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O que é salvação?

A salvação deve ser resgatada do perigo.
Os perigos do mundo podem ser bastante assustadores,
especialmente quando passam sozinhos ou com alguém que não é
mais forte e em melhor posição do que a pessoa em questão.
Que tipo de perigos existem para que as pessoas precisem
resgatar?
1. Aqui estão apenas alguns pequenos exemplos para começar:
2. Doença e doença
3. Pessoas desonestradas que farão qualquer coisa para conseguir
o que querem
4. Assassinos
5. Pressões mentais levando a várias condições e medos

Escolha a árvore da vida

Estar em um relacionamento pessoal com Deus não significa que
todos de repente serão perfumados de rosa, mas isso significa que
se vivamos a vida da maneira que Ele gostaria que nós fôssemos
de fato afastando-se das coisas que causaram a A dor, em
primeiro lugar, devido a ser obediente junto com Sua proteção,
assim como uma mãe ou um pai protege seus filhos, seremos
livres dos ciclos perversos da vida.

Como pais, muitas vezes digo aos nossos filhos o que eles
precisam fazer para se proteger, mas se eles optarem por ser
desobedientes e fazer o que quiser, tornam muito mais difícil
para nós protegê-los. Se uma criança de 15 anos foi convidada a
conhecer seus pais fora do cinema às 8h depois de um filme com
seus amigos, mas eles optam por fazer um pouco de maquiagem e
desviar-se e ir para a festa de mais de 21 na estrada às 19h, eles
se abrem para uma multidão de coisas e optaram por colocar-se
em perigo e não ofereceram a seus pais o devido respeito e
também não lhes mostraram gratidão e um pai sensato não os
recompensaria por isso. Deve haver algum tipo de regras básicas
na casa para manter a ordem de uma casa sem ordem, não está

longe do equivalente a uma revolta caótica. Ao contrário dos
pais, Deus conhece todas as coisas e sabe quais os perigos que
existem na íntegra e onde e quando devem estar em cada porta.

Para nossa própria proteção, Deus nos pede para ser obedientes
e, portanto, a ordem pode ser mantida. Se todos se submeterem à
ordem apropriada, não haveria perigos e todos seriam felizes,
enquanto todos desejassem o que desejam e buscam sem um
segundo pensamento para os outros, então sempre haverá falta,
mas se nos submetermos a Deus quem é a fonte de tudo, quem
conhece todas as coisas e criou todas as coisas, tudo seria
perfeito. Se alguém pudesse fazer tantas coisas maravilhosas e
maravilhosas e ter conhecimento de como fazê-las, então, saber
como manter uma ordem estável é bastante pequeno em
comparação. O principal perigo é a morte espiritual em um
inferno eterno depois que a vida física acabou, mas Deus nos
oferece a vida eterna em um belo paraíso se vivêssemos em
obediência e não nos conduziremos à morte espiritual através da
escolha de uma vida de pecado. Sin "não pode" morar no paraíso
mais do que um garoto de 7 anos pode tirar mais de 60 anos de
seguro de vida.

O que fazer a seguir..

Agora que você foi salvo e se tornou um crente, é hora de
começar a conhecer Deus e aceitar as coisas bonitas que Ele tem
para você.

Deus trabalhará para limpá-lo com sua cooperação e você pode
começar a desfrutar de Deus e se mudar para uma mente livre e
um coração limpo.

O que significa um coração limpo?

No passado, todos nós tínhamos problemas com as pessoas e
sentimos animosidade em relação a alguém em algum lugar ao
longo da linha e, como resultado disso, mesmo quando a outra
pessoa foi o perpetrador, embora eles nem sequer possam dar dois
hoots após o dano eles causou, a vítima é deixada sofrendo e
sendo mantida preso por sentimentos de dor, raiva e raiva e
depois de uma certa quantidade de experiências, sua confiança
falha, eles guardam seus corações e o amor se poupará em sua
distribuição até que haja pouco disso no mundo. O coração
torna-se impuro e o que o homem pensa é que ele se torna. Se

uma pessoa tem pensamentos e sentimentos de amargura, ele se
torna amargo e também faz suas ações. Seja para o bem ou para
o mal, as ações de uma pessoa contaminam o próximo, assim
como a sujeira contamina a água ou o lindo perfume das flores
pode preencher uma sala.
A mente é referida como o coração. O que é no coração de uma
pessoa é o que eles eventualmente acabarão fazendo se eles
pretendem ou não.

O que eu devo fazer a seguir?

Você precisa obter uma Bíblia que é o livro sagrado que Deus
inspirou para Seus filhos usarem para receber Suas instruções
divinas e ouvir Nele. Assim como um arquiteto elabora um
manual para que uma casa seja construída em uma base sólida,

Deus também tem um manual para que possamos obter direção
em todas as coisas da vida. Não há uma única questão para a
qual não há solução na Bíblia. A Bíblia é como um poço infinito
de água doce. Esta é a água da vida. Existem várias versões do
mesmo texto para facilitar a leitura. Já não falamos em inglês
antigo, então a Bíblia se modernizou e alguns têm uma
compreensão limitada etc., então ajustes foram feitos, mas o
significado não foi alterado. Por exemplo, em vez de dizer "você
seria gentilmente sentado", não é diferente se dissermos que você
poderia se sentar gentilmente "ou" por favor, sente-se. Nós
raramente dizemos lavatório, mas digamos banheiro ou
banheiro, mas o significado permanece inalterado. Não há
muitas Bíblias diferentes, mas as línguas se modernizaram para
oferecer compreensão, pois não tem sentido em uma versão mais
original é a versão King James e uma versão mais fácil de
entender é a Bíblia da Boa Nova, a Bíblia da NIV ou a Bíblia
NLT. A Bíblia não precisa apenas ser lida, mas ser estudada.
Uma Bíblia de estudo também pode ajudar com isso.
Você também precisará encontrar uma Igreja genuína e assistir a
serviços semanais (geralmente domingos e se eles têm estudos
bíblicos, você também deve participar disso e eles devem
organizar um batismo para você, que é uma emersão em água.
Diferentes denominações têm diferentes crenças e Igrejas
Pentecostais acredite em falar em línguas e preencher com o
Espírito Santo protetoro e reconfortante de Deus, o batismo na
água, o corpo de Cristo e o Espírito Santo de Deus e

arrependimento a Deus. Nem todas as Igrejas são genuínas.
Deus nos dá direção em Igrejas, por isso é essencial Reze a Deus
por orientação sobre isso e você deve ir a qualquer lugar que Ele
o guiar, nunca menos se você ainda não está familiarizado com a
forma de ouvir de Deus, uma Igreja Pentecostal (não católica
como completamente diferente e tem diferentes crenças) que
acredita "Pelo menos" o seguinte é um começo:

A Bíblia é a infalível palavra de Deus.
Eles devem acreditar em Deus, o Pai, que é o criador de todas as
coisas.
Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa na divindade /
Triune.
Que o Espírito Santo é a terceira pessoa na Santíssima Trindade.
Que o Espírito Santo é a mesma substância igual ao poder e à glória de
Deus Pai e a Jesus, o Filho de Deus, e eles devem acreditar no batismo
do Espírito Santo e devem acreditar e seguir toda a Bíblia ao contrário
de certas denominações.
1. Evite grupos que reivindiquem que seu grupo particular é o único
grupo que entrará no Reino de Deus.
2. Evite grupos que não, não podem e não mostrarão as escrituras
para suportar o que eles estão dizendo.

3. Evite os grupos que baseiam suas práticas em um indivíduo em
particular que parecem adorá-los ou quem é líder físico é o que as
reuniões e práticas são sobre.
4. Evite grupos que não confessem e demonstram que Jesus é o único
caminho para a salvação.
5. Evite grupos que se envolvam em práticas ocultas no oculto.
6. Evite grupos que tenham "sua própria versão" das escrituras ou que
adicionem a Bíblia ou tirem as coisas dela.
7. Evite Igrejas e grupos que misturam as religiões.
8. Evite Igrejas e grupos que realizam adoração de ídolos. Não deve
haver imagens e estátuas de qualquer coisa, incluindo Maria ou Jesus.
Maria não deve ser adorada e Jesus não é a estátua e não deve se
curvar a nada ou rezar para nada exceto Deus. Nós não sabemos como
Jesus se parece, então, de quem são as imagens? Se os nomes usados
para Deus, você deve verificá-los nas escrituras. O Êxodo 20 nos
instrui a não ter ídolos, imagens esculpidas ou qualquer coisa para
tentar replicar qualquer coisa no céu, dentro ou abaixo da terra ou na
água.

Evite igrejas e grupos que solicitem grandes montantes de
dinheiro. Coleção e dízimo estão bem. A coleção é qualquer
quantidade que é dada para ajudar a casa dos deuses (a Igreja)
que é livre vontade e é o valor escolhido por uma pessoa. Se você
não tem um centavo e Deus não poderia saber disso, isso não
impede que você vá ao serviço, mas Deus providencia seus filhos
e tudo o que eles têm é o que Ele lhes deu em primeiro lugar e Ele
ama um doador alegre. Ele não deixa ninguém sem e recompensa
aqueles que confiam nele para cuidar deles quando eles dão e Ele
abençoa os doadores. (Veja Malaquias 3:10). Deus nos dá o
suficiente para dar dízimos e oferecer ofertas, mas muitas vezes
as pessoas não gerenciam suas finanças ou confiam em Deus
para recompensá-las. Nós colhemos o que nós semeamos e se
tomamos e não damos, não podemos esperar receber. Algumas

pessoas oferecem parcerias e doações, incluindo itens indesejados
ou sobressalentes para a Igreja e oferecem ajuda em vez de
esperar que o líder encontre tudo para ajudá-los. Executar uma
Igreja é muito trabalho e não beneficia o líder. Qualquer coisa
que seja tomada ajuda na renda e nas despesas que ajudem
apenas os que participam.

O dízimo é bíblico e é 10% da renda e é reservado no recebimento antes
de qualquer gasto ser feito.

Estudos bíblicos e aulas de teologia

Você deve participar de uma aula de teologia para saber mais sobre o
estudo de Deus, a História da Igreja e muito mais e a aula de estudo da
Bíblia ensinará algumas coisas que podem ser menos teológicas e
menores e podem ser muito encorajadoras. Os dois vão de mãos dadas. A
teologia produz uma grande compreensão. Cada classe de estudo da
Bíblia pode variar entre os ensinamentos. A teologia ensina muito sobre
Deus em profundidade e abrange muitas coisas, enquanto que os
estudos bíblicos muitas vezes não são tão profundos e se referem ao
lado prático das coisas e podem cobrir coisas como fé, amor, duvida e
outras atitudes, etc., mas podem ser baseadas nas escrituras
Aprendendo. Assistindo sermões na TV que podem ser encontrados no
céu, canais, principalmente 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 595,
596, 597.
Deus te abençoê
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