Os escritos de Paul
Capítulo 11
Últimos tempos, fim dos dias
Muitos se desviará a fé
Agora o espírito fala expressamente, que no último dos tempos que alguns partirá da fé, dando ouvidos a
espíritos seduzir e doutrinas de demônios; fala mentiras na hipocrisia; tendo sua consciência cauterizada com um ferro
quente; Eu Timóteo 4:1-2

Acima poderia ser visto como uma profecia por Paul, mas ele está dando voz ao que Jesus falou também
sobre, então é de fato uma das profecias de Jesus. Eu vejo isto como tendo vir a acontecer. Não só no meu
tempo, mas em gerações passadas.

Lembre-se: isto fala daqueles que são definidos como os Santos de Deus, e que eles ou seus filhos
vão ser puxados, durante um período de tempo, da verdadeira adoração a Deus pelo falso evangelho de Satanás.
Isto era verdade dos primeiros israelitas que saiu do Egito com Moses, como tem sido verdade dos primeiros
cristãos.
Nos primeiros duzentos anos depois de Moses, os israelitas se manteve fiel à adoração de Deus como
pregou-lhes por Moses, mas então eles começaram a incorporar idéias pagãs e práticas em sua fé que afastá-los
da verdadeira adoração de Deus.

As anti-Cristo guerras contra os Santos
Isto também pode ser visto como sendo verdadeira dos primeiros cristãos. Nos primeiros duzentos anos
depois de Jesus e a vida dos Apóstolos, os Santos de Deus permaneceu fiel e floresceu no seio do Império
Romano, crescendo em números ao longo de cada geração. Não era que os Santos de Deus acabou perdendo sua
forma, como foi com os judeus, mas que uma nova força surgiu no mundo do homem, a religião do Anticristo,
que não só pregou blasfêmias, mas através do seu poder como uma nação soberana, bem como sendo uma
religião falsa, todos aqueles que daria a adoração a Deus como ele comandou perseguidos. Desta forma, o antiCristo com o poder e o apoio de Roman Emperors, começou uma guerra sistemática contra o Evangelho de

Deus, através de financeira intimidação, tortura e morte, fazendo com que aqueles que se recusaram a desistir de
sua adoração a Deus para fugir para o deserto, a fim de fugir do poder da Igreja de Roma que é o anti-Cristo.
Então você vê que os primeiros cristãos não se afasta de Deus, mas porque eles foram severamente
perseguidos foram forçados a fugir as áreas civilizadas do Império. Quando aqueles que adoravam como Deus
ordenou a esquerda, lá foram só as mentiras do anti-Cristo restantes, então todas as gerações seguintes só
tinham essas mentiras para julgar por sem acesso à verdade, até mesmo que a Bíblia foi proibida pela Igreja de
Roma. Pequena maravilha, aqueles das gerações futuras, que se chamam cristãos, acho que eles dão a
verdadeira adoração a Deus, quando eles não têm conhecimento da verdadeira palavra de Deus, até agora, nos
últimos dias.

Proibindo a casar
Proibindo a casar e comandando a se abster de carnes, o que Deus tem criado para ser recebido com ações de
Graças deles que acreditam e saber a verdade. Para cada criatura de Deus é bom e nada de ser recusado, se ser
recebido com ações de Graças: para ele é santificado pela palavra de Deus e oração. Eu Timóteo 4:3-5

A única referência que eu possa ver de proibitiva para casar tem a ver com a Igreja de Roma e sua
recusa em permitir que os casamentos mistos. Ainda hoje, a Igreja de Roma olha de sobrancelhas franzidas em
duas pessoas de raça diferente casar. Esta é uma política de manter a raça branca, branco, raça negra, negro, a
raça Asian, asiático e assim por diante. Eu vejo isso como racismo e uma maneira de criar um cisma entre as
raças, a fim de criar atrito, a desconfiança e a inveja entre homens de diferentes partes do mundo e de diferentes
costumes sociais.

Jesus fala de racismo
Quando Jesus falou de ter raiva para um vizinho sem causa e que para fazê-lo era equivalente a matar
alguém, era de racismo que ele se refere.
Mas eu vos digo, "que todo aquele que está zangado com seu irmão sem causa deve estar em perigo do
acórdão: e todo aquele que disser a seu irmão, Raca, deve estar em perigo do Conselho: mas aquele que deve
dizer,"Tu Fool", deve ser em perigo do fogo do inferno. Matthew 05:22
Racismo é definida como o ódio de alguém por nenhuma outra razão além deles são
diferentes do que você é. Este conceito está em conflito direto com os ensinamentos de Jesus.

O valentão da escola
Comentários de Jesus foram baseados o seguinte:
Strive não com um homem sem causa, se ele ainda te fez nenhum mal. Inveja não o opressor e escolha
nenhum de seus caminhos. Provérbios 03:30-31
A palavra "Strive," é definida como: se esforçar ou lutar em oposição a algo ou para
competir resolutamente contra alguém ou alguma coisa.
Em outras palavras, para estar em conflito com alguém sem causa, é trazer você para o risco do
julgamento de Deus.
O opressor , como mencionado acima é alguém que vai usa intimidação ou as maneiras de um
valentão contra alguém sem razão que eles têm ódio mesmo quando não há nenhuma causa para
o ódio .
Um exemplo disso é o valentão da escola, que intimida e ridiculariza e empurra perto de outras pessoas.
Se você aceita essas ações do valentão, depois são igualmente um valentão e pecando contra os caminhos de
Deus e Jesus, que ensinou que devemos amar o nosso próximo, não odiá-los.

Comer carne
Alguns devem afastar-se da fé, comandando a se abster de carnes, o que Deus tem criado para ser
recebido com ações de Graças deles que acreditam e saber a verdade, que se refere a pregação por algumas
religiões, (The Adventista do sétimo dia, sendo um exemplo), que dar adoração correta a Deus você deve
abster-se de comer da carne. Esta religião promove o vegetarianismo como um aspecto necessário de adorar a
Deus. Como você pode ver o que Paul tem escrito esta idéia de abster-se de comer da carne é promovido por
alguns partirá da fé e é mentira de Satanás e não um aspecto da adoração do Deus verdadeiro e correto.

Tolerada por Deus
Paul continua a apontar sua discordância daqueles que pregam contra o Comer de carne, com as
seguintes palavras. Para todas as criaturas de Deus é bom e nada de ser recusado, se ser recebido com ações
de Graças: para ele é santificado pela palavra de Deus e oração. Em suma, o que foi falado por Deus como
ser bom é bom, e para pregar o que Deus tem falado é pregar Satã encontra-se.

e falou o senhor a Moses e Aaron, dizendo-lhes: "fala aos filhos de Israel, dizendo: ' estes são os
animais que comereis entre todas as batidas que estão na terra." Levítico 11:1-2
Aqueles que pregam contra aquilo que Deus ordenou não são de Deus e dar a adoração em vão.

Recebido com ações de Graças
Paul usa as palavras, "recebido com ações de Graças", para indicar que devemos dar oração a Deus
para santificar e abençoar a comida que estamos prestes a receber, apenas no caso é a carne de um sacrifício
pagão, bem como que tinha originalmente sido excluído aqueles animais que estamos a comer e aqueles que
Deus proibiu expressamente que não comemos carne. Estes animais podem ser encontrados nos seguintes
versículos: Levítico 11:1-47 .
Paul então nos diz: para cada criatura de Deus é bom, que quer dizer que, se não o que comemos que
sujará o corpo, mas o que falamos para a frente da boca, sob a forma de mentiras e ódio, que profanar o corpo.
É por esta razão por que devemos dar uma oração de agradecimento antes das refeições, a fim de
permitir que Deus santifica a refeição antes que consumimos, para não importa o que você come, se primeiro é
abençoada por Deus, é de Deus e, portanto, sem pecado.

Ministros da palavra de Deus
Se tu colocar os irmãos em memória dessas coisas, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado acima nas
palavras da fé e da boa doutrina, para que tu teres atingido. Eu Timóteo 4:6
Mas recusar fábulas profanas e velho esposas e exercitar-te a mesmo prefiro a piedade. Para exercício corporal
revelará pouco: Mas piedade é rentável todas as coisas, tendo a promessa da vida que agora é e de que o que está por
vir. Eu Timóteo 4:7-8
Este é um ditado fiel e digna de toda aceitação. Para nós, portanto, tanto trabalho e sofrer censura, porque
confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que acreditam. Eu Timóteo 4:910

Pregar os ensinamentos de Jesus
Essas coisas de comando e ensinam. Não deixe nenhum homem despreze a tua mocidade; Mas sê exemplo dos
fiéis, na palavra, na conversa, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Eu Timóteo 04:11-12

É a responsabilidade da geração mais velha para passar os caminhos de Deus como eles foram ensinados
por seus pais, a vontade de nova geração não, por causa da ignorância, poluir a fé com falsas tradições e
interpretações.
Aqueles da geração mais velha e os educado nos ensinamentos de Jesus, deve ser um exemplo para a
nova geração em todas as coisas que revela da lisura e bom das palavras que Jesus falou. Quando a geração
mais velha não consegue passar na sua fé, é quando as pessoas começam a perder de vista de Deus e são,
portanto, tentadas por Satanás.

Dar atendimento a leitura
Até que eu venha, dar atendimento à leitura, à exortação, a doutrina. Negligência não o presente que está em ti,
que foi-te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Eu Timóteo 04:13-14
Como eu tenho sido aderindo em toda a escrita nesta página da Web, é necessário que nós nos educar na palavra
de Deus, e que só pode ser feito se nós ler e estudar as palavras escritas na Bíblia.
Leitura é a pedra angular para educação, educação leva ao conhecimento e conhecimento para a compreensão,
todos os quais são necessários para encontrar Deus.
Meditar sobre essas coisas; dar-te a mesmo inteiramente que vosso lucrando pode aparecer para todos.
Acautelai-vos a mesmo e até a doutrina; continuar neles: pois ao fazê-lo tu deverás tanto salvar a mesmo e eles que te
ouvir. Eu Timóteo 04:15-16

A "doutrina" que Paul fala de é os ensinamentos de Cristo Jesus, que inclui todos os livros da Bíblia,
porque os ensinamentos de Jesus tem como sua base, tudo o que Deus tem ordenado e instruído desde o início,
começando com Adão e Eva.
A palavra "meditar", é definida como: para se concentrar em algo, pense cuidadosamente em
algo, para planejar e dar consideração sobre algo .
Paul usa a palavra "meditar," para impressionar-na necessidade de não só ler a Bíblia mas para dar a
consideração do que lemos com a intenção de obter compreensão.

Respeito, a Fundação para o amor
Respeitar os mais velhos
Repreender não um ancião, mas peço-lhe como um pai; e os homens mais jovens como irmãos; as Élder mulheres
mães; Quanto mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Eu Timóteo 5:1-2

Isso vai junto com o segundo mandamento de Jesus, "amar o próximo como você teria eles te amo."
Quando se dá o respeito a todos, você mostra o seu amor a todos. Isso é que Deus é, e essa qualidade você se
torna "Um com Deus."
A palavra "Entreat" é definido como: a declarar-se com alguém, para implorar de alguém,
para pedir algo de alguém, de algo de alguém, para pedir ou solicitar algo de alguém
implorar .
Para "Entreat" alguém como se fosse seu pai, é para mostrar respeito à sabedoria e conselhos para
alguém como você faria isso com seu próprio pai. Que melhor maneira do que para mostrar respeito pelos
outros do que para dar-lhes a mesma deferência que faria seu pai ou mãe?

Uma qualificação
Mais uma vez devo dar qualificação para estes comentários por Paul. Paul é do pressuposto de que
aqueles que estão em posições de autoridade e liderança, (as pessoas idosas), são puro e justo, mas a história nos
mostrou que não é sempre o caso. É uma coisa a tratar a todos com respeito, mas para discordar de um
julgamento feito em erro e precisa ser tratada. Para permitir que o erro continuar é dar sustento à maneira de
Satanás.
Todos os homens, mesmo o mais devotos de nós, são propensos a erro, é exigido de Jesus que
demonstramos nosso amor aos nossos irmãos, como nós temos-lhes mostrar o seu amor por nós, portanto, se um
irmão, até mesmo um ancião é visto estar em erro por você, é sua responsabilidade para apontar esse erro, com
tanto respeito como essa pessoa merece , usando as escrituras de Deus como sua referência.
A função correta de um Santo de Deus é aprender, obedecer e então pregar aos outros os ensinamentos
de Jesus. Se alguém, mesmo um ancião, é visto por você como estando no erro do que você sabe ser o
verdadeiro caminho de Cristo, em seguida, é sua responsabilidade de mostrar que o mais velho e todos os outros
na congregação o erro, usando a Sagrada Escritura como seu exemplo de prova de erro.

Viúvas de respeito de fato
Viúvas de honra que são viúvas de fato, mas se alguma viúva tem filhos ou sobrinhos, deixá-los aprendem
primeiro a shew piedade em casa e para retribuir aos pais: para que é bom e aceitável diante de Deus. Eu Timóteo 5:34
A palavra, "na verdade," é definida como:
1. uma palavra que adiciona a um ponto que acabou de fazer,
2. dá ênfase adicional após uma palavra ou frase,
3. expressa surpresa ou curiosidade ou descrença de alguma coisa.
Essas definições são verdadeiras, mas como usado no versículo acima pelo Paul, a palavra "Fato" significa:
1. Na verdade,
2. Na realidade,
3. Na verdade,
4. Na realidade,
5. Na verdade,
6. Por uma questão de fato dado apoio por provas .
Como uma forma de compreender melhor a palavra "Indeed" ir para o significado da palavra raiz, "escritura,"
que é definido como:
1. Um ato intencional ou mão de obra,
2. Uma ação em geral, especialmente em comparação com discurso.
Quando você faz algo "INDEED", você fazer na verdade e na realidade, tais como no trabalho que você se
envolver em realizar algo. Para ser um Santo de Deus na verdade, significa que você tem tomado o tempo e esforço para
educar-se nos ensinamentos de Jesus Cristo e adquirido compreensão de tudo o que os dez mandamentos dizer e aplique.
Quando você se considera um Santo de Deus, mas não realmente tomaram o tempo e esforço para aprender e
compreender, então você não é um Santo de fato, mas em palavras somente e como tal não são verdadeiramente um Santo
de Deus.
Portanto, é o que Paul disse acima, uma mulher da sua congregação, que é uma viúva na verdade e na verdade,
merece a nossa ajuda, mas se ela tem filhos ou sobrinhos, eles é que deve ver às necessidades da mulher, antes de toda a
congregação se envolve.

Desta forma, a Congregação ensina respeito à família da viúva e mostra que é o dever dos membros da família
para ver as necessidades da viúva antes que ela se torne uma ala da Congregação. Este é o absoluto oposto que prega o
liberalismo.
Nisto Paul está pregando o quinto mandamento, honra você mãe e pai, como tem um significado muito maior que
apenas dando honra a mãe e o pai, mas aplica-se a dar honra a todos os que são os Santos de Deus e aqueles que têm o
potencial de se tornarem os Santos de Deus.

Uma viúva de fato
Agora ela é uma viúva de fato, e desolado, confia em Deus e perdura em súplicas e orações dia e noite. Eu
Timóteo 5:5
Presumo que Paul está dando a definição de uma viúva de fato, como sendo alguém que é pobre, economicamente
e emocionalmente.
Mas ela, que vive em prazer é morto enquanto ela vive. Eu Timóteo 5:6
Neste versículo, Paul usa o prazer da palavra como um qualificador se ela é uma viúva, de fato ou não. Portanto, é
importante que tentemos compreender que definição que Paul dá a esta palavra.
O dicionário define a palavra "prazer", como:
1. Um sentimento de felicidade, alegria ou satisfação,
2. Gratificação dos sentidos, especialmente a gratificação sexual,
3. Diversões, especialmente diferente de trabalho e rotina diária, relaxamento ou recreação.
4. Algo satisfatório, uma fonte de felicidade, alegria ou satisfação.
O que eu interpreto é dizendo que Paul é a viúva está feliz ou alegre do falecimento do seu esposo, então ela é não
uma viúva na escritura e, portanto, não merece a pena ou a generosidade dos outros da Congregação, mas se ela é uma
viúva de fato e é destituído fazer ao marido está passando, se ela é merecedora de nossa compaixão e generosidade.
Mesmo que Paul usa a viúva como um exemplo, principalmente porque em que ponto no tempo, uma mulher sem
o apoio de um homem seria deixado desabrigados e na pobreza, mas isto também prende verdadeiro de um homem cuja
esposa morre e é incapaz de se sustentar.
Se alguém, que é um membro de nossa congregação, torna-se na miséria, devido à morte de um membro da
família ou devido a problemas de saúde, então é apenas correto e temente a Deus que nós, que somos capazes, deve ajudar
o nosso irmão ou irmã.

Família vem primeiro
E estas coisas dão no comando, que pode ser inocentes. Eu Timóteo 5:7
Para "dar no comando," tem o mesmo significado que " para dar responsabilidade para , "Portanto, o Paul
está a dizer é que antes a Congregação ou Igreja envolve-se em ver as necessidades de uma"viúva de fato", tem de
permitir que a família age primeiro como uma forma de permitir-lhes viver de acordo com a intenção do quinto
mandamento de Deus e ser, por conseguinte, sem culpa de não cumprir os mandamentos de Deus.

Não é verdade que Jesus
Mas se qualquer um fornecer não para si próprio e especialmente para aqueles de sua própria casa, tem negado
a fé e é pior que um infiel. Timóteo 5:8
Se um membro da família não está disposto a ver as necessidades da viúva, então, essa pessoa não é fiel a fé
ensinada por Jesus e como tal é pior que um infiel, que não sabe nada melhor. Se tal for encontrado para ser, membros da
Congregação, então devem ser repreendidos e dadas a educação nos caminhos de Deus. Se eles ainda não se arrependa de
seus caminhos ímpios, então é preciso considerar que eles ser expulso da Congregação e da igreja.

Dar assistência aos justos
Deixe não uma viúva ser tidos o número abaixo dos sessenta anos de idade, tendo sido a esposa de um homem,
bem relatado de boas obras; Se ela tem filhos, se ela tem apresentado estranhos, se ela já lavou os pés dos Santos, se ela
ter aliviado os aflitos, se ela diligentemente ter seguido toda boa obra. Eu Timóteo 5:9-10
Se aqueles que encontram-se na necessidade de assistência tem um histórico de boas obras e ações santas, depois
de lhes dar assistência é justa para que não caem em desespero e se decepcionado da fé. Não é errado para tal a aceitar da
caridade dos outros, porque a caridade é dado para que Satanás não ganha um fundamento em coração dos enlutados.
Aceite a caridade, não a partir de outros de seus vizinhos, mas como um dom de Deus, feita por meio de bom coração dos
seus vizinhos.
Provisão de Deus para aqueles que o amam, e as formas de suas disposições não são sempre espirituais, mas são
às vezes se manifestam através das ações e a caridade dos outros.
Eis porque Jesus nos diz que se nós mostrar misericórdia e bondade para com os outros, é o mesmo como se
mostrarmos misericórdia e bondade de Jesus.
Então os justos respondo-lhe, dizendo: "Senhor, quando nós viu ti e faminta e alimentou-te? Ou com sede e deu a
beber? Quando nós vimos te um estranho e te acolheu? Ou nu e te vestiu? Ou quando nós viu te doente, ou na prisão e

vêm a ti?" E o rei deve responder e dizer-lhes: "em verdade vos digo que, na medida em que o fizestes a um do menor
destes meus irmãos, fizestes-me." Matthew 25:37-40

Viúvas mais jovens
Mas as viúvas mais jovens se recusam: para quando eles começaram a cera devassa contra Cristo, casam; tendo
condenação, porque eles lançaram fora sua primeira fé. Eu Timóteo 05:11-12

O que Paul está dizendo é não dar caridade para jovens mulheres que são viúvas. Ele sugere que se uma
jovem mulher é viúva, então ela fica ociosa e ociosidade gera o mal. É intenção de Paul que estas mulheres mais
jovens não precisam da caridade dos outros, que ela pode simplesmente adquirir outro marido, removê-la da
miséria.
Isso pode ter sido verdade em tempos antigos, quando as mulheres não tinham nenhum direito de
propriedade e não poderiam herdar os bens do seu falecido marido, mas qualquer pessoa que é um Santo de
Deus e em boa posição com a igreja, deve ser dada assistência, como a assistência é necessária. Para forçar uma
jovem para se casar novamente, simplesmente porque ela é jovem, não é no espírito de Christian Charity. Eu
vejo isto por Paul como sendo ainda um outro exemplo de seu preconceito das mulheres e vê-los como nada
mais do que bens móveis.
E além disso, eles aprendem a ser ocioso, vagando de casa em casa; e não só ociosas, mas tattlers também e
intrometidos, falando coisas que não deviam. Eu Timóteo 05:13

Admito, conheço muitas mulheres que desperdiçam seu tempo em fofocas dos outros, e alguns
chegaram a dizer coisas que são falsas e feitos acima. Se no entanto, eles são fofoqueiros, então eles sempre
foram, segundo casamento não aumentar nem diminuir este traço que revela a falta de juízo. Eu posso ver como
alguém que está ocioso sem suficiente para mantê-los ocupados pode tendem a se tornar fofoqueiros, mas isto é
verdade para os homens, bem como as mulheres.

Saber isto: para ser um intrometido coloca em risco de ser em desobediência para o nono
mandamento que diz: "não dareis falso testemunho". Pense sobre isto, homens e mulheres, mantenha seus
pensamentos e suas palavras na glória de Deus e não no julgamento dos outros.
Vou, portanto, que as mulheres mais jovens com, ter filhos, guia da casa, dar nenhuma ocasião para o
adversário, falar de censura. Para alguns são já se extraviaram depois de Satan. Eu Timóteo 05:14-15

Embora Paul dirige estas palavras no só para mulheres, vejo como bons conselhos para homens também.
Está bem que mantemos ocupados, se você trabalha na educação e compreensão da Sagrada Escritura de Deus,
em seguida, ociosidade e fofocas estão longe.

A responsabilidade da família
Se qualquer homem ou mulher que crê ter viúvas, deixem eles aliviá-los, que não a igreja ser cobrado; que ele
pode aliviá-los que são viúvas de fato. Eu Timóteo 05:16

Nisto Paul está dando instruções para que as necessidades da viúva é a responsabilidade de sua família e
não da igreja, ou como eu vejo, não do governo. Esta vai com a compreensão do mandamento que diz: "honra
teu pai e a mãe," cinqüenta tem implicações mais profundas que se relacionam com respeito e caridade para
com os outros e não só os seus pais.

Anciões que governam
Deixe os anciãos que governam bem contados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na
palavra e doutrina. Pois a Escritura diz, "Thou shalt de mil não focinho o boi que lê o milho. E o trabalho é digno de sua
recompensa." Eu Timóteo 05:17-18
Se alguém for chamada em cima por Deus para o serviço espiritual precisa da Congregação e tomou o tempo e
esforço para aprender e compreender as escrituras, bem, então estas com que mesmo deve dar sustento pela Igreja como
uma recompensa por seu bom serviço e compromisso as necessidades espirituais da Congregação.
Isto refere-se à doação de doações para a igreja. Este dinheiro é usado não somente para a manutenção e suporte
do edifício da igreja, mas também para a compensação do Ministro.

Acesso gratuito
Em meu ministério, dado a mim por Deus, de estabelecer e apoiar esta página da Web, eu nunca pedi qualquer
doação, nem será que i. Deus deu-me todos os meios que eu preciso ver para a manutenção desta página Web. É por isso
que acesso e download ou impressão de qualquer coisa que eu ofereço nesta página da Web é livre e sem restrições que
você não tente ganhar dinheiro através de qualquer publicação ou pregação dos conteúdos apresentados nesta página da
Web. Como Jesus disse, o que te é dado livre é para ser doado livremente.

Pessoas idosas permanecem fiel a Jesus
Contra um ancião receber não é uma acusação, mas antes duas ou três testemunhas, que pecado repreende antes
de tudo, que os outros também podem ter medo. Eu Timóteo 05:19-20

Mais cedo, é dito que se você achar que um ancião ou um ministro está pregando falso evangelho que vocês vão
confrontá-los com seu erro imediatamente e antes de outros na congregação.
O Paul está dizendo é que você deve ter duas ou três testemunhas primeiro. Acho que Paul está se referindo a
pecados da carne e não erros no evangelho. Se você vê um ancião da igreja ou pastor envolvido em alguma contradição
com os mandamentos de Deus, então ele é exigida de você ter pelo menos um outro, mas de preferência dois outros para
testemunhar este ato pecaminoso antes que confrontar a pessoa com seus pecados. Se você tentar acusar sem provas, então
é você quem pode ser repreendidos e não o pecado.
Com erros nas Escrituras, no entanto, você só precisa fornecer a escritura em questão como a prova do erro
anciãos.
Acuso-te diante de Deus e o Senhor Jesus Cristo e os anjos eleitos, que tu observar estas coisas sem preferindo
um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Eu Timóteo 05:21
Encostar a mão subitamente em nenhum homem, nem ser participante de outros pecados masculinos: manter-te a
mesmo puro. Eu Timóteo 05:22
Já não bebo água, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e teu frequentemente enfermidades. Eu
Timóteo 05:23
Pecados de alguns homens vão abertos antecipadamente, antes de sentença; e alguns homens seguem depois. Da
mesma forma também as boas obras de alguns são manifesto de antemão; e eles que de outra forma não podem ser
escondido. Eu Timóteo 05:24-25

Das coisas terrenas ou espirituais
Escravos e servos de Bond
Deixe como muitos servos como estão sob o jugo contam seus próprios mestres digno de toda honra, que o nome
de Deus e sua doutrina não ser blasfemado. Eu Timóteo 6:1
Este versículo é para aqueles que estão em cativeiro ou escravidão dos outros. Quando Paul escreveu estes versos,
a escravidão era comum e aceita a condição humana, mas a escravidão não é consistente com o que Jesus ensinou. Jesus
ensinou que todo homem é igual aos olhos de Deus, e se você abraça os ensinamentos de Jesus e vive pela moralidade que
ele ensinou, você será capaz de alcançar o status de um Santo de Deus, independentemente de sua situação atual. Quando
Jesus ensinou que nós somos a amar o nosso irmão como nós teríamos nosso irmão nos amam, isso removeu o direito de
ter outra pessoa em escravidão para você.

Servos de Bond
No tempo de Jesus e Paul na nação de Israel e entre os judeus em outras partes do mundo, a escravidão não era
aceitável pela lei, mas escravidão sob a forma de um escravo era permitido. A diferença é que um escravo é propriedade,
onde, como um laço servo é apenas para um número limitado de anos. Pense nisso como um contrato entre um homem ou
mulher dar serviço a outro. Isto era geralmente devido a uma dívida.
Nos termos da lei, esta escravidão só poderia durar até aquilo que era devido foi pago, e então o servo foi lançado.
Infelizmente, os judeus pararam de defender este aspecto da lei e começaram a segurar servos de vínculo por tempo
indeterminado, que é uma das queixas que Deus tinha com a nação de Israel, que levou a Deus, anulando o segundo pacto
com ele.

Obedecer a seus mestres
No exemplo acima, Paul diz que aqueles que são ligados ou escravo "Contar seus próprios mestres, dignos de
toda honra," que é outra maneira de dizer que eles são seu mestre pela direita e é correto que você lhes dá respeito como
um bom servo. Então Paul adiciona o seguinte: " Que o nome de Deus e sua doutrina não ser blasfemado, " que sugereme que Paul considera escravatura e servidão ligado como sendo um aspecto aceitável da condição humana. Isto não é o
que Jesus ensinou, e, portanto, não como Deus pretende, que é uma das razões por que no mundo cristão, escravidão
outlawed 200 ou mais anos.
Lá é boa razão por que Paul e os outros apóstolos pregavam isso para aqueles que estão em servidão, no entanto,
gira em torno do que Jesus disse. "Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." O que isto significa é a sua
vida aqui na terra está sob o domínio das forças terrestre (Satanás) que permitem que a servidão humana, mas sua alma
não pertence a ninguém senão a Deus, portanto, se você está em servidão, é apenas temporário e se você vive sua vida os
mandamentos de Deus, então você será dado refúgio no espírito onde não há nenhuma escravidão.

Mestres ser misericordioso
E que acreditaram que mestres, deixaram-nos não desprezá-los, porque eles são irmãos; Mas prefiro fazer os
serviço, porque eles são fiéis e amados, participantes do benefício. Estas coisas, ensinam e exortam. Eu Timóteo 6:2

Baseado no que eu sei e aprendi a maneira de Deus e os ensinamentos de Cristo, a escravidão não é
aceitável por Deus. Nos termos da lei original ter um escravo era aceitável, mas ser um escravo não é a mesma,
nos termos da lei, como é ser um escravo.
Um escravo é alguém que aceita sob contrato para dar a seus serviços por um período
especificado em troca de um valor dado .

Uma dívida para outro, e você concorda que você trabalhará para que a pessoa por um período de cinco
anos, momento em que a dívida é quitada, se você é um escravo. Você voluntariamente se colocado em serviço
para outro em troca de um valor.
Um escravo é alguém que é forçosamente colocados a serviço do outro, sem
consentimento e é de propriedade de outra pessoa e, portanto, pertence a essa pessoa, como
faz qualquer filhote que o escravo pode procriar .
Porque a escravidão não é tolerada por Deus, não é um pecado para um escravo a se rebelar contra seu
mestre e contra as leis do homem que permitem a um homem para outro dono. É bom para um Santo de Deus
lutar contra todo o mal, e escravidão é mal.

Acreditando que mestres
Se você é um seguidor de Cristo e pensa-se para ser um Santo de Deus, então para você uma escrava faz de você
um hipócrita e nenhum santo.
Se você tiver contratado com outra pessoa e fez um escravo sob contrato para você, então você está dentro dos
parâmetros do que é aceitável como sendo um Santo de Deus. Enquanto você tratar o seu escravo com todo o amor,
misericórdia e compreensão que qualquer outro de seus irmãos em Cristo, então você está no seu direito como um Santo
de Deus.

Amo seus mestres
Em que você voluntariamente aceitou tornar-se um escravo, é correto que você fazer o serviço que você contratou
para fazer sem raiva ou ódio ou ressentimento do seu mestre. Você deve, como é a vontade de Deus, cumprir sua servidão
ao melhor de suas habilidades.

Irmãos em Cristo
Se seu mestre é um homem santo de Deus, então tratá-lo como um ancião de igreja, com o respeito faria sua regra
sobre você.

Dar um bom serviço
Quando você se envolver no trabalho que você contraiu, ser como se estivesse o empregado e não um escravo,
fazendo todos os esforços para fazer um trabalho justo dias para a compensação que você está recebendo.

Participantes do benefício
O benefício que Paul fala de é a promessas de Deus dada a todos os que são os Santos de Deus. Se Deus não
encontra nada de mal sobre seu ser um escravo e seu mestre também não é mal e deve ser obedecida em boa-fé no
contrato que você fez com ele.

Aqueles que ensinam, caso contrário
Se qualquer homem ensina de outra forma e não consente palavras saudáveis, até mesmo as palavras de nosso
Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é segundo a piedade; Ele é orgulhoso, que não sabe nada, mas amando sobre
questões e conflitos de palavras, do qual vem inveja, contenda, trilhos, mal perverso, do imaginando litígio dos homens
de mentes corruptas e carentes da verdade, supondo que o ganho é sagrado: de tal retirar-te a mesmo. Eu Timóteo 6:3-5

Se qualquer homem ensinar outra forma
Se você vir alguém que prega o evangelho que Jesus não ensinar depois rejeitar aquilo que ele prega.
Como um Santo de Deus, é seu dever para tentar mostrar essa pessoa desobediente o erro que comete, mas se
ele rejeitar a verdade de Jesus, então o melhor é que você se desassociar dele.

Fala palavrões
Se você vir sobre alguém que fala palavrões, não só contra Deus, mas usa obscenidades em seu discurso,
ao invés de palavras saudáveis, se eles rejeitam sua tentativa de mostrar-lhes o caminho de Jesus e, em seguida,
você deve dissociar-se dele.
Crescendo como uma criança, a maioria dos meus tios e tias falou em obscenidades continuamente.
Portanto, tendo aprendido com eles, também falei como eles fizeram. Demorou a forte força de vontade para
apanhar-me de falar assim, quando eu vim a entender o erro de tal linguagem. Até hoje, com tudo o que eu
aprendi de Deus, que um dia eu me surpreendo. É por esta razão que você deve se afastar aqueles que falam em
palavrões, que pode ser contagiosa para você.

Aqueles que falam contra os ensinamentos de Jesus
Se você encontrar alguém que usa palavras ímpios, que por suas palavras e ações se rotular ímpios, é
melhor ficar longe deles. Estes não são o tipo de pessoas que um Santo de Deus deve ser amigo ou até mesmo
socializar com.

Como um Santo de Deus, é seu dever para tentar mostrar-lhes seu erro, mas se eles rejeitam a verdadeira
palavra de Deus, então eles são perdidos ao demônio e devem ser evitados.

Perseguições de riqueza terrena
Mas a piedade com contentamento é grande ganho. Nada trouxemos a este mundo, e é certo que podemos
carregar nada para fora e tendo alimento e vestuário deixe-nos, estejamos com isso contentes. Eu Timóteo 6:6-8

Quando as pessoas vivem suas vidas em busca da riqueza e coisas desta terra, deixam sem tempo para as
coisas que têm valor na salvação. Não importa o quanto rico tornas-te na vida, tudo ficou para trás, você pode
levar nada com você, em morte ou na nova vida para vir e, portanto, gastando seu tempo em que busca é tola.
Trabalho para colocar comida na mesa e um teto sobre sua cabeça, além do que são as necessidades da vida,
está perdendo seu tempo.

Tentações da riqueza
Mas que vai ser ricos caem em tentação e um laço e em muitas concupiscências insensatas e dolorosas, quais
afogam os homens na ruína e perdição. Para o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males: que enquanto cobiçado
depois, eles erraram com a fé e perfurou-se completamente com muitas dores. Eu Timóteo 6:9-10
Apesar de só recentemente entraram a comunhão de Cristo, para a maior parte da minha vida, estava contente com
a ganhar o suficiente que cumpriu as necessidades da minha família e não mais. Essa atitude, deixou de vez em quando eu
e minha família em tempos difíceis, mas nunca podemos ter ido sem comida, ou um teto sobre nossas cabeças.
Meu filho, por outro lado, é um empresário muito bom, que, através de trabalho duro e perseverança, se tornou
um milionário na verdade. Estou triste por ele, no entanto, porque, em sua busca de riqueza, ele virou as costas para Deus
e tudo o que as promessas de Deus. Tentei ajudá-lo a ver o que está perdendo, mas até o momento, não acho ele atenta
para minhas palavras.
Mas tu, Ó homem de Deus, fugir a estas coisas; e seguir depois da justiça, piedade, fé, amor, paciência,
mansidão. Eu Timóteo 06:11
Combater o bom combate da fé, leiga espera a vida eterna, para tu também és chamado e haveis professado uma
boa profissão perante muitas testemunhas. Eu Timóteo 06:12
Eu dar-te-carga na presença de Deus, que vivifica todas as coisas, e antes de Cristo Jesus, que, antes de Pontius
Pilate, testemunharam uma boa confissão; que tu manter este mandamento sem mancha, unrebukeable, até o
aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu Timóteo 06:13-14

Que no seu tempo serão shew, quem é o abençoado e só potentado, o rei dos reis e Senhor dos senhores; Quem
só tem imortalidade, habitando em luz que nenhum homem pode aproximar a; Quem nenhum homem viu, nem pode ver:
ao qual seja honra e poder eterno. Amém. Eu Timóteo 06:15-16
Acusá-los de que são ricas neste mundo, que não sejam nobres, nem a confiança nas riquezas incertas, mas no
Deus vivo, que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutar; que fazem bem, que sejam ricos em boas obras, prontas
para distribuir, disposto a se comunicar; deitado loja para si uma boa Fundação contra o tempo para vir, que eles podem
colocar espera na vida eterna. Eu Timóteo 06:17-19

Oposições da ciência
O Timothy, (tudo amado), manter o que tem o compromisso de vossa confiança, evitar falatórios profanos e
vaidosos e oposições da ciência falsamente chamados: que alguns professando errou sobre a fé. Graça esteja convosco.
Amém. Eu Timóteo 06:20-21

A frase seguinte é interessante para mim porque dá suporte a algo que eu escrevi sobre, nesta página
web, intitulado "A criação de Deus." A frase é "oposições da ciência falsamente chamados." A maioria se
não todos os cristãos e pelo que sei os judeus acreditam que a ciência da evolução e as escrituras da Bíblia estão
em oposição um ao outro. Na escrita, intitulado "a criação de Deus," mostrar como esta crença é ainda outra
das mentiras de Satanás.
Deus fez e faz uso do processo evolutivo; a única diferença é que Deus usa um processo controlado que
ele belisca uma vez que faz com que o resultado ser como ele pretende, e não um resultado do acaso como
Darwin imaginou.

Lembre-se: Deus criou o universo, e como tal é de Deus e, portanto, é verdade. Por que Deus daria
a instrução na disciplina da ciência e uma instrução oposta na Bíblia? Tanto quanto eu estou preocupado que
não viria, portanto, a disparidade é por causa de mentiras de Satanás e as falsas interpretações do primeiro
capítulo do livro de Gênesis.

Usando a ciência falsamente
Quando Paul diz que a ciência quando usado como uma maneira de refutar as escrituras da Bíblia está
sendo usada falsamente, que é como eu escrevi. Ciência não refutar a Bíblia e a verdadeira interpretação da
Bíblia não refutam a ciência verdadeira e demonstrável.
Devo admitir que fiquei surpreso que a primeira vez que eu ler os versículos acima de dois, tenho
certeza que Paul não tinha o conhecimento da ciência de saber isto. Mesmo que Paul foi bem educada por um

homem de sua época, o tipo de conhecimento que está sendo falado aqui, não existia, portanto, estou igualmente
certo de que as palavras não são de Paul, mas que Paul foram dada por Deus, pois só Deus saberia que isso seja
verdade. Afinal, Paul é um profeta de Deus e como tal é um a quem Deus fala. Este é ainda outro exemplo ou
prova, a minha mente, que Deus é real e um inteligente e ser pensante, não um mito ou fantasia.

A promessa de Cristo
Portanto, coloquei-te na lembrança que tu agitar o dom de Deus, que está em ti, colocando o minhas mãos. Para
Deus não nos deu espírito de medo; Mas do poder, de amor e de mente sã. II Timóteo 1:6-7

Conhecimento educado
Deus deu aqueles que são os Santos de Deus, o espírito do poder, amor e de mente sã, que significa que nós
temos o poder de estudar e nos educado no amor da verdadeira palavra de Deus, e neste poder dos conhecimentos obtidos,
gostamos de mente sã e a garantia de que o que Deus tem nos mostrado é a verdade , e tudo o que contradiz o que Deus
tem nos mostrado são mentiras.
Em suma, os Santos de Deus pode ver mentiras de Satanás para as mentiras que eles são, facilmente e sem
confusão, fazendo-nos não é mais capaz de ser enganado.
Sê não vergonha, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim seu prisioneiro: mas tu ser participante
das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus; II Timóteo 1:8
a palavra "vergonha" é definido como: envergonhado ou arrependidas , que equivale a dizer que como vamos
entender a palavra de Deus e seu significado, não devemos ser com vergonha de falar com outros que que nos foi dado o
entendimento de. Mesmo que a maioria dos outros irão rejeitar a verdade de Deus, porque é contrário a o que eles
disseram é verdade, você deve ficar alto em seu conhecimento.
Quando outros, que, depois de ouvir sua explicação de que Deus tem mostrado que seja a verdade de Deus,
rejeitam e ridicularizá-lo, não ter vergonha do que você fala, mas fala com ainda maior garantia e certeza, que são eles que
estão no erro, não você. Quanto mais você prega a verdade de Deus, a probabilidade mais que aqueles que ouvir você virá
a entender a verdade e ver a mentira que eles tinham pensado para ser a verdade.

Escolhidos pela graça de Deus
Quem nos salvou e nos chamou com uma Santa chamada, não de acordo com nossas obras, mas de acordo com
seu próprio propósito e graça, que foi nos dada em Cristo Jesus antes que o mundo começou, II Timóteo 1:9

Quem tem nos salvou , é uma referência a Deus, Jesus, que, através de sua misericórdia, deu-nos quem são os
Santos de Deus, salvação.
Nos chamou com uma santa vocação , refere-se a nossa vocação ou finalidade, por pregar a verdadeira palavra
de Deus a todos que conhecemos e conhecer.
a palavra "chamando" é definido como: um forte desejo de seguir , como em seguir os ensinamentos de
Jesus Cristo.

Lembre-se: a palavra "sagrado", como usado na Bíblia, é sinônimo da palavra verdadeiro,

ou verdade ,

portanto, Deus deu os Santos de Deus, um forte desejo de seguir o caminho definido por Jesus e prega aos outros as
verdadeiras palavras ditas por Jesus Cristo.
Paul, em seguida, inclui um qualificador quando ele diz, "não de acordo com nossas obras," que equivale a dizer
que escolhe Deus quem será o Santos de Deus, não por qualquer esforço de nossa própria em obter o conhecimento da
palavra de Deus, mas de acordo com seu próprio propósito e graça .
A melhor maneira para mim explicar isto é mais uma vez usar minha própria experiência e conversão à fé
verdadeira. Para a maioria da minha vida, eu sabia que no fundo da minha mente que Deus era real, e que de vez em
quando Deus me dá direção. Isso eu aceito, mas não colocou qualquer verdadeiro propósito para este sentimento, e nunca
me deu qualquer motivo para estar mais perto de Deus, nem para evitar o pecado.
Olhando para trás na minha vida, sei que Deus tem um propósito para mim, mas ele só fez esse efeito conhecido
para mim em 2009, aos 58 anos de idade. Até 2007, eu não tinha interesse na Bíblia, em quem ou o que representava Jesus
ou em ser obediente com os dez mandamentos. Por que Deus me escolheram, não faço ideia, mas eu sei que Paul está
correto, não teve nada a ver com qualquer coisa que eu tinha feito, (meus trabalhos), foi completamente pela graça e
misericórdia de Deus, que ele viu algo em mim que eu não vi em mim mesmo.
Isto não é dizer que ninguém que toma o tempo e esforço para aprender de Deus é a verdadeira palavra, (se engaja
no trabalho), não vai ser escolhido por Deus para ser um Santo de Deus, porque todos os que são justos aos olhos de Deus
são aceitáveis a Deus.
Paul então nos diz que nós somos, "que nos foi dada em Cristo Jesus antes que o mundo começou," que é uma
referência ao seguinte:
O senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras antigas. Foi armação da eternidade, de
início, nem nunca a terra foi. Provérbios 08:22-23
Capítulo 8 do livro de provérbios é Cristo, apresentando-se, antes que ele nasceu de uma mulher para o homem
Jesus. Antes que Deus fez a terra a ser formada, Cristo era ali ao lado dele, eternidade em eternidade.

Manifesto em Jesus
Mas agora é manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, quem tem aboliu a morte e trouxe
vida e imortalidade à luz através do Evangelho: II Timóteo 01:10
Embora Cristo estava lá desde o início, o Cristo é só manifestar -no homem em Jesus; é por isso que Jesus é o
filho de Deus, e Jesus é o Cristo, Deus em carne e osso de um homem.

Abolida a morte
Por causa do pecado de Adão, todos os homens foram sujeitos a morte Mortal. Com o sacrifício de Jesus, Deus
tem dado a homens o potencial da vida eterna, ou por meio de Cristo, os homens podem ser salvos da morte eterna. Não é
apenas que Jesus morreu na Cruz em que o homem tem esperança de salvação, mas o que Jesus ensinou.
Se você é um seguidor de Jesus Cristo, não é o homem que você segue, mas tudo que Jesus ensinou. Se você
seguir o homem, mas não vivemos a moralidade que Jesus ensinou, então você não é um verdadeiro seguidor de Jesus
Cristo, e embora você se considera um cristão, você é apenas um Santo de Deus, se você viver segundo os ensinamentos
de Jesus.

Paul é nomeado
Para fui nomeado um pregador e Apóstolo e um professor dos gentios. Para os que causam sofro também estas
coisas: no entanto, não me envergonho: porque sei quem teria acreditado e estou convencida de que ele é capaz de
manter o que cometi-lhe contra aquele dia. II Timóteo 01:11-12
Estes dois versículos, Paul está revelando sua "fé", ou "crença" que o que ele prega foi dado a ele por Deus, Jesus
e que nesta crença, Paul é assegurado que Deus prevalecerão e irão manter suas promessas.
Prepare a forma de palavras de som, que tu tens ouvido falar de mim, na fé e no amor que há em Cristo Jesus.
Essa coisa boa que foi cometida a ti manter pelo Espírito Santo que habita em nós. II Timóteo 01:13-14

O que Paul pregado, sendo fundado sobre tudo que Jesus ensinou e, portanto, "palavras de som", e
como tal, precisamos manter o que Paul prega em fé, como sendo verdadeiro.
Se tudo o que Paul ou qualquer outra pessoa prega não é dado suporte por que Jesus ensinou, conforme
estabelecido na Fundação dos dez mandamentos, segure-o que Jesus pregou e rejeitar o que é não suportado
pelos ensinamentos de Jesus Cristo.

Exortações de Paul
Tu, portanto, meu filho, ser forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que tu tens ouvido falar de mim,
entre muitas testemunhas, o mesmo tu comprometer-se a homens fiéis, que devem ser capazes de ensinar aos outros
também. II Timóteo 2:1-2
Tu, portanto, suportar a dureza, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum homem que warreth entangleth-se
com os assuntos desta vida; a fim de agradá-lo quem escolheu ele para ser um soldado. II Timóteo 2:3-4
E se um homem também se esforçam para masteries, no entanto, é ele não coroado, exceto ele se esforçam
legalmente. O lavrador que laboureth deve ser a primeira participante dos frutos. Considere o que eu digo; e o Senhor
vos dá entendimento em todas as coisas. II Timóteo 2:5-7

Pregando a ressurreição
Lembre-se que Jesus Cristo, da descendência de David ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho:
onde eu sofro de problemas, como um malfeitor, até a obrigações; Mas a palavra de Deus não é limitada. II Timóteo
2:8-9
Quando Paul diz: "segundo o meu evangelho," ele não está dizendo que suas palavras são dele e não de Deus,
mas o Paul prega, sendo falada por Paul, faz com que ele, ao contrário do que é pregado no templo e como tal coloca Paul
na disputa com os anciões do templo, para o qual eles rotulá-lo um "malfeitor" e se esforçam para colocar Paul em
"títulos "ou um prisioneiro a fim de silenciar suas palavras da verdade.
Porque Paul prega a palavra de Deus, como ensinado por Jesus, as palavras não podem ser vinculadas, mesmo que
Paul pode ser.

Por causa dos eleitos
Portanto, terei de suportar todas as coisas de Deus do eleito, que também podem obter a salvação que há em
Cristo Jesus com glória eterna. É um fiel dizendo: "para se ser morto com ele, reinaremos com ele: se podemos negá-lo,
ele também vai nos negar: se não acreditamos, no entanto, ele permanece fiel: ele não pode negar a mesmo." II Timóteo
02:10-13
Destas coisas, colocá-los em memória, cobrando-lhes diante do senhor que eles se esforçam, não se trata de
palavras sem nenhum lucro, mas para a subverter dos ouvintes. II Timóteo 02:14

Compreensão de ganho
Estude a shew-te a Deus, um trabalhador que o obreiro não se envergonhar, que maneja bem a palavra da
verdade aprovado. Mas shun falatórios profanos e vaidosos: para eles vão aumentar a impiedade mais. E a palavra deles
vai comer como um cancro, que sobre a verdade já cometeu um erro, dizendo que a ressurreição é passado já; e derrubar
a fé de alguns. II Timóteo 02:15-18

A frase, "Que maneja bem a palavra da verdade," refere-se a busca diligente de uma pessoa para a
verdade de Deus. "Justamente dividir" significa tomar o tempo e esforço em conhecer a verdade de
Deus, através de estudo e pesquisa .
Se você duvida esta interpretação, Paul se dá apoio, dizendo-nos para a primeira palavra para "Estudo".
Paul está dizendo a mesma coisa que eu tenho dito, não faça o que os outros dizem você como sendo a palavra
de Deus, estudos e pesquisas, para que você saiba através de conhecimento educado e não "Fé cega".
Quando as pessoas aceitam e acredito que o que é dito a eles, cegamente, sem verificar o que é falado
com o que Deus nos diz na Bíblia, é como Satanás é capaz de enganar aqueles que caso contrário, poderá
pretender dar adoração a Deus como Deus ordena que devemos.

Falatórios vãos
O resto dos versos acima referem-se a alguém que ouve os ensinamentos de Jesus e tem a intenção de
pregar o que aprendeu para os outros, apenas para embelezar os mesmo em uma maneira pequena. Este é o
"falatórios vãos" que Paul está se referindo. Deus nos diz que ele nos deu seus mandamentos e ordenanças, e
que não estamos a aumentar ou diminuir nada deles, então quando você embelezar a palavra de Deus para
fazê-lo caber uma preferência pessoal, em seguida, removê-lo do sendo a palavra de Deus e transformá-lo em
uma mentira, tornando você um agente de Satanás sem o mesmo estar ciente que aconteceu.
Quando você assim prega esse Falso evangelho, aqueles a quem você prega para acreditar a mentira,
desse modo, removê-los da salvação corrupto.

Deus sabe que seus filhos
No entanto, a Fundação de Deus permanece claro, tendo este selo, "O senhor conhece os que são dele." E, deixar
que todos que nameth o nome de Cristo apartai-vos de iniqüidade. II Timóteo 02:19
Se você se considera um cristão, então você deve obedecer e aceitar os ensinamentos de Jesus, sem mudar nada
que Jesus Taught. Se você embelezar o que Jesus ensinou, ou qualquer um da palavra de Deus a fim de caber seu

significado desejado, então não são apenas você não é um cristão você é na verdade um agente de Satanás. Só Deus sabe
se és na verdade ou se você dar o serviço de bordo para ser um cristão. Também você adora a Deus exatamente o que
Deus tem escrito para fora ou você não adorar a Deus em tudo, e seu culto é em vão.

Vasos para honra
Mas em uma grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e da terra; e alguns
a honra e alguns desonrar. Se um homem purgar-se, portanto, a partir desses, ele deve ser um vaso para honra,
santificado e encontro para uso do mestre e preparado para toda boa obra. II Timóteo 02:20-21
No exemplo acima Paul está usando simbolismos da composição dos vasos diferentes para representar diferentes
níveis de Justiça que as pessoas têm.
Um vaso de ouro é uma representação do mais alto nível da justiça, ou de um Santo de Deus, prata representa
alguém que quase alcançou a justiça, Considerando que essas embarcações feitas de madeira ou terra, (cerâmicas), são
aquelas pessoas mais distante longe da justiça.
Numa família, cada um de nós alcançaram níveis diferentes de justiça. Deus tem uso somente para aqueles que
alcançaram plenamente a justiça e é a esperança de todos aqueles que estão perto de alcançar. Desta forma, aqueles que
alcançaram a justiça são vasos de honra e preparado para toda boa obra, capaz de manter o espírito do senhor,
Considerando que aqueles que ainda têm de atingir plena justiça e aqueles que estão longe, não é digno para manter o
espírito do senhor.

Concupiscências juvenil
Fugir também jovens concupiscências: Mas siga a justiça, fé, caridade, paz, com os que chamam o senhor de
coração puro. II Timóteo 02:22
O mais comum dos desejos juvenil seria envolvente em fornicação, mas também se refere a atividades da terra,
em vez do espírito.
A definição de "justiça" é a realização da moralidade de Deus conforme definido pelos
ensinamentos de Jesus Cristo e enumeradas nos dez mandamentos . Se você vive dentro dos parâmetros
estabelecidos pela moralidade de Deus e fazer a moralidade de Deus sua moralidade, então você conseguiu justiça e
juntamente com dando verdadeira e correta de adoração a Deus como Deus tivesse ordenado, nos quatro primeiros dos
dez mandamentos, você vai conseguir o status de um Santo de Deus.
"Fé" é definido como: a crença em ou ter confiança em alguém, mesmo se . Como usado aqui por Paul
meios para ter crença e confiança nas promessas feitas por Deus e manifesto na ressurreição de
Jesus da morte. Quando você acredita, então você tem fé.

Perguntas tolas e ignorantes
Mas Evite perguntas tolas e ignorantes, sabendo que eles gênero da contenda. II Timóteo 02:23
A palavra "Foolish" é definida como:
1. Apresentando ou resultantes de uma falta de bom senso ou juízo,
2. Sentimento ou aparecendo a ser ridículo,
3. Ser envergonhado, ou inseguro sobre a adequação de ações ou discurso, a
4. Carente de importância ou substância.
Paul usa a palavra "Unlearned," que me sugere que Paul não quer nos fazer perguntas para as quais não temos
conhecimento de. A palavra "indoutos," significa: falta de educação .
Mais uma vez devo discordar com Paul. Para alcançar o conhecimento de algo, você primeiro tem que aprender
sobre o assunto, então Paul está dizendo, que até você ter aprendido o que há para saber, não me pergunte, e se você fizer
isso, então você está sendo tola.
Se este é de fato o que Paul está dizendo, então mais uma vez devo discordar com ele. Se quando você está no
processo de educar-se, você não faz perguntas das coisas que confundem-lo, então você obste sua capacidade de aprender.
Como eu demonstrei ao longo destas páginas desta página Web, oft vezes uma pergunta das Escrituras então
proceder para dissecar o problema até entendimento tenha sido alcançado. Isso para mim é a única maneira de alcançar o
conhecimento educado.
Se Paul, na verdade, está dizendo que não devemos perguntar perguntas das coisas que nós ainda somos
ignorantes de, então, Paul está em erro. Se eu nunca tivesse pedido qualquer perguntas simplesmente porque me faria
parecer tolo para fazê-lo, em seguida, eu nunca teria atingido o conhecimento eu tenho atualmente, e esta página da Web
não existiria.

Conflitos de gênero de perguntas
Paul então dá a razão por que não deve fazer perguntas tolas quando ele nos diz, sabendo que eles gênero da
contenda. Se falharmos em fazer perguntas, porque para isso causaria outros tornar-se irritado ou ofendido com a gente,
então nós permaneceria ignorantes e teria que confiar na fé cega, aceitar o que os outros nos disse como sendo verdade,
sem dúvida. Eu tenho mostrado muitas vezes nesta página da Web que não é o que Deus pretende, conhecimento só pode
ser alcançado através da educação e educação só é possível se fizermos perguntas daquilo que nós somos ignorantes na
esperança de que a resposta irá remover nossa ignorância.

Quem podemos fazer perguntas de é importante. Eu sempre olhei para Deus e seu Santo Evangelho para as
respostas às minhas perguntas, e eu recomendo este a todos os outros. Quando você perguntar a um homem, quer se trate
de um membro da família, ou um ordenado ministro, você corre o risco da possibilidade de que eles são tão ignorantes do
assunto como você é como a verdadeira palavra de Deus.

Lembre-se: a pergunta idiota só é uma questão a ser formulada.

Esforce-se não
E o servo do senhor não deve se esforçar; Mas seja gentil para todos os homens, aptos para ensinar, pacientes,
em mansidão, instruindo-os que se opõem a mesmos; Se Deus porventura lhes dará arrependimento para o
reconhecimento da verdade; e que eles podem recuperar-se da armadilha do diabo, que são levados cativos por ele à sua
vontade. II Timóteo 02:24-26

Servos do senhor
Eu defino um servo de Deus da seguinte maneira. Alguém que tendo sido mostrado verdadeira
palavra de Deus e então ter sido escolhido por Deus, por ser tocada pelo Espírito Santo,
que então se envolver na promoção da verdadeira palavra de Deus pregando o que eles têm
sido mostrados para todos e quaisquer outros .
Para compreender esta definição, você precisa entender o significado que eu coloque em algumas das
palavras usadas na definição.
Para saber a verdadeira palavra de Deus primeiro requer que você pode reconhecer e aceitar a verdade
de Deus de que Satanás falou que teve que acreditar que era verdade. Um exemplo perfeito de um tais mentiras
de Satanás é o primeiro dia de sábado.
Todos os que são cristãos, excepto um pequeno número, aceitam e observam o sábado no primeiro dia
da semana, o domingo. Estes Christian acredita que este é o verdadeiro dia do sábado e ter tido essa crença
desde a infância.
Quando eles são mostrados na Bíblia que Deus diz: "mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus,
em não farás nenhum trabalho, Êxodo 20:10," eles ver as palavras, mas não reconhecem que estas palavras
estão a dizer-lhes o que está em oposição direta ao que eles praticam. Eles na verdade encobre essas palavras e
ignorá-los.

A verdade ou uma mentira
A palavra de Deus verdadeiro é definido como: aquelas palavras inteiras de Deus como
falou com seus profetas, como está escrito nos livros da Bíblia .
Em vários versos em vários livros diferentes da Bíblia, Deus nos diz que o sétimo dia é o sábado do
senhor, e como tal, estas são a verdadeira palavra de Deus, Gênesis 2:1-3, Êxodo 20:10, Deuteronômio 4:1-2,
para dar três nesses locais.
Quando você acredita como sendo verdadeiro algo falado ou escrito que não é dado suporte pela Bíblia
e, em seguida, isso é mentira de Satanás. Mostre-me que estava na Bíblia que está escrito que o primeiro dia da
semana é o dia de Lordes de descanso e é ordenado a ser observado como o Santo sábado, você não pode,
porque Deus-Jesus nunca falou essas palavras.

Escolhida por Deus
e em seguida ter sido escolhido por Deus. Como Paul já explicou, choses de Deus, quem serão
o Santos de Deus, é não o que fazer ou não fazer o que dá a Deus que você escolher ou não, mas choses de
Deus, como é o seu próprio propósito e graça.
Quando Deus escolhe alguém para ser um Santo de Deus ele faz isso, por ser tocado pelo Espírito
Santo. Você ter sido tocado pelo Espírito Santo? Você sabe o que significa ser tocada?
Eu dei uma descrição da minha experiência quando eu fui tocado por Deus noutras partes desta página
Web, mas em suma, foi uma sensação poderosa que me deu, físico, mental e espiritual, tudo no mesmo instante.
Ninguém estava presente quando Deus tocaram-me e viram a minha reação, como ocorreu, eles teriam pensado
que eu estava tendo algum tipo de convulsão. Foi aquele inconfundível e profunda.
Peço-lhe o leitor; Você tem que experimentar uma coisa dessas? Se você tem você pode não ter
reconhecido para o que era na época, mas tenho certeza de que Deus teria mostrado a verdade do que aconteceu
pouco tempo depois, como ele fez comigo.
Se você não sentiu esta ocorrência poderosa, então eu duvido que você é um Santo de Deus, na verdade,
como Deus tem me dado para defini-la. Em 2007 logo depois que Deus começou a me mostrar sua verdadeira
palavra, fiquei comovido com alegria, por que Deus estava me dando, eu queria dizer outros, escreveu e
publicou um livro intitulado simplesmente, "O estudo da Bíblia." Este livro foi um fracasso, até o ponto que eu
não conseguia nem dar isso fora.

O que estou tentando dizer é que naquela época eu ainda tinha que ter sido escolhido por Deus e ainda
não tinha sido tocado pelo Espírito Santo. Eu não era ainda um Santo de Deus, mesmo que a paixão e zelo de
pregar a verdadeira palavra de Deus já tinham enchido, não estava ainda pronto, conforme exigido por Deus.
Como eu tinha estudado e pesquisado a palavra de Deus, não tinha total conhecimento do significado
completo do que eu tinha aprendido. Não foi até Deus tocaram-me, que eu alcancei entendimento.

Quem então se envolver na promoção da verdadeira
palavra de Deus
Não foi até depois que eu fui tocado por Deus que Deus pediram-me para estabelecer esta página da
Web e promover o seu Santo Evangelho ao mundo inteiro.

O servo do senhor não deve se esforçar
A palavra "Strive" é definida como:
1. que me esforçar para alcançar ou adquirir ou entender algo .
2. para se envolver em uma discussão ou debate onde você tentar forçar a sua opinião
sobre outros .
Em seu serviço a Deus trabalhar duro para alcançar a compreensão e conhecimento, mas quando você
conseguir isso, não tente educar os outros de seu entendimento usando discurso vigoroso ou ações. Isso é
mostrado para ser verdade no que Jesus disse aos apóstolos, quando ele enviou-os a pregar o Reino de Deus.
Eis que eu envio você adiante como ovelhas no meio de lobos: ser-vos, portanto, prudente como as
serpentes e inofensivos como as pombas. Matthew 10:16
Quando jovem, lembro de professores da escola, que usariam métodos enérgico para obter seus alunos a
aprender o que os professores tentaram instruir. Foi comigo, que se estava incerto ou o professor não conseguiu
tornar compreensível o que eles ensinaram isso iria fazer perguntas, que reflecte a minha ignorância. Os
professores, que sabia como ser professores, foram capazes de responder às minhas perguntas com pacientes de
todas as perguntas que eu estava propenso a perguntar, mas havia outros professores que eram pobres em
ensinar os outros sem dúvida o que compreenderam a mesmos. Frustrada comigo, eles iria censurar ou
ridicularizar-me na frente da classe, a fim de despistar seus próprios fracassos, por me fazer de idiota. O que

Paul diz acima não é ser como foram aqueles pobres professores, mas educar os outros com paciência e
mansidão.

Seja gentil com todos os homens
Ser gentil em seu discurso e ações.
Lembre-se: Satanás tem dito muitas mentiras, e até recentemente, a palavra de Deus verdadeiro foi
escondida e reprimida, primeiro por Satanás através de seu anti-Cristo e, atualmente, através do falso profeta do
diabo, que é a religião atéia do liberalismo.
Quando você tentar educar os outros na verdade adquiriu, muitos se rebelarão contra você e tornar-se
ofendido com o que dizes. Quando isso acontece, não tente menosprezar ou vergonha alguém, para fazê-lo irá
empurrá-los longe das palavras você tentar falar, que por sua vez vai empurrá-los longe da verdadeira palavra
de Deus. Quando alguém resiste a você, tome o tempo para apresentá-los com a verdade escrita que consta dos
livros da Bíblia. Se eles ainda rejeitam o que você diz, então afaste-se e tentar mostrá-los usando outra
abordagem em um momento posterior.

Ser um professor
Jesus é o nosso professor; Portanto, se você usar os ensinamentos de Jesus como sua principal
ferramenta na educação dos outros na verdadeira palavra de Deus, você poderá melhor educar os outros. Nunca
tente usar suas próprias palavras para dar explicação a não ser que você primeiro cita as Escrituras. Desta forma
você dar a verdadeira palavra de Deus como foi gravada por Jesus ou um profeta, e então por seu dando
explicação do que significa a escritura, você pode alcançar o sucesso na educação dos outros. Este é o método
que eu fiz uso de nesta página da Web.

Seja paciente
Muitos membros da minha família já teve uma vida longa associação com várias igrejas diferentes e
portanto são doutrinados no falso evangelho pregado por essas igrejas. No meu estudo da palavra de Deus
verdadeiro com a orientação dada a mim por Deus, eu sei que a maioria da minha família acredita que é um
erro. No meu desejo de compartilhar com eles que Deus mostrou para mim, eu fiz várias tentativas em
apresentá-las com o que eles falaram com o que a Bíblia realmente diz. Na maior parte, eles rejeitaram todas
estas tentativas, mas em minha paciência com eles e no meu conhecimento que as mentiras de Satanás são
sedutoras e não facilmente superar, eu tenho sobre o passado poucos anos lhes mostrada através do meu
exemplo, como ele pertence para o sábado do sétimo dia e na minha contínua, citando as escrituras e em

seguida, dando o verdadeiro significado e ter alcançado pelo menos uma pequena entrada por vários que alguns
dos que eu tenho dito é correto. Eu tive muito mais sucesso com as pessoas em outros países do que tive com a
minha família, no entanto.

Tendo a mansidão
A palavra "Meek" é definida pelo dicionário como:
1. Mostrando a suavidade ou a tranquilidade da natureza,
2. mostrando submissão e falta de iniciativa ou força de vontade.
A palavra inglesa "Meek", portanto, não reflete o verdadeiro significado do que Deus está dizendo,
quando Deus se refere a "Meek."
A palavra "Meek" é a palavra em inglês que substitui a palavra original em Hebraico antigo , "Anayv",
que é definido pela concordância da Bíblia como:
1. Esmeril em mente ou circunstâncias,
2. Gentil em pensamentos e ações,
3. Ser humilde ou humilde de circunstância ou status social,
4. Ser "Pobres", como no estatuto social.
Mesmo que esta definição não dá o verdadeiro significado do que Deus realmente pretende quando ele
se refere a Meek, conforme mostrado no seguinte versículo.
Mas os mansos herdarão a terra; e devem deliciar-se na abundância de paz. Salmos 37: 11
Neste versículo, o "Meek" que Deus está falando são os Santos de Deus. Portanto, o que define um
Santo de Deus é a mesma que define quem são os "Meek". Jesus define um Santo de Deus, como:
Aqueles que manter os mandamentos de Deus, (os dez mandamentos) e têm o testemunho de Jesus
Cristo. Apocalipse 12:17
Esta definição também é a definição de quem são os verdadeiros israelitas. Mesmo que estes acima
definições podem e refletir a personalidade dos Santos de Deus, por si mesmos eles não revelam que, quando
Deus se refere a alguém como sendo "Meek", ele está se referindo para serem os Santos de Deus .

Aqueles que se opõem aos próprios
Pessoas na maior parte, o desejo e a intenção que sejam justos em suas vidas diárias, querendo
esforçamo-para o céu e a vida eterna, mas se é sua intenção e desejo, mais aquém do esperado, que equivale a
dizer que eles fazem coisas que opor-se .
Estou plenamente consciente, que aqueles que freqüentam as várias igrejas que refere-se a mesmos
como cristão ou judeu ou muçulmano, que fazê-lo na expectativa de que estão dando verdadeira e correta de
adoração a Deus. O único problema é que Deus tem escrito para fora exatamente como estamos a dar-lhe culto,
e se nós desviarem-se mesmo no mais ligeiro, então nós adoramos em vão.
Com esse entendimento, Satanás estabeleceu uma religião que tem a aparência de verdadeira adoração a
Deus, mas é na verdade uma falsificação e uma substituição para a verdadeira adoração de Deus, pregando o
falso evangelho de Satanás. Desta forma aqueles que participar e adoração como essas igrejas pregam, adoração
em vão em são, portanto, em oposição a mesmos como eles caso contrário que pretendo ser. Todos eles são
enganados e cega pelo falso evangelho de Satanás e as igrejas de falsos que eles atendem.

Fim dos dias profecias
Isto sei também, que nos últimos tempos trabalhosos dias virá. Para os homens serão amantes de seus próprios
eus, avarentos, blasfemos de orgulhosos, presunçosos, desobedientes a pais, mães, profanos, sem afeto natural,
desafeiçoados, falsos acusadores, domínio incontinente, feroz, daqueles que são bons, traidores, inebriantes, nobres,
amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus; II Timóteo 3:1-4

Tenho certeza que se você analisar os versículos acima de quatro que você vai concordar, essas coisas
que Paul está profetizando estão acontecendo ao nosso redor hoje. Para mim isto é prova de que já estamos
realmente no fim dos dias.

Tempos trabalhosos
Perilous vezes, não só se refere à guerra, conflitos e peste, mas também a falta de segurança em casa,
um tempo quando bandidos e outros malfeitores quarto as estradas e caminhos, fora de controle. Isto é evidente
no tráfico e crianças sendo forçadas à prostituição, entre outra mal atos que ocorrem no mundo e em nossas
comunidades hoje.

Amantes de si mesmos
Para os homens serão amantes de seus próprios eus, é uma referência para os homossexuais, mas
também para os indivíduos que são tão egocêntricas que não têm nenhum cuidado ou preocupação de ninguém.
Eles são aqueles que usam outros para seu próprio prazer e depois descartá-las sem preocupação com os
sentimentos ou abuso infligido sobre suas vítimas. Eu tenho antes referidas pessoas como aqueles que pensam
só de mim, eue se acham o centro do seu universo mal tomando conhecimento dos outros ao seu redor.
Paul, em seguida, dá uma listagem de vários pecados dessas pessoas.
Covetous, é ter um poderoso desejo por algo ou alguém que não pertence a você. Um cleptomaníaco é
um exemplo, como é um proxeneta, que é melhor entendido como sendo um homem das senhoras .
Presunçosos, é alguém que continuamente está dizendo a todos como ele é ótimo, e como ele é
maravilhoso, ainda não têm nenhum ato ou ocorrência que dá suporte às suas reivindicações. Aqueles que têm
um verdadeiro direito de se vangloriar tendem a ser aqueles que se coíbe da fama e a glória dada a eles por
outros; Eles são os verdadeiros heróis, Considerando que presunçosos são falsas e enterrado em sua própria
vaidade.
Excesso de zelo orgulho é outro traço de personalidade que é ímpio na sua forma. Pessoas que são
excessivamente arrogantes em si mesmas tendem a também ser presunçosos. Aqueles que são de "ME" também
tendem a não ter um uso para Deus, pois eles já são o centro do seu universo, então não há lugar para Deus. Tais
pessoas querem fazer o que eles querem, e se é um pecado, como definido por Deus, então eles rejeitam Deus,
porque não sentem que ninguém, nem mesmo Deus, tem o direito de dizer-lhes o que fazer ou como viver sua
vida.
Li: Até mesmo há quarenta anos, para alguém blasfemar abertamente a palavra de Deus era para ser
condenado ao ostracismo, mas hoje tais coisas são como piadas, que motivar as pessoas a rir. Tal é o poder que
Satanás tem na sociedade hoje.

Falta de respeito dos outros
Desobediente aos pais: Como com blasfemos, as crianças nunca costumavam ser abertamente hostil ou
rude ou irreverente da sua mãe e pai, bem como outros em suas famílias ou até mesmo estranhos. Hoje, sendo
rude e desrespeitoso é a norma e o respeito dos outros é a raridade.

Recebemos: Houve um tempo quando as pessoas que foram uma dádiva ou mostrado algo que
contribuiu para o seu bem-estar, deu graças ao doador e graças a Deus pela generosidade do doador. Hoje
parece que as pessoas esperam que outros façam por eles. Que é seu direito que alguém fornece para eles e que
agradecendo-lhes por sua boa vontade é desnecessária.
Profana: Hoje, poucos são ativos na sua adoração a Deus. A maioria vai dizer, eu sou um cristão ou
judeu, mas poucos realmente se envolver pessoalmente em sua fé além de ir a igreja ou sinagoga, mas apenas
como um show e não com a esperança de aprender algo novo e, assim, chegando mais perto de Deus. Eles
falam, mas não conseguem andar a pé.
Sem afeto natural: Isto é mais óbvio no mundo de hoje. Com nossa dependência da internet e
comunicações instantâneas, passamos pouco tempo em frente a frente e um em uma conversa e isto nos remove
quaisquer conexões íntimas. Eu vi onde um casal está andando juntos na rua, mas em vez deles conversando uns
com os outros, eles estão em seus telefones ou almofadas, engajados em algo ou com outra pessoa. Não só é
assim tão rude, é cumprimento de Paul profético profetizando.
Domínio daqueles que são bons: Hoje é muito evidente. Eu pessoalmente senti esta perseguição por
causa de meu abraço de moralidade do Deus. Mas também é evidente no governo provocado por mundos volta
ao liberalismo. Liberalismo está em oposição a quase tudo o que está escrito nos dez mandamentos. Liberalismo
está ativamente tentando mostrar piedade como errado e vital. O liberalismo é uma religião sem Deus, que é a
tentativa de forçar o mundo inteiro para aderir aos seus dogmas e descartar Deus e sua moralidade. Liberalismo
é arma de Satanás, que ele usa para seduzir o homem longe da moralidade de Deus.
Isso que discutir em detalhe nos capítulos desta página web, intitulado, "versos de liberalismo Deus."

A falsa imagem de Deus
Tendo uma forma de piedade, mas negando o seu poder: de tal vez afastado. Para deste tipo são eles que
arrastam-se para dentro das casas e levam cativas mulheres tolas carregadas com pecados, levados com mergulhadores
concupiscências, sempre aprendendo e nunca capaz de chegar ao conhecimento da verdade. II Timóteo 3:5-7

Uma forma de piedade dá suporte ao que eu estava dizendo sobre liberalismo sendo uma religião sem
Deus. Se você procurar a palavra "Religião" no dicionário, você vai encontrar quatro definições, dois dos quais
não dão culto a Deus, mas para a causa ou crença.
Estes tipos de pessoas devem ser evitados pelo Santos de Deus. Eles são pessoas sem restrições morais e
fará com que até mesmo os Santos a cair em desgraça e ao pecado.

Desta vez, concordo aqui relativas à opinião de Paul das mulheres que são tomadas por estes indivíduos
ateus, e conheci várias mulheres jovens mesmo que são tão possuído por comportamento imoral, que são os
ateus que Paul está falando de. Também, mais uma vez, sei que não só as mulheres podem ser tão tentadas, mas
homens também. Porque essas pessoas e seus ateus acreditam, nunca será capazes de ver a verdade de Deus e
desse modo são destinados a infernos de fogo. Evitá-los; mais também pode cair em desgraça.

Janness e Jambress
Agora como Janness e Jambress resistiu a Moses, então fazem estas também resistir a verdade: homens de
mentes corruptas, réprobo relativas a fé. Mas eles devem prosseguir não: para sua insensatez será manifesto a todos os
homens, como também era. II Timóteo 3:8-9
a palavra "condenado" é definido como: alguém que é imoral . Para ser "imoral", é para ser em oposição
a moralidade de Deus .
Enquanto Moses e os primeiros Israelitas vaguearam deserto do Santos, dois homens se levantou para se opor a
liderança e a fé pregada por Moses e seu irmão Aarão. Estes dois, Janness e Jambress, pregaram blasfêmias contra os
mandamentos de Deus e se bem sucedido em causando muitos outros para entrar em sua rebelião. Em tempo, Deus
destruiu homens e todos os que os seguiram.
Como com estes homens, no fim dos dias, surgirão muitos que irá pregar blasfêmias contra a moralidade muito de
Deus. O que eles pregam é conhecido hoje como o liberalismo, que é uma religião sem Deus que se opõe a tudo o que
significa Deus e é adorada. O liberalismo é o que a Bíblia se refere como sendo o falso profeta.

O que é o liberalismo?
Se você não tem nenhum problema com uma mulher tendo seu feto abortado do corpo dela, então você é uma
dessas pessoas maus.
Se você não tem nenhum problema com nossa juventude engajar-se em sexo extra-conjugal, (fornicação), então
você é uma dessas pessoas maus.
Se você aceita e dar culto nas igrejas que observar o sábado, o primeiro dia (domingo), ou sem Sabbath em tudo,
em seguida, você é uma dessas pessoas mal, e seu futuro é ser acionada se o poço de fogo Hells.

Todos os santos serão perseguidos
Mas vós tendes plenamente conhecido minha doutrina, modo de vida, propósito, fé, longanimidade, caridade,
paciência, perseguições e aflições, que veio a mim em Antioquia, em Icônio, em listra; que perseguições vivi: mas deles

todos o senhor me entregou. Sim, e tudo o que vai viver temente a Deus em Cristo Jesus deve sofrer perseguição. II
Timóteo 03:10-12

Porque nós, que são os Santos de Deus são em pequeno número em comparação com aqueles que estão
cegos por mentiras de Satanás, e porque o liberalismo conquistou os governos do mundo ocidental, serão
perseguidos por nossa fé e por nossas tentativas de educar os outros na verdadeira palavra de Deus.
Jesus e todos os apóstolos de Jesus foram perseguidos pelos anciões de templo que foram influência por
ou controlados por Satanás. Umas gerações mais atrasadas dos Santos de Deus onde primeiro perseguidos pelos
imperadores do Império Romano e depois pelo anti-Cristo, que é a Igreja de Roma. Hoje, tudo o que diga o
nome de Jesus Cristo abertamente, mesmo que eles não são definidos como os Santos de Deus, são perseguidos
por aqueles que são o falso profeta que é promovida pelo liberalismo.

Movendo-se mais longe de Deus
Mas os homens maus e sedutores serão cera pior e pior, enganando e sendo enganados. II Timóteo 03:13

O que Paul está dizendo neste versículo é que ao longo do tempo e das gerações, mais vai ser seduzido
pelo mal e afastam-se de Deus. Se olharem a história recente, nem quarenta anos no passado, você vai ver que é
verdade e é, portanto, um profético profetizando que chegou ao passado.
Para colocar isto em perspectiva, no livro da revelação de Deus nos diz que haverá apenas 144.000 que
Deus reconhecerá como sendo os Santos de Deus, compare isso à população da terra hoje, que é mais 7 bilhões,
e você receber uma relação de.00025 os Santos de Deus para.99975 que não são os Santos de Deus.

Original
Many will depart from the Faith

