a ele se ele te dá a vida eterna no
céu.
Quando uma criança obedece a seus pais, e vidas dentro dos parâmetros das regras estabelecidas por
eles, então, essa criança vai ser mais feliz e melhor centrado para lidar com as dificuldades que a vida vai
retribuir a eles quando se tornam adultos. Assim, eles vão viver uma vida mais feliz e mais saudável.
Quando uma criança é dado sem regras ou orientações a seguir, e os pais permitem que a criança tomar
decisões de seu próprio, em seguida, mais frequentemente do que não, a criança irá escolher mal. O problema é
que sem orientações parentais para comparar com, a criança não saberá que eles escolheram mal, e isso vai
aumentar a vida. Isto por sua vez causará frustração, raiva e infelicidade para a criança. Isto pode tudo ser
evitado pelo pai, simplesmente cumprindo a sua obrigação de Deus e a criança.

Provocar não as crianças.
, E vós, pais não irriteis a seus filhos a ira: mas nutrí-las na correção e na admoestação do senhor.
Efésios 6:4
Este versículo é o fundamento para a autoridade do pai de disciplinar seus filhos, 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. 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 desobedecem?
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.

Como disciplinar as crianças
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, 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, um cinto, uma haste ou qualquer outra forma de
arma, deve ser usada apenas a abrir mão do pai, e só 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. Paul, em seguida, continua esta admoestação nos versos seguintes.

Como 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 um pai trata seu
filho também.
Paul, então, faz 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 ou outro, precisa ser disciplinado. Ou
seja, a natureza de crescer e a tentativa de exercer autoridade própria mais um do auto.
Digo, todos precisamos de um pouco de humildade de vez em quando, independentemente da nossa
idade. Isto acima verso diz-me que uma palmada, em público ou em privado de seu próprio filho, é tolerada por
Deus.

As crianças precisam dos pais
Sempre lembre-se, na sua relação com seus pais, mesmo que no momento de ser punido, você está com
raiva e sentir que estão sendo tratados injustamente, e talvez você disse: "que eu te odeio," toma o momento de
pensar quando você olhou para seus pais com amor e viu neles alguém você se sentiu segura com, antes de você
permitir que sua raiva tirar o melhor de você.

Lembre-se: A raiva é um aspecto da personalidade de Satanás; Portanto, você precisa lutar contra a
raiva e assim você lutará contra Satanás se apoderar de seu coração.

Este tempo de tribulação que eles estão colocando você pela vontade só durante um curto período de
tempo. Deus deu seus pais a autoridade para tomar decisões de vida para você, porque você é ainda ignorante
nos caminhos do mundo, Considerando que eles estão onde você está antes de si mesmos com seus próprios
pais.
Se os teus pais te amei no passado, e você sabe que eles fazem da forma como era antes entre você e
eles, permite-os de cuidar de seus interesses, porque eles podem ver toda a imagem, Considerando que você só
ver o que está bem na frente de você.
Um filho precisa do pai, mesmo que no presente, você acha que você o odeia. Precisa de uma filha da
mãe, lembra o amor que uma vez me senti e tenta ver as coisas de sua perspectiva e não só da sua raiva e
teimosia.

Disciplina do amor
Lembre-se disso, você prefere que seus pais não se importavam suficiente para tomar o tempo e o
esforço de você disciplinar? O que diria isso sobre eles? Em dar-lhe a disciplina, um bom pai está mostrando
seu amor por você, te ignorar e permitem que você faça como quiser, é mostrar a falta de cuidados sobre você.
Eu prefiro iria ser disciplinado por aqueles que fazê-lo por amor, do que to viver em uma casa onde eu sou
amado. Você prefere que eles te tratam como um trataria um bastardo?

Como bastardos
, Mas se forem sem castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos? Hebreus
12:8
Paul então faz outra pergunta. Se você está tão amado pelos seus pais que não têm tempo para
discipliná-lo quando a disciplina é chamada para, então você seu filho ou filha, ou você é um bastardo em seus
olhos?
Então, você vai saber um bastardo é uma criança nascida fora do casamento. Isso significa que
uma criança trouxe porque os pais exerçam o ato pecaminoso da fornicação e ou adultério. Para Deus, que nasce
sem pecado é pecado, é por isso que uma criança é tratada com tal consideração, (um bastardo), pelas leis de
Deus.
Portanto, se você como um pai não disciplina quando a disciplina é chamada para, então você está
dizendo seu filho e a Deus que a criança não tem nada mais para você do que um bastardo, uma coisa
indesejada e não verdadeiramente seu filho.

Se uma criança não é disciplinada então que tipo de pessoa ele/ela crescerá para ser, Deus usa a palavra
"Bastardo" para mostrar como ele considera como uma criança e seus pais. Se o amor do pai, seus filhos tão
pouco que eles não iria disciplinar onde a disciplina é chamado para, então por que Deus desejaria convidar,
filho ou pai para o céu? Ambos estão violando os mandamentos de Deus.
Se você ama seu filho e ama a Deus, então, é sua responsabilidade criar seu filho nas leis de Deus e as
leis da nação em que vive. 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.
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. Falha em isso é um pecado dos pais contra Deus, assim
como a criança desobediente comete pecados, quando ele faz escolhas erradas na vida.
Se o pai tem tão pouca preocupação por seu filho, então eles estão tratando essa criança como um
trataria um bastardo. Se os pais tratam a criança como um bastardo, então Deus vão tratar-lhes o mesmo. 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 para você?

Considere isto: quando uma criança está constantemente a ser mau, e fazendo coisas para irritar seus
pais, os pais muitas vezes suspiram e dizem, "a criança só quer atenção." Bem! Yea! Se você, como pai, não
tenho tempo para dar atenção ao seu filho, então você está dizendo que a criança que você não ama-los. 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 dêlhes 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, como um pai que abusa de sua filha em
nome da disciplina. Para disciplinar uma criança é um mandamento de Deus abusar de uma criança em nome da
disciplina é um pecado contra Deus.

Aceitar a disciplina de pais
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
Como uma criança, nós amamos nossos pais e olha só para fazê-los nos amar e orgulhar-se de nós.
Quando nossos pais então disciplinar a nós, às vezes sentir que não merecemos tal tratamento de eles e que às
vezes nos causa a rebelar-se contra eles. Mas depois de um tempo, vemos que a disciplina nos deu
conhecimento, de que nossos pais iria tolerar de nós em nossas tentativas de independência, e o que eles não
tolerarei. Isto então nos leva de volta para o amor e respeito que sempre tivemos por nossos pais.
Se nós, como crianças pode aceitar e aprender com a disciplina de nossos pais de carne e osso, então
isso mostra Deus que pode e vai aceitar a disciplina dele.

Aceitar a disciplina de Deus
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?
Como é Deus nos disciplina? Já conheceu que vocês receberam a disciplina de Deus e não os seus pais?
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
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, que, como bons pais, baseiam-se os mandamentos
de Deus.
Deus por outro lado, nos disciplina para que podemos saber sua moralidade, que é a sua justiça e, assim,
entra no céu e assim, seja glorificada em Deus.
Abraçando os dez mandamentos, bem como os ensinamentos de 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. Não é
apenas companheiros que Deus procura, no entanto, são filhos. Quando os nossos pais nos tratam como filhos e
filhas, então também será Deus. Quando os nossos pais nos disciplinar, também é Deus que, através de nossos
pais, dando-nos instruções sobre o que Deus vê como certo e errado.

Lembre-se: um aspecto da promessa que Deus fez a Abraão foi a adopção na casa de Deus, como
filhos e herdeiros do Reino de Deus. Não apenas como servos, fazendo licitação de Deus, mas como filho
herdar todas as coisas que são de Deus é, incluindo a vida eterna.

Disciplina é divertido não
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, compreendemos a razão para isso, e as lições que aprendemos nos dar paz e
entendimento, tornando em uma pessoa melhor e mais perto de nossos pais e a Deus, por ter resistido a ele.

Ser forte no senhor
Servos de homens
Servos, ser obediente a eles que são os vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na singeleza de seu
coração, como a Cristo; Não com serviço de olho, como homens-favoritos; Mas como servos de Cristo, fazendo a vontade
de Deus do coração; Com boa vontade, fazendo o serviço, como o senhor e não para os homens: sabendo que qualquer
coisa boa qualquer homem faz, o mesmo deve ele receber do senhor, se ele ser vínculo ou livre. Efésios 6:5-8
Nas terras do Oriente, durante os tempos de Jesus e os apóstolos, escravidão e servidão humana foi uma
instituição moral aceitável. Como tal, e porque Paul pretende representar a sua fé como sendo cumpridor, mesmo para as
leis das terras e das Nações em que floresceu, Paul prega para aqueles que são servos de outros, seu lugar no Reino de
Deus.
Paul é instruir aqueles que são criados para ser obedientes aos seus senhores e não se rebelam contra eles. No seu
serviço, Paul está aconselhando que fazem tudo o que é exigido por seus mestres, desde que não é em violação à lei de
Deus. Neste serviço, devem sempre manter Christ em seus pensamentos e Permanecei em sua estação na vida, com o
conhecimento de que em Cristo eles serão libertados, no tempo.
Apesar de se encontrarem na servidão a outros homens, é em última análise, a Cristo, que eles têm a sua
fidelidade, e nos mantendo a fé, se libertar.
Este detém todo fiel a todos os homens e servo, quando vivemos o caminho de Deus, como os encontrados nos
dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, então Deus tem presentes para nós, como é ensinado por Jesus, "aos outros
como você teria os outros fazem a vós."

Mestres dos homens
E, Mestre Yip, fazer as mesmas coisas-lhes, tolerante a ameaçar: sabendo que seu mestre também está no céu;
também não é lá o respeito das pessoas com ele. Efésios 6:9
Paul está dizendo que aqueles que são mestres de outros se conter a ameaça e abuso de seus servos, porque,
mesmo os mestres têm um mestre, mesmo Deus, Jesus, e que Deus-Jesus é misericordioso com todos assim também o
mestre dos homens... deve ser para seus servos.

Respeito das pessoas
As palavras, "também não é lá o respeito das pessoas com ele," significa que Deus não julga alguém de acordo
com o seu estatuto entre os homens nesta vida, que um mestre dos homens é não mais considerado por Deus então o
escravo de um homem. O que Deus procura a justiça de cada um igualmente na alma não está na riqueza terra.

Toda a armadura de Deus
Finalmente, meus irmãos, ser forte no Senhor e na força do seu poder. Coloque toda a armadura de Deus, que
sejais firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 06:10-11

Toda a armadura é simbólico de dizer para educar-se na compreensão total e completa da Sagrada
Escritura de Deus; é neste que você tem uma arma poderosa para se defender contra Satanás e os caminhos do
pecado.
Satanás é mais bem-sucedido em enganar as pessoas que são ignorantes da verdadeira palavra de Deus e
são, assim, crédulos em aceitar mentiras como verdade e a verdade como mentira.
Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra poderes, contra os governantes da
escuridão deste mundo, contra a maldade espiritual em lugares altos. Efésios 06:12

Há uma grande guerra, que tem em curso desde antes que Adão comeu do fruto proibido. A guerra é
travada não com espadas ou arcos e flechas, ou armas ou bombas, mas sim nas palavras.
O Evangelho de Deus Holly é a arma e a armadura que usamos para lutar contra o falso evangelho de
Satanás. Se você é ignorante da palavra de Deus Holly, então você não saberá se você ser enganado ou não. Isso
é mostrado para ser verdade nos versos seguintes.
e houve guerra no céu: Michael e os seus anjos lutaram contra o dragão; e lutado com o dragão e seus
anjos e prevaleceram não; nem era seu lugar encontrou mais no céu. E o grande dragão foi expulso, aquela

antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo: ele foi expulso para a terra, e seus
anjos foram lançados para fora com ele. E ouvi uma grande voz no céu, "agora é salvação vem, força e o Reino
do nosso Deus e o poder do seu Cristo: para que o acusador de nossos irmãos é derrubado, que os acusa
diante do nosso Deus dia e noite. Apocalipse 12:7-10
É comum sobre a terra que homens lutarão batalhas contra outros homens e nações serão uma guerra
contra outras nações, mas você já pensou que poderia haver uma guerra no céu?
Muito antes de Satanás mentiram para Adão e Eva, Satanás tinham pregado seu falso evangelho aos
anjos no céu. Quando Satanás causaram que Jesus, o filho de Deus, foi crucificado na Cruz e morreu a morte
humana, os anjos no céu finalmente perceberam que um mentiroso e um enganador que é Lúcifer e os outros
anjos que tinham sido enganados pelo falso evangelho de Satanás. Os anjos de luz então juntaram-se na justiça
do evangelho sagrado e forçou os anjos caídos e Lúcifer, que é Satanás, do céu.
Deus nos diz que nos versículos acima a fim de informar-nos que não podemos lutar com Satan com
armas e bombas, mas com nos educando no evangelho sagrado de Deus.
e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e eles amaram não suas
vidas até a morte. Apocalipse 12:11
Quando você tem a verdade de Deus, então você não pode ser tentado por Satanás. Se Satanás faz uso de
todos aqueles homens que estão enganados e cego de Deus, a perseguiu e para prejudicar e matá-lo, lembremse, você tem já derrotado Satanás através de sua justiça, pois ele pode te matar e você pode morrer a morte
humana, como fizeram Jesus, mas Satanás não tem poder sobre a sua alma.

Também lembre-se: Deus já fez promessas, e uma delas é a ressurreição para a vida eterna para
todos aqueles que são justos aos olhos de Deus.

Armageddon
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, permanecer
inabaláveis. Estai pois firmes, tendo seus lombos cingida sobre com a verdade e tendo sobre a couraça da justiça; e seus
calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios 06:13-15
Toda a armadura de Deus é uma referência a sua aceitação da palavra de Deus e tudo o que Deus significa como
é revelado nos livros da Bíblia, e como é abreviado por dez mandamentos e os ensinamentos de Deus, na carne de um
homem, Jesus Cristo.

O dia mal é uma referência para o dia quando as forças do mal se unirão em um esforço para destruir de uma vez
por todas a palavra de Deus. Este dia é conhecido como Armageddon. É neste dia que a Bíblia nos diz sobre os três
espíritos malignos como sapos e sua tentativa de destruir tudo o que é de Deus e cultuadas.

Três espíritos malignos
E eu vi três espíritos imundos semelhantes a rãs vem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso
profeta, porque eles são espíritos de demônios, milagres de trabalho, que vão até os reis da terra e de todo o mundo, a
reuni-los para a peleja do grande dia do Deus todo-poderoso. Apocalipse 16:13-14
Deus usa o simbolismo do três sapos , que sai da boca do dragão. O dragão é Satanás e os espíritos que vêm para
a frente da boca de Satanás são as mentiras e enganos que ele vomita continuamente.
O dragão é uma referência a Satanás, como revelou, em Apocalipse 12:3.
A besta é uma referência para o anti-Cristo, como revelado em, Apocalipse 13:1-3.
O terceiro espírito maligno que vem da boca de Satanás é o falso profeta, que por sua vez, prega contra a adoração
de Deus como faz o anti-Cristo, mas contra a moralidade de Deus que o anti-Cristo não fez até recentemente. São as
mentiras do falso profeta que faz com que aqueles que são liderados por um rei que Deus se refere a como Abaddon, que
são aqueles solta pelos quatro anjos do Rio Eufrates, como revelado no, revelação 09:14-15, qual guerra horrível de
salários mediante toda e qualquer que não veneram como eles exigem.
O grande dia do Deus todo-poderoso é uma referência para o Armagedom. A razão pela qual Deus pensa-o como
seu grande dia, é porque quando todas as forças do mal em ambos os lados da batalha são unidas em um só lugar, em
seguida, serão a verdadeira palavra de Deus finalmente ser realizado por todo o mundo que permanece após Deus destrói
aqueles definidos após a batalha.
E ele lhes reunidos em um lugar chamado no Hebraico língua Armageddon. E o sétimo anjo derramou a sua taça
no ar; e veio uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: "está feito". Apocalipse 16:16-17
O " ele "falado é Satanás, e ele reúne suas forças dos homens, perdido em suas mentiras e decepções dos três
espíritos, para a batalha contra os outros.

Lembre-se: Satanás odeia a Deus e tudo o que ele criou e carrinhos para que, portanto, Satanás pretende ter
estas forças, cada um dos quais está cego por mentiras de Satanás, opostas não só destruam uns aos outros, mas to destruir
toda a terra e toda a vida em cima de la
a frase, " Isso é feito, "é a referência de Deus para o tempo que Deus tinham que segurar de exigir punição contra
Lúcifer e todos os que se seguiram e tornou-se Satanás.

Lembre-se: Satan chamado Deus um mentiroso e um enganador. Deus tinham que mostrar a todos, anjos e
homens, que ele era de verdade, e que era Lúcifer, que era o mentiroso e enganador. Com este encontro no Armagedom,
Deus é finalmente capaz de acabar com espera de Satanás sobre a humanidade. A partir daí, Deus agora é capaz de
remover a Satanás e tudo o que é mal fora do universo inteiro e não apenas o planeta Terra.
E houve vozes e trovões e relâmpagos; e houve um grande terremoto, tal como não foi, uma vez que os homens
estavam sobre a terra, um terremoto tão poderoso e tão grande. Apocalipse 16:18
Existem três forças do mal no mundo de hoje, que cada um acham-se soldados de Deus, mas na verdade são
soldados de opostos de falsas religiões. Aqueles que saem do Rio Eufrates representam um movimento religioso, aqueles
que fazem parte do anti-Cristo são outra, e aqueles que representam o falso profeta são o terceiro.
Tendo seus lombos cingidos sobre com verdade, é uma referência a verdadeira palavra de Deus, como é
encontrado através do estudo diligente nos livros da Bíblia.
Tendo sobre a couraça da justiça é uma referência para os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo,
que se traduz em ter a moralidade de Deus.
Tendo seus Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, é uma referência ao Evangelho de Deus, como
pode ser encontrada nos livros da Bíblia.

Escudo da fé
Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual vós sereis capazes de apagar todos os dardos ardentes dos ímpios.

Efésios 06:16
O escudo da fé , é a sua crença, (fé), que a palavra de Deus é verdade, e as promessas de Deus que são
verdadeiras e podem ser acreditadas com um fiador.
E tome o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus: orando sempre com toda oração
e súplica no espírito e vigiando thereunto com toda a perseverança e súplica, por todos os Santos. Efésios 06:17-18

O capacete da salvação é uma referência à promessa de Deus de salvação e vida eterna para todos
aqueles que adoram Deus como ele comanda e que vivem dentro dos parâmetros da moral de Deus.
A espada do espírito é a crença no poder e a Majestade de Deus para derrotar todos os que se opõem a
ele.

Ser humilde em seu serviço a Deus
Se, portanto, haver alguma consolação em Cristo, se qualquer conforto do amor, se alguma comunhão do
espírito, se qualquer entranhas e misericórdias, cumpre-vos minha alegria, que sejais like-minded, tendo o mesmo amor,
ser de unanimidade, de uma só mente. Filipenses 2:1-2

Por ser "um com Deus," em espírito e em moralidade tem o próprio Deus como sua defesa contra
Satanás e suas mentiras.
Que nada a ser feito por contenda ou vaidade; Mas na humildade de mente deixe cada um respeita o outro
melhor do que eles mesmos. Olha não todos os homens em suas próprias coisas, mas também todos os homens as coisas
dos outros. Deixe esta mente estar em você, que houve também em Cristo Jesus: Filipenses 2:3-5

Não gaste seu tempo tendo preocupação por si mesmo e seus próprios desejos e necessidades, prefiro
olhar para os outros que você pode assisti-los quem são piores do que você. Acho que de caridade, bondade,
amor e compreensão e acima de tudo misericórdia, como Deus mostrou misericórdia para com você.

Deus na carne de um homem
Quem, sendo em forma de Deus, que não roubo ser igual a Deus: mas fez-se de nenhuma reputação e ele tomou a
forma de um servo e foi feito em semelhança de homens: Filipenses 2:6-7

O Cristo é a essência de Deus. Que Deus deixou de ser o criador e senhor do universo, tornar-se na
imagem do homem na pessoa de Jesus revela o amor que ele tem para seus filhos.
E sendo encontrado na moda como um homem, ele se humilhou, tornando -se obediente até a morte, até mesmo a
morte da Cruz. Filipenses 2:8

Deus não fez só-se à imagem de um homem, mas ele veio não como um governante ou um homem de
poder e riqueza, mas como um carpinteiro humilde, na humildade, para outros, submetendo-se à dor da morte.
Aquele que é eterno em eternidade, permitida-se a sentir a dor da morte, para que ele conhece a nossa dor e
assim ter a justiça de fazer julgamentos sobre todos os homens.
Morte pela Cruz era uma invenção das bacias do inferno que extraído a máxima dor e sofrimento desses
pregado a ele. Deus permitiu que ele na forma e no corpo de Jesus deve experimentar esta morte ao invés de
alguns outros menos humilhante e morte cheia de dor. Ele fez isso para nós, que através de seu exemplo
sabermos seu amor.

Todo joelho se dobrará
Portanto Deus também altamente exaltado him,(Jesus) e lhe dei um nome que é sobre todo nome: que em nome
de Jesus se dobre todo joelho, no céu e coisas na terra e debaixo da terra; e que toda língua confesse que Jesus Cristo é
senhor, para glória de Deus pai. Filipenses 2:9-11

Porque Jesus obedeceu a vontade do pai, para que nós podem ser salvos, Deus tem levantado-lo em
glória para que quando seu nome é falado; todos ouvir vai se curvar seu joelho e dar reverência para Jesus, da
mesma forma que eles fariam quando em pé diante de Deus pai.

Continue na sua fé
Portanto, meu amado, como vós sempre obedeci, não como na minha presença somente, mas agora é muito mais
na minha ausência, elaborar sua própria salvação com temor e tremor. Filipenses 02:12

Enquanto Paul estava ainda entre as pessoas que ouviram, aprenderam, aceitaram e acreditavam em tudo
o que ele pregou a eles. Agora que ele já não está com eles, Paul está incentivando-os a continuar na sua fé,
como foi ensinado a eles e não deixar que o Evangelho dos outros que não foi pregado por Paul balançam-los da
verdade.

Fazer de acordo com a vontade de Deus
Pois é Deus que opera em você a vontade e fazer da sua boa vontade, fazer todas as coisas sem murmurações e
do disputando: que sejais inocente e inofensivo, os filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrompida e
perversa, entre quem vós brilham como luzes no mundo; Filipenses 02:13-15

Quando você o entregar a Deus, ele se manifesta em você, através de uma consciência maior, do que é
certo e errado. Ouvi sua voz e estadia rápida para a moralidade de Deus. Se você tomar o tempo e esforço para
aprender e saber todos os traços de morais dados nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus e se
esforçam para fazer essa moral sua moral, então você será como um com Deus .
Neste mundo corrupto e perverso, que adere ao falso evangelho de Satanás, você que defendem a
moralidade de Deus, tornar-se uma luz brilhante de bondade que longe brilha aqueles que estão perdidos na
escuridão de mentiras e enganos do diabo.
Segurando para trás a palavra da vida; que pode se alegrar no dia de Cristo, que eu não tenho que correr em
vão, nem trabalharam em vão. Filipenses 02:16

Quando você abraça a moralidade de Deus e dar adoração a Deus, como é ordenado nos quatro
primeiros dos dez mandamentos, então você é a luz da vida para o mundo inteiro ver o que é, caso contrário,
perdido na escuridão das mentiras de Satanás. Quando você seguir as instruções de Jesus como dublado por seu
profeta Paul, então Paul não tem pregado em vão, e nem tem Deus enviou seu filho Jesus para nos ensinar em
vão.
Sim, e se eu ser oferecida mediante o sacrifício e serviço da vossa fé, alegria e alegrar-me com todos vocês. Pela
mesma causa também vós alegria e Alegrem-se comigo. Filipenses 02:17-18

Alegrai-vos no Senhor e cuidado
Finalmente, meus irmãos, Alegrai-vos no senhor. Para escrever as mesmas coisas para você, para mim, na
verdade, não é grave, mas por é seguro. Filipenses 3:1
Cuidado com os cães, cuidado com os trabalhadores maus, cuidado com a concisão, pois somos a circuncisão,
(do coração), que adorar a Deus em espírito e alegrai-vos em Cristo Jesus e não tenho nenhuma confiança na carne.
Filipenses 3:2-3

Isto é a tentativa de Paul mostrando sua preocupação de que os outros, falsos profetas, vão pregar uma
doutrina do erro, e que aqueles que foram mostrados a verdade através de Paul e os outros apóstolos, precisam
manter-se forte nesses ensinamentos e não ser puxado por falsas palavras e costumes falso.
No versículo 3 acima, eu imputado entre parênteses, (do coração), para mostrar a verdade do que Paul
está dizendo. Aqueles do terceiro convênio têm a lei de Deus escrita em seus corações, não como as leis que
devem ser mantidas, mas como aspectos de sua própria personalidade, honra e caráter moral.

Lembre-se: a "circuncisão" é aqueles

que são os judeus, que são circuncidados do prepúcio.

Mas Paul no versículo acima se refere àqueles que são circuncidados do coração, que ser seguidores de Jesus
Cristo não exige nenhuma marca física, mas tem uma marca espiritual. Eles são aqueles que têm as leis de Deus
escrita em seus corações.
Se a lei de Deus está escrito em cima de seu coração, então você ainda está obediente aos dez
mandamentos, mas não mais como uma lei deve ser obedecida, mas como uma parte de quem você é; sua
personalidade, sua honra, seu caráter Moral.

Pedigree de Paul
Mas também tenho confiança na carne, se qualquer outro homem pensa que ele tem do qual ele pode confiar na
carne, mais eu: circuncidado ao oitavo dia, da unidade populacional de Israel, da tribo de Benjamin, um Hebraico dos
Hebreus; como tocar a lei, um fariseu; sobre o zelo, persegui a Igreja; tocando a justiça que está na lei, irrepreensível.
Filipenses 3:5-6

Paul era um membro de uma família que foram Sacerdotes do templo, e como tal, ele recebeu uma boa
educação. Com esse estado de ser sacerdotes do templo, e membros da seita do fariseu, família de Paul realizou
um lugar de honra e respeito na Comunidade e na própria cidade de Jerusalém.
Mas o que ganho para mim, aqueles contei o perda por Cristo. Sim, sem dúvida, e contar todas as coisas, mas a
perda para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu senhor: para quem eu ter sofrido a perda de todas as
coisas e contá-los, mas esterco, que eu posso ganhar Christ. Filipenses 3:7-8

Que coisas eram ganhar para mim? Paul é a pergunta, "Mesmo que eu tinha tudo isso, é bom que eles
eram em relação a não ter Cristo?" Em Cristo todos estas coisas eu contei como perda, que quer dizer, eles não
tinham valor como um seguidor de Jesus Cristo.
Paul se refere ao conhecimento de Cristo Jesus, meu senhor, para que sofreu a perda de todas as
coisas. Paul ainda revela, e contá-los mas esterco, que equivale a dizer que Paul conta tudo o que ele tem dado
em sua comunhão com Cristo, como nada, apenas como esterco em comparação com tudo o que ele recebeu de
Deus em troca de sua fé.
Paul estava disposto a desistir de toda a honra e o prestígio de sua família; o que eu posso ganhar
Christ. Este é o sinal de um verdadeiro crente que coloca os caminhos de Deus acima de seus próprios desejos e
pessoal.

Justiça de Deus
Para ser encontrado nele, não tendo justiça própria mina, que é a lei, mas o que é através da fé de Cristo, a
justiça que é de Deus pela fé? Filipenses 3:9
Que eu saiba ele e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo feito conforme à sua
morte; se por qualquer meio pode atingir até a ressurreição dos mortos. Filipenses 03:10-11

Não como se eu já tinha alcançado, também já eram perfeitos: mas eu sigo depois, se que eu pode
apreender que para que também eu estou apanhado de Cristo Jesus. Filipenses 03:12

Irmãos, me incluo não para ter apreendido: mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que estão por
trás, e alcançando adiante para aquelas coisas que são antes, prossigo para a marca para o prêmio da alta
vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 03:13-14
Portanto, como ser perfeito, quantos sejamos, portanto, o espírito: e se em alguma coisa de vós senão
ser espírito, Deus devem revelar nem isso vos. Filipenses 03:15
, No entanto, onde nós já alcançaram, deixe-nos andar pela mesma regra, importa-na mesma coisa.
Filipenses 03:16
Irmãos, ter seguidores juntos de mim e marcá-los que andar assim como tendes-nos para um modelo.
Filipenses 03:17
Para muitos a pé, de quem vos contei muitas vezes e agora te dizer até chorando, que são inimigos da
Cruz de Cristo: cujo fim é a destruição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é em sua vergonha, que se ocupam
de coisas terrenas. Filipenses 03:18-19
Tem sido minha experiência que, logo que entrei em plena compreensão de quem é Deus e o propósito
de Cristo Jesus, que eu não tinha mais interesse nas coisas deste mundo.
Uma vez fiquei extremamente interessado em ler romances de ficção científica, e eu mesmo escrevi e
publicar um de meu próprio, "destino do homem, publicada pela Publish America". Com minha abraçando os
ensinamentos de Jesus e a aceitação dos dez mandamentos em minha personalidade e o caráter moral, já não
tenho muito interesse em coisas de ficção; a realidade deste mundo, com forte influência de Satanás sobre as
nações e os povos, é muito mais convincente.
Para nossa conversa é receber no céu, onde também podemos olhar para o Salvador, o Senhor Jesus
Cristo: quem deve mudar nosso corpo vil, que ele pode ser formado como ao seu corpo glorioso, de acordo
com o trabalho pelo qual ele é capaz até de subjugar todas as coisas para si. Filipenses 03:20-21

Ficar rápido no senhor
Portanto, meus irmãos queridos amigos e longed para, minha alegria e coroa, então fique rápido no
Senhor, meus queridos irmãos. Filipenses 4:1
eu suplico Euodias e Syntyche, que eles sejam da mesma opinião no Senhor por favor. Filipenses 4:2

Estar na mesma mente é ter a mesma crença em tudo o que Deus significa e comandos e em tudo o
que ensinou Jesus Cristo. Para receber e aceitar o mesmo entendimento que Paul tem e como Paul e os outros
apóstolos pregavam e não adicionar a ou remoção de qualquer coisa que os apóstolos pregaram.
Um exemplo disso seria como Paul pregou sobre a circuncisão do prepúcio, que, como sendo a fé de
Jesus Cristo, temos a lei de Deus escrita em nossas corações e, portanto, não preciso da marca física simbólica
da circuncisão.

Generoso e dando
e eu peço-te também, verdadeiro companheiro de jugo, ajudar essas mulheres que trabalharam no
evangelho, com cimento também e com outra, meus companheiro-trabalhadores, cujos nomes estão no livro da
vida. Filipenses 4:3
Alegrai-vos no senhor sempre: e novamente eu digo, "Alegrai-vos." Deixe sua moderação ser conhecido
a todos os homens. O senhor está próximo. Filipenses 4:4-5
Cuidado para nada; mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de Graças, deixe seus pedidos ser
dado a conhecer a Deus. Filipenses 4:6
e a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, manterão seus corações e mentes através de Jesus
Cristo. Filipenses 4:7

Ser Santo, como em todas as coisas
Finalmente, irmãos, qualquer coisas são verdadeiras, qualquer coisas são honestas, qualquer coisas
são apenas, qualquer coisas são puras, qualquer coisas são lindas, qualquer coisas são de bom relatório; se
haver qualquer virtude e se haver qualquer louvor, pense nestas coisas. Filipenses 4:8
Essas coisas, que vós tem tanto aprendi e recebeu e ouvi e vistes em mim, fazem: e o Deus da paz será
com você. Filipenses 4:9
, Mas me alegrei no Senhor grandemente, que agora finalmente o seu cuidado de mim tem floresceu
novamente; no qual também fostes cuidadosos, mas vos faltavam oportunidade. Não é que eu falo no que
respeita quer: para ter aprendido, em qualquer Estado estou, com isso de se contentar. Filipenses 04:10-11
eu sei tanto como ser abased e eu sei como abundam: em todos os lugares e em todas as coisas que fui
instruído para ser completo e ter fome, tanto que abundam e a sofrer a necessidade. Filipenses 04:12

eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Não obstante bem fizestes, que vos
comunicasse com minha aflição. Filipenses 04:13-14
Agora Filipenses sabeis também, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma
igreja comunicou comigo como sobre dar e receber, mas vós somente. Mesmo em Tessalônica vós enviados
uma vez e outra vez a minha necessidade. Não porque eu desejo um presente: mas eu desejo frutas que podem
abundam na sua conta. Filipenses 04:15-17
Mas eu tenho tudo e abundam: Estou cheia, tendo recebido de Epafrodito as coisas que foram enviadas
de você e o odor de cheiro doce, um sacrifício aceitável, bem agradável a Deus. Filipenses 04:18
Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo
Jesus. Agora a nosso Deus e pai seja glória para sempre e sempre. Amém. Filipenses 04:19-20
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