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Batalhar fervorosamente pela fé
“A corrupção da verdade”

Judas 1-25
Wayne J. Edwards, pastor

    Nos últimos 300 anos, houve uma corrupção intencional, deliberada
e sistemática da verdade, até mesmo da noção de algo como verdade
absoluta.

Infelizmente, a verdade sobre quase tudo foi corrompida e pervertida
em mentiras para que nada mais faça sentido lógico.
Em 1882, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche disse: “Deus está
morto e nós o matamos”.
Nietzsche estava dizendo que quando o fundamento da verdade é
separado da existência revelada de um Deus Santo e Soberano, a
verdade é substituída pelo poder.
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Nos últimos 300 anos, a verdade sobre a criação e operação do
mundo, a verdade sobre a origem, significado e propósito da vida, e
a verdade sobre o futuro deste mundo foram substituídas pela
teorização pseudo-intelectual daqueles em posições de poder
acadêmico e político.

pós-modernismo
“Uma filosofia de vida intelectual que

desafia as verdades objetivas estabelecidas,
até mesmo a noção de que existe uma verdade absoluta,

com o objetivo de manter seu
poder intelectual, econômico e político sobre o povo.”

 

O pós-modernismo foi introduzido pela primeira vez na América por
meio das escolas da Ivy League, depois nas principais faculdades,
universidades e seminários e, finalmente, nas salas de aula e nos
púlpitos.
O pós-modernismo explodiu na América em 1925 na batalha entre o
relato bíblico da Criação e a teoria da evolução de Darwin.
O pós-modernismo de hoje se expressa em se um feto é um ser
humano, se um homem pode se tornar uma mulher ou uma mulher
se tornar um homem, ou se uma criança pode determinar seu
gênero.
A perversão da verdade também se espalhou para questões
doutrinárias e teológicas, já que os pregadores pós-modernos de
hoje torcem a verdade das Escrituras para fazê-la dizer o que eles
querem, para reivindicar a aprovação de Deus por seus pecados que
os assediam.

Jesus foi um bom homem que deu um bom exemplo para o
homem seguir, mas Ele não era verdadeiramente Deus
encarnado.
Todas as religiões são caminhos para o mesmo Deus.
Deus é tão amoroso que nunca enviaria ninguém para o
inferno, mesmo que exista tal lugar.



O que começou como uma corrupção encoberta da verdade,
incluindo as doutrinas essenciais da salvação, agora se tornou uma
perversão aberta da verdade para promover a agenda de Satanás
para a destruição do mundo.
Infelizmente, a maioria das principais denominações evangélicas
agora está apoiando essa agenda.
De acordo com Merriam-Webster, perverter é: “Fazer com que se
afaste ou se afaste do que é bom, verdadeiro ou moralmente
correto, ou daquilo que geralmente é feito e aceito”.
Hoje, há uma multidão de pessoas em posições de liderança,
inclusive nos púlpitos da nação, cujo único objetivo é corromper o
que é bom e verdadeiro, desencaminhar e iludir as pessoas
interpretando deliberadamente mal a verdade da Palavra de Deus
para promover sua vida mundana e ímpia. ideologia.
Dois mil anos atrás, Judas chamou esses perversos de “Apóstatas”,
aqueles que ouviram a verdade e abraçaram a verdade, mas então,
por causa de sua relutância em se arrepender de seus pecados, eles
se afastaram da verdade e abraçaram a mentira de Satanás.

1. Versículo 4 – “Homens ímpios, que transformam a graça de
Deus em luxúria e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor
Jesus Cristo.”

Os apóstatas dizem que, uma vez que Deus nos salva apenas por
Sua graça, somos livres para continuar em nossos pecados, sem
vergonha, pois uma vez salvos sempre salvos.
Em Romanos 6 , o apóstolo Paulo disse que tal ideia era
absurda. “Como nós, que morremos para o pecado, viveremos
mais nele?”
A evidência essencial de nosso novo nascimento é que, com o
tempo, nosso desejo de pecar será substituído por nosso desejo de
sermos conformes à imagem de Cristo. Antes de nascermos de
novo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma vez que
nascemos de novo, nos tornamos mortos para essas ofensas e
pecados e vivos para a justiça de Cristo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%206


A evidência essencial de nossa salvação (regeneração) inclui:

Uma Nova Consciência do pecado – convicção imediata
pelo Espírito Santo quando pensamos em desobedecer a
Deus.
Uma Nova Fome pela Palavra de Deus – a força que
recebemos ao ler a Palavra de Deus se tornará mais
importante para nós do que comer.
Um desejo por uma vida transformada – aquelas atitudes e
ações da vida que uma vez nos definiram não nos atraem
mais.
Um aumento nos testes - mesmo dentro de nossa própria
família.
Um amor mais profundo por outros cristãos - eles se
tornam nossa família para sempre.
Um desejo de contar aos outros sobre Cristo – pelo
menos, queremos estar prontos para compartilhar nossa fé
quando a oportunidade surgir.

A maioria das pessoas não entregará suas vidas ao Senhorio de
Cristo porque não está disposta a desistir de seu pecado particular
que assedia.

2. Versículo 12 – “ Estes são pontos em suas festas; enquanto
eles festejam com você sem medo, servindo apenas a si
mesmos.

Os verdadeiros crentes farão tudo ao seu alcance para manter a
unidade da fé no vínculo da paz. No entanto, um apóstata fará tudo o
que puder para chamar a atenção para si e dividir a comunhão.
“ Nuvens sem água” – não oferecem alimento vivificante, mas
bloqueiam o sol daqueles que querem se aquecer em seu calor.
“Árvores tardias sem frutos” – não tendo recebido o Espírito
Santo, elas não podem se alimentar, muito menos fornecer força
para os outros.



“Duas vezes mortos, arrancados pela raiz” – tendo rejeitado a
graça de Deus, eles ainda estão mortos em seus pecados. Quando
Jesus voltar, Ele os arrancará pela raiz e os lançará no fogo do
inferno.
“Ondas furiosas do mar” – Os apóstatas estão sempre rugindo
sobre alguma coisa, mas a única coisa que produzem é a espuma
de sua vergonha e a sujeira que atiçam.
“Estrelas Errantes” – elas surgem no momento e enganam muitos
com seu pseudo evangelho, mas uma vez que se extinguem,
desaparecem nas trevas exteriores para sempre.

3. Versículo 16 – “ Estes são murmuradores, queixosos, andando
segundo as suas próprias concupiscências; eles murmuram
grandes palavras arrogantes, lisonjeando as pessoas para obter
vantagem.

Por não terem recebido a plenitude do Espírito Santo, nunca estão
satisfeitos com nada, mas não estão dispostos a fazer nada para
mudar suas vidas.
Paulo disse a Timóteo: “Eles estão sempre aprendendo, mas
nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade”.

4. Versículo 19 – “ Estes são sensuais, que causam divisão, não
tendo o Espírito.”

Embora possa incluir desejos sexuais, a palavra sensual descreve
uma pessoa que vive apenas pelo que pode obter da vida para
satisfazer seus desejos carnais. A vida gira em torno deles - seu
lema é: "Se parece bom, faça" ou "Como pode ser tão errado se
parece tão certo?"
É um hedonismo flagrante, o amor supremo de si mesmo, pois eles
sempre pensam em coisas carnais, carnais ou mundanas.
Essas pessoas pensam que são salvas por sua expressão verbal de
fé em um falso evangelho, mas não têm o Espírito; eles não são.
Essas pessoas pensam que estão adorando a Deus por meio de
suas expressões físicas, mentais e emocionais de louvor ao seu



falso conceito de Deus, mas não sendo habitadas pelo Espírito
Santo; eles não são.

Como lidar com Apóstatas:
Lucas 19:13 – “Ocupem até que Ele venha!” Pare de reclamar
sobre a perda de nosso modo de vida e invista seu tempo em trazer
outros a Cristo.
Judas 3 – “Lute sinceramente pela fé!” Devemos dizer às pessoas
em termos claros que até que recebam Jesus Cristo como seu
Salvador e Senhor, elas nunca saberão o verdadeiro significado
desta vida, nem terão qualquer esperança de vida eterna.
1 Pedro 3:15 – “Santificai ao Senhor em vossos corações e estai
sempre preparados para responder com mansidão e temor a
todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em
vós.” O objetivo desta vida é trazer glória e honra a Deus, e a maior
honra que damos a Ele é permitir que o Espírito Santo nos use para
trazer uma alma perdida a Jesus.

https://biblia.com/bible/nkjv/Luke%2019.13
https://biblia.com/bible/nkjv/Jude%203
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%203.15

