Você é filho do diabo ou de Deus?
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Conhecer Deus como um Pai Isso é realmente incrível, sabe? Em 1 João ele
diz: "Só existe 2 tipos de filho, os filhos do diabo e os filhos de Deus". E saber em que eu fui
filho do diabo, que eu era inimigo de Deus. É incrível como, estar perdido, estar sem
conhecimento do Verdadeiro Deus da Bíblia Todo mundo sabe sobre Deus, todos nós somos
filhos de Deus Mas como você pode ser um filho de Deus Se você faz o que você não deveria
fazer, e você está feliz, e gosta e fica alegre E procurando, planejando fazer Ele diz que estes
que fazem isso, são Seus Inimigos Eles não são seus filhos e filhas, são Seus Inimigos Isso é o
que eu era, eu era Seu Inimigo Eu tinha alegria nas coisas que odiava Na verdade eu
encontrava prazer, apreciava e me sentia feliz Fazendo as coisas que eu odiava e sem desejo
nenhum De obedecê-Lo, em honrá-Lo Em Seus Mandamentos, ele diz: Honra teu pai e tua
mãe Porque da imagem em como os filhos Dele devem honrar pai e mãe E eu nunca tinha
honrado antes, eu sempre fiz tudo que eu não era ensinado E o bom que eu fazia só era pra eu
mesmo, era para a minha alma, eu mesmo. Então sabendo disso, na luz da escritura, eu
percebi que eu era Seu Inimigo Eu percebi que eu era condenado, por Deus o Juiz Muitas
pessoas dizem que Deus é Deus de amor, não um Juiz Temo em dizer que você precisa ler a
Bíblia, porque isso está incorreto Deus irá julgar cada um, ok? Conforme você vive sua vida Os
julgamentos Dele estão acumulando na sua vida, sobre sua cabeça Por isso que Ele chama a
todos nós para sermos penitentes Porque Cristo é Amor, mas a primeira coisa ao começar o
Seu Ministério Quando você lê o evangelho, é chamar a todos para se arrependerem e vir para
Ele Se você vê a Bíblia, leia, sim Ele é amor, mas isso não é tudo Ele veio não para condenar,
Ele veio para salvar Ele veio para desempenhar e morrer na cruz Ele está voltando! E nessa
vez Ele está voltando como um Juiz E Ele irá condenar a todos os seus inimigos Eu era inimigo
Dele, eu gostava das coisas que Ele odeia Eu realmente gostava de fazer coisas que Ele
ensina não fazer Mas a Graça Dele, Ele me mudou de ser o Seu Inimigo, sendo filho do diabo
Para ser um Filho de Deus, através de Cristo Por Ele morrendo na cruz, no meu lugar, Cristo
morreu por mim Levando a Ira de Deus por mim, me dando uma nova vida Nascendo de novo,
Cristo diz a Nicodemos: "Nasça de novo, se não nascer de novo, não verá o Reino de Deus"
Isso que Ele fez na minha vida, eu não estou reivindicando ser melhor que qualquer um Eu

reinvidico para saber quem eu sou sem Cristo e quem eu sou com Cristo Enquanto estou em
Cristo estou aprendendo, todo dia mais As maravilhas de ser Filho de Deus em Cristo Então,
há uma grande alegria, há uma maravilhosa esperança Conhecendo Deus como Seu Pai
através da escritura Sendo obediente às Suas Palavras e com Sua Revelação Isso é o que Eu
sou, Isso é o que Eu sou Eu sou santo, Eu sou o Juiz e Eu julgarei toda alma É um
compromisso de morrer e de encarar Deus e o Seu julgamento A diferença é: Como você vai
enfrentar? Você vai encarar como Seu inimigo? Ou você vai encará-Lo como Filho? E essa é a
diferença, eu estou indo e Ele está me ensinando e eu acredito Nele e Ele diz que Cristo
morreu na cruz, é oficial para a minha salvação Quando Ele diz que eu sou perverso, quando
ele diz que eu mereço ir para o inferno Eu acredito nisso Por isso que eu clamo para Ele me
salvar, porque eu estou no buraco Eu sabia que precisava viver de acordo com a Sua proposta
E eu não era capaz, eu tentei, e eu não era capaz Mas adivinha? Não é a questão de eu tentar,
a questão é eu confiar em Cristo E confiando no Meu Pai, lembre-se quando Ele diz: Que a
minha fé em Cristo é suficiente Que eu estou salvo, que eu estou neste abrigo e eu posso
descansar Isso é o que ele nos chama a fazer, para descansar em Suas Promessas E
descansar em Cristo...
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