Os escritos de Paul
Capítulo 10
Negligenciar o corpo da corrupção
Por que eu teria que vós sabiam que grande conflito que eu tenho por você e por eles em Laodicéia e por tantos
como não ter visto meu rosto em carne; que seus corações podem ser confortados, sendo tricotar juntos em amor e a
todas as riquezas de completa garantia de compreensão, para o reconhecimento do mistério de Deus, o pai e do Cristo;
em quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:1-3

O grande conflito que Paul está falando da sua preocupação de que aqueles que aceitam os
ensinamentos de Jesus, como pregado por Paul, irá de alguma forma ser enganados por outros e afastou-se da
verdade que Paul tem pregado. Paul se preocupa que a tribulação de perseguição, tortura e até a morte nas mãos
da serviço de Satanás em todos que dar verdadeira e correta de adoração a Deus e escolheu viver sob a
moralidade de Deus, temos que suportar, fará com que muitos a vacilar e ser puxado para longe de sua fé, trás
para mentiras de Satanás e as mentiras daqueles que pregam os prazeres da terra , professando que pregam a
Jesus, mas na verdade pregar em oposição os ensinamentos de Jesus. O primeiro dia de que sábado é uma
mentira tão, mesmo que no momento do Paul ela não existia, mesmo assim, Paul viu que que possa surgir.
Suportar essas dificuldades sempre com as promessas de Deus e Jesus em sua mente, sei que esta vida é
temporária, mas as promessas de Deus são eternas.

A necessidade de estudo pessoal
Tesouros da sabedoria e do conhecimento, é uma referência à necessidade de estudos e pesquisas para
a sua própria compreensão, educar-se na palavra de Deus, e assim saber com certeza, é que verdade como
falado por Deus e que palavras são falsas, não tendo sido falado por Deus.

Aviso de Paul
E isto que digo, para que qualquer homem deve seduzir-te com palavras persuasivas. Embora eu ser ausente na
carne, ainda estou com você no espírito, joying e contemplando sua ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Colossenses
2:4-5

Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Enraizados e edificados nele e estabelecidos na
fé, que vos foram ensinados, abundante com ação de Graças. Colossenses 2:6-7
Cuidado para não qualquer homem mimá-lo através de filosofia e de vão engano, segundo a tradição dos
homens, depois os rudimentos do mundo e não depois de Cristo. Colossenses 2:8

Só educando-se na verdadeira palavra de Deus saberá se um homem está tentando mimá-lo através de
uma filosofia falsa ou o Evangelho, portanto, estudo, pesquisa e aprender, para sua alma eterna está em jogo.
Para ele, (Jesus Cristo), habita toda a plenitude da divindade. E vós sois completas nele, que é a cabeça de todo
principado e poder: em quem também vós são circuncidados com a circuncisão feita sem as mãos, colocando-se fora do
corpo dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo: Colossenses 2:9-11

Como seguidores de Cristo, nós somos "Circuncidado" na fé e na esperança da salvação. Para ser
circuncidado sem as mãos, é uma referência para a circuncisão do prepúcio e como é alcançado pelas mãos de
um homem, enquanto que a circuncisão do coração é conseguida através da fé nas promessas de Deus e a prova
dessas promessas na ressurreição de Jesus Cristo.

Revogado por Jesus
Sepultados com ele no batismo, no qual também vós somos erguidos com ele através da fé, da operação de Deus,
que tem o ressuscitou dentre os mortos. E você, sendo morto em seus pecados e a incircuncisão da sua carne, ele
vivificou juntamente com ele, tendo o perdoou todas as ofensas; apagando a letra das ordenanças que foi contra você,
que era ao contrário de nós e tirou fora do caminho, pregá-lo à sua cruz; Colossenses 02:12-14

A caligrafia de ordenanças que foi contra você refere-se as tradições do templo dizem respeito às
restrições excessivas sobre o sábado, bem como as leis que dizem respeito ao sacrifício de animais para a
limpeza dos pecados.

A caligrafia de ordenanças não referir os dez mandamentos de Deus. Acho que dos dez
mandamentos como a Constituição americana; é a lei suprema, e todas as outras leis são subservientes a ele. É
promulgada uma lei de locador que anula ou restringe um dos mandamentos de Deus, se essa lei locador não é
legal e é pecado.
Com o sacrifício de Jesus, todas as leis ou decretos que se relacionam com o sacrifício de animais são
anuladas e anulabilidade. Qualquer pessoa a envolver-se em sacrifícios de animais, uma vez que Jesus é para ser
engajar-se em pecado.

De modo similar, Jesus Said que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado,
portanto todas essas ordenanças estabelecidas pelos anciões do templo ao longo dos anos, o que fez observar o
sábado, uma coisa de pavor, em vez de uma celebração de estar com Deus, foram revogados por Jesus.

Potestades e principados mimados
E tendo estragado principados e poderes, ele fez uma shew deles abertamente, triunfando sobre eles na mesma.
Colossenses 02:15

Os principados e poderes que Jesus triunfou sobre foram os anciões do templo e suas tradições
blasfemas, bem como o poder do Império Romano e as suas leis anti-Deus pagão.

Nenhum homem juiz você deixar
Não deixe nenhum homem julgá-lo, portanto, na carne, ou na bebida, ou em relação a um feriado, ou da lua nova
ou dos dias de sábado: que são uma sombra das coisas por vir; Mas o corpo é de Cristo. Colossenses 02:16-17

O que você come
Não deixe nenhum homem julgá-lo em carne, ou na bebida, portanto, refere-se à aceitação por Jesus
que é o que você não colocar em sua boca que contamina o corpo, mas o que vem adiante da boca. Todos os
animais são de Deus, portanto, toda a carne é boa, Considerando que você fala o que vem do coração e se você
fala blasfêmia, em seguida, seu coração é profanado e através dele seu corpo.

Observâncias do feriado
Acredito que Paul está se referindo a Páscoa quando Paul diz: "de um feriado, ou da lua nova." A
observância da Páscoa é uma parte da segunda aliança e como tal é exigida de todos os judeus cobertos sob o
Pacto de segunda.

Uma observância da Páscoa nova
Com a ressurreição de Jesus e o apedrejamento de Steven, a nação de Israel perdeu sua aliança com
Deus. O novo ou como eu lhe chamo o terceiro pacto não faz nenhuma exigência sobre o sacrifício de um
animal para ser comido durante a observância da Páscoa.
A Páscoa é ainda necessária a ser observado, mas a Páscoa nova é o corpo e sangue de Jesus, como
mostrado nos seguintes versículos.

e como eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e abençoado e de freio e deu aos discípulos e disse,
"Take, comer; Este é o meu corpo. " E ele tomou o cálice, deu graças e deu-lho, dizendo: "bebida vós todas as
coisas; para isto é o meu sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos
pecados. " Matthew 26:26-27
Em vez de sacrificar um animal para comer durante a refeição da Páscoa, como seguidores de Cristo, em
vez disso quebramos o pão como simbólico do corpo de Jesus, e bebemos vinho, como simbólico do sangue de
Jesus. Esta é a Páscoa nova, o que é lembrar que tudo o que Deus fez para trazer o povo de Israel do Egito, mas
também para lembrar o sacrifício de Jesus para a remissão de nossos pecados.
Portanto, como um Santo de Deus sob o terceiro pacto se não sacrificar um animal e comê-lo na
manutenção da Páscoa, os judeus da época irão perseguir-vos para professa ser da adoração do Deus da criação
e ainda você não conseguir manter uma exigência fundamental do Pacto segundo definido por Deus.
Sugiro que se trata também de uma profecia a respeito da observância do Natal e da Páscoa também. Se
você leu as lições e a seção intitulada "porque podemos observar Natal," você vai saber por que falo disso
aqui.
A celebração do Natal tornou-se uma tradição longa realizada como uma celebração do nascimento de
Jesus, mas você vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia onde Deus ou Jesus dá comando ou instrução que
estamos a manter tal uma observância, portanto, se Deus não falou, deve ser uma mentira.
Se você aceitar que a celebração do Natal é uma mentira e, por conseguinte, se recusam a dar
cumprimento ao Natal, então há aqueles que condenará você, vejo que é para isso que Paul nos diz para não
permitir que eles passem a sentença de condenação do feriado em cima de você. Mantenha-se verdadeira a
verdade como pregada por Jesus e não permita-se ser corrompida por outro evangelho ou falsas tradições.

Dias de sábado
Ou os dias de sábado: que são uma sombra das coisas por vir. Isto tem uma referência profética. Havia
apenas um dia de sábado, durante a vida de Jesus e Paul. Este dia está escrito no quarto mandamento, Êxodo
20:8-11, bem como nos sete dias da criação, Gênesis 2:1-3, sendo do pôr do sol no sexto dia da semana, (sextafeira) ao pôr do sol no sétimo dia da semana, (sábado).

Tome nota: Paul usa a palavra "dias" em referência ao sábado como sendo plural e não singular. No
meu tempo, há dois dias que as pessoas observam como o Sabbath dependendo do evangelho que aderem a. Os
judeus e a Adventista do sétimo dia entre alguns outros observam o sétimo dia como escrito no mandamento por

diante, Considerando que a maioria das religiões cristãs observa o primeiro dia da semana como o verdadeiro
sábado. Conhecendo o Deus verdade e, portanto, o dia correto é fundamental para seu ser obedientes a palavra
de Deus ou você estar em oposição a palavra de Deus. Sua alma imortal está na balança.

Sétimo dia é verdade
Como você sabe, se você leu todos esses escrevendo a partir desta página web, mostrei que o sábado do
sétimo dia ainda é dia de Santo de Deus, Considerando que o primeiro sábado do dia é mentira de Satanás.
Portanto, o Paul está sendo profético em seu entendimento de que, em tempo, haverá disputa entre os
Evangelhos opostas que existem no mundo hoje. Cabe a você, através de estudo, educação e em oração a Deus,
para decidir qual Sabbath destina-se a um Commanded por Deus, se isso não é ordenado por Deus, então, quem
ordenou?

Considere isto: se Jesus tinha ensinado mais um dia do que aquele que é escrito no mandamento
por diante, então onde está escrito na Bíblia. Eu posso encontrar nada; Então, portanto, ficar com o que Deus
deu o mandamento de. Isto é dado discussão por Paul em, Hebreus 4:4-11 .
Na minha vida, estou convencido de que muitos daqueles que pertencem a essas igrejas que pregam o
primeiro sábado do dia não teria problema retornando para o sétimo dia sábado excepto o desprezo e a
perseguição que eles iriam receber de outros membros de sua igreja. É este desprezo e perseguição dos homens
contra você que Paul está avisando para não deixar que afete sua adoração.

Se apegam a verdadeira palavra de Deus
É para isso que Paul fala. Mantenha-se a verdade, não deixe o falso evangelho e as tradições dos homens
influenciar sua decisão. Não permitem que outros podem pensar que influenciar a sua decisão, Deus é o único
cuja opinião que você precisa considerar, não a opinião dos homens.
Não deixe nenhum homem seduzir você de sua recompensa em uma submissão voluntária e adoração dos anjos,
intrometer-se para as coisas que ele não tem visto, vaidosamente vestida por sua mente carnal, de não segurar a cabeça,
do qual todo o corpo por articulações e bandas tendo alimento ministrado, e tricô juntos, aumenta com o aumento de
Deus. Colossenses 02:18-19

Quando você chegar a conhecer Deus e sua verdade, é de compreensão educada, portanto você tem
conhecimento de que outros não têm. Em que seu conhecimento é superior a qualquer outro, por que você
permitiria a opinião dos outros, que são ignorantes, influenciar-te do que você sabe que é a adoração correta a

Deus? Acredito que a palavra de Deus é verdadeira e colocar sua confiança em cima dessa crença, e salvação
será à mão.

Mortos em Cristo
Portanto, se forem mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque, como se viver no mundo, sois
sujeitos ordenanças, toque não; o gosto não; lidar com o não; todos que estão a perecer com o com; Depois os preceitos
e doutrinas dos homens? Que as coisas têm de facto uma shew sabedoria na adoração, vontade e humildade e descuidar
do corpo; Não em um pouco de dignidade para a satisfação da carne. Colossenses 02:20-23

Portanto se forem mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, se relaciona com as cobiças,
desejos e prazeres da terra, aquelas coisas que são de carne e osso. Se você entender que você está morto, então
o que vale a pena há em ter essas coisas? Não, portanto, esforçar-se para satisfazer as coisas da carne, pois sabe
que a carne já está morta, esforçar-se para procurar Deus, em oração, estudo e pesquisa. É isso que vai levar
para o céu e a vida eterna, perseguições da carne levam à morte.

Servir a Cristo Senhor
Se vós, então, ser ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Christ está assentado à direita
de Deus. Defina seu afeto em coisas do alto, não em coisas na terra. Porque estais mortos, e sua vida está escondida com
Cristo em Deus. Colossenses 3:1-3

Não participe com os prazeres da terra ou a carne. Se você é morto em Cristo, então as coisas deste
mundo não têm valor. Viva sua vida como se você já está morto e trabalhar para o dia da Ressurreição para que
vocês estarão entre aqueles que serão arrebatados nas nuvens para estar com Jesus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, deve aparecer, então vós também figurará com ele em glória. Colossenses 3:4

Quando Cristo figurará, é uma referência por Paul para o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo.

Pecados da terra revelada
Mortificar, portanto, seus membros que estão sobre a terra; fornicação, impureza, carinho excessivo, má
concupiscência e avareza, que é idolatria: por causa das coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência:
na qual vós também andou um dia, quando vós viviam neles. Colossenses 3:5-7

Uma vez mais Paul está dando listando vários pecados, todos os quais relacionados a um ou mais dos
dez mandamentos, portanto, se te disseram que és acima os mandamentos de Deus, então por que Paul, imploro
que você se abster de tais atividades?

A palavra "Mortify" é definido como: a tentativa de subjugar o corpo ou desejos e paixões
pela disciplina auto-imposta, através de dificuldades, abstinência de prazer e dor
especialmente auto-infligido, geralmente para fins religiosos.
Existem muitas religiões que usando essas palavras de Paul praticam auto-mutilação por chicoteando-se,
como parte do processo de cumprir o que diz Paul. Estas pessoas estão mostrando sua ignorância do que Paul
está dizendo de fato.
O Paul está dizendo, "mortificar, portanto, seus membros que estão sobre a terra," é para não ceder a
desejos e dos membros do seu corpo, que incluem coisas como: fornicação, impureza, carinho excessivo, má
concupiscência e avareza, que é idolatria. Engajar-se nestas coisas é todos os pecados, portanto, Paul está
dizendo que nós deve lutar contra o desejo de se engajar em tais coisas. Isso é realizado através da oração e
auto-domínio. É o ato de tomar a decisão de não fazer essas coisas que mostra o seu amor a Deus e a sua
moralidade. Para se bater com um chicote ou de qualquer outra forma é não provando sua mente sobre seu
corpo. Deus quer que seus santos viverem em paz e amor, não existe amor quando você abusa de si mesmo.

Limpa-se do pecado
Mas agora vos também adiar todas estas coisas; raiva, ira, maldade, blasfêmia, comunicação imunda da sua
boca. Mentir não é um ao outro, vendo que vós colocaram fora o velho homem com seus feitos; e puseram-se sobre o
novo homem, que é renovado em conhecimento, depois a imagem daquele que o criou: Colossenses 3:8-10

O "velho" sendo falado aqui refere-se a pecaminosas você antes que você passou por um renascimento
da alma no Senhor Jesus Cristo. O "Novo homem" é você, agora ter educado-se na verdadeira palavra de Deus e
tendo abraçado a moralidade e a verdadeira adoração de Deus.
O que Paul está dizendo é que você deve trabalhar para prevenir-se de cair de volta no velho e seus
caminhos pecaminosos e mantenha-se os caminhos de Deus e o homem novo.

Uma só fé, um culto
Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, vínculo nem grátis: Mas Cristo é
tudo e em todos. Colossenses 03:11

Existe apenas um Jesus Cristo, e há somente uma igreja de Cristo, portanto, quando que converter para a
verdadeira adoração de Deus, não estamos mais gregos ou judeu, nós somos todos os Santos de Deus.

Deus decide quem são os Santos
Ponha, portanto, como eleitos de Deus, Santo e amado, entranhas de misericórdia, bondade, humildade de
espírito, mansidão, longanimidade; tolerante uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tem uma briga contra
qualquer: mesmo como Cristo perdoou você, assim também fazei vós. Colossenses 03:12-13
Todas essas coisas que Paul está listando são aspectos da moralidade do Deus, e se você incorporá-las em sua
personalidade e o caráter moral, então você será o espírito do senhor e com Deus.
a palavra "eleger" é definido como: designar, escolhido e selecionado . Paul usa esta palavra, "eleger",
para mostrar-lhe que não é você quem decide que você é um Santo de Deus, mas Deus-Jesus, que toma essa decisão. É
Deus quem escolhe quem ele vai tocar com o Espírito Santo e que ele não tocará.

Santo
A palavra "Santo" é definida pelo dicionário como:
1. dedicado ou posto de lado para fins religiosos,
2. dedicou-se ao serviço de Deus,
3. tendo um caráter que evoca a reverência .
Essas coisas são todas verdadeiras, mas não há uma definição que não está incluída na definição do dicionário,
mas quando você olha como a palavra sagrada é usada na Bíblia, significa também, True, ou verdade . O Santo
Evangelho de Deus é o Deus True Word.

Amado
a palavra "amado" é definido pelo dicionário como: alguém que é muito amado .

Entranhas das misericórdias
a palavra "entranhas" é definido como: a parte mais profunda ou mais íntimo de algo .
A palavra "misericórdia" é definida como:
1. Uma bondade ou perdão mostrados a alguém, especialmente para alguém, uma pessoa tem poder
sobre.
2. Uma disposição para ser compassivo ou perdão dos outros.

3. Atenuação da angústia ou dor.

Bondade
a palavra "bondade" é definido como: a prática de ser ou a tendência a ser simpático e
compassivo.

Humildade
A palavra "humildade" é definida como:
1. Modesto e despretensioso em atitude e comportamento.
2. Sentimento ou mostrando respeito e deferência para com as outras pessoas .

Mansidão ou mansos
A palavra "Meek" é definida como:
1. Mostrando a suavidade ou a tranquilidade da natureza.
2. Para ser "Cowed" ou mostrando submissão e falta de iniciativa ou será .
O que o dicionário não dá como definição é o que a Bíblia nos diz quem é o "Meek" e que é, Os Santos de
Deus .
O "Meek" herdarão a terra, o que equivale a dizer que os Santos de Deus herdarão a terra.

Longanimidade
A palavra "Longsuffering" é definido como: paciente e duradoura em face de sofrimento ou dificuldade.
Deus tem sido "longanimidade" como ele espera por seus filhos retornar a ele em amor e obediência.

Tolerante
A palavra "Forbearing" é definida como:
1. Para não fazer ou dizer algo que você pudesse fazer ou dizer, especialmente quando esta
mostra auto-controle ou consideração pelos sentimentos dos outros.

2. A tolerar algo com paciência ou resistência .

Perdoar
A palavra "indulgente" é definida como:
1. Disposto a perdoar, especialmente na maioria das circunstâncias.
2. Permitindo a lidar bem com um grau de imprecisão ou falta de habilidade, ou outras
imperfeições de outro.
3. Não escolher fazer julgamentos sobre os outros que está em seu poder para fazer então

Caridade
E acima de tudo, essas coisas colocar na caridade, que é o vínculo da perfeição. E deixe a paz da regra de Deus
em seus corações, para a qual também sois chamados em um só corpo; e ser-vos grato. Colossenses 03:14-15
A palavra "caridade" é definida como:
1. a prestação voluntária de dinheiro, materiais ou ajuda para as pessoas em necessidade.
2. A vontade de julgar as pessoas de forma favorável ou tolerante .
Deixe a palavra de Cristo habitar ricamente em toda a sabedoria; ensinando e admoestando uns aos outros em
Salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em seus corações para o senhor. Colossenses 03:16
E qualquer fazeis em palavra ou ação, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e o pai por ele.
Colossenses 03:17

Esposas e maridos
Mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, como é se encaixar no senhor. Colossenses 03:18
Nisto Paul está alertando as esposas, que eles dão-se somente aos seus maridos, para todo o sexo é pecado salvar
que entre marido e mulher.
Maridos, amai a vossas mulheres e não ser amarga contra eles. Colossenses 03:19
Crianças, obedecer seus pais em todas as coisas: para isto é agradável ao senhor. Colossenses 03:20
Pais, irriteis não seus filhos, para que não sejam desencorajados. Colossenses 03:21

Servos, obedecer em tudo os vossos senhores segundo a carne; Não com serviço de olho, como favoritos de
homens; Mas em singeleza de coração, temendo a Deus: E qualquer, fazeis isso vivamente, como o senhor e não aos
homens; sabendo que recebereis a recompensa da herança do Senhor: pois podeis servir o senhor Christ. Colossenses
03:22-24

Neste século XXI depois de Cristo, pelo menos no mundo ocidental, a escravidão é ilegal. No entanto,
isso ainda se aplica para aqueles que são empregados por outros. Quando você vai para trabalhar, é sua
responsabilidade dar seu esforço completo para fazer um bom trabalho para o salário que você recebe.
Se você vai trabalhar e procrastinar nada feito que seu empregador lhe paga para fazer, então você está
desrespeitando seu empregador e ao mesmo tempo, você está violando os mandamentos de Deus como Paul
está dando a listagem deles.

Respeito das pessoas
Mas aquele que faz errado receberá o erro que ele fez: e não há nenhum respeito das pessoas. Colossenses 03:25
Se você é um alto ranking oficial da igreja, mas em seguida vacilar e reverter para as maneiras do " Homem velho
,"Então você será tratado da mesma forma como alguém que nunca tinha convertido para os ensinamentos de Jesus. Deus
não terá nenhum respeito por sua posição na vida, pois Deus vê-nos todos como sendo iguais em graça e igual em pecado.

Lembre-se: Adam amado de Deus quando pecou, foi tratado como o pecador que ele era, sem consideração
ao amor que Deus tinha para ele antes que ele pecou.
Quando você mostra falta de respeito pela outra pessoa, você também está mostrando desrespeito por Deus. Paul
tem dado exemplos de moralidade de Deus como essa moralidade se aplica à maneira de Deus. Quando você é
desrespeitoso, então você não está exercitando a moralidade de Deus; Se você não é moral, então você não é aceitável a
Deus.

Obter conhecimento e sabedoria
Mestres, dar aos seus servos, o que é apenas e igual; sabendo que também tendes um senhor no céu. Continuar
em oração e assistir no mesmo com ações de Graças; Withal orando também por nós, que Deus iria abrir-em uma porta
do enunciado, para falar do mistério de Cristo, para que eu também sou em títulos: que eu posso fazer isso se manifestar,
como eu deveria falar. Colossenses 4:1-4
Andar em sabedoria para com eles que são sem, remindo o tempo. Deixe o seu discurso seja sempre com graça,
temperada com sal, que saibais como deveis responder a cada homem. Colossenses 4:5-6

Como um Santo de Deus, você vai andar por esta vida uma pessoa de sabedoria rodeada por tolos e os
ignorantes. Entra, portanto, o conhecimento que você é um exemplo para eles e por suas palavras e suas ações,
mostrar a glória de Deus, e pelo seu exemplo outros podem ser salvo.

Andar não na escuridão
Além disso então nós vos rogamos, irmãos e exortar-vos pelo Senhor Jesus, que como recebestes de nós como
deveis andar e agradar a Deus, então vós que abundam cada vez mais. Eu Tessalonicenses 4:1
Através de todos os escritos de Paul e toda sua cara a cara pregação, Paul mostrou o caminho da retidão e a
maneira de Deus. No versículo acima, Paul é suplicar que leram suas palavras, para viver de acordo com eles, que são as
palavras de Jesus como dado para Paul. Se você vive sua vida como Paul defende, então você abundam no prazer de
Deus.
Você e eu nunca ouvi Paul fala, mas através destas palavras escritas e minhas explicações de que Paul é realmente
falando, temos ouvido que ele pregava, portanto, não dispormos de nenhuma desculpa da ignorância para se esconder.

Abster-se de fornicação
Porque sabeis que mandamentos que te demos pelo Senhor Jesus. Para isso é a vontade de Deus, até mesmo sua
santificação que vós devem se abster de fornicação: eu Tessalonicenses 4:2-3
Que cada um de vocês deve saber possuir o seu vaso em santificação e honra; Não na luxúria da concupiscência,
mesmo como os gentios que não conhecem Deus: eu Tessalonicenses 4:4-5

Paul, mais uma vez, impressiona a todos nós para lembrar os mandamentos, não só os dez
mandamentos, mas também todas as coisas da moral ensinaram por Jesus.
Seu navio é o seu corpo, se você andar pela vida sempre em obediência a moralidade de Deus, então
você santifica seu corpo, tornando-se limpos e justos para o dia do arrebatamento, aceitável a Jesus e o pai.
Este é um bom aviso hoje em que a moralidade de Deus está sendo tão atacado pela religião atéia do
liberalismo e o comportamento imoral que prega. Para praticar sexo, qualquer sexo, fora que entre marido e
mulher é um pecado, e trá-lo para baixo para ser não mais do que os outros animais da terra. Deus criou homem
acima dos animais quando ele nos fez uma alma viva, para ser capaz de se tornar como Deus, algo que nenhum
animal pode alcançar. Por que deseja abaixar-se para isso de um animal?

Pó da terra
Lembre-se: O pó da terra refere-se ao fato de que a terra e tudo o que está em cima dele, vem de pó
de estrelas, soprado das estrelas que foram super nova, portanto, o homem é estabelecida mediante essa poeira,
que não tinha vida. Deus deu a vida para a poeira sob a forma das plantas e animais da terra, mas nós ainda
somos nada mais do que uma acumulação de pó de estrelas. Deus tem nos levantado do pó que têm o potencial
de entrar no paraíso, porque então seria você abaixar-se para isso de um animal? Por que você gostaria que a
poeira de estrelas que você é constituído por deve reverter para pó da terra, sem vida, quando Deus lhe oferece
muito mais?

Ama o teu próximo
Que nenhum homem ir além e defraudar a seu irmão em qualquer assunto: porque o senhor é o Vingador de
todas estas, como também ter avisado você e testemunhou. Eu Tessalonicenses 4:6
Jesus nos diz para amar os outros como nós temos outros nos amam. Se por outro lado mostra desrespeito por
alguém por batota-los no comércio ou roubá-los, então você pecar contra seu vizinho, mas mais contra Deus. Jesus nos
advertiu que a fazê-lo é pecado e Paul é deixar claro que este pecado é contra Deus, em que você está mostrando o seu
desrespeito por Deus quando você enganar ninguém.
Deus é um ser moral, e que ele criou são seus filhos. Deus estabeleceu um conjunto de regras pelo qual nós, seus
filhos estão a obedecer. Estas são as mesmas regras por que vive de Deus e são, portanto, sua moralidade. Quando
vivemos na moralidade de Deus, então estamos "um com Deus," justo e limpo, quando vivemos em oposição a
moralidade de Deus, então nós somos sujos e maus aos olhos de Deus.

Viver em santidade
Para Deus hath não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ele, portanto, que o despreza, despreza
não é homem, mas Deus, que também deu-nos seu Espírito Santo. Eu Tessalonicenses 4:7-8

Lembre-se: A alma de vida que você está é dado por Deus, e é uma parte de Deus, é por isso que
seu corpo é um templo de Deus.
Quando você mostrar raiva ou ódio de outra pessoa, não é só aquela pessoa que você está mostrando o
seu ódio, mas Deus, para Deus nos criou para viver em sua moralidade, e como Deus odeia não, também não
devemos se queremos andar nos caminhos do senhor.

Mas como tocando o amor fraternal deveis não que vos escrevo: para vós mesmos são ensinados de Deus a amar
um ao outro. E na verdade fazeis em direção a todos os irmãos que estão na Macedónia todos: mas nós vos rogamos,
irmãos, que vos aumentam mais e mais; Eu Tessalonicenses 4:9-10

Evitar a preguiça
E que vós estudem para ficar quieto e fazer o seu próprio negócio e trabalhar com suas próprias mãos, como nós
te ordenou; que vos podem andar honestamente em direção a eles que estão sem, e que vos podem ter falta de nada. Eu
Tessalonicenses 04:11-12

Os dois versículos acima Paul disse que o mesmo como eu tenho dito, estudar, aprender a verdade por
seu próprio trabalho de Deus. Na obtenção de conhecimento pelos seus próprios esforços, então você saberá
sem dúvida. Não dependem de outros para lhe dizer o que Deus disse ou o que Deus quer de você, estudar a
palavra de Deus si mesmo e sabe de conhecimentos obtidos, não boatos.
Quando você tem conhecimento de nenhuma mentira pode influenciar, a mentira será manifesto como
uma mentira para você por causa de seu conhecimento adquirido com sua própria educação. Quando você
aceitar cegamente que que os outros mandam, sem verificar isso por si mesmo, então você cai na armadilha de
Satanás e as mentiras dele será não se manifestar, e você vai aceitar mentiras como a verdade, o que fará com
que a verdade de Deus soa como uma mentira.
Isto é como é com a maioria que se chama cristãos hoje. Eles aceitaram a mentira de que o sábado é no
primeiro dia da semana, apesar de Deus nos diz que é o sétimo dia da semana. Tão enganados estão que
rejeitam a palavra de Deus, mesmo quando é mostrado a eles nas Escrituras.

Relativas aos faleceu
Mas eu não teria que ser ignorante, irmãos, sobre os que estiverem dormindo, que vós tristeza não, até mesmo
como os outros que não têm esperança. Para se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, mesmo assim eles também, qual
sono em Jesus, Deus trará com ele. Eu Tessalonicenses 04:13-14

Tome nota: Paul está a dizer aqueles que "Dormir no Jesus" será chamado Deus no arrebatamento,
em oposição a aqueles que não são da fé e não vivem suas vidas nos ensinamentos de Jesus. Somente os justos
devem ser ressuscitado dentre os mortos para a vida eterna e entrar no céu. Aqueles que rejeitam a palavra de
Deus, serão rejeitados por Deus e ter apenas uma morte eterna pela frente.
O liberalismo é falso profeta do diabo, falada no livro da revelação. O liberalismo é uma religião sem
Deus que prega o comportamento imoral. Quando você se envolver em fornicação ou adultério, você está a

seguir os caminhos de Satanás. Quando te defraudar outra pessoa por meio de roubo ou fraude, então você está
seguindo os caminhos de Satanás. Quando você tiver seu filho abortado, você é um assassino e como Satanás é,
não é como Deus é. Deus diz, "Não matarás", se o liberalismo diz, "você pode, é de Okey."

Aqueles que estão vivos
Por isso nós vos digo pela palavra do senhor, que nós que estão vivos e permanecem até a vinda do senhor não
obsta a que os que estiverem dormindo. Eu Tessalonicenses 04:15
Através da história do homem sobre a terra, aqueles que viveram suas vidas na moralidade de Deus, e quem deu a
adoração ao único Deus, e como o próprio Deus ordenou, serão ressuscitados para a vida eterna, mesmo aqueles que
viveram antes do primeiro advento de Cristo. Este é o propósito de Cristo que viria, para dar um caminho de reconciliação
com o pai, após os pecados de Adão removido o homem do pai.
Para o senhor se deve descer do céu com um grito, e com a trombeta de Deus: e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro: eu Tessalonicenses 04:16

Depois de sua morte na Cruz, quando Jesus ressuscitou de sua sepultura, os outros também, que havia
morrido que eram dos Santos de Deus, levantou-se fora de suas sepulturas também. Esses outros, que são
faladas na Bíblia, foram testemunhados por muitos, como revelado nos versos seguintes.

Muitos Rose do túmulo
e os túmulos abriram-se; e muitos corpos dos Santos que dormiram surgiram, saíram as sepulturas
após sua ressurreição e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Matthew 27:52-53.
Esses que tinham sido mortos se levantou e caminhou na presença de seus entes queridos, como era
então assim será no segundo advento de Jesus.
Ouvi-o falado de que no tempo do segundo advento de Cristo que milhares e milhares de pessoas
simplesmente desaparecer, mas não é assim que será. Há um livro popular de ficção que sugere que quando o
arrebatamento ocorre, aqueles que são os Santos de Deus simplesmente desaparecer, mas isso não é o que a
Bíblia nos diz que vai ser.

Rise Up das sepulturas
Os mortos em Cristo se levantarão de seus túmulos, primeiro e serão vistos por todos pelo mundo
inteiro. Então eles serão levantados das nuvens para estar com Jesus, visível a todos. Em seguida, morto não

aqueles que são de Cristo serão levantadas as nuvens, novamente testemunhada pelo mundo inteiro. Eles só não
desaparecerá, mas seu assent nas nuvens será visto por todos mesmo aqueles não Santos de Deus.
Quando isso ocorre, todos os vivos na Terra vão saber sem sombra de dúvida que Jesus retornou. O
único problema é que com exceção dos judeus que vivem em Jerusalém, naquele dia, será tarde demais para
aqueles que rejeitaram os ensinamentos de Jesus e os dez mandamentos de Deus. A grande guerra e a
Tribulação será então e todas as chances que o povo tinha de perceber a verdade de Deus terão passado, e
aqueles que permanecem não já convertido, serão perdidos para a salvação.
Então nós que estão vivos e permanecem seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o
senhor no ar: e então ficaremos com o senhor. Portanto consolar uns aos outros com estas palavras. Eu Tessalonicenses
04:15-18

Deus não irão esconder esses acontecimentos daqueles que permanecem na terra e ter permanecido no
pecado da ignorância, justamente o contrário, Deus quer que todos homem sabem sem dúvida que ele é o todopoderoso. Deus quer que todos nós sabemos que quando Deus diz, "venha a mim, em retidão, e você será
salvo", suas palavras são uma promessa, e o que Deus promete, Deus realiza.

Jesus retorna como um ladrão na noite
Mas os tempos e as estações do ano, irmãos, vós não precisam que vos escrevo. Para vocês mesmos sei
perfeitamente que o dia do senhor virá como um ladrão na noite. Eu Tessalonicenses 5:1-2

Paul quer que saibamos que quando Jesus voltar, é a hora e o dia que será como um ladrão na noite,
porque ninguém sabe, ninguém, mas Deus o pai. Não pense no entanto que este significa que o segundo advento
de Jesus trará Jesus volta em segredo, escondido nas sombras, não, quando Jesus voltar, ele virá com a trombeta
de Deus, e todos os anjos e seres celestiais vão voltar com ele. Quando Jesus voltar, todo mundo vai saber no
mesmo instante, não haverá nenhuma dúvida.
Do meu estudo da Sagrada Escritura de Deus, tenho certeza de que Jesus não voltará até após a grande
guerra e a grande tribulação chegaram e terminou, quando a terra será um escudo do que é hoje, quando a
civilização humana será quebrada e quebrada, quando milhões de pessoas que tiveram uma vez rejeitado ou
ignorado as maneiras de Deus girará para Deus em arrependimento e na esperança de perdão. Então Jesus
voltará, após o grande caindo fora.

Morte e destruição
Para quando disserem, paz e segurança; em seguida, virá repentina destruição sobre eles, como trabalho em
cima de uma mulher com a criança; e eles não escapará. Eu Tessalonicenses 5:3

Os líderes do mundo dá-nos imaginar que estamos seguros e em paz, mas em seguida repentina
destruição cairá sobre a terra e tudo da civilização Mans e construções serão destruídas, deixando o mundo para
sofrer com um tempo de tribulação, do qual ninguém escapará.

Consciência em Cristo
Mas vós, irmãos, não estão na escuridão, que naquele dia deve ultrapassá-lo como um ladrão. Vós sois todos os
filhos da luz e as crianças do dia: nós somos não da noite, nem das trevas. Portanto, deixe-nos não dormir, como outros;
Mas deixe-nos ver e ser sóbria. Eu Tessalonicenses 5:4-6

Os Santos de Deus sabe a verdade, e através da educação e estudo, conheceremos os sinais que dão
atenção estes dias do fim. Estaremos na expectativa do advento, e, portanto, quando chega, nós será não ser
pego desprevenido e surpreendeu, mas totalmente preparadas.
Para eles que dormir, dormir à noite; e que ser bêbado bêbados no meio da noite. Eu Tessalonicenses 5:7
A frase, "dormir no meio da noite," não se refere a estar dormindo em sua cama durante as horas do período
nocturno; refere-se a estar em cegueira para a verdade de Deus e ignorante dos acontecimentos ao seu redor que revela a
passagem desses eventos profetizado na Bíblia, como eles são cumpridos.

Uma profecia de Jesus cumprida
Por exemplo: a seguinte profecia chegou ao passado, embora apenas alguns estão cientes de sua passagem.
Quando vós, portanto, vereis a abominação da desolação, falada por Daniel o Profeta, estar no lugar santo,
(aquele que ler, deixa compreender :) então deixá-los que ser na Judéia fogem para as montanhas. Matthew 24:15-16

A abominação da desolação , falada por Daniel é uma referência para o anti-Cristo.
O santo lugar é a terra e em torno da cidade de Jerusalém, mas mais especificamente, o Monte sagrado,
onde se situava o templo.
Portanto, quando vemos o stand do Anticristo no lugar santo, então aqueles na Judeia devem fugir para
as montanhas.

Então, como sei que essa profecia tem vindo a passar? Primeiro precisamos saber quem é que Daniel nos
diz que é o anti-Cristo, e então com este conhecimento nós será capazes de determinar se esta profecia chegou a
passar.
Como tenho mostrado em lições e nosso estudo sobre o livro de Daniel, o anti-Cristo começa como a
Igreja de Roma então expande-se para isso de uma religião internacional, em seguida, expande-se novamente
em uma religião em todo o mundo com várias outras igrejas além da Igreja de Roma e hoje exerce a influência
de um poder Imperial entre as Nações do mundo dando deferência dos seus líderes.
Ao longo de seu processo evolutivo, o Papa é sempre o chefe ou líder do anti-Cristo e ele é o Papa que
estará fisicamente no Santo lugar que será o ponto da profecia acima que resulta no início da grande guerra que
estamos hoje.
Nesta página Web, vários meses antes desse evento ocorreram, eu avisei que o novo Papa, Francis,
estava indo para Jerusalém, e que pouco tempo depois a nação de Israel e as terras que compõem a área da
Judéia, viriam sob algum tipo de um ataque militar. Tudo isto aconteceu que, no ataque de mísseis feito pelo
grupo conhecido como húmus. Com este ataque, o Oriente Médio e partes do resto do mundo tenham exercidas
de guerra para um grau ou outro, com o surgimento do estado islâmico do Iraque e Síria.
Porque o mundo como um todo vê esses eventos como apenas mais uma das muitas guerras travadas por
homem e não um cumprimento da profecia, eles vivem na escuridão da ignorância. Porque vocês que leram
estas palavras, agora são educados no cumprimento desta profecia, que vivem na luz do conhecimento
alcançado através de seus esforços pessoais para educar-se na palavra de Deus.

Não tenha medo
Mas deixe nós, que somos do dia, ser sóbrio, vestir a couraça da fé e amor; e um capacete, a esperança da
salvação. Para Deus hath não marcou nos ira, mas para obter a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por
nós, que, se nós acordar ou dormir, devemos viver junto com ele. Eu Tessalonicenses 5:8-10
Portanto confortar-se juntos e edificar uns aos outros, como também o fazeis. Eu Tessalonicenses 05:11
E nós vos rogamos, irmãos, para saber os que trabalham entre vós e são sobre você no Senhor e admoestar-te; E
estima-los muito altamente apaixonada por causa do seu trabalho. E estar em paz entre vós. Eu Tessalonicenses 05:1213

Ser evangelista para os outros
Agora podemos exortar-vos, irmãos, avisá-los que são indisciplinados, confortar os disléxicos, apoiar os fracos e
ser paciente para com todos os homens. Ver que nenhum tornar mal por mal a qualquer homem; Mas nunca siga o que é
bom, tanto entre si e a todos os homens. Em tudo dar graças: para isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus sobre você.
Eu Tessalonicenses 05:14-18
As palavras, " avisá-los que são indisciplinados, " referir-se aquelas que permanecem nas trevas da ignorância.
Paul está dizendo a todos os que descobriram a verdade de Deus através da nossa própria educação para levar esse
conhecimento e passá-lo para os outros que ainda permanecem na ignorância.
É nosso dever como Santos de Deus, para mostrar o caminho de Deus para os outros para que eles vão acabar
com suas vidas de pecado e seguir seu exemplo de retidão.

Provar todas as coisas
Não extingais o espírito. Desprezo não profetizando. Provar todas as coisas; Agüente firme, o que é bom. Absterse de toda aparência do mal. Eu Tessalonicenses 05:19-22

Para provar todas as coisas é fazer perguntas então para ir e encontrar as respostas por meio de
pesquisas e estudar por conta própria. Obter o conhecimento de sua própria educação, não das palavras dos
outros. Se você leu as lições que você viu como ter dissecado os versos por toda parte, ganhando assim a
compreensão de que as palavras estão me dizendo. Quando ainda surge uma pergunta, vou à concordância da
Bíblia, para verificar as palavras em inglês e seu significado com palavras originais e seu significado. Desta
forma eu "provar todas as coisas", e você também deveria.
E o próprio Deus de paz santificar-te inteiramente; e rezo a Deus todo o seu espírito e alma e corpo ser
preservados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu Tessalonicenses 05:23
Fiel é o que diz você, que também irá fazê-lo. Irmãos, orai por nós. Cumprimente a todos os irmãos com um beijo
Santo. Eu os acuso pelo senhor que esta Epístola ser lido a todos os irmãos santos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja com você. Amém. Eu Tessalonicenses 05:24-28

Até um caindo
Agora, nós vos rogamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião junto a ele, que
não podeis ser abalada logo em mente, ou ser incomodado, nem pelo espírito, nem pela palavra, nem por carta a partir
de nós, como que o dia de Cristo está próxima. II Tessalonicenses 2:1-2

Não vos enganeis
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não pode ser, só que lá vem um
caindo primeiro e aquele homem do pecado será revelada, o filho da perdição; Quem se opõe e altivez-se acima de tudo,
que é chamado Deus, ou que é adorado; assim como Deus está assentado no templo de Deus, se ele mesmo que ele é
Deus. II Tessalonicenses 2:3-4

Como a maioria acredita
Satanás tem torcido o significado dos dois versículos acima para sugerir que a queda fora será que o Christian vai
perder sua fé e caem de suas igrejas e nos caminhos do mal, virando as costas para Deus. Deixe-me te mostrar o
verdadeiro significado destes dois versos.

O que Paul está dizendo, "para que aquele dia não virá", refere-se ao segundo advento de Jesus, e que
Jesus não retornará até o caindo ocorre.

Uma falsa religião
Exceto lá vem um caindo primeiro, refere-se a um falling away from o falso Evangelho e a aceitação
da palavra de Deus como verdade. O anti-Cristo não é um homem que Satanás terá que acreditar, mas uma
religião falsa, e desde a sua criação como um poder por si só, em 538 D.C., tem crescido em uma religião
mundial. Esta religião tem mais de uma igreja, que inclui várias igrejas separadas, mas todos pregam o falso
evangelho de Satanás, é esta falsa religião que é o anti-Cristo.

Filho da perdição
e aquele homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, refere-se para o anti-Cristo, mas mais
especificamente a religião que é o anti-Cristo e a religião que é o falso profeta.
Estes dois serão revelados ao mundo inteiro, para os agentes de Satanás que eles são. Mais
especificamente, as igrejas de False serão reveladas para o Falso evangelho que eles pregam, e quando isso é
entendido, aqueles que procuram dar a verdadeira adoração para a criação de Deus vão cair longe essas falsas
igrejas e converter para a verdadeira adoração de Deus.

Definindo o filho da perdição
Quem opõe e altivez-se acima de tudo, que é chamado Deus, ou que é adorado. Estas palavras dão-na
verificação de que o homem do pecado e o filho da perdição são.

Saber isto: o Anticristo e o Falso profeta são ambas falsas religiões, mas não a mesma religião. As
falsas igrejas do Anti-Cristo pregam coisas que estão em oposição os quatro primeiros dos dez mandamentos,
que dão instruções sobre como Deus ordena que nós dar-lhe culto, mas eles guardam os últimos seis dos dez
mandamentos, até recentemente, quais são os seis imperativos morais de Deus.

Recentemente: o Papa falou que ele iria dar a absolvição para mulheres que tiveram abortos, que
equivale a dizer que o Papa vai perdoar os pecados dessas mulheres que matam seus filhos por nascer. Apenas
Deus pode perdoar, o que equivale a dizer que o Papa não tem tal poder, e portanto, essas mulheres que acham
que seus pecados são perdoados, ainda estará em pecado, porque não foi Deus, mas Satanás, que os perdoaram.
A religião sem Deus que é o Falso profeta, vai pregar a oposição a todos os dez dos dez mandamentos e
tentativa de retratar a moralidade de Deus como algo para desprezar ou rir. Coisas como pureza Sexual vão ser
combatidas, e que dará recompensas para aqueles que mentir e enganar para avançar na vida, que são todos os
atos de imoralidade.

O homem que leva
Para que ele, como Deus está assentado no templo de Deus, se ele mesmo que ele é Deus. De nossos
estudos anteriores, sabe que o anti-Cristo é a Igreja de Roma e o Papa como chefe da Igreja de Roma se senta
em um trono. É esta imagem que Deus quer nos ver, nestas palavras aqui escritas por Paul.

Sabem disso porém: A religião do anti-Cristo tem se tornado mais do que apenas a Igreja de
Roma. O anti-Cristo pode ser definido como: qualquer Igreja professa ser cristã é em violação de
qualquer um dos mandamentos de Deus, o mais óbvio é o sábado de domingo, mas existem outras igrejas
cristãs chamadas que mantém o sétimo dia sábado, ainda estão em erro sobre outro dos dez mandamentos ou a
palavra de Deus.

Os papas católicos
Os papas têm, ao longo dos séculos, se declararam ser Jesus escondido na carne de outro, que quando o
Papa fala é não um homem, mas Jesus quem fala. Isso é blasfêmia e é eles que sente-se como a cabeça da falsa

religião que é chamada o anti-Cristo. Pense nisso, sempre que é solicitada uma citação ou uma opinião de um
cristão, é o Papa que é levantada a questão. No Papa é considerado o líder e porta-voz para todos aqueles que
são cristãos. É por esta razão, porque eu já não me considero um cristão, mas um israelita, eu tenho a palavra na
acepção meus escritos.
A igreja que constrói e que se senta sobre as terras do Vaticano é considerada por muitos ser o Templo
de Deus como mencionado nestes versos. Os papas que sentar-se na câmara do trono professam e se mostram
ser Deus, por sua própria arrogância e admissões.

Revelado em seu tempo
Lembrai-vos, não, que, quando eu ainda estava com você, eu disse essas coisas? E agora vós sabeis o que
withholdeth que ele pode ser revelado em seu tempo. II Tessalonicenses 2:5-6
Paul escreveu estas palavras em torno de 2.000 anos atrás. Eu atesto que nestas palavras, que tem sido dada por
Deus para escrever, revelar-lhe aquilo que Paul falava, agora está sobre nós.
Para o mistério da iniqüidade já funcionam: somente aquele que agora o efeito vai deixar, até ele ser tirado do
caminho. II Tessalonicenses 2:7

Para o mistério da iniqüidade já funcionam: A iniquidade que Paul está falando aqui é que as mentiras,
distorções e deficiências do conhecimento daqueles de nós que tem sido pregadas a verdade de Jesus, no
entanto, são facilmente seduzidas por mentiras de Satanás. Paul está apontando que já, em seu dia, Satanás é no
trabalho tentando enganar-da verdade.
Só ele quem agora efeito deixará. O único efeito é de Deus, e Deus permitirá que Satanás se envolver
em suas distorções por um tempo. Isto revela que foi pregada a ensinamentos de Jesus e detém rápido e
acredita. Ele também revela que aqueles que ouvem as palavras, mas não conseguem acreditar, e portanto são
facilmente seduzidos da verdade.
Até ele ser levado para fora do caminho, refere-se a ele como sendo anti-Cristo, então Deus permitirá
que o Anticristo um tempo com o seu poder para enganar, até choses de Deus para levá-lo fora do caminho.
Embora a religião do Anticristo através dos papas, sente que ele tem liberdade de se opor a Deus e tudo o que
ele faz, Deus não tem poder para impedir, mas este versículo mostra que o anti-Cristo só é permitido, que Deus
podem acabar com seu poder, sempre que Deus escolhe.

Revelado o perverso
E então será que Wicked revelado, quem o senhor deve consumir com o espírito da sua boca e destruirá com o
esplendor da sua vinda. II Tessalonicenses 2:8

O Wicked a ser revelado é o Anticristo e o falso profeta, que ambos são construções de Satanás, mas
não só eles, para os maus são também aqueles que, tendo sido enganado por Satanás encontra-se também e eles
também serão destruídos após o segundo advento de Cristo. Uma vez que eles são revelados para o mal que eles
são, em seguida, eles serão consumida, (destruído) pelo espírito da boca dele (Jesus). O espírito da sua boca é
as palavras de verdade, falado por Jesus em tudo o que ele ensinou.
Quando você chegar a conhecer a verdade de Deus, através de seu próprio estudo diligente e pesquisa,
então é manifesto de mentiras se tornam Satanás para você como as mentiras que eles são. Se você não é mais
enganado, então o poder de Satanás tem aguentar mais sobre você.
O esplendor da sua vinda é, naturalmente, uma referência para o segundo advento de Cristo.

Paul fala do anti-Cristo
Até ele cuja vinda é depois a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o
engano da injustiça em os que perecem; Porque eles receberam não é o amor da verdade, que eles podem ser salvos. II
Tessalonicenses 2:9-10

-Lo cuja vinda, é uma referência para o anti-Cristo. Isto é dado apoio nas palavras, "após a eficácia de
Satanás," onde a palavra "depois" pertence ao fazendo uso de, ou da mesma crença e pensamentos imorais.
o recebido não é o amor da verdade, que eles podem ser salvos, refere-se a todos os que frequentam
estas falsas igrejas, que sendo pregado o Evangelho falso, portanto, deixam de ouvir a verdadeira palavra de
Deus e, portanto, deixam de dar culto a Deus como Deus ordena. Se você deixar de adorar a Deus como ele
comanda, você cairá sem salvação.

Deus faz com que esses enganaram a acreditar
na mentira
E por causa disto Deus mandar-lhes forte ilusão, que deve acreditar em uma mentira: que todos eles podem ser
condenado quem acreditava que não a verdade, mas tiveram prazer na injustiça. II Tessalonicenses 02:11-12

Este versículo escrito por Paul lembra-me da parábola contada por Jesus, A parábola do semeador, que
você pode ler começando no: Matthew 13:18 na Bíblia e no capítulo 4 do ensinamentos de Jesus nesta página
da web.
Eu encontrei estes acima dois versos para ser correto, pois tenho tentado mostrar a verdadeira palavra de
Deus para minha família, mas eles estão tão cegos por mentiras de Satanás e a falsa religião que eles ouvir
minhas palavras, mas percebem-los como sendo encontra-se, portanto, que eles acreditaram nas mentiras de
Satanás como sendo a verdade e verdade de deuses como sendo a mentira.
Neste eu vim a entender, que escolhe Deus quem ele convidará para o céu e quem ele rejeita e não
importa quão duro eu tentar mostrar a verdadeira palavra de Deus para aqueles que eu amo, eles rejeitam ainda
minhas tentativas. Nesse então, eu vejo como sendo a vontade de Deus; Então, embora eu ainda tento, eu não
sou tão inflexível em meus esforços. Continuo na esperança de que Deus levará pena sobre aqueles que eu amo
e quando eles vêem um vislumbre da verdade em minha pregação, Deus podem estender o convite a eles afinal
de contas, para que tenham a sua cegueira removida.

Amada do senhor
Mas somos obrigados a sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo senhor, porque Deus vos
escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do espírito e fé na verdade: para ele te chamou mediante o
nosso evangelho, para a obtenção da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. II Tessalonicenses 02:13-14

Ser amados pelo senhor, é ser aquele que pode ser definida como um Santo de Deus, se você não é um
Santo de Deus, então você não é amado do senhor.
Portanto, irmãos, firmes e manter as tradições que vos foram ensinados, seja por palavra, ou nossa Epístola. II
Tessalonicenses 02:15
Agora nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, até o nosso pai, que tem nos amou e nos deu eterna consolação e boa
esperança pela graça, confortar seus corações e estabelecer em cada boa palavra e obra. II Tessalonicenses 02:16-17

Graças a Deus que ele permitiu a minha esposa e companheira ao longo da vida para ver a verdade de
Deus ao mesmo tempo que eu era tão honrado. Que o que mais amo nesta vida, ainda está comigo e juntos
temos Deus-Jesus como nosso companheiro constante.

Evitar eventos sociais com não-crentes
Finalmente, irmãos, rogai por nós, que a palavra do senhor tenha livre curso e seja glorificada, assim como ele é
com você: E que nós podem ser entregues a partir de homens injustos e ímpios: para todos os homens têm fé não. II
Tessalonicenses 3:1-2
Mas o senhor é fiel, que deve estabelecer com você e mantê-lo do mal. E nós temos a confiança no Senhor
tocando em você, que vós tanto fazer e vou fazer as coisas que nós te ordeno. II Tessalonicenses 3:3-4

Lembre-se: Estas palavras de Paul estão sendo encaminhadas para aqueles da Igreja estabelecida por Paul
na cidade de Tessalônica, pessoas que Paul conhecia pessoalmente. Estas palavras são um aviso e um encorajamento, que
eles permanecer fiel o que Paul lhes ensinou e que eles não se deixem levar para um caminho não pregado por Paul.
Mesmo assim, essas palavras tem pertinência para você e para mim que nunca sabia que Paul, mas é repreendida e
incentivada pelos escritos de Paul.
E o senhor direto seus corações para o amor de Deus e para o paciente esperando para Cristo. II
Tessalonicenses 3:5

Manter a Igreja pura
Agora nós ordeno-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vos retirar-vos de todo irmão que
anda desordenadamente e não segundo a tradição que recebeu de nós. II Tessalonicenses 3:6

Se houvesse entre vós quem sentou-se com você e ouvir o Evangelho de Deus e os ensinamentos de
Jesus Cristo, ainda que não conseguiram acreditar e desse modo caiu da graça de Deus, Paul está dizendo, que
fiéis, deve retirar-se longe de tais nenhum crentes. Não apenas você pessoalmente, mas a congregação como
um todo. Se sua fé baseia-se se os ensinamentos de Jesus, como pregado por Paul, e alguém fala coisas que
estão em oposição o que baseia sua fé, ou se eles tentam adicionar ou subtrair-se de que a fé, então eles não são
da sua fé e precisam ser removido da Congregação, antes que poluem as gerações futuras.
Isto não significa que você deve parar a socializar com eles por completo, mas que você deve tomar sem
atenção de qualquer um dos seus discursos que distorcem ou adiciona ou subtrai daquela que que foram
mostrados e através da educação e tem conhecimento, para ser a verdadeira palavra de Deus.
Esta é mais uma vez Paul impressionante sobre nós, não para se reunir com aqueles que não têm seu
educado conhecimento da verdade de Deus. Posso dar melhor entendimento para isso em um aspecto da minha
vida.

Eu tinha 58 anos quando Deus tocaram-me e começaram a me mostrar sua verdade. Antes que eu não
tinha interesse em igreja ou ouvir as escrituras ou estar envolvido em qualquer tipo de discussão sobre religião.
Por esta razão, não tive nenhum problema de engajar-se em amizades e acredita que uma associação, com
qualquer pessoa independentemente da sua religião ou atributos morais. Como eu agora entendo a moralidade
de Deus, agora eu sei que era imoral, praticamente toda a minha vida.
Com meus conhecimentos obtidos da verdadeira palavra de Deus, eu ter terminado mais sociais contatos
com esses tipos de pessoas imorais, somente acoplando com eles como um profeta de Deus e dar-lhes instruções
sobre seu erro de fé e moralidade. Isto, claro, tem causado que eles escolheram não me convidam para suas
reuniões, para que eles não querem ouvir a verdade de Deus, preferindo ficar cego por mentiras de Satanás e as
latitudes fácil de comportamento moral que falso evangelho Satanás prega.
O que Paul está nos dizendo acima, é que o melhor é que podemos retirar-nos de tais pessoas, por seus
pecados pode ser contagiosa para aqueles que não são certos em seu conhecimento da verdade de Deus; como
se diz, "Mantenha-me da tentação." Tal como acontece com os judeus que foram proibidos de entrar em casa de
um gentio, então também nós, que são os Santos de Deus deve abster-se de participar em eventos sociais com
aqueles que se recusam a aceitar a verdade de Deus, mesmo quando você tem mostrado a eles.

Vocês mesmos
Vocês sabem como deveis siga-nos: nos comportarmos não nos desordenada entre vós; nem comemos pão de
qualquer homem para zero; Mas feito com trabalho e trabalho dia e noite, que não pode ser exigível a qualquer um de
vocês: II Tessalonicenses 3:7-8

Vocês mesmos sabem como deveis seguir-nos, que significa que, devido ao conhecimento superior que
você como um Santo de Deus, da Sagrada Escritura de Deus, você sabe que Jesus e Deus exigir de você, você
não tem que se reúnem com outras pessoas que não ou não aceitam a verdade de Deus sobre o falso evangelho
de Satanás. Paul continua a lembrar-do seu próprio Ministério, e como ele tirou ninguém, mas que ele primeiro
o direito através do próprio trabalho. Perfeitamente, Paul trabalhou em seu serviço a Deus, que por exemplo de
seu (Paul) também saberemos o verdadeiro caminho para a justiça.

Ser um exemplo para os outros
Não porque nós não têm poder, mas to fazer-se um modelo (exemplo) vos a seguir-nos. II
Tessalonicenses 3:9

Quem não trabalha não devem comer
Para mesmo quando estávamos com vocês, isto nós te ordenou, que se qualquer um não iria trabalhar, também
não deve comer. II Tessalonicenses 03:10

Me resta para acreditar que aqueles que estão espalhando o Evangelho falso, não funciona para suas
próprias necessidades terrenas, mas está pedindo ou exigindo que as congregações pagá-los sob a forma de
doações. Isso é algo que Paul evidentemente nunca fez. Paul é, portanto, sugerindo que esta é a diferença entre
um verdadeiro profeta de Deus e aqueles que só procuram lucrar financeiramente com sua pregação.

Exemplo de Paul
Por causa do exemplo de Paul também não peço doações ou compensação de qualquer dos escritos que
coloquei nesta página da Web. Você é livre para ler, para fazer o download e até mesmo imprimir estas páginas,
sem custo para você. Eu só pergunto isso como você os recebeu livre de mim, que você não cobram os outros.
Como Jesus disse aos apóstolos, "que que é livremente recebido deve ser livremente dada."

O erro de bem-estar Social
O versículo acima de Paul também pode ser aplicado a um significado, no que diz respeito às ideias
liberais e socialistas de bem-estar Social. Paul é muito claro, que quem não trabalha não devem comer daquilo
que os outros trabalharam para.
O conceito de tirar dos ricos e dar aos pobres, que se recusam a trabalhar, é nas palavras de Paul
demonstradas ser contra Deus. Há uma diferença, no entanto, onde os pobres são incapazes de funcionar devido
a uma médica aliment, para os pobres merecem nossa misericórdia e nossa caridade, mas quando recusam-se
sem justa causa, que é o que Paul está falando de.

Aqueles que trabalham de modo nenhum
Porque ouvimos dizer que há alguns que andam entre você desordenada, trabalhando de maneira nenhuma, mas
são intrometidos. Os que são de tal forma que nós do comando e exortar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que com
tranquilidade eles trabalham e comem o seu próprio pão. II Tessalonicenses 03:11-12
As palavras, "para comer o seu próprio pão," referem-se a comer a comida que você produziu-se de seus
próprios trabalhos. Se você não trabalhou para produzir, então você não tem o direito de desfrutar os frutos do trabalho de
outra pessoa.

Shun-aqueles que não trabalham
Mas vós, irmãos, não cansemos de fazer o bem. E se qualquer homem obedecer não nossa palavra por esta
epístola, note que o homem, não tendo nenhuma empresa com ele, que ele pode ter vergonha. II Tessalonicenses 03:13-14
O Paul está dizendo é que se há um entre vós que se recusa a trabalhar, então não só eles devem receber nenhum
dos alimentos quando está preparada, mas que você não deve ter associação com eles, tornando-os como out-lança da
Comunidade, que irá levá-los a ter vergonha de si mesmos e alterar suas maneiras preguiçosas e un-temente a Deus.
Conta-lo não como um inimigo mas admoestá-lo como um irmão. II Tessalonicenses 03:15
Paul, em seguida, coloca uma ressalva neste exigindo que nós não tratá-lo como um inimigo, mas como um irmão
rebelde, alguém que precisa ser mostrado o caminho de volta para a justiça.
Agora o senhor da paz se vos dê paz sempre por todos os meios. O senhor esteja com todos vocês. A saudação de
Paul com a minha própria mão, que é o token em cada Epístola: assim que eu escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo seja com todos vocês. Amém. II Tessalonicenses 03:16-18

Aviso de Paul para as congregações
A Timóteo, meu filho na fé: graça, misericórdia e paz, de Deus, nosso pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu
Timóteo 1:2
Como eu te respeitar ainda em Éfeso, quando fui para a Macedônia, rogou que tu possas cobrar alguns que não
ensinam que nenhuma outra doutrina, nem dou atenção a fábulas e genealogias sem fim, qual ministro questionar, ao
invés de edificação piedosa na fé: então fazer. Eu Timóteo 1:3-4

Que tu possas cobrar alguns que não ensinam que nenhuma outra doutrina: Paul tem pregado o
Evangelho, como ensinado por Jesus, aqui ele está exortando Timothy e Timothy através de você e eu, para que
nós ensinamos a nenhuma outra doutrina diferente daquele que Paul pregou e ensinou Jesus.
Nem dar atenção a fábulas e genealogias sem fim, refere-se o falso evangelho, bem como o costume
dos judeus para ligar-se através do sangue para as centenas de milhares de anos antes.
Eu também vejo o aviso contra "fábulas", como se referindo a coisas como Papai Noel, ou o
coelhinho da Páscoa. Como eu tenho freqüentemente vezes disse que, se ela não é falada por Deus, então
não é de Deus, e, portanto, é uma mentira. Nem Jesus ou Deus ter dado instrução ou comando que o nascimento
de Jesus ou a morte e ressurreição de Jesus são para ser observado como um evento anual, portanto dar
cumprimento a estes não é o que Deus falou e, por conseguinte, em oposição à palavra de Deus.

Linhas de sangue dos judeus
Qual pergunta do Ministro, ao invés de piedosos edificante que é de fé, que sugere para mim, que esse
hábito dos judeus para mostrar que eles são descendentes de sangue de Jacob e mais atrás a Abraão e
novamente de volta a Adam é preocupante com a possibilidade de falsidades e conjecturas, quando melhor para
passarmos nosso tempo em serviço a Deus, as linhas de sangue de nossos ancestrais não são importantes para a
nossa salvação , para aqueles que a aceitam os ensinamentos de Jesus e a moralidade de Deus são justificadas
em sua salvação, independentemente de suas linhas de sangue.
As linhas de sangue se relacionam aos vossos corpos mortais e como tal não têm significado na
ressurreição. Assim como é tolo para adquirir grandes quantidades de riqueza através de sua vida, então também
é tolice dar preocupação quanto a se você é um descendente de então e assim ou não, não tem nenhum valor em
sua alma eterna. Somos todos filhos de Deus para o qual não há nenhuma linha de sangue, apenas fé.

Professores da lei
Agora o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de fé sincero: de que
alguns tendo desviou têm se extraviaram-jangling vãs; desejando ser professores da lei; compreender o que dizem, nem
do que eles afirmam. Eu Timóteo 1:5-7

Fé em Jesus é encontrado no seu coração, do qual você demonstra caridade etc. Para reverter para exigir
a lei sem crença, como sendo o seu caminho para a salvação é loucura. Isso não significa que conhecer e
compreender a lei de Deus e viver na moralidade de Deus são loucura, só que a lei por si só é apenas metade do
requisito para a salvação.
Um coração puro refere-se a aceitação absoluta e a crença nas promessas de Deus, e que a palavra de
Deus é verdade e deve lutar contra todas as outras palavras não de Deus.
Caridade é: ajuda voluntariamente dadas às pessoas em necessidade, a vontade de
julgar as pessoas de forma favorável ou tolerante. Quando você olha para os outros com caridade e
estender-se aos outros em necessidade, então quem é você cumpre o mais importante dos traços morais de Deus
segundo apenas para perdão.
Uma boa consciência refere-se a ser o tipo de pessoa que deseja ser a moralidade de Deus e tendo
conhecimento de como esses traços de morais, você vive sua vida de uma forma e a mansão que lhe permite ter
uma consciência limpa, sem um pensamento que você mentiu para si ou para Deus.

Sincero de fé é ter convicção, na verdade e ações e não palavras sozinho. Para "Fingir" uma coisa é
fazer um show ou a pretexto de alguma coisa, para fazer ou fabricar algo, para mentir para
si mesmo e aos outros sobre a verdade do que está em seu coração, em outras palavras, você
precisa andar a pé e não só falar por falar.
Os professores da lei refere-se àqueles que tendo sido extraídas a Cristo o ensinamento de Jesus e a
pregação de Paul e outros, mas quem liga para a lei de Deus e as ordenanças de Moses, para julgar a
justificação, em vez da aceitação das promessas de Deus através da crença e através da crença aceitar a
moralidade de Deus como seu guidepost em sua vida e adoração.

Fé sem dúvida
O aspecto mais importante da fé é acreditar sem dúvida. Se você aceita e, portanto, acredito que outros
disse sem primeiro a investigar as escrituras para determinar por si mesmo se o que dizem é verdade ou não e,
em seguida, sua fé é baseada na fé cega.
Quando você procura a palavra de Deus, como está escrito na Bíblia e fazer seu conhecimento educado,
você sabe que a palavra de Deus é a verdade, e sempre deve ter precedência sobre todas as outras palavras
faladas por outras pessoas, então sua fé baseia-se a palavra de Deus como você aprendeu o seu significado, não
como outros disseram que isso significa.

Professor do pecado não Grace
A lei é o professor do pecado. A lei você aprender a não pecar, mas você pode ser sem pecado e ainda
não ser justificado na esperança de salvação, só em crença e confiança na palavra de Deus e suas promessas
como verdade você pode justificar-se.
A frase, "vocês não são salvos pelo seu trabalha sozinha," soa verdadeiro aqui. O esforço que dedicou
a aprender, compreender e manter-se do pecado, é o trabalho, mas se você também não acredita que a palavra
de Deus e suas promessas são verdade e, em seguida, o trabalho é em vão. Sem a promessa, não pode haver
salvação, assim como a crença sem justiça também é em vão.

Por exemplo: Pessoalmente conheço várias pessoas que atestam a aceitação de Jesus Cristo como
seu Salvador. A maioria das igrejas cristãs pregam que fazer isso é tudo o que precisa ser salvo, pois eles
pregam que vocês são salvos pela graça de Jesus.

Estas mesmas pessoas, no entanto, acho que nada de engajar-se em fornicação ou adultério, o que
equivale a dizer que são imorais. Ser imoral é ser injustos. Se você é injusto, então, como espera que você será
aceitável a Deus? Se você se envolver em pecado, então você não é um seguidor de Jesus, por tudo o que Jesus
ensinou refere-se a ser justos.
Jesus nos dá um exemplo que mostra como manter a lei sozinho não justifica na salvação. Este exemplo
pode ser encontrado sobre o homem que pediu a Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna,
Matthew 19:16-30 .

A lei é boa
Mas nós sabemos que a lei é boa, se um homem usá-lo legalmente; Sabendo isto, que a lei não é feita para um
homem justo, mas para os desobedientes e sem lei, para os ímpios e para os pecadores, para sagrado e profano, para
assassinos de pais e assassinos de mães, para matricidas, para os devassos, para os que sujam-se com a humanidade,
para os sodomitas, para os mentirosos, para os perjuros, e se haver qualquer outra coisa que é contrário à sã doutrina.
Eu Timóteo 1:8-10

O Paul está dizendo acima é como eu tenho dito; a lei ensina que aqueles que são de outra maneira
pecaminosa que pecado é, para que eles possam trabalhar para a salvação. Aqueles que abraçaram a moralidade
de Deus já estão acima da lei, para pecar, é impossível para aqueles que têm a lei de Deus escrita em seus
corações e que vivem a vida moral. Se por outro lado não ter levado a lei e a moralidade de Deus ao coração,
então é importante que você aprenda a lei, então não há esperança para você.

Tome nota: No exemplo acima, Paul dá menção àqueles que sujam-se com a humanidade, esta é
uma referência à homossexualidade e aqueles que se dedicam a isso. Como você pode ver, Paul e através de
Paul, Deus olha sobre esta atividade como sendo contrário à sã doutrina, que significa a palavra ou a lei de
Deus.
Se em seu estilo de vida que você escolher para praticar sexo com outras pessoas de seu sexo, então
você precisa entender que você fazê-lo em oposição direta a Deus. Se você é desobediente a Deus, então como
você pode esperar para ser dada a salvação de Deus?
Neste tempo que eu moro em, liberalismo, (Satanás falso profeta), prega que todo sexo é bom e a
homossexualidade é aceitável e não deve ser condenado ou questionada por outros. Para outros, como eu, para
dar instruções sobre o mal que é a homossexualidade, é ser má nós mesmos e liberalismo encoraja os pecadores
para perseguir e odeia aqueles que são ofendidos pelo estilo de vida dos homossexuais. Isto é como longe de
Deus que a humanidade caiu em apenas poucos anos.

Deus perdoa os incrédulos
De acordo com o evangelho da glória do Deus bendito, que estava comprometido com a minha confiança. E
agradeço a Jesus Cristo nosso Senhor, que vos permitiu-me, por isso ele contou me fiel, pondo-me no Ministério; Quem
era antes um blasfemo e perseguidor e prejudicial: mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na
incredulidade. Eu Timothy 01:11-13

Porque o fiz ignorantemente, na incredulidade, detém uma mensagem poderosa para aqueles que estão
cegos pelo falso evangelho de Satanás, que então aprender a verdadeira palavra de Deus. Se seus pecados foram
cometidos por causa de sua ignorância da palavra de Deus, e em sua falta de fé que a palavra de Deus é ainda
suprema, então Paul está nos dizendo que o perdão é ainda possível, porque ele próprio recebeu perdão.
Um exemplo para isso seria aqueles que, por ignorância, observar o sábado, no domingo, que em
seguida, quando mostra a palavra de Deus verdadeiro, realizar seu pecado e arrepender-se e pedir a Deus para
perdoá-los, então estes são aqueles que têm Caído fora de mentiras de Satanás e convertido à fé verdadeira,
como ordenado por Deus.

Para salvar os pecadores
E a graça de nosso Senhor foi superior a abundante com fé e amor que há em Cristo Jesus. Este é um ditado fiel e
digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores; dos quais eu sou o chefe. Eu
Timothy 01:14-15

Jesus nos diz que ele não veio para condenar o mundo mas para resgatá-lo, que é outra forma de dizer
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus ensinou a moralidade de Deus. Quando
armados com os pecadores de moralidade de Deus não pode mais pecado e retidão é obtido. Deus nos diz que
somente os justos entrarão no céu.
Porém, por esta causa eu obtive misericórdia, que em mim primeiro Jesus Cristo poderia shew adiante tudo
longanimidade, para um padrão que doravante deve acreditar nele para a vida eterna. Eu Timothy 01:16

Saul era um pecador, em que ele perseguiu e causou a morte de quem seguiu a palavra de Cristo, mas
pela misericórdia de Jesus, Saul tornou-se Paul e foi de um pecador para um na fé de Cristo. Em que Jesus deu a
misericórdia para Paul, então também nós justificam-se em nossa crença de que ele terá piedade de todos nós, se
nós mas nos arrependemos de nossos pecados.
Em minhas próprias experiências ao vivo, eu sabia que uma jovem mulher, que era homossexual e
viviam em pecado como tal por muitos anos. Então ela conheceu um homem que ela encontrou o amor, estava

convencida de seu amor e deixou a vida de pecado e casou-se com este homem e desde então teve filhos com
ele. Não sei se nela também encontrou Deus e, portanto, foi perdoada seus antigos maus caminhos, mas o fato
de que ela se arrependeu a mesma e a seu marido, dá-me esperança de que ela também se arrependeu a Deus.
Eu sei de tudo o que Deus, Jesus mostrou-me, que se arrependeu-se de facto esta mulheres jovens e não
apenas em palavras, que Deus a perdoe se ela caso contrário é justa para a moralidade e a adoração a Deus.
Como com ela, então pode ser com todos os que pecaram no passado, mas olha a Deus por perdão.
Uma vez fui convidado por outros, qual era a minha opinião sobre os homossexuais, disse quem
perguntou, que minha opinião era inútil, que era a opinião de Deus que importava, quando então eu expliquei o
que Deus tem me mostrado este assunto. Estou sem saber como se minhas palavras tinham qualquer influência
sobre esses homens que me pediu, mas sempre tenho a esperança, que um pode, portanto, foram salvos do
pecado.
Agora ao rei eterno, imortal, invisível, o Deus sábio só, ser honra e glória para sempre e sempre. Amém. Eu
Timothy 01:17
Esta carga comprometo-me a ti, filho Timothy, de acordo com as profecias que foram antes de ti, que tu por eles
fôra combater um bom combate; mantendo a fé e uma boa consciência; que alguns tendo guarde sobre fé fizeram
naufrágio: I Timóteo 01:18-19

Embora Paul abordou esta carta a Timóteo, é verdadeiramente para todos os filhos de Deus e aqueles
que seriam os filhos de Deus, a quem a carta é dirigida.

Ser humilde diante de Deus
Exorto, portanto, que, antes de tudo, súplicas, orações, para terem direito e dando de agradecimento, ser feita
por todos os homens; Para reis e para todos que estão em autoridade; que nós pode levar uma vida tranquila e pacífica
em toda a piedade e honestidade, por isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador; Quem terá todos os homens
se salvem e vir ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus
Cristo; Quem deu a mesmo um resgate para todos, para ser testemunhou no devido tempo. Eu Timóteo 2:1-6

A palavra "Exhort" é definido como: a incitar ou encorajar.
A palavra "súplicas" é definida como:
1. Um apelo feito para alguém com autoridade,
2. Para fazer um pedido,

3. Para fazer uma petição,
4. dar a oração a Deus .
O Paul está dizendo acima, é que ele está incentivando a todos nós, mas especialmente aqueles em
autoridade, dar oração e pedido a Deus, para nos dar orientação na vida e no espírito. Se estamos perto
de Deus que tais súplicas ocorrem frequentemente, então saberemos paz e felicidade.
Para eu sou ordenado um pregador e apóstolo, (vou falar a verdade em Cristo e mentir não;) um professor dos
gentios na fé e na verdade. Eu Timóteo 2:7

A palavra verdade significa: a qualidade de ser verdadeiro ou real, uma instrução ou
princípio que é aceito como fato. Portanto, Paul quer que vivemos na verdade no conhecimento e a
crença nas promessas de Deus, e que, por meio da ressurreição de Jesus, a vida eterna são obtidos.

Vestuário dos humildes
Vou, portanto, que homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e duvidar. Da mesma forma,
também, que as mulheres adornam-se em vestuário modesto, com shamefacedness e sobriedade; Não com o cabelo
broided, ou ouro, ou pérolas ou matriz onerosa; Mas o que convém a mulheres que professam piedade com boas obras.
Eu Timóteo 2:8-10

Paul faz mais uma vez exemplo de mulheres, insistindo que eles usam roupas simples, sem
ornamentação, mas digo que isso se aplica aos homens também. As roupas que você usa não são preocupação a
Deus, e se aqueles ao seu redor você acham atraente deve ser a menor das suas preocupações. Não é como você
olha que matéria, pela aparência é tudo vaidade, mas Deus julga-nos sobre o que está em nossos corações e
deve ser o que Deus pensa de nós que nos interessa e não o que os outros pensam.
Tenho que admitir, no entanto, que gosto de ver minha esposa quando ela põe roupa atraente, e moldou
o cabelo de uma forma que acentua a sua beleza natural, então eu acho que eu tenho que discordar mais uma
vez com Paul nisto.
Embora, tenha em mente, é para minha alegria que minha mulher se veste bem, não para o que os outros
podem pensar nela. Talvez seja por isso que os muçulmanos exigem que suas esposas se escondem do público e
mantém sua beleza para só o olho do seu marido, embora eu vejo isto como extremo e não tolera-lo para os
Santos de Deus. Como eu já disse, no entanto, humilde traje deve segurar a verdade dos homens, bem como
para as mulheres.

O traje vestido dos Amish parece ser mais próximo ao que Paul descreve para homens e mulheres,
exceto onde o trabalho que eles fazem faz usando essas roupas para quente ou frio não. Seu traje deve refletir o
clima que você vive bem como o tipo de trabalho que você faz. Há não, se encaixa todos do vestuário. Apenas
tenha em mente que a modéstia é a regra e extravagante e audacioso vestuário são nada mais do que vaidade.

Lembre-se: Todo o sexo é um pecado guardar isso entre um marido e sua esposa; Portanto, deve
vestir modestamente com roupas que não causam tentações indevidas dos outros que nos vejam. Há um lugar
para tudo, e só é apropriado naquele lugar. Por exemplo, em nossa vida diária, no trabalho ou na escola, nos
vestimos uma maneira, Considerando que, se formos para a praia para nadar, nos vestimos de outra maneira.
Você não usaria o vestido para a praia e você não deve usar seu maiô à escola ou ao trabalho, mas em todos os
casos, deve prevalecer a modéstia.
Deus criou o homem e a mulher do jeito que eles são, portanto, a forma humana não é pecaminosa,
apenas a maneira que cada um de nós nos apresentamos em público pode ser pecaminoso ou não baseado o traje
que nós usamos.

Mulheres em silêncio
Deixe a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Mas eu sofro não é uma mulher para ensinar, nem
usurpar a autoridade sobre o homem, mas para estar em silêncio. Para Adam foi primeiro formado depois, na véspera.
Eu Timóteo 02:11-13

Paul tem tudo errado; Eu vejo isso mais uma vez um reflexo de preconceitos de próprio Paul. Deus nos
contam uma história diferente, relativo à criação do homem sobre a terra.

Masculino e feminino
Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou-los. Gênesis 02:27

Você vê, o homem é plural, uma referência para a espécie, não para o sexo. Isto é verificado quando
Deus nos diz que o criou; macho e fêmea os criou-los. Que vês? Deus criou o homem no sexto dia da criação e
o homem é masculino e feminino, um não veio antes do outro.
Que a maioria se não todas as religiões que os homens são superiores às mulheres tem tudo que precisar
com os machos governar e dominar as mulheres. Eu considero este um aspecto de falso evangelho de Satanás,
não de Santo Evangelho de Deus. Como eu disse e outra vez, a palavra de Deus é suprema, e se você encontrar

algo não escrito nas Escrituras e demonstrou ser a palavra de Deus, então você deve aceitar que o que é falado
por Deus como sendo a verdade e rejeitar aquilo que não é dado suporte pela palavra de Deus.
Não encontrei nada nas Escrituras onde Deus mostra tal preconceito contra as mulheres. Quando Deus
se refere ao homem como sendo seus filhos, isso não significa que ele está dando preferência para o sexo
masculino, mas como a palavra homem representa ambos os sexos, então também tem filhos. Cada vez que na
Bíblia onde vejo palavras que sugerem que uma mulher é inferior ou subordinado a um homem, as palavras não
são a palavra de Deus, mas a opinião e o preconceito do autor.

Adão foi o primeiro
É verdade que Adão foi tirado do homem e foi a primeira a ser feita uma alma viva, mas quando Deus
deu Eva a Adão, para levar para sua esposa, é claro que os dois se tornaram uma só carne no casamento,
inseparável. Para mim, isso significa que Deus não dá preferência um sobre o outro.

Não há maridos e esposas não
Jesus nos diz que na ressurreição não haverá nenhum maridos e esposas, que vai haver nenhum
casamento e não sendo dada em casamento. Se não há nenhum casamento, então não pode haver nenhum
sexo, para todo o sexo fora do casamento é pecado. Se não há nenhum sexo, então só haverá homem e sexo não
terá nenhum significado. Sexo é um aspecto da procriação da espécie, quando vivemos por toda a eternidade, o
que precisa de nós para procriar?

Nenhuma qualificação de gênero
Como já disse antes, um Santo de Deus é um Santo, porque eles acreditam que a promessa da
ressurreição e escreveram as leis de Deus em seus corações. Nisto não há nenhuma qualificação do gênero;
Portanto, ambos são iguais, porque ambos são do homem.

Eve foi enganado
E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada foi em transgressão. Não obstante ela será salvo na
gravidez, se eles continuarem na fé e caridade e santidade com sobriedade. Eu Timóteo 02:14-15

Sim, era véspera de quem foi enganou pelas mentiras de Satanás, mas onde na Bíblia Deus dá como
parte de sua punição que todas as mulheres, portanto, devem tornar-se escravos para homens? A única punição
que Deus impõe Eve e todas as mulheres atrás dela, é a dor associada com o nascimento da criança. Que este é o
castigo dado por Deus, por que os homens tentaram colocar-se no domínio das mulheres sob o pretexto de que

Deus assim o desejar, quando Deus não deu qualquer tal mandamento? Falar sobre colocando palavras na boca
de Deus. Isso eu vejo como um bom exemplo de falso evangelho. Se Satanás podem causar discórdia entre
homem e mulher, ou marido e mulher, então a sociedade não pode ter sucesso e homem reverte para as formas
dos animais, que é tudo que Satanás considera o homem para ser.

Anciãos de igreja
Isso é um verdadeiro dizendo: "se um homem deseja o escritório de um bispo, ele deseja um bom trabalho. Então
um bispo deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, bom comportamento, dado à hospitalidade,
apta para ensinar; Eu Timóteo 3:1-2

Poligamia
Paul deixa claro que Poligamia não é aceitável por suas palavras, "o marido de uma mulher," Deus deu a Adão
a tomar como esposa só Eve, que me diz que Deus concorda com Paul, que podemos ter apenas um cônjuge ter mais não é
só a poligamia mas adultério, o que me diz que aqueles do Mórmon ou religiões muçulmanas que permitem a um homem
a ter mais de uma esposa são falsas religiões. Se sua religião não é aceitável a Deus, então você não é de Deus. Se você
não é de Deus, então quem é que dá adoração para? Por padrão, você dá a adoração a Satanás.
Tenho certeza que muitos de vocês irão apontar para o antigo testamento e diz que Abraão tinha mais de uma
esposa assim como Isaac e Jacob, mas isso não é inteiramente verdade. Eles tinham uma mulher, o que eles casaram
legalmente, mas também tiveram concubinas que foram tratadas como esposas, mas não tem a mesma de pé como a
primeira esposa.
O exemplo de Abraão mostra como Deus considera a esposa sobre a concubina. Filho primogênito de Abraão,
Ismael, era filho de uma concubina não Sara a mulher. Quando Isaque nasceu, Deus Abraham forçou a mãe de Ismael e
Ismael seu filho primogênito, fora de sua casa. Isto mostra que é o filho da mulher que Deus dá preferência a e não a
concubinas.
Com a codificação da lei sob a forma dos dez mandamentos sendo escritos em duas tábuas de pedra, Deus deixou
claro que vai haver apenas uma esposa de um homem, todos os outros são adultério.

Moralmente reta
Não dado ao vinho, sem o atacante, não ganancioso de torpe (lucro na riqueza); Mas o paciente, não um lutador,
não avarento; Que governe bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a gravidade; Se um homem não
sei como governar a sua própria casa, como será ele cuidar da Igreja de Deus? Eu Timóteo 3:3-5

As outras qualidades, vigilantes, sóbrias, de bom comportamento, etc. refere-se a ser aquele que vive pela
moralidade de Deus. Isto é lógico. Se você eleger um líder entre sua congregação, que o líder deve ser uma da mais alta
moral permanente, sem culpa; mais que tipo de instruções irão dar?

Educado na escritura
Não é um novato, para não ser levantado com orgulho ele cair na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter
um bom relatório deles que são sem; para que ele cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu Timóteo 3:6-7

Paul está dizendo que se você quer estar em uma posição de autoridade sobre a Congregação dos Santos
de Deus, então você deve ser um Santo de Deus si mesmo. Todos esses traços que Paul dá a lista para como não
sendo digno de um ancião de igreja não são igualmente traços de um Santo de Deus. Cabe a Congregação
quando eles escolheram seus líderes, para escolher as pessoas que são justas antes de Deus em primeiro lugar,
então dê a consideração para quaisquer outros atributos que podem ou não podem ter isso iria torná-los bons
líderes. Se em vez se provar que eles não condiz com o exemplo dado por Jesus, então eles devem ser
removidos de suas posições de autoridade.

Diáconos
Da mesma forma os diáconos sejam graves, não double-tongued, não dado a muito vinho, não ganancioso de
torpe; Segurando o mistério da fé na consciência pura. Eu Timóteo 3:8-9
E deixar que estes também ser demonstrado; em seguida, deixá-los usar o escritório do diácono, sendo
encontrado sem culpa. Eu Timóteo 03:10
Mesmo assim suas esposas devem ser graves, não caluniadores, sóbrio, fiéis em todas as coisas. Deixe-os
diáconos ser maridos de uma mulher, governando bem o seus filhos e suas próprias casas. Eu Timóteo 03:11-12
Para eles que ter usado o cargo de diácono bem comprar para si mesmos um bom grau e grande ousadia na fé
que há em Cristo Jesus. Eu Timóteo 03:13

O que Paul está dizendo aqui é não só os anciãos da Congregação deveria Santos mas que suas esposas
também devem ser temente a Deus, senão os anciãos devem ser rejeitados por causa de suas esposas. Considero
a verdade das mulheres, bem como, se as mulheres devem levantar-se para uma posição de autoridade na
Congregação, mas o marido prova não para ser da fé, em seguida, as mulheres também devem ser rejeitadas
como um líder da Congregação.

Original
that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the
acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ;

