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1 Primeres Costuras
1.1 Per Més Informació
Per més llibres i informació, em visita damunt o site a http://benjamin-newton.com/ Sentir lliure
d'enviar-me correu electrònic pel que fa als llibres i pàgina site a mailto:ben@benjaminnewton.com Fins i tot gaudeixo de crítica construtiva

1.2 Llicència
Aquest PDF sencer és licensed junt sota um Creatiu Commons Atribució-Cap Feina Derivada 3.0
Llicència d'Estats Units globalment, i rês és per ser separat, vai afegir damunt a, ou modificat em
qualsevol maneira.
Aclariment damunt o que cap derivat significa: Cap canvi pot ser fet em qualsevol maneira que
inclou però não limitat a: o contingut material i o disseny têm de ser copiats globalment (tot
contingut em aquest arxiu de pdf)
Amb rês vai afegir 2. Sense qualsevol coisa tret tem de ser mantingut em a seva forma original
sense addicions ou substraccions a
1. Formats d'arxiu
2. HTML i codi de CSS
3. Arxius de PDF
4. Gràfics i pel·lícules
5. Sons, música, i paraula parlada
6. interactivity I flaix
7. Arxiu i estrutura de directori
8. filenames I noms de directori
9. Enllaços
10.Mètode de distribució
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2 Articles de fons
2.1 Assumptes Socials contemporanis
2.1.1 Revolució d'informació
Um dels esdeveniments importants d'aquest segle, que gairebé tothom està ignorant és que estem
experimentant uma revolució de tecnologia important. Això serà em l'escala da revolució
agrícola, més grande que a revolució industrial. Abans da revolució agrícola, vam viure tão
caçadors i reuneix i vai tenir llengua escrita não ou poblaments permanents.
Després da revolució agrícola, vam tenir: a primeira història escrita, què ara considerem
matemàtiques bàsiques, lhes primeres lleis ou govern de qualsevol classe, ciutats, escala grande
producció alimentària, projectes públics com carreteres i regatge, comptabilitat, lhes primeres
escoes de qualsevol classe, religions mundials importants, exèrcits i escala grande warfare, i
feines altre que caçador ou gatherer. Tot això i més ara serà transformat, ou fins i tot fet
irrellevant.
Lhes persones, que eren conscient d'aquest desenvolupament, vai fer algunes decisions dolentes
reals, vai basear damunt algunes suposicions ridícules. Um de lhes raons grans per què vam
deixar damunt sent um poder de fabricació era que o més alt tech els béns són normalment venut
pel preu més alt. Això significa, se aconseguim tot l'ordinador vai relacionar feines, serem molt
més ric, que uma nasceu que tem de resoldre per fabricar. Aquest sentit de marques da part.
Què não fa o sentit és a suposició, que nosaltres tots duas sempre afegeixen feines noves, per
obsoleted feines i que els ordinadors normalment afegeixen feines, més que reduir-os. És lògica
senzilla. Em pensament d'estil de revolució industrial, redueixes custos, tant com pots. O cost
més grande és treball, així que a majoria de tecnologia sol reemplaçar persones, per tal de reduir
custos a majoria de.
Els ordinadors não augmenten feines; els redueixen. Lhes persones sovint creuen que, per a cada
feina perduda, um nou um serà reemplaçat, i que l'economia sempre necessitarà tothom vai
emprar, per tal de funció. O problema ara és que não necessitem tothom emprat per córrer
l'economia. I necessitem a cada vegada menys persones tot o temps. Què lhes persones, qui és
reemplaçat, ara? Ells només roam els carrers, ou viure damunt benestar, pel que fa à resta de lhes
seves vides?
Quin passa ara? Realment tenim cap cria què passarà després, exceptua que els aspectes socials
dels ordinadors i a internet ens transformassem més da tecnologia ell. Hi hi haurà dirigents de
xarxes ou organitzacions diferents, qui començarà per agafar controle, de fonts tradicionals, dins
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molt aspecte de vida. Lhes persones continuassem ser o mateix que sempre eren moralment,
emocionalment, i intel·lectualment.
Pots ser segur opportunists continuarà treballar, per millorar o seu self interessos, i ideologues
empenyerà lhes seves ideologies, a qualsevol cost. Lhes addiccions grans i problemes socials
tenim només trobarà locals diferents. Não serem persones millors i o ric probablement
aconseguirà més ric i o pobre aconseguirà molt més pobre. Els dirigents continuassem ser
addicted ao poder i els homes de negocis continuassem a luxúria per més diners.
A coisa grande pots ser segur d'és que lhes institucions socials importants do 19è i o segle xx
seran irrellevants ou irrecognoscible. Algú, da meva generació, anant ao futur, cent anys, trobaria
o món, mentre desconcertant, mentre algú, d'aquesta edat de pedra , amb ordinadors i a internet.
Els canvis do 19h i 20ns segles seran menors, em comparació. Unes altres costuras per ser
segures d'és que continuarem utilitzar amunt tota a nostra energia, cap importar quant
aconseguim. A nostra necessitat per més l'energia és similar a um gambler necessitat per més
diners.
Lhes empreses i o programari seran molt més important, que són ara. L'empresa compres o
vostre ordinador d'és ja més important, que lhes persones votes per. I tão molt de temps mentre
tenim ordinadors, els delinqüents i o govern continuassem roubar i informació de filtració i o seu
serà um augment exponencial em a creativitat, sofisticació, severitat i a varietat d'atacs. Dins
unes quantes dècades, tothom és i a cada identitat de grups i els secrets seran compromised i
exposat.
Algunes persones haver-hi encara não encara adonat de, que l'ENS o govern tem implementat
um estat policial, com o Gestapo, KGB, i STAZi, però em um més alt tech moda. Dins d'unes
generacions de parell, tindrem a um dirigent li agradar Hitler, però ell ou ela seran semblar
realment raonable a nosaltres i solucionarà molts problemes, utilitzant sentit comú, i tallarà
através de tota "a fita vermella".
Només ser segur não ets musulmà; não sembles, chá um nom vai lletrejar agrada, ou parlar
qualsevol llengua qualsevol equivocació per ser d'a qualsevol lloc em Àfrica ou Àsia Do sud;
não ets um ativista de qualsevol classe; dius rês dolent sobre o govern; ets per a guerra més
tardana; mai esdevens important ou potent; mai trobes uma maneira eficaç de limitar o poder do
govern; mai proves qualsevol maneira d'evitar a seva vigilància; i teu mai violate qualsevol de
milers de lleis desconegudes.
Se evites totes aquelles costuras, evitaràs ser um da primeira rodada de víctimes de cambra do
gás. Não seràs capaç d'aconseguir lliurat de l'estat policial, perquè només l'operassem a
l'estranger, se és outlawed. Moltes persones vão patir terriblement durant Segona Guerra
Mundial, a Guerra Freda, i a Guerra damunt Terrorisme, per cap raó bona.

7 de 137

Complete Introductions Collection 2
I aconseguirem implicats dins més guerres: atacarem Iraq uns quants més temps (perquè lhes
creences polítiques d'algunes persones enterament revolve ao voltant envaint que país) i Rússia
provável (quin podria anar nuclear i séria fàcilment evitable). O govern començarà oferir um
milió de dòlars, per cada pessoa que signa amunt, per ser mercenari (contractista), mentre
l'exèrcit, intel·ligència, i a policia serà completament outsourced i corporatiu, se não són ja.
Deixarem damunt fins i tot pretenent fins i tot equilibrarem o pressupost i exèrcit d'augment que
gasta exponentially. O terrorisme serà fet em uma escala més grande i més grande i cap de lhes
nostres mesures de comptador fins i tot mantindran els atacs de créixer i més sofisticat. Els bancs
continuassem necessitar per aconseguir bailed fora de cada dècada, ou a nostra economia
mundial col·lapsarà i serem enrere em l'edat de pedra.
Oficials d'elegit només aprendran prou sobre ordinadors, per filtrar tota a informació sensível
aproximadament ells, o govern, i tothom més informació tenen accés a. O govern continuarà ser
tão lent que lhes persones nem tão sols molestassem amb demandar algú ou arxivant càrrecs.
Només roubassem tota a vostra informació pessoal o vêem, i pany teu fora de totes lhes vostres
comunicacions. Fent lhes persones boges serà molt més fàcil i més dolorós. A maneira millor de
suportar, mentre sempre, serà per ser inútil a aquells ao poder i não estar fora prou, per ser um
objectiu, de qualsevol.
O futur dins està fent quina Poma tem fet, per lhes últimes dècades de parell: vêem productes de
prima, a persones, qui não és barat, i ignorar els altres. A coisa per educadors per fer, per
preparar a generació pròxima per feina, és a senzillament lliura als cervells de nens que
necessites ser proactive i trobar maneres de guanyar diners, dins cas mai trobes uma feina. Tão
aviat com podem llegir i escriure, necessiten focar damunt trobant corrents d'ingressos.
A qüestió fonamental i única que nens da necessitat de generació pròxima a resposta és: quin bo
ou o servei pot ofereixo que algú més em pagarà diners per? Rês més realment assumptes. I per
valors, a coisa única necessites ensenyar els vostres nens és a senzillament ser amável a ells,
altres, i als seus recursos. L'altra coisa pots fer, per millorar a vida de generacions pròxima, és
per ensenyar els vostres nens per fer sense quin altres pensen és necessari. Realment necessites
um cotxe i um smartphone? Teu realment televisió de cabo da necessitat i espresso cada dia?

2.1.2 Tot és Lliure
A font dels nostres problemes avui tot vê de massa d'uma coisa bona. Vivim com els emperadors
i nosaltres estan destruint o nostre mundial perquè não podem aconseguir lliurats de tots els
residus. Tenim accés a tota informació mai enregistrada, però aprenem tão poc tão possible. A
veritat sona deprimir se compres a quins els nostres valors de cultura.
Amèrica i o món continuassem aconseguir més pobres, lhes feines continuassem desaparèixer, i
o temps aconseguirà realment dolent. Não aconseguirem uma situació millor em o futur, perquè
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ja hem creat a situació perfeita podem viure dins mentre creiem què creiem ara.
Não necessitem uma solució i més els problemes não ajudaran qualsevol. Necessitem uma
filosofia nova. Hi hi haurà não més creixement. Tothom tem ja vai comprar tot necessiten i tot
els agradaria comprar. O capitalisme és ao final perquè hi tem não més costuras per vendre.
Necessitem menys persones per córrer o nostre sistema allà mai abans. não Hi hi haurà uma
necessitat per més programadors tão més i més pot ser fet amb menys i menys persones, i poques
persones són disciplinades prou ou lhes empreses generoses prou per permetre'ls o temps i
recursos per fer programari bo. Microsoft tem instal·lat um sistema on tothom utilitzarà els seus
productes fins que acabem d'història, però a poc a poc estan sortint d'empresarial.
A revolució d'informació transformarà costuras tant que a societat serà correguda completament
diferent. Costuras-lhes seran gairebé lliure, però poques persones tindran feines. Els nostres
governs esdevindran més i més irrellevant i els dirigents seran empreses d'ordinador. Però faran
diners molt petits tot i que tindran enormes marketshare i números d'usuaris.
Hi hi haurà 10 ou 100 temps mentre molts ordinadors tão hi tem persones. I a seguretat
aconseguirà molt pitjor. Aviat tindrem cap necessitat per contrasenyes ou qualsevol seguretat,
perquè não hi hi haurà cap secret i cap maneira d'assegurar qualsevol coisa. Tot és ja
compromised i não podem alliberar fixa tão ràpid com lhes vulnerabilitats són trobades. Tot que
guanya diners em línia ou amb els ordinadors seran bàsicament um scam, ou ja és.
Não hi hi haurà cap separació entre l'Internet i realitat física. Rês vai criar virtualment tindrà
qualsevol valor, perquè hi hi haurà cap maneira de protegir-o. Não serem capaços d'esdevenir
independent d'ordinadors, sense tornar a l'edat de pedra. Això és o dia per religió. Qualssevol
contribucions positives a societat seran em a forma de fé i intervenció divina.
Em comptes de preocupar aproximadament se els terroristes bufen algú més amunt, potser
hauríem d'aprendre com per fer outhouses. Em comptes de protegir o nostre país, deixa
considerar se és pertinent qualsevol més llarg. A part bona és que tenim uma elecció clara per fer
i nosaltres són gairebé a punt per fer-o. Som gairebé a fons de rock, així que sabem não podem
esperar qualsevol més llarg.
Necessitem Déu. Não necessitem més material. O déu não ens necessita. O déu intervé tot o
temps i continuarà fer tão, però som ara cegar a qualsevol costure espiritual. Necessitem parar i
pregar i esperar damunt Déu. Necessitem acceptar que mentre a vida sense Déu és possible, não
és divertit.

2.1.3 O Futur és Guerra 2016
Està sorprenent que Amèrica és tão omplerta amb ràbia i por, quan a vida és més ben per més
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persones llavors mai abans, pertot arreu a majoria do món. Penso algunes persones realment
volen guerra. L'Orient Mitjà és tão similar a Amèrica. Endevino era correcte sobre l'apocalipsi
que vê. Estem sent instal·lats per uma guerra grande damunt tots els nivells.
A coisa millor per fer séria per partir cap amunt de mig o món que sap prou història per saber
que mentre fonamentalment flawed, o sistema hem avui proporciona molt més felicitat a tants
més persones. Persones fixate damunt Hitler, però não és que diferent de Genghis Khan, els
Tsars russos, ou o Sultan de l'Imperi d'Otomana.
Ambdós costats són convençuts que a nostra forma de govern que és teòricament uma
democràcia però és realment um híbrid d'empreses, unelected oficials, i bases de dades
d'ordinador seran fixades, se només ells només vot uma maneira. Se creus dins teories de
conspiració, tant d'Amèrica i l'Orient Mitjà , não hi tem cap maneira a disprove qualsevol coisa.
Només tries o vostre costat primeiro i llavors justificar-o tanmateix vols.
Tothom vol solucions extremes senzilles que pensen fixarà més profund systemic corrupció.
Endevino persones que não têm estudiat història, vai servir em l'exèrcit, ou não sap molt sobre
els ordinadors falhem per veure lhes connexions entre aquests grups tot i que segurament
troubling és de fet més ben que molts altra solució viável.
És grande de ser um dirigent amb valors, però que és gairebé impossible. Lhes persones úniques
que volen ser polítics d'elegit són persones que són addicted a poder i voluntat qualsevol costure
per tal d'aconseguir més i més d'ell, molt com a classe de persones que correm empreses. És
grande a strive per perfecció i per moralitat, però és ximple de creure que canviant dels dirigents
canviaran lhes persones de maneira pensen, o qual és o que passejos a màquina sencera.
A realment canviar o sistema séria per canviar lhes persones de maneira pensen. Necessitem
veure costuras em uma molta escala més grande de temps i esperit. Se ou não guanyem i
aconseguir a nostra maneira, lhes nostres mentides futures menys em quin fem i més em quin
nosaltres não . És cert que a societat não és encapçalada em uma direcció bona terme llarg. O
problema és que lhes persones de solucions pensen és tot superior avall i probablement costuras
de marca pitjors.
O real scary a coisa és que persones que semblen intel·ligent amb final de judici bo cap amunt de
volent lluitar guerres contra cada altre. Allà sembla per ser cap terra de mig, o qual significa não
hi tem cap solució a aquesta divisió. Lhes persones creuen que fixar que a política significa que
tua não compromise, però això, se agafat massa lluny, rês aconsegueix fet.
Quan a Revolució francesa vai passar lhes persones vão pensar de causes diferents, o qual tots
podem ser parcialment correcte, però o problema fonamental és que hi hi havia uma gota enorme
dins producció de pa. O nostre sistema és molt trencadís logistically. Se els camions não arriben,
per fins i tot um dia, lhes persones vão afamades dins massa. Uma vegada que não
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aconsegueixen três dies d'àpats, o nostre sistema polític modern fonamentalment canvi.
Se tenim uma revolució, qui penses serà potent i com governen? Després que Katrina, lhes
persones vão començar aparèixer ao voltant ciutat amb pistoles i vai començar ordenar persones
ao voltant. Era separem da policia, equips d'emergència, l'exèrcit, delinqüents, opportunists? A
resposta és ell não importa. Tot chá um preu i teu rarament aconsegueixen què vols.
És cert que religiously vai inclinar lhes persones aconseguiran més poder se lhes costuras cauen
a part. A coisa és que normalment això não significa els grups que són acceptable à majoria de
persones que tenen uma elecció dins que uneixen. Pensa ara da classe de grups que stockpile
costuras, qui chá quantitats grans de pistoles i balas que serien capaç de córrer costuras sense
intervenció de govern.
Probablement não saps qualsevol d'aquestes persones i teu probablement não mai els vol
conèixer. Fins i tot separem-nos do nostre govern que não és evidentment corrompre com a
mínim creure els finals justifiquem o mitjà. Això és quin m'espanta: quan persones ao poder inici
a não confiar em a seva població local i ells faran qualsevol coisa per acomplir els seus objectius.
Fins i tot lhes persones bones podem fer costuras terríveis, em aquestes situacions. Moltes
persones creuen em els valors diferents quan allà és um enemic convenient, identificable i ells
són espantats.
Així que se màgicament podríem acabar a nostra dependència damunt oli ou destruir els nostres
governs bases de dades il·legals que serien canvi bo, però lhes classes de persones de canvi estan
defensant em els números grans não tracten costuras així. Gastem molt temps decidint que o
president és, qui tem poc poder per damunt qualsevol pessoa i poc temps decidint que guàrdies
lhes baseies i fent segur o sewage feines de sistema. Em aquest punt podem não fins i tot lembrar
que necessitem fixar carreteres i ponts que podem trencar avall a qualsevol moment.
Qualsevol elecció não aconseguirà persones per parar que odeiem cada altre. A aquest pas, a
ràbia només mantindrà muntant i tampoc costat compromise, fins i tot per mantenir els camions
que reparteixen menjar. Não sê se tindrem uma guerra civil a causa d'aquest, però això não acaba
bé. I tampoc o costat està solucionant que problema, però, mentre diuen, a naturalesa chá uma
maneira de fixar aquests problemes. Um dau enorme-dels sons dolents, però sigui més ben per
tothom que neix després que morim.
Endevino tenim cries diferents de quin és evidentment problemàtic i mai acordarà. Només pensar
de què reemplaçarà què estàs estripant avall. És dur d'aconseguir entusiasmat sobre o menys de
mals ou l'estat quo que tot i que grande històricament a poc a poc està empitjorant. Però uma
vida avorrida i fins i tot anarquia de batecs da corrupció. Lhes persones bones sens dubte seran o
més persecuted durant uma situació d'anarquia.
A tortura sembla per solucionar tots els vostres problemes, fins que ets d'altra banda da taula.
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L'empatia i a bondat podem semblar impossibles de portar à nostra societat, però costuras-lhes
sempre podem aconseguir molt pitjor. Em aquest punt, només esperar tot per anar a infern,
perquè som determinats per fer-o que maneira. Se qualsevol coisa resulta bona arran d'aquesta
situació, ser molt agraït. De vegades a cura és pitjor que a malaltia.
És cert que o déu és em controle total, però ens deixa tenir molta llibertat, per determinar o
nostre futur. Costuras-lhes sortiran ao final, però o sofriment pot ser real dolent pel camí.
Recorda, o déu vai permetre Hitler, Stalin, i Mao. O déu ja guanyat a guerra spiritually, però és a
nostra responsabilitat à o molt menys ser amável a cadascú altre. Altrament moltes persones
patiran molt que não necessiten a. Això som responsáveis per, mentre individus, em lhes nostres
vides pròpies.
Veig poc punt em polítiques, però a ràbia i resultat de por em uma manca de bondat i empatia i
que haurien de ser inacceptable. Quina classe de mundial volem vius? Tenim alguma coisa a
aspecte envia a per els nostres nens altre que vida després que mort? Hem estat salvats d'infern
després que mort, però encara podem experimentar unlimited sofriment dins infern damunt terra.
Per què pressa per fer-o que maneira? Això não és l'Amèrica vaig lluitar per em l'exèrcit.

2.1.4 L'Internet i Hope
Per tot els qui senten o poder de mau em o món i constantment està sentint notícia negativa i
témer rês mai canvi, hi tem esperança, se mirem em llocs inesperats. Costuras-lhes estan
canviant molt més ràpid i em uma molta escala més grande que nosaltres s'adonen de. Estem
afegint 5 bilions d'usuaris nous à Internet em o pròxim pocs anys. L'Internet està creixent deu
temps meça-a sigui quan Finestres vai dominar ordinadors. Microsoft vai guanyar lhes guerres de
PC i, em aquell temps, qui hi hauria endevinat que Apple ara tindria més els usuaris que
Microsoft fa.
Fins i tot els dispositius dels fabricants de qualitat més alts d'ordinadors, Apple vêem um
dispositiu d'informàtica molt més potent que vam tenir fa 20 anys a 1/4 o preu. Ara pots
aconseguir um ordinador bàsic per recerca per 5$ (o PI de Gerd). Quan era nou a ordinadors,
aconseguia um dispositiu petit que podria contenir a bíblia sencera damunt l'i ara pensem que
som pobre a només tenir 16 GB d'espacial em els models més barats (quins podem fàcilment
controle per damunt mil llibres, i moltes vegades més se eren de fet optimitzat plenament).
Vam utilitzar per haver de posar discos als nostres ordinadors, aspecte através de centenars de
manuals de pàgines molt de temps, ou comprar programari car a per transferir costuras enrere i
endavant entre dispositius, només fa 10 anys. Ara assenyalem i o clique i nosaltres podem moure
costuras de 5 ou 6 tipus diferents de dispositius instantàniament. Ara puc fer uma pàgina site
sencera amb únic 2 programes que només costat potser 50$ com a màxim, vai combinar. Vaig
utilitzar per haver de paga 150$ dels negocis petits per gràfics programa per fer pàgines site.
Tindria 10 ou més aplicacions vaig necessitar fer uma pàgina site bona, i moltes persones vão
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pagar diversos dòlars de miler per lhes marques d'cria dominant.
Quan vaig comprar llibres abans que aproximadament 2011, visc i viscut llavors em um
relativament moderadament sized ciutat amb universitats múltiplos, fins i tot uma universitat
important, i lhes nostres botigues de llibre eren bé stocked per persones que eren bé educat em
religions i història mundial, però ara puc aconseguir llibres sobre um 100 període d'any de temps
durant lhes Edats de Mig amb 500 pàgines ou més per menys de 40$. Quan era em universitari i
l'exèrcit, podria aconseguir 10 cançons per aproximadament 20$ i ara podem aconseguir accés a
milions de cançons de franc, legalment.
Se et realment llibertat de valor do discurs i lhes persones que són capaç d'agüentar o govern dins
controle, aspecte ao futur de l'Internet. Ara tenim um llengua mundial comuna i fins i tot em
repressive a governs els agrada em l'Orient Mitjà i Xina senten uma necessitat de permetre això
relativament canvi obert d'cries amb ciutadans de gairebé cada cultura, grup lingüístic, i país em
a terra.
Veiem molts usos dolents de l'Internet diàriament com persones addicted a informació em lhes
seves diverses formes, de jocs mòbils a porn a treball em xarxa social. Però não veiem que ara
pots agafar cursos universitaris de franc ou tenir accés d'instant a milions de llibres i um
completament enciclopèdia lliure i sempre actualitzada. Lhes persones podem ara negocis d'inici
que utilitzen serveis lliures únics. Uma classe mitjana nen americà ou potser algú més em o món
ara de fet chá l'habilitat de criar alguma coisa amb els recursos els emperadors únics vão tenir
uns anys de centena do parell abans que.
Pensa aproximadament com explicaries l'Internet a algú durant II de Guerra da Paraula. creuen
que vai ser fet per persones només 70 anys més tard? Pensa aproximadament com o món modern
tem estat creat per bàsicament dues tecnologies: electricitat i oli. Quin se vam explodir alguns
altres. Parlem aproximadament com estem fent menys diners antigament i persones que pobres
dins Amèrica està aconseguint més pobra, però comparar o que eines um homeless a pessoa chá
accés a avui, què à pessoa mitjana dins Europa vai tenir uns anys de centena do parell fa.
A revolució industrial vida feta molt desgraciat per a pessoa mitjana, però ara a majoria de
fabricació és automatitzada i a majoria de persones viu i feina dins l'ar vai condicionar oficines i
pot aconseguir a l'escritório sense havent de caminhar em absolut. A majoria de nosaltres podem
llegir i escriure, o qual não vai ser possible uns anys de centena do parell fa. Tenim tants diners
que paguem per exercitar em algun lloc i não fins i tot aparèixer. Prova explicar allò a algú fins i
tot fa 50 anys. Aconseguim notícia d'instant d'a qualsevol lloc em o món ou informació em
qualsevol tema i ell costa bàsicament rês. Não hi tem cap desculpa anymore a não ser educat.
Hi tem només um holding de problema real dóna suport a l'Internet: seguretat. Se podem
solucionar aquest um problema veurem fins i tot canvis positius més grans em o pròxim 10 anys,
arran de l'Internet sol.
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2.1.5 Unitat i Propòsit
A vida sempre tem estat difícil, però avui a majoria són sense esperança. Sense esperança pel
futur, lhes persones comencen per qüestionar tot i creure rês. Els filòsofs criden aquest correu de
període-modernisme, o qual significa que hem mogut passat a situació de modernisme, però não
a mentalitat. Hope vê de fé que o futur serà més ben.
Em o món modern, vam tenir unitat i esperança, però sigui um fals um i vam criar nacions de
monstre i vai començar o procés que dirigeix à nostra situació present. Bàsicament, vam utilitzar
tot amunt tão ràpid que não vai tenir temps per créixer enrere. Està descoratjant per costuras per
aconseguir um poc pitjor cada any. Això és alguma coisa que és difícil d'acceptar deixat sol
inspirant.
Um mig do nostre país és temorós recrearem els problemes de modernisme se trobem unitat,
mentre l'altre mig totalment refusa qualsevol base per unitat de propòsit. Nosaltres tant fé de
necessitat: um necessitats mitges per trobar fé, mentre lhes altres necessitats mitges de començar
que o viuen. Ambdues necessitat de costats per aprendre per ser amável i acceptar que sempre
serem diferents, mentre encara aguantant ràpid a lhes nostres cries escollides pròpies.
Necessitem trobar costuras em comú, per treballar cap a, però respecte quiet que podem tenir
uma diferència d'opinions. Não necessitem a tots pensen igual, però necessitem per trobar algun
commonalities per construir damunt. Nosaltres tots dois reclamem per ser moralment superior a
altres, així que deixa troba alguns aspectes de moralitat hem em comú.
Què necessitem per començar és bondat i honradesa. Se podem não que, llavors potser
necessitem separar maneres. Ambdós camins conservadors i liberals per ells m'espanta. Potser de
fet podem aprendre de cada altre. Tot de nosaltres Déu de necessitat, per trobar um propòsit
productiu i positiu. Uma maneira fàcil de trobar a unitat és per trobar uma maneira de dividir-nos
i criar um relativament dèbil "altre" que esdevé o focus dels nostres problemes.
Sense moralitat, som bàsicament llot em uma pell prima. Som tão concernits amb bellesa i força,
que fallem per adonar-se de, que ens podem millorar i o nostre món, sense progrés material. O
món físic chá els seus límits i nosaltres els têm assolit. Hi tem não "més llunes" per anar a ou
Hitler per lluitar. Não hi tem cap curs obvi per nosaltres. Som alhora de canvi grande i hi tem
molts igualment els camins bons disponíveis.
Ara tenim l'oportunitat rara de començar fresca. A nostra societat necessita uma cultura i
nosaltres podem fer o nostre propi ou criar um d'altres cultures. Això significa art, literatura,
filosofia, música, etc, però necessitem fer aquest understandable a l'analfabet. Quin és realment
trist sobre o nostre não-a cultura és allò és tot vai basear damunt guanyant diners.
Quan escriptors i artistes grans antigament creats o seu art ou escriptura, não vai ser tot fet només
per guanyar diners. Persones també quantitats grans gastades de riquesa damunt creant costuras
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per Déu ou els déus com catedrals i temperes. Només com qualsevol pessoa que està
experimentant depressió i manca de direcció em lhes seves vides personals, és sovint primeiro
recomanat a voluntari per ajudar altres.
O voluntariat sembla dèbil i ineficaç a aquell pensament em o mindset da nostra cultura atual.
Més grande não és més ben. Més amável és més ben. Hem derrotat o mau sense i necessitem
agafar em o repte més grande de derrotar o mau dins. A nostra societat tem destruït totes lhes
nostres ameaces externes, així que nosaltres ara necessitat de destruir o nostre egoisme propi.
Uma maneira per fer aquest és per criar ameaces externes, però això llavors ens permetria a não
veritablement lliurat nosaltres do mau em els nostres cors.
Necessitem veure o món espiritual não com a món paral·lel ao nostre, però a realitat primària
més grande som tot de vida dins. Necessitem prioritzar moralitat per damunt riquesa i poder. Não
tindrem èxit, com a nasceu, se não som amáveis com individus. Se nosaltres persecute a minoria,
cria ameaces externes, ou persecute a majoria, podem semblar a nosaltres per ser unit, però não
tractant altres bé és uma debilitat, não uma força.
L'amenaça encara més seriosa ao nostre país i especialment l'Internet és que tot i que tenim accés
a més informació que mai abans, tenim menys confiança em a seva precisió llavors mai abans.
Ningú vol estudar per aprendre a veritat. Som més concernits amb trobar suport per lhes nostres
creences. Ningú é preocupa o que a veritat és: només é volen convèncer i altres que lhes seves
creences actuals són a veritat.
Ningú creu qualsevol, anymore. Podem não fins i tot ser segur que uma pessoa és, però ao
mateix temps o govern sap tot aproximadament tothom. Seguretat d'ordinador não séria
necessària, se érem tots sincer. Em realitat, não podem aconseguir tothom per lembrar em aquest.
Allò és per què nosaltres necessita concentrar em suplent através do món espiritual, per pregar o
déu és serà fet. Això crearà qualssevol canvis necessaris, per fixar o mundial que rês més séria
capaç de canviar. I mentre entenem costuras espirituals através de fé, mai veurem prova d'aquest
i algú famós reclamarà responsabilitat per ell.
Senzillament dit, necessitem Déu; não ens necessita. Això significa Déu directament, não algú
reclamant per representar-li ou Els seus interessos. Em altres paraules, cap pessoa ou altre
esperit.

2.2 O meu Lloc dins Societat
2.2.1 Introducció de Xarxa da pàgina site
Exactament igual però completament diferent. Lleugerament pitjor, però moltes vegades més
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ben.
Per aquelles costuras sabem és cert, però vam pensar era impossible de posar a paraules. Sempre
ser amável i treballar dur. Aprèn tant com sigui possible i ser creatiu dins solucionant problemes.
Per damunt tot, dins fent decisions importants i moralment significatives, pensa terme llarg. O
millor et pot fer dins a vida és seguir o vostre conscience.
Damunt Certesa dins Vida
Sóc segur aproximadament tot tothom més não entén, però sóc confós aproximadament tot
tothom més és segur de. Tot t'tem vist i sentit és malament. Què vam ser ensenyats era cert em
escolar és irrellevant. Costuras-lhes pensem és realment important és molt sense importància i
costuras-lhes que pensem não és molt important és o més important de tot.
Aproximadament Em
Sóc um soldat anterior (exèrcit) i tem estat vivint independentment amb Schizophrenia per per
damunt 15 anys. Visc dins Eugene, Oregon (Estats Units) tenho gastat molt d'aquest temps que
escriu um número de llibres em diversos não-temes de ficció vão basear em lhes meves
experiències, què tenho llegit, i lhes cries tenho tingut sobre o dura (gairebé) 20 anys.
També tenho dissenyat aquest Benjamin-pàgines site de Newton de zero, amb tot o meu codi
propi i gràfics i els vai actualitzar diàriament per aquell temps sencer, també. Jo codi directament
a CSS em um editor de text i evitar qualsevol coisa que alenteix o lloc avall ou causa problemes
de seguretat innecessària.
Vol Pensar Critically?
Sóc um cínic cristià i pessimist dins que crec dins tot em a Bíblia, però rês més exceptua a llei de
Murphy (qualsevol coisa que pot anar voluntat incorreta). Considero aquest positiu, perquè quan
qualsevol coisa vai bé em qualsevol aspecte do meu laborable amb altres persones que fã lhes
seves feines, sóc agradablement vai sorprendre.
Explorar a meva pàgina site i aprendre per pensar critically aproximadament tot (història, religió,
psicologia, ethics, disseny, tecnologia, i supervivència de desastre). Ser segur per ser crític de tot
et llegit, incloent lhes meves cries.
Més enllà Raó i Fets
Quan fent decisions, expandir o vostre worldview i utilitzar o vostre cor i ànima, així com o
vostre intel·lecte. Pensa critically, però não et limita a només o racional i l'empíric. Ús tots els
altres mètodes de descoberta, que vê dels sistemes de creença mundials importants.
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Decidir què és cert basat damunt: o vostre conscience (mentre determinat per a vostra fé,
scripture, tradició, prophecy, paradox, intuïció, història, i sentiments) què tens experimentat (em
a vostra relació amb Déu per adoració, ritual, oració, mystical experiència, visions, i diví guarintse), i a pràctica da vostra fé (em a maneira expresses a vostra lleialtat i respecte per Déu per um
codi de conduir/ethics, fasting, vivint uma vida de pobresa, agafant jura de silenci i/ou chastity).
Això et dirigirà per perguntar qüestions més dures i fer decisions més difícils, amb a vostra
comprensió ara més grande de realitat, però també porti propòsit i pau més grande à vostra vida.
A filosofia vai Inspirar Solucions a Problemes Mundials
Algunes persones treballen massa dures i necessitat de descansar, mentre altres són ganduls i
necessitat de treballar més dura. Com determines quin problema és o vostre? És normalment o
contrari de quin penses. Perguntar persones que et sabem bé, i ser preparat per uma resposta de
surpresa.
O següent és exemples, de lhes classes de costuras pràctiques pots fer, per reduir patint em o
món, em costuras tens controle per damunt.
Econòmicament vai Basear
Marca Decisions Ètiques em els Productes Comprem
Troba Maneira Criativa per Reduir Lhes nostres Despeses
Aconseguir Subministraments i Entrenant per Sobreviure Desastres
Promou Ús d'Internet per Facultar Individus
Dóna Fora Contingut Lliure per Doar suport Alternar Opinions
Socialment vai Basear
Xarxa per Expandir Els nostres Cercles d'Influència
Relacions de forma amb Els nostres Veïns
Anima Altres
Positiu d'estada i Augmentar Lhes nostres Influències Positives
Evita Suposicions d'Cria dominant
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Spiritually Basat
Pregar per Will de Ser do déu Fet
Millorar a vida d'um Animal Específic
Augment A nostra Comprensió do Món
Aixecar Els nostres Nens per Ser Ciutadans Bons
Agafa Temps per Relaxar
Influències filosòfiques
Bíblic
Apòstol Paul
Apòstol John
Profeta Jeremiah
Profeta Nehemiah
Profeta Elijah
King Solomon
King David
Xinès
Chung Tzu
Hsun Tzu
Bodhidharma
Dogen
Têm Shan
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Li Po
Teu Fu
Altre asiàtic i africà
A o-Ghazzali
Hafiz
Kabir
Kebra Nagast
Arquebisbe Desmund Tutu
Existencial
Kierkegaard
Camus
Viktor Frankl
Tolstoy
Dostoevsky
Nietzsche
Renaixement i Enlightenment
Meister Eckhart
Erasmus
Montaigne
Berkeley
Locke
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Spinoza
Introducció geral
Confós sobre o món avui? Voler um senzill, directe, i explicació clara? Llegit els meus llibres. A
meva escriptura és agrada a poesia coneix enciclopèdia. Trobaràs rês així em línia ou dins
empremta. Tot d'aquesta escriptura és disponível a cap cost. Tinc um steady ingrés i molt temps,
així com uma perspectiva incomum. Aquesta xarxa de pàgina site i aquests llibres són a meva
maneira de provar per fer o món um lloc millor.
Hi tem molt altre (não-ficció) costuras escric sobre, també, com quin és agrada tenir
Schizophrenia, secrets ao meu disseny de pàgina site, i um completament punt de vista polític i
religiós diferent. O meu punt de vista és parcialment basat em a meva experiència enlisted em o
militar i més tard vivint amb Schizophrenia per per damunt 15 anys. És també fortament influït
per lhes meves dècades molt de temps (i continuant) estudi de religions mundials i història
mundial (després d'història antiga i abans de temps moderns).
Segueixo lhes meves teories amb consell pràctic i fer quin recomano que altres fã. Pots fer o món
um lloc millor. Només recordar per pensar per teu (això és quina filosofia d'estudar hauria
d'ensenyar teu). Aprendre de lhes meves escriptures i experiència, però vingut a lhes vostres
conclusions pròpies. Probablement puc malament damunt moltes costuras, mentre és fins i tot els
pensadors més grans, pertot arreu història. Escric què crec, però necessites fer lhes vostres
eleccions pròpies, vai basear pel teu compte experiència i a vostra comprensió pròpia de tua i o
món.
Ensenyo o contrari exacte da filosofia medieval de Thomas Aquinas. Em comptes d'entendre
Déu, als límits de raó i llavors utilitzant fé, per assolir més enllà que, crec que a fé és o mitjà
primari amb quin hauríem d'entendre Déu i l'ús de raó, per explicar a Bíblia i Déu, és um
secundari i subordinar persecució. És perillós, per basear a vostra fé damunt raó, perquè algú
llavors podria canviar a vostra ment, només perquè són més ben a argumentar.
Um de lhes persones de costuras sovint assumeixen és que els arguments són tots vai basear
damunt raó, i per entendre com explico costuras, és important d'entendre que não estic provant
per ser racional. Não crec que canviaràs lhes vostres vestes, fins i tot se era capaç de formar um
argument raonable superior per ell. A base per a meva fé não és racional tampoc. Se penses
perseguir veritat sense utilitzar a raó és bestiesa, llavors probablement não estaràs d'acord amb
què haig de dir. Sim, de fet crec allò i sim veig algun humor em aquell també.
Per què sóc jo tão Crític de l'Església i Cristians?
Não pots canviar lhes ments d'altres persones, però pots canviar a vostra ment pròpia. Podem
defensar a nostra teologia i rebutjar unbelievers tão sent intel·lectualment gandul i/ou dins
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rebel·envolveu na contramão Déu, i probablement ser enterament correcte. Costuras-lhes és se
escollim fer qualsevol coisa necessari, per portar aproximadament fé em Christ, podem reexaminar lhes nostres interpretacions culturals de Scripture i a seva aplicació a lhes nostres vides
i societat.
Não només pot fem Cristianisme més apel·lant, als qui estan buscant Déu, però ao mateix temps
necessita não compromise qualsevol teologia de nucli, vai relacionar a salvació, per tal de fer tão.
Se canviem a maneira ens apropem política i societat, sense canviar lhes nostres creences de
nucli, és això não um èxit em evangelism?
A societat ara està passant per uma revolució de tecnologia important que és tão profund i lluny
assolint com a revolució agrícola era. A cada institució i a indústria chá, és ara, ou serà
transformat a uma forma diferent, se fins i tot sobreviu. L'Església sobreviurà i thrive, però ajudi
créixer l'Església, se podem trobar costuras que podem canviar, mentre encara aguantant à nostra
fé Bíblica.
A Bíblia és sens dubte não malament i a nostra teologia tem estat conservada, a cost grande em
lhes divisions importants de l'església, però llauna de persones i és sovint malament. Hi tem
també moltes maneres d'implementar teologia i expressar a nostra fé i quan tenim tals canvis
culturals i tecnològics importants, és apropiat d'ajustar a costuras els agrada a litúrgia i polític
stances.
Què hem avui feines per moltes persones i nosaltres hauran de lluitar molt durs, per potser només
um augment petit em números, però não és a salvació de qualsevol valor de pessoa que canvia
com pensem aproximadament aspectes não crítics de teologia i a Bíblia?
Lhes moltes costuras que semblen tão estrany a persones de dia modern sobre a societat em a
Bíblia és gairebé tot culturally vai adaptar expressions da mateixa teologia que aguantem avui.
Sent culturally pertinent era important prou per Déu per construir o sencer Vell Testament ao
voltant do Mig antic maneres Orientals de pensar i convencions socials, així que encara hagi de
ser igualment important avui.
Descripció de pàgina site
Faith não és aproximadament comprensió; és sobre uma elecció. Mai plenament entens Déu,
perquè és infinit. Não som preguntats a plenament entendre Déu per creure. A decisió per creure
per definició tem de ser dins absència de plenament comprensió.
Se proves a plenament entendre Déu abans que esculls creure, não només teu mai marca que
decisió, però també mai proporciones prova "completa" per a vostra creença. Però fem més
decisions sense o coneixement ple que explica tot sobre a situació ou tema. És perfectament
natural a não entendre i que és quina fé és aproximadament.
21 de 137

Complete Introductions Collection 2
Sobre a Creu Especial a dalt
Aquesta creu vê de l'antic iranià i iraquià (Imperi persa) Església baseada de l'Est començat em
Antiguitat Tardana. Aquesta església podria tenir vai tenir membres que eren do perdut 10 tribos
d'Israel. L'església era de fet basat fora de Seleucia em o Tigris, o qual és entre Babilim antic i
Bagdá/modern medieval, i era o capitol de l'Imperi persa, em aquell temps.
L'església vai enviar missionaries i esglésies petites establertes, comunitats quinta-feira properes,
em Xina i Índia antiga, perquè não vão ser legalment permès a evangelize (també vão tenir altres
restriccions legals com um impost grande i ells automàticament perdrien qualsevol argument
legal) dins de l'Imperi persa, uma vegada que o país vai ser agafat per damunt pels Àrabs.
Aquestes persones eren o lingüístic, ètnic, i o grup religiós descendit dels assiris antics - a cultura
dominant de l'Orient Mitjà antic. Ells, juntament amb a majoria de persones dins Orient Mitjà,
convertit a Cristianisme aproximadament 500 anys abans dels Àrabs vão sortir de quin és ara
sabut mentre Aràbia Saudita. Els assiris Occidentals fora d'Antioch i o Coptic els cristians
d'Egipte eren tão persecuted per quin és ara cridat l'Església ortodoxa Oriental fora de
Constantinople (ara Istanbul) quin era llavors controlat per l'Imperi bizantí, que vão ajudar els
Àrabs agafen sobre l'Orient Mitjà.
Roma mai vai ser significada per ser o centre de l'Església. Hi hi havia 5 esglésies iguals
originals que vão ser instal·lades per tot ciutats importants em l'Imperi Romà i um afegit per
l'Imperi persa, més tard. Els assumptes importants per tot l'església sencera vão ser significats
per ser resolt per lhes conferències que consisteixen de totes lhes esglésies. Els primers centres
per lhes Esglésies eren: Alexandria, Egipte, pel Coptic i totes lhes esglésies africanes; Antioch,
Turquia, per l'oest d'Orient Mitjà d'Iraq, per quin és ara cridat l'Església ortodoxa siriana;
Constantinople (modern Istanbul), per quin és ara els Balcans (Europa Oriental Do sud), per quin
era més tard cridat l'Església ortodoxa Oriental; Roma, Itàlia per Europa Ocidental, que era més
tard cridat l'Església catòlica Romana; i Jerusalem era um centre d'església simbòlic.
O cànon de l'església vai ser decidit a uma conferència, però els llibres da bíblia actualment
tenim era ja dins ús i és molt similar, através de totes aquestes esglésies antigues, fins i tot os não
dins àquela conferència, com l'Església persa. O Gnostic "gospels" vai ser escrit uns quants
segles més tard damunt i não és compatível, amb qualsevol o Vell ou Nou Testament, i era um
intent, per fer o cristianisme pagà, després que sigui ja vai establir. L'Església de l'Est
expressament promogut um suposat heresy, per tal de fer um trencament net, amb lhes esglésies
de l'Imperi Romà, por causa de persecució intensa, uma vegada que l'Imperi Romà Cristianisme
legalitzat.
És molt significatiu per aquesta església, que Alexander the Great vai agafar per damunt Pèrsia,
ao temps vai fer. Això era perquè sigui uma tradició dins de l'Orient Mitjà (em aquell temps) a
não permetre qualsevol per converter a qualsevol religió altre que o nacional um, o qual dins
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Pèrsia, ao temps, era Zoroastrianism. Però perquè l'Imperi, que vai tenir èxit l'imperi d'Alexander
the Great dins Pèrsia, era uma dinastia grega estrangera, o govern não vai interferir amb religió,
dins do seu Imperi. Això vai permetre persones dins de l'Imperi persa, a legalment converter a
Cristianisme, dins Iraq i Iran, fins à invasió àrab de l'Imperi persa.
Não molt tem estat dit sobre aquest, perquè 2/3s de lhes persones d'assiri, qui vai sobreviure
persecució intensa, per centenars d'anys, era massacred, entre Guerra Mundial 1 i Guerra
Mundial 2. Restes-lhes de l'Església de l'Est, l'Església ortodoxa siriana, i Coptic l'església
ortodoxa és ara oficialment part do catòlic i Església ortodoxa Oriental esglésies orientals, però
retenir lhes seves litúrgies pròpies.

2.2.2 A fotografia grande és um Self Retrat
Fons
Què malaltia mental, l'exèrcit, apologetics, història asiàtica, sentit comú, moralitat tradicional,
tech sociologia de persones, tècniques de disseny i codi, i supervivència de desastre tem em
comú? A meva escriptura combina filosofia antiga, història medieval, i tecnologia
contemporània per um timeless vista nova do món.
â€œSe votant fet qualsevol diferència não ens deixarien ell.â€ â€• Marca Twain. Però hi tem
uma altra solució ningú encara tem provat. Lhes persones não o podem veure, així que não
pensen existeix, però hi tem uma solució real, não obstant això. Se o govern não és grande prou
per protegir-nos de negocis ou lhes mateixes persones que correm o govern tão els qui correm
negocis, buscar um poder més grande.
Això és quin passa quan veus o món d'um Asiàtic, espiritual, i punt de vista històric, i tentar
explicar o món, amb cries predating 1800. Quin passat entre 300 i 1800 ANUNCI és o clau a
entendre a maneira o món realment feines. A meva escriptura i a pàgina site et mostrassem com
per afetar canvi real sense poder, posició, ou diners i mentre não arriscant a vostra salut ou
seguretat, seguint totes lhes lleis, i não dibuixant qualsevol atenció a tua.
Tenim els diners mundials millors podem comprar, tot i així som em forma pitjor llavors mai
abans, i és provat que gairebé tot d'aquest desordre és directament causat per persones. Potser
hauríem de provar fé em Christ (não l'Església ou dirigents cristians), per uma vegada. O Déu de
criador és certament não corrompre i sempre sabria lhes solucions perfectes.
Um de lhes raons importants per què a meva escriptura apareix tão similar i não obstant això tão
diferent d'altres Cristians és que o meu estudi i l'escriptura és basat principalment damunt
filosofia, não teologia. Hi tem um subtil, però significativament maneira diferent d'apropar-se i
solucionant problemes dins filosofia, llavors hi tem dins teologia.
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És uma aproximació fonamentalment diferent, perquè não estem utilitzant Déu per doar suport
els nostres objectius, estem preguntant Déu per fer A seva voluntat. Necessitem Déu. Não ens
necessita. Não som a solució: som o problema. O déu és a solució.
Não sabem què és més; o déu fa. Som l'enemic; o déu és a nostra salvació. Não és responsável
pel nostre sofriment; som. Não ens vol castigar. Vol liberate ens de nosaltres i ou eleccions
dolentes. Não desitja controle per damunt ens; ja controla tot.
O Self Retrat
A meva aproximació dins fent o món més ben és espiritual. Dins canviant o món, podríem buscar
per trobar alguma coisa més grande que govern ou empresarial ou alguma coisa més l'ésser humà
dirigit, fins i tot l'Església. Se decidim utilitzar" Déu, podríem decidir que volem pregar a
leverage Déu, però busco per Déu a leverage em.
A maneira a amb èxit lluitar a batalha, per millorar o món, és a não comprometre dins lluitant-o.
Quan volem trobar uma maneira de fer alguma coisa, desenvolupem objectius i um pla, wheres
em aquesta situació, a solució real als nostres problemes és a não trobar lhes nostres solucions
pròpies ou els nostres plans propis, però ens entregar ao pla do déu i A seva direcció.
Ens podem guarir o mundial i mai solucionar els problemes subjacents, però Christ alguma coisa
més grande que guarir-se: perdoa pecat. A batalha està sent perduda, perquè intentem per lluitar
ell pel nostre mitjà. Em comptes d'això, deixa pergunta Déu per utilitzar-nos i solucionar els
problemes per nosaltres.
Aquesta batalha és pessoal, perquè l'enemic não és extern: som l'enemic. Mai trobarem uma
solució, perquè som a font dels problemes. Se volem amb èxit solucionar els nostres problemes
personals propis i fer lhes nostres vides més ben, necessitem aprendre de Déu. Necessitem deixar
o déu canvia a maneira pensem i lhes nostres prioritats, així que, d'aquesta maneira, afectem o
món més grande.
O canvi més grande podem fer és l'únic um realment podem afetar. Não podem canviar qualsevol
més mina, però podem canviar o nostre. Així que, dins pregant per a voluntat de passar do déu,
enfoquem não em o món, però em lhes nostres vides pròpies.
A part duro d'aquest està escollint a voluntat do déu, més que o nostre propi, però com pot
argumentes amb o déu sent dins controle? Ens vai fer i és més ben (més generós, vai patir per
nosaltres, més merciful) que qualsevol coisa podríem esperar que sigui. Certament tem anat a
ratpenat per nosaltres i o vai fer mort senzill, per viure per sempre, sense patir, després que
morim. I totes costuras-lhes dolentes sobre o món podem ser fàcilment traçat a lhes nostres
costuras de córrer a nostra maneira pròpia.
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A Fotografia Grande
A coisa important aproximadament o cristianisme és per adonar-se d'aquell Déu i l'església em o
vostre neighborhood não és a mateixa coisa. L'Església i a teologia són fal·libles i pot ser injuriós
i ineficaç. O déu i a Bíblia não són. A vostra lleialtat hauria de ser a i a vostra direcció hauria de
vir de Déu i a Bíblia, não els vostres amics cristians ou dirigents. Não col·louca qualsevol
institució humana, a lloc de Déu ou a Bíblia.
O punt do cristianisme não és per entendre Déu ou per desenvolupar teologia bona. O
cristianisme és sobre l'adoració d'i obediència a Déu. A maneira primària entenem o déu és
através de fé, não raonar. O déu és enterament racional, però és infinit, de maneira que não
podem entendre Déu rationally. Faith sempre implicarà misteri, por causa de lhes nostres
limitacions humanes.
A base per a nostra relació amb o déu não és um d'iguals. O déu ens vai doar tant, però pergunta
tão poc de nosaltres. Vai sacrificar tot per nosaltres i tot és acceptar A seva solució. A nostra
resposta legítima única és um d'humilitat i meravella de com o déu grande és. O menys podem
fer és ser lleial a Ell, per obeir Lhes seves regles per de vida. I a raó única per què vai fer
aquestes regles era per nosaltres.
O pecat não és o nostre enemic, perquè fa mau Déu; o pecat és o nostre enemic, perquè és ens fa
mau. O déu não ens vol controlar: vol liberate ens. Allò és per què nosaltres tem de pregar per A
seva intervenció, mentre faci més, però només se veritablement Li volem a. Tot i que o món és
fonamentalment espiritual, o déu tem escollit deixar lhes persones determinem o seu destí propi.
Pots provar a vostra maneira pròpia i patir i només adonar-se da raó per què o déu vai fer lhes
regles vai fer ao vostre deathbed, ou pots aprendre de llegir i altre és consell. Mentre estic
intentant evitar dor innecessari tant com sigui possible, tentativa aprendre de llibres, més que
experiència. L'aprenentatge d'experiència és més dolorós que sóc disposat d'acceptar.
Algunes persones experimentem més dor i tenir vides més dures que altres i ell não és justs. A
font do nostre sofriment i que da naturalesa és o resultat d'eleccions immorals per persones, però
persones de mau não sempre pateixen per lhes seves accions i lhes persones bones sovint
pateixen, mentre o resultat de lhes accions immorals comeses per altres.
Això não significa que és Déu responsabilitat de fixar això, mentre não és a causa. Aquest
assumpte tem de problema ens prou per motivar-nos per reduir o sofriment innecessari d'altres,
com animals i l'entorn. També ens hagi de doar alguma coisa a aspecte envia a, mentre creients
em o Déu cristià mai patirà um altre cop, després que morem.
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2.2.3 Lloc millor
A majoria de seguidor de diversos sistemes de creença, que volen fer o món um lloc millor, não
pot lembrar damunt gairebé qualsevol coisa. Però não necessitem a. Se segueixes o vostre cor i
lhes vostres condemnes i veritablement creure que estàs servint Déu em quin estàs fent, què més
pot o déu ou qualsevol més perguntem de teu. Tot podem fer és fora de millor. I tot podem
creure és o que sentit de marques a nosaltres i seguir o nostre consciences. I teu não mai
necessitat de decidir segur què creus, fins que ets em o vostre llit de mort.
Tot els creients certs creuen dins alguma coisa més grande que ells i sovint més d'uma coisa. És
sovint cregut que a maneira de converter algú, à nostra posició, és per comprometre em um
argument suau i respectuós, però això sovint acaba bastant de forma diferent, que o pensem
haver de. Quan és l'último vegada algú parlat a teu aproximadament a religió ou a política i tua
recorden um temps quan vais canviar a vostra opinió, només por causa do seu argument? A
majoria de persones canvien lhes seves vestes a causa d'um ou tots dois d'aquestes costuras:
experiències de vida i repetició.
Mai pots tenir o poder de canviar algú importa que não els vol a, però pots escollir canviar o
vostre recordar i a maneira tractes altres. D'um punt de vista religiós ou ètic, l'és més important
de ser amável i pacient que per ser potent i ric? Um argument pot costumar persuadir algú per fer
alguma coisa com um anunci quan és repetit temps múltiplos, però um altre ús d'um argument és
per doar suport què algú ja creu (això és utilitzat em publicitari, també.
Mentre saps sóc molt jaded i cynical aproximadament més costuras. Um de costuras-lhes que em
trastorna és o barrejant junt de propòsits: caritat de plus empresarial, política de plus da religió, i
não-benefici ou govern de plus empresarial. Crec que pots não 2 costuras oposades alhora. O
negoci és allà per guanyar diners, não-els beneficis són o seu per ajudar altres, i els governs
haurien de fer costuras diferents, depenent à vostra política.
Uma altra coisa que em molesta és quan algú reclama per ser objectiu. A majoria dels temps
corro a algun escriptor que fa um tracte grande fora de ser objectiu, generalment són o menys
objectiu de tot. Penso que és uma equivocació per provar per complaure tothom tot o temps i ell
não és dolents de tenir uma opinió, fins i tot uma opinió incorreta.
Penso quan diem que alguma coisa hauria de ser uma maneira segura, não hauríem de sentir
avergonyits de lhes nostres opinions. Podríem canviar lhes nostres opinions sobre um període do
temps i nosaltres podem trobar altres que comparteixen lhes nostres opinions, però a majoria de
costuras dins vida não haver-hi només um resposta correta i tenint a resposta correta não sempre
soluciona els nostres problemes.
Déu d'adoració de lhes persones dins moltes maneres, fins i tot dins uma religió. L'adoració pot
ser uma de sagrament/ritual, educació i bolsa, lideratge i administració, ou um de servei a altres,
ou molts altres costuras. L'Hindu els camins de ioga són diferents per persones d'etapes i
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personalitats diferents dins vida. Els cristians tenen um conjunt molt específic de regals
espirituals que o Déu cristià dóna els seus seguidors miraculosament i pot ser molt diferent de
genètic ou vai aprendre habilitats.
Però o punt d'adoració dins a religió és totes dues d'intenció i de focus. O focus és damunt Déu i
a intenció és o nostre amor de Déu. L'adoració és o component clau da religió i a doutrina és allà
per ajudar guiar-no-la creences més cabent de scripture/tradició i de conscience. A doutrina és
essencial però ens pugui distreure de costuras-lhes principals de religió i moltes divisions segons
sentit de marca da doutrina i val a pena però tots ells tenen um cost dins unitat i dins reputació.
Tenho parlat aproximadament com els finals não justifiquem o mitjà. És grande que tens intenció
bona em quin vols fer per canviar o món, però de l'objecte do vostre intension provável és més
concernit aproximadament com teu alguma coisa que què signifiques per fer. Um de costuraslhes que emfasitza com som sers físics més ben que qualsevol coisa més és dor i/ou por. A por i
a dor em distreuen da meva adoració i confiança de Déu i a meva esperança per deliverance de
qualsevol costure que em podria fer mau em o futur.
Encara não sê com per contestar a situació que contínua vir amunt entre religions i entre sectes
dins d'aquelles religions. A situació és que persones diferents sovint creixent amunt em
circumstàncies diferents i amb lhes experiències diferents vingudes a conclusions diferents
aproximadament religió mentre tots ells creuen que hi tem um camí a Déu. Penso que ens hem
d'adonar de tots dois aquell dret de ser não soluciona els nostres problemes ou qualsevol més és,
també crec que és ok i quiet fidel a Déu per canviar lhes nostres ments ou permetre um grau
segur de desacord, dins d'uma tradició particular.
O déu és tot potent i perfectament bo però quiet merciful i perdonant. O seu intent és per gastar
temps amb nosaltres i intervir dins de lhes nostres vides, per fer-nos persones millors. Mai vam
ser dissenyats per viure sense Déu. Podem não fins i tot respirador sense Déu. I o déu
evidentment não és temorós de deixar costuras ser complicat i tractar costuras que ens doem
incertesa i trencaclosques els nostres intel·lectes.
Com sabem se anem a Heaven? Sê què crec. Altres persones discreparan amb meu, però não
sento uma necessitat de justificar ou explicar-o a algú més satisfacció. Penso hi tem algunes
costuras que són molt clar aproximadament Déu i religió i a majoria altres costuras són clares
mentre fang. Quin és costuras-lhes òbvies. Penso que són prou obvi que trobaràs a resposta se ets
sincer i veritablement buscar Déu i és disposat de creure-li, não em.
Deixa feina junt de fer o món um lloc millor i classe de Déu deixat fora dels detalls i determinar
què per canviar i quin não a, segons A seva voluntat, não hores. Hi tem tão moltes maneres de
servir Déu mentre hi tem, era, ou serà persones dins existència. O déu és em els detalls.
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2.2.4 Per què Explico i Argumentar Lhes meves Cries
Quan entrenava em l'Exèrcit, hi havia escrit alguns poemes a algú que era encara em o meu
institut anterior, qui encara sentia alguma coisa per. Alguns d'els altres membres do meu platoon
llegit els i alguns d'ells vão ser casats. Um dels soldats casats em vai perguntar se pugui doar um
dels meus poemes à seva muller, perquè não vai ser tão especialitzat a escriure, i o poema era
capaç de dir què pugui não. Vaig acabar amunt escrivint-li um poema, només per a seva muller,
però probablement não vai ser tão bo, mentre não vaig ser inspirat, da mateixa maneira.
Moltes persones ara identifiquem amb a música i alguns fins i tot memoritzen lhes paraules de
lhes cançons escoltem a. Fàcilment pots aconseguir lhes paraules a música, em songbooks, dins
botigues de música i ara em línia, amb uma recerca senzilla. Penso part de per què a música és
tão important, a especialment a meva generació i o pròxim, és part do nostre esdevenint um
correu societat culta. A majoria de persones senten costuras, que podem não posat a paraules, ou
fins i tot explicar, em uma conversa crua. Això és a funció d'uma classe seguro d'escriptor, com
um poeta.
Vaig posar a paraules i doar lhes raons que doem suport lhes meves creences, não per convèncer
altres, però per posar costuras a paraules, que molts altres persones senten, però és não encara
escrit sobre ou dur de trobar. Moltes persones avui són bones a argumentar i moltes persones
creuen que se algú més "els" prova malament llavors lhes seves cries não són doar a benvinguda
a. Vull persones per saber que pots i hauria de creure costuras que não pots provar, perquè
aquests són lhes costuras més importants dins vida: costuras-lhes que són veritablement timeless.
També vull persones per aprendre per pensar critically i não només acceptar tot són dits. Fins i
tot els pensadors més grans têm donat extremadament consell dolent, a temps. Sim, hauries
d'aprendre d'altres, però necessites aprendre per separar què hauries d'aprendre de quin hauries
d'evitar. Não pots reduir vida avall a um eslògan, fórmula, ou sistema.
I escoa, església, i els grups socials não expliquem tot. Hi tem uma diferència entre quin és
correcte i incorrecte i què ets dit dins església. Hi tem costuras que són cert ou não, malgrat teu
aprenent de forma diferent em escoar. O vostre familiar i els amics não sempre sabem què és més
per teu. Even experts em els seus camps sovint não fins i tot tenir uma fundació bona, em o
subjecte o seu grau és dins.
A filosofia és sobre re-examinant costuras fonamentals, que a nostra societat només ens vol per
acceptar, sense qualsevol avaluació ou qüestionant. Se estàs anant a just viu agrada tothom més,
seràs: overweight, fora de forma, vai divorciar, chá um STD, em deute, fora de controle nens
(qui fa lhes mateixes equivocacions tua ), mai acabar a vostra educació, contínua dependre
damunt altres pel vostre ingrés, i tenir tal uma vida buida que mai vols ser sol.
Hi tem moltes maneres diferents d'apropar-se vida, alguns són sobre correcte i malament, però a
majoria d'ells són molt millorat per self coneixement. Hi tem dois tipus de persones em aquest
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món: els qui posem persones a 2 grups i els que não. Tothom és um individu, se ells tant sim com
não i som tots individualment accountable per lhes nostres accions pròpies, malgrat lhes nostres
experiències passades. Som també l'únic uns que podem fer lhes decisions necessàries, per fer
lhes nostres vides com feliç, mentre possible.
O primeiro pas cap a aquest final és per començar pensament. Qüestionar què altres et diuen.
Prova maneres diferents de fer costuras. Não tinc um cotxe ou um telèfon llest i així que em puc
permetre um ordinador, uma pàgina site, i llibres (així com não ser barat, withy quantitats petites
de diners). Quines costuras em a vostra vida a tua gasta temps ou diners damunt, que não
milloren a vostra vida i distreure tua de creixent o vostre self coneixement i bettering teu
spiritually, econòmicament, i socialment? Quines costuras não essencials podem deixes, per
focar damunt costuras més importants?
Quins ensurts a majoria de persones aproximadament pensant per ells significa que són forçats
per canviar a maneira fã lhes costuras i ells ja não podem culpar altres, per quin não els agrada
sobre lhes seves vides. O canvi pot ser bo, mentre molt de temps mentre és bé vai pensar fora i
planejat, i soluciona els vostres problemes subjacents reals, sense criar pitjor uns. Dins vida, pots
não tot. Descobrir què ets bo a i o que recursos tens. Prova fer o més d'ells i millorar o món,
mentre més pots.
A raó per què jo quin és, allò, tot i que podria fer altre, costuras més convencionals, però què jo ,
ningú més faria, se jo não ell. Tenho tão poc poder i controle, que vull fer o poc tinc anar tão
lluny, mentre possible. Utilitzo creativitat dins més aspectes de lhes meves decisions de vida i
tem fet a meva vida molt millor, que se jo només o que tothom més fa. També tenho rebutjat
acceptar lhes limitacions altres vão pensar era inevitável i que ells allò não podria vèncer.

2.2.5 Què Hauries d'Aprendre de meu
A majoria de persones que escriuen sobre religió i/ou a política està mirant per convèncer altres
do seu punt de vista, i els que diuen que són objectiu està empenyent lhes seves cries damunt
altres encara més amb energia. Què aponto per és pels meus lectors a não adotar lhes meves
cries, però senzillament convèncer-os do valor de pensament crític. Tota a meva feina és baseada
damunt filosofia i filosofia és diferent da cada altra àrea d'estudi, dins que assumeix rês i et
requereix per pensar, não només acceptar lhes cries vão apresentar.
A primeira raó per què não vull altres a senzillament seguir lhes meves paraules és que pertot
arreu història moltes persones vão reclamar per seguir pensadors diferents i sovint alguma coisa
molt dolent, i lhes cries aquestes accions vão ser basades damunt era llavors atribuït a aquell
pensador, fins i tot encara que mai vão escriure qualsevol tal coisa. Uma altra raó per què
pergunto persones per vir amunt amb lhes seves cries pròpies és perquè sei que sóc ésser humà
únic i não pot ser objectiu, perquè allò és o que a Bíblia diu. També trobo tothom seguint lhes
mateixes cries molt avorrit i gaudir d'uma diversitat de punts de vista culturals i intel·lectuals.
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Què escric és què crec i crec dins uns quants absolutes, venint da Bíblia, però vull persones per
saber que només perquè a Bíblia és certa i a meva opinió és baseada damunt que, que não
significa què dic és veritat absoluta. O déu pot ser objectiu, però lhes persones podem não. Em
algun lloc entre a Bíblia i o predicador ou teòleg (incloent-me) o missatge aconsegueix barrejat
amunt i lhes persones haurien de creure què entenen a Bíblia diu, cap assumpte o que qualsevol
pessoa ou l'església creu.
Mai posat a vostra fé em uma pessoa ou organització. Sempre decebran. Posat a vostra fé dins
Déu i a Bíblia. O déu mai et fallarà.
Vull persones per ser capaç de trobar Déu i seguir-li, a l'extensió que ells entenen (não
necessàriament comprensió intel·lectual) aproximadament Déu. Crec que hi tem uma maneira,
per saber-te anirà a cel, però també sei que moltes persones pertot arreu a història mai sentida o
gospel i, de llavors ençà o déu és just i merciful, não crec faci lhes persones responsáveis, per
acceptar veritat, que mai têm sentit, em uma maneira que podem entendre.
Penso que o cristianisme és tots dois a fé millor i també a fé certa única, però només acceptant
que intel·lectualment, perquè ets convençut d'algun argument és um pobre i unsustainable
maneira d'acceptar a veritat da paraula do déu. Quan algú esdevé salvat, és Déu que vai portar a
pessoa a Ell i tot i que nosaltres (creients) pot jogar uma part dins explicant costuras
aproximadament Déu, persones não generalment decisions de vida da marca vão basear només
em um argument, nem haver d'ells. També tens de ser sincer amb on ets i passar per experiències
de vida segura i experiències amb persones i Déu, abans que realment pots obtenir a classe de fé,
que és necessari de saber segur, que aniràs a cel.
Mentre lluny mentre lhes persones que són inspirat em lhes meves escriptures, qui chá vestes
religioses diferents, sent lliure d'agafar què pots i pensar critically. Això és o primeiro pas a
salvació. Qualsevol fé esculls, tots d'ells són convençuts, que l'economia mundial moderna és
mau i corrupte i és contrari, a gairebé ensenyament gaire religiós. Llegint a meva feina podria ser
deprimir, a persones amb uma vista materialista de realitat i així que els aconsellaria, per ser
conscient d'aquest, abans que vão llegir molt profundament, a lhes meves escriptures.
Não crec que pots seguir um conjunt senzill de passos ou memoritzar alguma fórmula i que serà
prou per ajudar vius uma vida bona i feliç. A majoria de vida és um misteri, incloent Déu i a
Bíblia. Hi tem um parell absolutes, que podem entendre, però molt de quin vai em em o món és
molt irracional i ridícul (com lhes persones tracten cadascú altre i animals).
O nostre sistema d'ensenyament és dissenyat per adoctrinament i a tot arreu olhes, lhes persones
estan buscant seguidors. Não vull seguidors. Não és gandul: trobar o vostre camí propi.
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3 Articles de missió
3.1 Sofriment de final
3.1.1 Aproximació de missió Overview
A majoria de problemes trobem, em o món, aquests dies són solucionats per altament persones
intel·ligents, dins equips d'elit. Però a majoria de problemes difícils têm de ser solucionats per
tua, mentre um individu, sovint temps sense qualsevol ajuda exterior. Els problemes més difícils
não tenen respostes: a solució és per dirigir els problemes i não deixar-os controle teu. Aquests
són els problemes tracto, em aquesta pàgina site i em a meva vida pròpia. Aquests són també a
classe de problemes o nostre món atual tem de tractar, també. Rês menys d'intervenció divina ens
salvarà; pels problemes més grans, necessitem a enlist a gràcia de Déu.
Tenho gastat uma dècada i um mig estudiant lhes religions mundials importants i història
mundial, per provar per trobar uma maneira d'explicar qui sóc em uma maneira que és ambdós
acurat i understandable ao posar pessoa. Els termes tècnics serien a meva filosofia única
combinant taoisme Filosòfic i Existencialisme cristià, per tal de trobar uma maneira d'entendre a
Bíblia més ben dins do seu asiàtic i mystical tradicions. Vaig trobar pel camí que o cristianisme
primeiro agafat damunt em quin és ara ocupat per fonamentalistes islàmics, d'Àfrica Do nord i
Àfrica De l'est a Iran i Àsia Central i tem sorprenentment connexions properes a Islã, dins
gairebé tot de lhes seves pràctiques i worldview.
Sóc ara capaç d'explicar qui sóc dins unes quantes paraules senzilles. Primeiro de tot sóc molt
religiós, sóc molt literal, tinc Schizophrenia, i tenho extremadament sort dolenta. Per tractar
aquests reptes, tinc leveraged a meva creativitat, a meva atenció per detalhar, i a meva
incapacitat per deixar damunt qualsevol coisa, per viure uma vida feliç. Vaig agafar molts riscos,
quan vaig unir l'exèrcit, i vai sortir d'aquell miraculosament bé. Ara escullo viure um molt amb
compte vai pensar fora vida i agafar mentre pocs arrisca tão possibles.
Em els meus dissenys i a meva escriptura, aponto per ser tão clar, concís, i dirigir tão possible,
mentre encara sent educat. Não assumeix que perquè utilitzo paraules senzilles, per explicar lhes
cries, que parlo aproximadament, que a meva escriptura és fàcil d'entendre. Aquest lloc és basat
damunt filosofia, tão hi tem poc repte em o vocabulari, però et requereix per pensar, per
entendre.
A nostra societat prova molt dura, per aconseguir-no-la não pensar, així que não és fàcil per a
majoria de persones. Se vols tenir propòsit i significat, em a vostra vida, requereixi uma quantitat
enorme de temps, esforç, i disciplina. Não hi tem cap drecera, a pau i felicitat. Não pots ser capaç
de canviar o món, però pots canviar a maneira penses i lhes decisions fas. Pots ser em uma
situació molt dolenta, però cap assumpte on ets, sempre pots millorar a vostra situació, per fer
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eleccions bones.
Um de costuras-lhes que fa lhes meves cries inusuals és com vaig posar junt lhes cries senzilles
que o nostre establiment perpétua per dividir-nos i trobar um més convencent situació complexa.
Mai tenho estat interessat dins ficció, mentre crec, de llegir i experiència, aquela realitat és molt
desconegut i més interessant que o massa simplistic cries uma pessoa pot pensar amunt.
Per exemple, sóc molt patriòtic i não sóc molt convençut da percepció pública do món islàmic,
però, alhora, não puc acceptar que uma religió séria tão dominant i exitosa per aquests molts
segles sense havent-hi saviesa i equilibri dins o. Crec que els moviments grans em cries
extremistes em Islã avui recordar-me de lhes persones que m'enfureixen, quan vaig a església (tot
i que Cristians dins Amèrica avui rarament surt i cometre genocidi, cap assumpte com extrem ou
delusional a seva ideologia és).
Només ao voltant de Columbus i després da caiguda de l'Imperi bizantí, els três imperis més
potents i vai avançar lhes societats em o món eren tot països islàmics. I aquestes cries
extremistes em Islã, tot i que não penso és fonamental a Islã, però tem estat allà per molts segles
abans d'europeus ou americans vão dominar o món. L'ensulsiada real d'Ásia i l'ascent d'Europa
Ocidental és economia - a Revolució Industrial vai introduir vai fabricar béns que lhes persones
vão pagar més per que mercaderies (materials crus). I que és tot basat em gás i carbó barat.
Tot i que crec que l'economia mundial moderna és em caiguda lliure, não puc veure qualsevol
altre poder polític que proporciona um lloc millor per viure que Amèrica. Tothom tampoc
s'enfonsarà ou caure junt mentre o món islàmic, Índia, Xina, i Rússia serà copejada tão dur per
global escalfant que descendiran a uma molta situació pitjor que nosaltres seran dins.
Veig els mateixos problemes d'atur dins Amèrica estejam a Xina i Índia. Quines persones não
semblen per adonar-se dels negocis naturalment talhassem mentre moltes feines com possible,
perquè els salaris són lhes seves despeses més grans. A realitat trista és aquesta Revolució
d'Informació tem creat uma societat, que não necessita a força de feina sencera per operar. O
problema més grande és què farem amb totes lhes persones extres i l'energia augmentada
desitjada, amb menys energia i espacial disponível.
O scariest l'amenaça a Amèrica és o poder creixent de negocis privats i a seva habilitat d'agafar
avall l'economia mundial sencera por causa de lhes seves addiccions de joc compulsives
obsessives. A Tothom ara li fer o NSA, tot i que semblen a não connectar els punts a l'acte de
Patriota. Facebook i Google tenen més informació que els Nazistas, STASi, ou KGB mai tingut i
ambdues cara poques lleis constrenyent què fã amb ell i persones amb molt de gust deixant
aquesta informació do seu propi lliure .
Aquesta situació només empitjorarà, fins que preguntem Déu per intervir. Lhes persones ara
semblen per pensar som titulats a comoditats modernes i que lhes nostres vides són més ben por
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causa do nostre modern aplomant, SUVs, electricitat, i Internet. També, lhes descobertes não
només passen quan els necessites per passar i hi tem lleis físiques segures de l'univers que podem
não només transcend, significant vam copejar or amb oli i squandered l'i allà probablement ser
rês que o pot reemplaçar. Amèrica només tem estat ao voltant per 200 anys. Amèrica do Nord
certament serà allà em o futur, però sense l'economia mundial o concepte d'Amèrica pot ser
irrellevant.
Però não uma vida lliure de lhes nostres addiccions i l'habilitat de ser més propera a um um altre
val l'ensulsiada d'o economia mundial. Não tenim cap controle sobre o futur. Però uma coisa és
segura: o món serà enterament diferent ao final da meva vida que ell seran ao final da meva vida
de pares. Hi hi haurà canvis més grans em o segle XXI que hi hi havia dins a majoria d'història
enregistrada. Som sens dubte a um grande crossroads i ningú sap on ens agafi, exceptua Déu.

3.1.2 Problema de Patir
Moltes persones pensen sobre o problema de patir com a problema per religions, que profess hi
tem um tot potent, perfectament governant bo de tota A seva creació. Moltes persones massa
simplificar aquesta situació i pensar perquè o déu pot aconseguir lliurat de patir i não que està
sent cruel per não fent tão. Allò és causat per um mau vai pensar fora corrente de causalitat i
responsabilitat.
Només perquè uma pessoa chá més diners que algú més ou és més llest ou més fort não són
enterament responsável per fixar els problemes da pessoa més dèbila, se não directament causem
o problema de l'altra pessoa. Tot patint vê de lhes nostres equivocacions, aquell Déu tem donat
ens a habilitat i a força a não fer i ens vai advertir d'aquest i vam rebutjar seguir aquestes regles.
Déu llavors també intervé constantment, per tal de fiança ens fora, de totes lhes classes de selfvai infligir patir ens trobem dins.
Sóc certament não a pau aproximadament jo ou altres patint i molt m'agradaria o déu a sempre
intervir, per impedir qualsevol sofriment, però o déu em deu i tothom més rês, mentre não vai
causar qualsevol dels problemes. També sembla molt injust que enterament víctimes bones com
animals que són més dèbil pateix fer a lhes eleccions dolentes do comportament dolent de lhes
persones més fortes. A més, o déu ens ofereix a llibertat per escollir per viure per sempre, sense
patir, només per humbling nosaltres abans que Déu i admetent lhes nostres equivocacions, o qual
fins i tot els reis i els emperadors têm fet gustosament.
Així que patint és um problema, però és o nostre, não o déu és. O problema de patir mai
plenament ser resolt. Molts dels sistemes de creença mundials importants tracten rês però o
problema de patir. Não culpo Déu per patir perquè és a nostra immoralitat (pecat) que causa tot
patint. Lhes actituds tenim i com tractem altres són causes-lhes o tot sofriment em o món.
Però não confio em Déu ou sentir tão proper mentre molts altres Cristians són. Lhes persones
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diuen que aquell Déu aconsegueix teu através de patir i que et dóna pau, però que és de
comoditat petita a meu. Només não vull patir a dor. O déu constantment intervé supernaturally, a
fiança ens fora de lhes conseqüències, de decisions estúpides i ens protegeix de forces de mau
potent, però que não fa a dor patim qualsevol menys dolorós.
Aprecio que mai patiré després que moro, però fins i tot 5 minuts podem ser uma eternitat,
mentre vaig aprendre em l'exèrcit. Mentre lluny mentre havent-hi ajuda de Déu teu através de
patir, da meva experiència, fas ell através de, se vols ou não i o cos humà pot patir unbelievable
quantitats de dor i encara sobreviure.
Així que com l'és útil de tenir a força per aconseguir através de? Patiràs se teu tant sim com não i
passi finalment. Això és de comoditat petita. Não hi tem cap promessa que não patiràs més enllà
descripció, pel que fa à resta da vostra vida. Não hi tem cap límit à quantitat de dor pots patir.
Només perquè et vais sentir tem aconseguit a vostra participació de patir, hi tem cap menys
possibilitat não patiràs em a cada altra maneira uma pessoa pot patir. Només perquè ets
mentalment malalt não et significa não pot tenir incapacitats físiques, també. I molts que
pateixen o més és molt amável i não causa altres patint però és víctimes innocents justes com
animals.
Lhes persones bones pateixen terriblement i per cap raó i persones de mau sovint não pateixen
em absolut i per cap raó. A Bíblia és o sistema de creença únic, que tenho estudiat, que dóna
explicació suficient, a com lhes feines mundials, però que és de comoditat petita, quan estàs
patint. Això pot tots semblen irracionals, però és com jo sent aproximadament o.
Faith não és fàcil, però não creient dins o déu não farà a dor fet mau gaire menys. Crec tot a
Bíblia diu, però a Bíblia não dóna uma solució a com a não patir em aquesta vida ou fins i tot
posat alguma classe de límit em quant patiràs ou quant temps patiràs. Sei que karma não explica
això bé, certament não tinc a força per controlar a meva ment através de meditació, i a medicina
moderna només pot proporcionar tant alleujament.
És irònic, que quan estàs patint de depressió severa, a resposta psiquiàtrica és per tancar-te amb
clau amunt, o qual et fa més deprimit. Els doctors mai prioritzen altament persones que són em
dor sever i tão, se o problema tens não és a vida que aguaita, només t'ignorem. Però a depressió
pot ser molt dolorosa, fins i tot físicament, i tanmateix tot i que não pots ser suïcida, encara
pateixes molt.
não Hi tem gaire ràpid suplent anti-depressors, així que fer cap não anar a l'hospital, se penses
que ets dins crisi, perquè tot faran és pany teu amunt. Pujar um anti-depressor, mentre ràpid com
possible. Não tenta fàrmacs de carrer, perquè, mentre podem proporcionar alleujament
provisório, causassem fins i tot depressió més profunda després.
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Allò significa ets pel teu compte i necessites confiar damunt teu i a vostra creativitat i
determinació per trobar uma maneira de patir tão poc tão possible. A coisa més grande per evitar
és servei militar. O dia més feliç da meva vida era quan jo vai deixar l'exèrcit. Fins i tot aniria per
ara mentre per dir a felicitat não està sent em l'exèrcit. Não hi tem cap lloc més deprimint que
uma baseie d'exèrcit, exceptua potser presó.
Ajudant altres pateixen menys és um objectiu important em a meva vida, o qual proporciona
alguma comoditat. Se não puc experimentar felicitat, potser algú més pot i potser puc ajudar amb
aquell. De vegades não hi tem cap solució a um problema i o millor et pot fer és dirigir a situació
i minimize els símptomes. A coisa única pots ser segur aproximadament o sofriment és a vostra
resposta a ell.

3.1.3 Els Finals Mai Justifiquem o Mitjà
Tenho gaudit de mirant uma televisió mostra Avís de Cremada cridada. Em a situació fictícia em
quina uma intel·ligència de govern o contractista aconsegueix blacklisted, por causa de corrupció
em lhes agències d'intel·ligència. Um de costuras-lhes o seu caràcter diu, em l'espectacle, que
enganxa amb meu és: Se ets per treballar pel CIA, hauràs d'acceptar que faran costuras dolentes
per raons bones i costuras bones per raons dolentes.
Sovint pensem d'ethics em termes d'objectius. Pensem que és malament per fer alguma coisa, por
causa de lhes nostres intencions dolentes. Quin realment els assumptes não és per què teu alguma
coisa tant tão què fas. Não pots començar fora fent alguma coisa mau i esperar alguma coisa bo
de sortir d'ell. Lhes persones tenen els drets de creure qualsevol coisa volen, cap assumpte com
boig ou ridícul és, però és només quan tentem per fer mau algú que estan trencant a llei.
A coisa trista, que vai passar recentment, em l'ENS és que a persones els fa pela mort tant faran
qualsevol coisa a prolong o. Lhes persones passen per quantitats enormes de dor i els seus
estalvis de vida sencers només per viure um any ou dois més. Això és per què americans paga
molt més que a resta do món per únic jo sightly cura de salut millor. Els americans són tão
temorosos da possibilitat molt baixa que seran fets mau ou matats d'um atac terrorista, que només
vam atirar fora a nostra constitució sencera i raó per l'existència da nostra nasceu.
Moltes persones têm patit molt, per protegir o nostre sistema de govern, o qual era expressament
dissenyat per limitar qualsevol l'habilitat de fer da pessoa qualsevol coisa vão voler. Nosaltres
només acabat amunt implementant a nostra policia secreta pròpia, com o Gestapo, STASi, ou
KGB, només utilitzant ordinadors em comptes de persones informants. Tenim uma possibilitat
més alta de ser matat per um toddler que fem d'um atac terrorista. Lhes generacions d'americans
têm sacrificat molt dins moltes guerres, alguns d'ells a tot o món, per mantenir o nostre sistema
de govern, de maneira que mai hauríem de viure em um país corregut per policia secreta.
Hitler era mau não por causa de lhes seves intencions, però por causa de com vai tractar
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persones, per tal d'assolir els seus objectius. Malgrat quin sents d'academics, hi tem rês malament
amb Nacionalisme. O nacionalisme significa promoure costuras, que són bo pel vostre país. A
cada govern hauria de ser corregut d'aquesta maneira. Però quan tentes destruir uma cursa
sencera per fer tão, això és mau. Irònicament, Hitler era de fet elegit a poder, fins i tot encara que
lhes persones vão saber vagi a ser um ditador, perquè vão tenir um stagnant l'economia i els
polítics mai podrien lembrar damunt qualsevol coisa.
Molts pró-els nazistas têm intentat culpar Polònia per l'Holocaust, però a raó única per què els
campaments de mort eren tots em aquell país era allò era on a majoria de lhes persones quintafeira dins Europa vai viure. Polònia era um molt potent, progressiu, ric, i tolerant país per segles
amunt fins ao segle XIX. Sigui o lloc millor per viure dins Europa, fins als últims segles de
parell.
A raó per què o francès i persones quinta-feira tractades angleses més ben, durant Segona Guerra
Mundial, era que els vão doar uma patada a fora do seu país, enrere em lhes Edats de Mig.
L'anglès era o primeiro per deportar tothom practicant judaisme. Quan lhes persones quinta-feira
vão fugir Alemanya, durant II de Guerra da Paraula a Amèrica, não els deixaríem dins i els vai
tornar a Alemanya.
Els americans não vão saber sobre l'Holocaust fins que després da guerra, però els dirigents
americans vão saber, durant a guerra. L'església catòlica corria uma operació d'intel·ligència na
contramão Hitler, així que són falsament culpat per promoure anti-semitisme, durant Segona
Guerra Mundial. I o britànic era o primeiro per criar campaments de concentració.
Això és a maneira lhes nostres feines de sistema da justícia, també. Se destrueixes propietat ou
fer mau algú, em o procés de promoure alguma coisa positiu, agrada reforma de govern, encara
vais a presó. Se mates algú per uma raó bona, o de vida estimat uns não trobaran a vostra
desculpa indemnització suficient, per a seva pèrdua. Se destrueixes alguma coisa, fins i tot per
accident, ets responsável per reemplaçar-o ou compensant a pèrdua da pessoa afetada monetarily.
Algunes costuras són només malament, cap assumpte o que a raó. Mentre és inevitável que
persones finalment dau i em um període relativament curt de temps, per tot de nosaltres, não hi
tem cap desculpa per torturar persones. Quan algú els sacrifica per aquest país, especialment se
impedeixen uma guerra sencera, hauríem de ser disposats d'anar a guerra, per protegir-os i marca
segur aconsegueixen casa de forma segura. Se necessitem ser capaços de negar qualsevol
implicació, se els agents són agafats, necessitem a não que missió, em primeiro lloc.
Persones que són permanentment impossibilitat, por causa da lesió sostinguda, mentre servint em
l'exèrcit, necessitat de ser bé cuidada de per o govern, cap assumpte o que o cost. Lhes persones
que serveixen em a necessitat militar de ser paga um livable o sou i a prioritat per despeses
militars haurien d'anar primeiro a equipament avorrit econòmic, que realment protegeix persones
em o battlefield. Quan podem tenir o sistema d'educació millor em o món, per comprar um
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menys aeronau, necessitem focar damunt on els diners podem anar o més llunyà.

3.1.4 Cristianisme de vida
O déu não et garantirà serà lliure de patir em aquesta vida. Primeiro de tot não o vai causar.
Segon de tot, mai ens vai prometre não patiríem. Terç, constantment intervé per ajudar salvarnos de lhes nostres decisions estúpides. Quart, chá guaranteed mai patirem um altre cop després
que morim, se només escolliríem creure dins Li.
És um complex i scary món. Quin llavors és a solució a sofriment? Ús sentit comú, ser prou
important (però não massa important), aprèn tant com pots, i comunicar allò a altres, tot per
impedir sofriment evitable. Això és difícil d'acceptar, però necessitem ser o vehicle, per a
prevenció do nostre propi i o sofriment do planeta.
Alguns de lhes maneres millors de patir, mentre poc tão possible és: persones de confiança a
només fer quin pensen és em o seu interès millor, não està em a maneira de persones riques i
potents, não està fora ou ser famós, evita aconseguir addicted a qualsevol costure, esperar
costuras a não treballar i per costuras per caure a part. Ser afortunadament sorprès, quan
costuras-lhes surten.
A nostra civilització pot col·lapsar, a qualsevol temps, tão podem morrer a qualsevol temps.
Tenim peaked uma estona enrere i guanyant diners i tractant o govern empitjorarà i pitjor. Rês
quedarà secret, costuras-lhes custassem gairebé rês, però poques persones tindran uma feina em
absolut, tindrem um dau enorme fora d'animals, augment de nivell de mar enorme, molt més
temps extrem, els insectes i a malaltia seran fora de controle, lhes empreses governaran a lloc de
govern (mentre són fins i tot ara bàsicament a mateixa coisa), i o nostre país esdevindrà um
terceiro país mundial (i altres països faran molt pitjor).
Não busca esperança, em o món de diners i ciència. Hem creat a societat definitiva, aquelles
ments humanes podem criar. Això és quin està matant-nos: tots nosaltres vivim com els reis vão
fer antigament. O món não pot proporcionar uma vida com um rei, per mil milions de persones,
però provarem. Costuras-lhes não podem créixer per sempre.
A terra és finita i aconseguint a altres planetes és moltes vegades més difícil, que a pessoa
mitjana creu. Fins i tot amb moltes vegades clima més sever canvi i dany mediambiental, sigui
molt més barat i més fàcil de fixar a Terra, llavors per aconseguir a um altre planeta, quin (fins i
tot se a Terra li agrada), probablement séria moltes vegades pitjor que uma Terra d'escenari de
cas pitjor.
Não pots canviar a maneira lhes feines mundials, però pots canviar a maneira a vostra ment
pensa. Pots fer on ets costuras-lhes de maneira hauria de ser. Trobar um lloc petit ou grup petit
de persones amb qui pots fer o millor o pot. Focus em a vostra família, els vostres amics, i els
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vostres veïns i continuar millorant a classe de pessoa ets a ells.
Pregar per a voluntat de ser do déu fet, més que o vostre propi. Ser creatiu dins trobant costuras
pots ajudar fixar ou millorar, que és dins do vostre poder directe. Ser feliç aproximadament fins i
tot victòries menors. Não espera per veure els resultats de lhes vostres oracions - a fé significa
creure quan não pots veure. Não espera política, caritats, negoci ou govern per ajudar soluções
els vostres problemes.
Aconseguir uma comprensió bàsica do món espiritual i orientar o vostre pensament de costuras
materials a costuras espirituals. Creu que o món espiritual és més important, que o món físic.
Creiem que havent-hi més els diners ou lhes persones fa més diferència, però a intenció i lhes
eleccions són o més potent de tot. O déu és realment dins controle i o govern i els negocis
realment não són. L'enemic à vostra felicitat t'és, não els vostres rivals.
Només uma pessoa que prega llauna i literalment canviarà o món per a intervenció direta do déu.
O déu vol i intervé tot o temps, però som poc disposats de creure que, perquè volem ser dins
controle. Però o déu només intervindrà, quan Li preguntem a, mentre ens vol per tenir a llibertat
per ser capaç de controlar o nostre món propi.
Oblida tot veus i sentir. Això não és real. Què sents i què creus és moltes vegades més real.
Costuras-lhes positives estan passant ara i em o futur. Mai sentiràs aproximadament els damunt a
notícia. Lhes generacions pròximes són molt interessades em costuras espirituals i não chá
qualsevol negatiu preconceptions ou creure qualsevol classe d'heretical teologia. Són nets slates i
és primeiro per canvis enormes.
Hi tem més Cristians em o món ara, llavors mai abans. O cristianisme não és dependent damunt
Amèrica ou Europa, em qualsevol maneira. Missionaries Ara està sent enviat d'Àfrica a Europa.
Què veus ara dins Amèrica i Europa não és típiques da resta do mundial ou a resta d'història.
Amèrica només fa 5% da població do món. Cristians fora Musulmans de número 2 a 1 em o món
i és em o més ràpid creixent països damunt terra. Even Xina chá um número enorme de
Cristians, fora em l'obert, malgrat de vida sota ditadura completa i um anti-govern de religió.
A majoria de Cristians em o món són pobres i està sent persecuted per Musulmans rics em parts
do món els nostres mitjans de comunicació rarament informa damunt. Hi tem Cristians quiets em
l'Orient Mitjà qui és encara allà de Nou Testament els temps i ells não són Àrabs ou jueu.
Amèrica i Europa estan evolucionant a terceiro estat de nasceu mundial, però resta-a do món està
empitjorant que allò. Europa pot ser overrun per Islã, però Amèrica não és a risc d'aquell, per
qualsevol tram da imaginació. Malgrat quin sents em els mitjans de comunicació, Mèxic està
fusionant a seva cultura amb Amèrica; não estem esdevenint Musulmà.
Només entendre que els canvis grans não significa qualsevol coisa seràs directament conscient
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d'i não et significa serà capaç de presenciar canvis enormes em números de persones ou diners ou
política. Costuras-lhes que realment l'assumpte és que proves o vostre millor i residus per deixar.
Não pots deixar què pots não és uma mesura de quin hauries de fer. O món girarà més i més na
contramão Déu, però que não significa aquell Déu està intervenint menys.
Som condicionats per creure, aquell únic què veiem és real i se não tenim factual evidència, que
podem mesurar que alguma coisa não està passant. Não deixa que fàcilment. Tampoc creus em
Christ ou teu não. Tens d'escollir per creure dins o déu i teu têm d'escollir per creure A seva feina
de mètodes. Cap pessoa potent mai donarà crèdit de Déu per qualsevol coisa. Així que, sim
podem viure vides felizes com lhes cremades mundials. Però també hi hi haurà sorpreses bones
venint massa.
Desafiar o vostre més grande adversary - a vostra ment pròpia. Escull ser feliç, mentre esculls
seguir Déu. Trobar costuras-lhes bones dins vida i cherish a cada pouca victòria. I escollir creure
aquell Déu contestarà lhes oracions i O seu seran fets. Escenari de cas pitjor, només viurem um
poc més llarg i sabem não hi hi haurà cap sofriment després que morim, se escollim agafar
l'oferta do déu de gràcia.

3.2 Consell
3.2.1 Qui Tem de Segueixo i Què Tem de Faig?
O punt da meva escriptura, altre que donant suport els qui ja senten o mateix que cria, com lhes
persones amb experiències similars podem, animo persones per pensar critically. Veig això com
l'objectiu de cap, de com a mínim els meus estudis de filosofia. O pensament crític podria soar
com um brunzir paraula, però tot significa, mentre l'utilitzo, és a não només creure tot qualsevol
més et diu. Se sents d'um amic, uma pàgina site, um espectacle de televisió, um sermó, ou
qualsevol costure t'animo a não només agafar què és dit ao peu da lletra.
Som tots preocupat sobre financer scams i inversions financeres arriscades, però hi tem també
costuras per evitar em termes de sistemes de creença i creences individuals. Per uma coisa, penso
que és perfectament raonable i gairebé sempre necessari a não acceptar cada creença sozinha de
qualsevol sistema de creença. O déu és infallible, però lhes persones não són. O déu sap tot sobre
a vostra situació, però persones não. Quan sigui que vais llegir alguma coisa que não és scripture,
és uma interpretació da font da vostra fé.
Fins i tot dins Cristianisme, altre que salvació i regles generals, hi tem uma gama ampla de
maneres diferents per entendre, creu, i viure a vostra vida per Déu. A majoria d'importantly,
necessites trobar uma maneira de servir Déu i ser feliç alhora. Val fer gairebé qualsevol coisa per
aconseguir a aquell punt. Morint pel déu és grande, però vivint per Ell és més grande. O
cristianisme és suposat per ser uma càrrega més lleugera, que vivint per nosaltres i diners, així
que não deixa alegria dins servei do vostre Déu.
39 de 137

Complete Introductions Collection 2
Finalment, penso més lhes persones podem lembrar que ethics aproximadament està fent quin és
més per tothom, incloent-te, em o terme llarg. Pecat de persones (ou costuras immorals) perquè
són divertits, però lhes conseqüències més tard damunt não és divertit. Lhes conseqüències
causem a majoria da dor experimentem dins vida.
A Moltes persones els agrada beure l'álcool em sobrant, però o dia següent sentir lousy. Lhes
persones tenen sexe amb persones diferents sense protecció i llavors trobar tenen uma malaltia
que podem ou não ser capaç d'aconseguir lliurat de. Lhes persones aconsegueixen um grapat
enorme de costuras a termini i llavors tem de paga per ell (literalment) durant anys seguits.
Menges els menjars incorrectes ou não prou do correcte uns i teu tenen salut pitjor més tard
damunt dins vida.
Moltes persones creuen que a Bíblia és aproximadament sacrifici, però és realment sobre lhes
regles do déu següent (obediència). Lhes regles do déu són dissenyades per fer-nos més feliç à
llarga. O déu següent és racional perquè pateixes menys, per següent Li, que per não seguint-li.
Sóc tot per minimizing dor dins vida, i és dur de veure em a Bíblia però a Bíblia subtilment
contesta aquesta qüestió: accepta o regal lliure do déu de salvació, seguir regles de Déus,
aprendre com per viure amb saviesa, o déu deixat et fa uma pessoa millor, escull créixer i tractar
altres més ben, i esdevenir um exemple per altres creients.
Per algun Déu de raó ens deixa tenir uma quantitat enorme de llibertat, per córrer lhes nostres
societats com volem i moltes persones pateixen a causa d'aquest. O déu constantment intervé per
ajudar, però per què permeti aquesta llibertat, em primeiro lloc? Penso que això pot ser entès més
ben amb l'analogy de pecat ou trencant lhes regles do déu, mentre similar conceptualment, a
vèncer addiccions.
Dins addicció counseling, lhes persones debatem per damunt se ou não l'addicció és uma
malaltia que necessites altres per intervir i cura teu d'i l'altre costat que diu ets addicted perquè
esculls ser i fins que o trobes dins teu per dir não, a vostra vida només empitjorarà. Això és um
altre paradox: tots dois són certs. Mentre o déu ens dóna a força per dir cap a què ens fa mau à
llarga, contínuament hem d'escollir i não deixar em o camí a recuperació.
A coisa important per recordar, que et guiarà, mentre a quan hauries de seguir què altres diuen i
quan tens de não és primeiro o vostre conscience, segon o vostre sentit comú, i terceira reflexió,
leitura, i parlant a altres respectes. Finalment, què et fa feliç em o terme llarg és normalment
costuras-lhes correctes per fer. O concepte de retardat gratification és dur d'acceptar, per molts de
nosaltres, però tenint disciplina, fins i tot em um fràgil i weary estat, pot ser um da coisa crítica,
que et porta amunt.
Tot i que o déu não ens vol per patir contínuament dins vida, hauríem de treballar per ajudar
reduir o sofriment d'altres. Això tem d'elevador ens amunt emocionalment i ajudar-nos
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aconseguir perspectiva allèn lhes nostres circumstàncies. Feina dura i fent lhes eleccions bones
és uma maneira sã de viure i a maneira més grande de reduir o vostre dor, que tens controle per
damunt. Ser creatiu i gaudir de vida, però não oblida per ser responsável i assenyat: não tens
d'escollir entre o t

3.2.2 Risc i Canvi
Lhes persones gairebé sempre fã quin és em els seus interessos millors propis, llevat que
agüentem a uma ideologia segura. Per algú que creu em uma ideologia, aquela ideologia és o
més important motivant fator per ells. Sóc um ideologue massa, però d'uma classe molt diferent.
Persones que fã quin és em els seus interessos millors són sovint vai cridar oportunitats. És um
pensador independent um ideòleg, oportunista, ou alguma coisa més enterament? Pot ambdues
motivacions coexist i não contradir cadascú altre, dins uma pessoa? L'és realment necessari de
patir, per lhes nostres condemnes? És allà um millor ou, com a mínim maneira diferent?
Fonamentalment, som tots creat i dissenyat, per ser individus, se nosaltres tant sim com não.
Certament serem jutjats que maneira. Finalment, tothom és forçat per fer moltes decisions i fer
front a lhes conseqüències.
Em vaig adonar de, aviat, que sigui molt difícil, per meu per tenir alegria dins vida, se não o
podria aconseguir, d'tentar, per millorar o món, perquè és sempre um dia dolent per tenir
Schizophrenia.
De pressa aconsegueix més complicat que allò. I hi tem altres factors importants, també. Per uma
coisa, a majoria de decisions són com a mínim em part altruísta i em part self servint. O risc i
l'addicció compliquem costuras més enllà.
Algunes decisions haver-hi més risc, a teu ou a altres, que altres decisions. Hi tem també algunes
decisions, que són decisions dolentes senzilles justes, completament ao voltant: equivocacions ou
misjudgments. L'addicció passa, quan teu alguma coisa per damunt i per damunt um altre cop,
fins i tot encara que realment não vols, i lhes conseqüències de terme llargues não són bé, per teu
ou altres. Pensant o terme llarg és gairebé sempre bo, per tothom.
O pecat i l'addicció són molt de prop vai relacionar. Em Romans, l'Apòstol Paul diu que ell quin
não vol fer. Això és a definició d'ambdós pecat i addicció.
Sovint sents sobre o Sant Francis cita, que uma pessoa prega que són capaços d'acceptar lhes
costuras não podem canviar i per canviar lhes costuras podem. A terça part essencial és per
perguntar Déu, per a gràcia, per saber a diferència.
L'existencialisme és molt cristià, em o seu molt naturalesa, perquè és l'estudi de quines persones
41 de 137

Complete Introductions Collection 2
de persones de marques-lhes i não inanimate objectes. Christ Vai vir a terra, per mostrar-nos com
hauríem de viure, mentre éssers humans. Definim que som, per lhes eleccions fem.
Se vols canviar o vostre comportament i o vostre pensament, ou vol pensar ou actuar diferent,
d'aquells ao teu voltant, necessites a primeiro canviar què llegeixes i buscar fora d'experiències
de vida diferent. Llavors fas aquests canvia à vostra ment real, per fer eleccions diferents. Això
et fa uma pessoa diferent.
Per canviar a vostra ment, sigui assenyat, per perguntar i o déu deixat t'ajuda. Això és um de lhes
poques eleccions, que tothom chá controle absolut per damunt. Això també agafa temps i o fent
de moltes decisions, pel camí.
Lhes persones avui pensen, allò per solucionar els seus problemes, necessiten canviar altres i o
món. A realment canviar o món, et necessites canviar. A coisa única tua realment o controle és
els vostres pensaments propis i accions. I a coisa més dura i més crítica, per canviar, és a vostra
ment pròpia. És sempre més fàcil, per solucionar altres problemes de persones, que per
solucionar o vostre propi (i menys útil).
Això és alguma coisa mai provat abans que, exceptua per unes quantes persones. D'aquesta
maneira, fins i tot uma pessoa fa uma diferència enorme, però només veuràs això através de fé. I
a part realment bona és que això pot ser fet, a petit a cap risc, à vostra salut pròpia ou seguretat.
Qui som és determinat per lhes decisions i accions agafem, dins resposta à nostra situació. Lhes
persones són sovint dins molt unfortunate situacions, que tenen poc controle per damunt, però
onsevulga que ets, sempre pots millorar a vostra situació, per fer eleccions millors.
Deixat és alguma coisa més grande llavors canviant o món; deixat canvi lhes nostres ments
pròpies i vides millors vives, de maneira que esdevenim persones millors. Resta-a seguirà, però
mai veuràs a connexió als resultats, i algú més agafarà crèdit per ell.
Només recordar, això não és um tot ou rês situació. Ús o vostre cervell um petit i pots tots dois
agafen cura bona de teu i o vostre familiar i encara canviar o món, pel millor.

3.2.3 Expectatives realistes
Molt aspecte de persones a cries-lhes de contemporani socialment Cristians conservadors i és
impressionat, que lhes seves vestes semblen tão extremes i oppressive, d'um punt de vista
socialment liberal. Cries-lhes originals de Calvinism sovint tem estat criticat, fins i tot dins da
comunitat cristã, mentre sent antipàtic i uncompromising. Calvin vai emfasitzar algunes costuras,
que abans que llavors i fins i tot avui, lhes persones não volen sentir aproximadament, els quals
vénen directament de quin Jesús vai dir i vai fer.
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A nostra concepció popular de Jesús és que sigui tot aproximadament compassió i humilitat, o
qual és molt cert, però hi tem més a uma vida equilibrada i els ensenyaments de Jesús que allò.
És més difícil d'ignorar això em lhes escriptures de l'Apòstol Paul, em lhes cartes a lhes esglésies
primerenques, els quals són ara part do Nou Testament. O déu não és només compassionate i
perdonant. Chá um absolut i unchanging estàndard moral per nosaltres.
O déu és abans de tot tot potent i perfectament Déu. Sigui l'únic Um, Qui ens vai criar
directament, em um model que reflecteix O seu esperit i A seva ment. Hi hagi establert directrius
segures, per nosaltres per seguir, o qual vam refusar i tot patint vê, arran d'aquest. Això és
exactament quin pecat és: sabem em els nostres cors quin és correcte i malament, però
intencionadament refusa això, per plaer momentani. Creem lhes nostres presons pròpies i patir,
de lhes nostres accions pròpies.
O déu não ens vai doar um codi de conduta, a causa d'algun exercici arbitrari da seva voluntat.
Pecat d'odis do déu, perquè ens fa mau, não Li. O déu não ens necessita, però l'inrevés não és
cert: necessitem Déu. O déu não vol castigar ou controlar-nos. Vol grátis ens, de patir i retorn a
part de ser da seva família. A raó per què Christ vai vir a terra i viscut tão plenament ésser humà,
mentre encara sent plenament Déu, não vai ser només per guarir-se persones, ou fins i tot
mostrar-nos com per viure bé.
Déu, mentre Jesús Christ, vai agafar a Ell lhes conseqüències terríveis dels nostres pecats i vai
criar uma maneira molt trivial, per nosaltres per ser restaurat, ao seu familiar i não patir per
eternitat, por causa de lhes nostres accions. Vai fer um sacrifici d'Ell, per reconciliar dins Ell
l'estàndard absolut, da seva puresa de moralitat, o qual és A seva identitat, i a temps mateix ser,
merciful i acceptar-nos, fins i tot encara que ens hem rebel·lat na contramão Li, per cap raó bona.
Vai patir, em o nostre lloc.
Molt de teologia cristã i, especialment a descripció de Déu, em a Bíblia, ens introdueix a paradox
després de paradox. Com pot Déu ser perfectament bo i não compromise, però encara perdoarnos i ser merciful a nosaltres, quan intencionadament escollim mau i refusar-li? Això és a raó
més grande per què Christ vai vir a terra: per morrer em a creu pels nostres pecats. Perquè mai
podríem ser bons prou i guanyar o seu forgiveness, vai patir o nostre càstig, després de ser
perfectament bo i sofriment, mentre vai viure, mentre nosaltres , amb totes lhes nostres
limitacions.
Home tão modern veu o món, mentre l'aparició d'home i a seva habilitat de dominar i naturalesa
de controle, mentre o bé més alt, però sabem més ben que allò. Quin chá humanity decidit per
fer, amb o poder vão adquirir, através d'aprendre com per controlar i obtenint poder sobre o món
creat? Se som tão assenyats, per què continuem destruir a terra, més a cada any, fins i tot mentre
reconeixem a necessitat de talhar enrere i deixar resta-a de terra i inici per netejar cap amunt do
nostre emmetzinament da terra?
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Busquem solucions à destrucció de tota altra vida damunt a terra i nosaltres falhem per adonar-se
de que mai trobarem uma solució, que podem criar, perquè som o problema. Els nostres
problemes d'energia não seran solucionats, per criar més energia, i não portarem pau em a terra,
per legislació ou através d'ajut humanitari. Não som a uma crisi, perquè não podem conèixer lhes
nostres necessitats. O nostre problema fonamental només pot ser solucionat pel nostre Criador, o
Déu cristià, perquè o nostre problema és amb a nostra manca pròpia de self controle.
Tem estat clar què vam necessitar fer, per fixar els problemes do món: per compartilhar els
nostres recursos amb a cada altre i l'altra espècie damunt terra. A raó per què não podem fer això
passa és que som addicted a energia. O pecat és bàsicament o mateix que addicció.
Mentre molt tenim l'habilitat de canviar, escollim não a. Només agradar em uma addicció, hem
d'acceptar o paradox, que nosaltres tots dois não tenen o poder dins nosaltres per talhar enrere i,
ao mateix, som plenament responsável. Nosaltres tots dois necessiten fer eleccions millors,
mentre també acceptant que finalment fallarem, sense intervenció divina direta.
Sent um addicte és tots dois sobre elecció lliure i aproximadament humilitat. Només perquè
tenim l'ajuda exterior i nosaltres não tenen a força per canviar, a maneira única canviarem és per
trobar-o dins nosaltres, per preocupar-se prou i vèncer o nostre egoisme i llavors de fet fer
eleccions millors. Els canvis són completament dependent em a nostra disposició per canviar.
Cap assumpte quin Déu , se não fem l'esforç i vèncer a nostra debilitat, rês canviarà. Som tots
dois plenament responsável per lhes nostres eleccions pobres, però també não o trobarà dins
nosaltres sol de canviar. Nosaltres tots dois necessiten tenir o poder però també a voluntat de
canviar.
Així que que fa aquest relacionar a Calvinism? Calvin é vai adonar de que acceptant, que som
undeserving de forgiveness, som plenament responsável per lhes nostres totes accions, i que
plenament mereixem, per ser castigat per ell. O déu ofereix pietat i acceptació incondicional, i,
dins resposta, només hem d'acceptar responsabilitat, per lhes nostres accions, sent trist per quin
nosaltres , i escollir a não ell um altre cop (tot i que continuarem falhar).
Per A seva gràcia, o déu ens requereix rendició incondicional, ao seu controle, sobre lhes nostres
vides. Això não és uma uma decisió de temps, però um viatge de terme llarg, on necessitem
continuar, per entregar lhes nostres voluntats a Déu. A salvació és lliure i o déu aconsegueix
crèdit ple i aconseguim cap. Alhora, hem de deixar tot, per aquest per treballar.
Pensant mereixes uma vida bona não t'aconseguirà a qualsevol lloc. Acceptant que ningú et deu
qualsevol costure és o primeiro pas a felicitat. Ets sempre plenament responsável, per totes lhes
vostres accions i, mentre o déu et perdoa plenament i incondicionalment, em aquesta vida sovint
patiràs lhes conseqüències d'ambdues lhes vostres eleccions dolentes i lhes eleccions dolentes
d'altres.
44 de 137

Complete Introductions Collection 2
Heaven és pura bliss, però vida damunt a terra não és justa. Realment vols ser jutjat força per
lhes vostres eleccions dins vida? Llavors tens d'escollir Déu, em comptes de teu, a cada dia, pel
que fa à resta da vostra vida. Te l'enemic més grande t'és i mai conqueriràs o vostre orgull i
egoisme, sense intervenció divina.
Tot de nosaltres o nostre igualment dolent i és em a mateixa barca. A salvació és lliure, però et
costi tot (o vostre orgull i o crèdit per a vostra salvació pròpia).

3.2.4 Llista de galleda
Moltes persones tenen objectius per ells dins vida i tão marca uma llista de quin volen fer abans
que morem. Moltes persones són sota a impressió que têm de fer alguma coisa especial de salvar
o mundial i tem de ser capaç de mostrar èxit numèric. Pensem solucions per millorar a vida
vinguda d'academics i aixecant diners. Tothom sent ells necessita començar a seva caritat pròpia
i que són individualment responsável per solucionar els problemes do món.
Penso que podríem acomplir canvi més real i feina damunt alguma coisa podem realment canvi i
que és nosaltres. És grande de tenir objectius, però o trobo més satisfent i moltes vegades més
difícil de treballar em self millora. Olho a self millora não tão intentant ser uma pessoa perfeita,
mentre això és finals em derrota segura i ràpida, però a senzillament sincerament tentar tractar
altres més ben. Necessitem canviar lhes nostres actituds i o nostre worldview, não a nostra feina
ou lhes caritats donem a.
Não és uma llista d'objectius, però um canviant, em a nostra maneira de pensar, que ens farà
veritablement més ben. Necessitem pregar regularment i perguntar i o déu deixat a poc a poc
canvia a maneira pensem, de maneira que nosaltres ja não desig de ser roí a altres, fins i tot quan
sentim dolents. Um do loftiest els objectius és per esdevenir més amável a altres i això és
realment alguma coisa nosaltres não només tots podem fer excepte tem de decidir és um requisit
bàsic per ser uma pessoa moral.
Hi tem molts vestes molt diferents de vida vão parlar aproximadament dins cadascú de lhes
religions mundials importants i molts són contraris a cadascú altre, però lhes regles ètiques
bàsiques són molt similars. Pertot arreu a majoria de societat i història, lhes lleis bàsiques són
majoritàriament d'acord. Què aprenem dins a vida através d'experiència i reflexió és que tots
nosaltres realment sabem què és malament, fins i tot se intentem justificar lhes nostres accions de
mau.
Lhes persones gastem um pensament de temps llarg de quin és correcte i incorrecte i per què,
però a resposta més senzilla és o millor um, em aquest cas. Això és especialment cert dins
Cristianisme, on moltes persones volen rationally entendre tot em a Bíblia, abans que segueixen
lhes ordres do déu. Mai plenament entens a Bíblia ou realment qualsevol costure dins vida.
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Em l'exèrcit, a majoria de persones acordarien que a vida és dur, però ao mateix temps tots
nosaltres som conscients que não és dur intel·lectualment. Vivint uma vida bona és també dur,
però não da classe de repte, aquela societat i escoa teaches ens per tractar. Recordo, em formació
bàsica, que um do combat més complicat tasca de supervivència instal·lava um claymore mina.
Um do drill els sergents vão dir que sigui em o nivell intel·lectual d'uma 4a anivelladora.
Em l'exèrcit, l'atitude és tot. Fins i tot em o més vai avançar àrees de l'exèrcit, els objectius
primaris não són per completar a missió. Necessites seguir cada regra minúscula, immediatament
sens dubte, i feina com dur mentre pots. Recordo quan jo messed alguma coisa amunt em
formació bàsica i disculpat ao drill sergent. Vai dir não é desculpa - just não ell um altre cop.
L'exèrcit Não chá cap temps per lhes distraccions i teu não haurien de ser distrets de quin és més
important dins vida - self millora i tractant altres amablement. Quan era em l'exèrcit, vam treinar
alongside ambdós homes i dons em o mateix platoons i això era o període de l'exèrcit és "não
pergunta não diu" política. Quin era l'atitude militar? Necessitem dons i minories em o militar
perquè não podem guanyar guerres sense ells.
Hi hi havia uns criteris d'um número igual de negre, blanc, i "altre" entre sergents em l'exèrcit a
aquell punt i agents que não vão tenir a barreja correta podria entrar molt problema. Um privat
dit o drill sergent que sigui gai i o drill o sergent li vai dir não é vai preocupar i només tornar
aturada i feina superior bugging li aproximadament o.
L'exèrcit treballa superior avall i tão quan o congrés mai passa uma llei, que afeta l'exèrcit, fins i
tot o general immediatament els tem de seguir, ao peu da lletra. Quan passen uma llei, permetent
dons per treballar, em persones ou combat directe sent obertament gai em l'exèrcit, que passarà
immediatament, se ou não qualsevol ao capdavant o vol a - o não serà opcional. Parlàvem
aproximadament cursa em o militar i o drill o sergent vai dir tots nosaltres bleed vermell i som
tot rosa em l'interior.
Hauries d'obeir à Bíblia només li agrada o déu és o vostre drill sergent. Rês em a Bíblia és
opcional. Não pensa aproximadament com per justificar què fas; senzillament acte em quin saps
és correcte. Agrada Jutge Judy diu em l'espectacle de tribunal da televisió, não tens de pensar se
hem d'ésser francs.
Aixecant nens ou posseint els animals de companyia és um repte difícil similar, tot i que não
intel·lectualment, majoritàriament. Pares bons i propietaris animals bons não necessàriament
necessitat de ser academics - que não és quin determina ser bo a aixecar nens ou cuidant
d'animals. Millorant a vostra vida pròpia és encara més difícil i encara més pessoal em els seus
reptes.
Sent uma pessoa bona não pot ser posada fora. Hagi de ser actuat damunt ara. Per saber què per
fer èticament, tot necessitem fer és seguir o nostre conscience. Necessitem fer quin sabem és
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correcte. Even havent-hi uma addicció ou a incapacitat não ens absol de fer quin és correcte.
Però sent uma pessoa bona não és uma coisa binària i, tot i que és sempre difícil, não és més
enllà qualsevol de lhes nostres capacitats.

3.2.5 Moralitat i Individualitat
A nostra societat tem anat a extrems i de fet tem dirigit per promoure els costats negatius de trepa
i expressió individual mentalitat. A pessoa mitjana avui és ambdós selfish i chá cap backbone.
Lhes persones volen ser úniques de maneira que podem aconseguir um següent.
A Bíblia promou individualitat, però em a maneira oposada. Som individualment responsável per
lhes eleccions fem i necessitat d'estar contra o món. Som també suposat a não ser orgullós i selfvai centrar.
Només com a cada personalitat trait tem igualment bo i resultats possibles dolents, així que self o
controle és o clau a leveraging ambdues individualitat i unitat alhora, i incorporant o millor
d'ambdós traits em lhes nostres vides. Necessitem não ser selfish per expressar a nostra
individualitat i necessita não sacrificar o nostre conscience just de seguir o grup.
O clau de saber quan per utilitzar um ou l'altre és igual amb qualsevol decisió: o nostre
conscience. És bo de treballar junt per uma causa comuna, tão molt de temps mentre continues a
critically pensar sobre lhes implicacions morals dels resultats dels vostres esforços. A Bíblia ens
vol per estar fora não només per aconseguir atenció, però ens vol per estar fora dins que estem
amunt pel dèbil i fer quin sabem és correcte, fins i tot quan fem front a oposició aclaparadora.
A individualitat necessita não sempre ser aplicat em situacions rares ou extremes i o déu sens
dubte ens vol per expressar com honestament sentim. Hi tem um llibre sencer da Bíblia focada
em romànic, molts de lhes ordres do Vell Testament és celebracions amb molt menjar maco, i o
déu mostra uma quantitat enorme de creativitat dins entrant à seva creació pròpia com a pessoa
mentre Déu restant quiet. O déu era o primeiro per vir amunt amb a ideia de l'anti-l'heroi i O Déu
vão utilitzar persones per parlar através d'em l'escriptura Scripture, o qual és també uma feina
literària criativo d'art.
Els conceptes psicològics moderns vê da Bíblia. L'Apòstol Paul era o primeiro existentialist.
L'Apòstol Paul també era o primeiro per escriure que lhes does i els homes són completament
igual. Els Salms podem ser molt útils per aquela depressió de tractar i animar persones per ser
crítiques de Déu, mentre encara sent respectuós. Xerrades de Paul de l'apòstol sobre els regals de
l'Esperit Sagrat, mentre um exemple primerenc de tipus de personalitat, o qual també eludes à
diferència entre um públic i privat self.
De fet, o déu vai criar lhes invencions millors mai: animals i plantes. O déu vai criar o món molt
creatiu i estrany de mecànica quàntica i relativitat geral i els vai fer a feina junta, fins i tot encara
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que treballen dins extremadament maneres diferents. També parla aproximadament viatge em o
temps i altres dimensions em Scripture. O déu vai criar DNA i vai fer tal diversitat de criatures,
que tenim um temps molt dur que els classifica. O déu vai pronosticar lhes catàstrofes vão causar
per canvi de clima/d'escalfament global i correctament vai identificar persones com a causa.
Així que o déu és molt creatiu i ens vol per ser tão també. Em comptes d'utilitzar innovació per
guanyar diners, hauríem de ser fer tão per ajudar persones dins necessitat. Només expressant teu
dins l'art i l'escriptura podem ser um acte moral també. Molt da història de l'art per tot o món és
uma celebració d'escriptures religioses i filosòfiques i conceptes. Através de simbolisme, l'art pot
ser tão acurat mentre escrivint. Només animant persones per agafar temps fora de treballar per
pensar i animar-os pot ser útil i altruísta també.
A coisa dolenta real única aproximadament a creativitat és quan nosaltres l'utilitza per dibuixar
atenció a nosaltres sol, sense qualsevol altre benefici a societat. Um de poques costuras que
President Mao vai parlar aproximadament, que hauríem de seguir, feia l'art i a literatura
accessibles à pessoa comuna. Art i música popular necessiten não ser selfish i de fet pot portar
cries morals à pessoa mitjana, em maneres podem relacionar amb. Només agrada ser ric, sent
famós não és necessàriament dolent, mentre molt de temps mentre teu não compromise teu per
fer tão, i não és o vostre objectiu primari.
O nacionalisme i a unitat religiosa són grans, mentre ao llarg de mentre não utilitzen a persecució
d'altres, per unificar o grup. Persones que não són separar do grup tècnicament de fet pot ser molt
útil i o barrejant dels grups podem portar fora de parts millors de cultures. O món modern era
només possible com um outgrowth d'um barrejant de cultures germàniques i Romanes per tot o
període medieval dins Europa.
Um similar barrejant da cultura està passant entre cultura corporativa americana i cultura popular
mexicana. Els Cristians em o musulmà caliphate em els temps medievals eren útils dins govern
perquè vão ser considerats a fora de l'cena política i així que era neutre. Els cristians em Europa
medieval eren persones analfabetes i tão quinta-feira esdevenia dirigents i becaris, perquè vão
aprendre per llegir i escriure, per mantenir lhes seves tradicions religioses.

3.3 Creatiu
3.3.1 Món oposat
Benvingut a Món Oposat. Um de lhes raons per què tenim tants problemes i que són difícils de
solucionar és que, d'uma ciència i tecnologia i perspectiva atea, hem de fet vai solucionar tot que
aquest worldview veu tão problemes. Pertot arreu a majoria de persones d'història têm lluitat per
més. Nosaltres sempre volgut més alimentari, més temps fora, més reconeixement, més drets,
més poder, més diners, més recursos, més llibertat, i més de cada coisa física. Aquest sentit de
marques únic perquè não teníem dins totes aquestes àrees.
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O món veus avui és o món després de tot aquests "problemes" vão ser solucionats. Això és a
ciència de raó i a tecnologia não pot solucionar problemes mundials importants: ja chá. Vivim
em um món on a ciència i a tecnologia têm guanyat. Podries argumentar això chá rês per fer amb
Ciència per dir, però això és que a majoria de persones veuen Ciència i vida.
Els problemes hem avui és dur d'entendre perquè não sonen com problemes. Com pot hem massa
d'uma coisa bona? Com pot possiblement mengem massa, chá massa accés a informació, gasta
massa temps jugant jocs, ser dins massa contate amb cada altre, chá massa música, chá massa
costuras, massa tem avançat tecnologia, i l'agradar?
Què necessitem solucionar els nostres problemes avui és bàsicament per desfer els últims 500
anys. Necessitem a rethink què realment volem. Dins moltes maneres, o nostre món de fet chá
pocs problemes. Tenim pocs problemes dins vida a causa d'uma manca de riquesa material. Què
não tenim és maduresa espiritual i riquesa espiritual. Hi hi haurà problemes cap assumpte o que
decisions fem, mentre vivim em um món imperfecte. Nosaltres ja vida em o món millor que lhes
persones podem criar, sense Déu.
Quin não és normalment vai pensar aproximadament, quan pensem sobre o món avui és que hem
mai vai tenir aquesta situació abans que i que, fins i tot avui, a majoria do món não viu em
qualsevol situació remotely així. Estem parlant aproximadament Amèrica, Europa, Coréia do
Sud, i Japó i parts molt petites da majoria de resta-a do món. Tão hi tem de fet dois problemes
oposats avui: alguns de nosaltres agonitzen de massa menjar, mentre que a majoria do món
encara està morint, de não havent-hi prou menjar.
Dins Amèrica i resta-a do primeiro món, consumim massa i resta-a do món chá massa nens. A
ciència fàcilment pot explicar o problema, però não entenem Ciència em a maneira necessitem a
per solucionar els nostres problemes. Els científics tendeixen per tenir um temps dur que accepta
que persones não normalment decisions de marca vão basear damunt raó.
O primeiro món consisteix majoritàriament de quin refereixo a com "a pessoa" oposada, perquè
tenen els problemes oposats a majoria do mundial i a majoria de persones pertot arreu a història
tem tingut. Em o primeiro món, hi tem també uma altra classe de pessoa refereixo a com "a
pessoa oposada" oposada, persones que són de vegades referit a tão "altament persones
sensíveis". Aquestes "persones oposades" oposades tenen o problema oposat de persones ""
oposades. Lhes persones oposades tenen vida massa fàcil i necessitat de treballar més dura,
mentre que "lhes persones oposades" oposades treballen massa dures i necessitat d'agafar lhes
costuras més fàcils.
Això sembla prou intuïtiu, però més o problema de primeres persones mundials és exactament
contrari de quin pensen: "lhes persones" oposades pensen que treballen massa dur, però de fet
não treballa prou dur; mentre que "lhes persones oposades" oposades pensen não treballen prou
durs, però de fet treballar massa dur. A maneira de confirmar això és per perguntar persones, qui
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et sap bé, i esperar ser sorprès, per a seva resposta. Moltes persones seuen em algun lloc em
aquest espectre, així que não espera um senzill de diagnosticar problema.
Se volem solucionar els nostres primers problemes mundials, "lhes persones" oposades
necessiten menys de tot. Necessitem treballar més durs i joc menys. Em comptes d'agafar a rota
fàcil i aprenent tão poc tão possible necessitem començar treballant tão dur mentre possiblement
podem i aprenent tant com podem. Per "persones oposades" oposades, agafar um trencament i
gaudir d'alguns da vostra vida, ou podries morrer, de ser um workaholic.
Tothom necessita equilibri em lhes seves vides i o nostre món està lluitant amb problemes
diferents, però són tots sobre uma manca d'equilibri i uma manca d'uma perspectiva acurada, de
que realment som. Et sap i sabràs o vostre problema i teu llavors podem trobar i llavors feina em
a solució.

3.3.2 Zen i Problemes Importants
Quan afrontem problemes importants, dins societat avui, mirem a uma acció/de temps solucions
prata cridada "sovint balas". Ens apropem problemes, de punts de vista estadístics i intel·lectuals.
Ignorem costuras, que não podem ser reduït a números i fenòmens mesurables. O clau a millorar
els inicis mundials amb ens millorar. Quan tractes problemes institucionals profunds i hedonistic
i políticament actituds correctes, necessites a primeiro entendre, que lhes causes són
fonamentalment espiritual uns.
Aquesta classe dels problemes não són uns, on pots trobar uma solució definitiva, de maneira
que pots anar em, ao problema pròxim. Quan estàs tractant costuras espirituals i emocionals,
necessites acceptar que mai hi hi haurà uma resolució final. Aquestes classes de problemes són
tractades i controlat, més que fix. Solucionant aquesta classe de problemes és agrada anar em um
viatge i a destinació és només uma aturada pel camí.
Dins filosofia cridem aquest "Tao" ou "zen" - l'unidentifiable substància que fa lhes costuras
reals i porta guarir-se ao nostre emocional self. O focus és damunt disciplina i ethics.
Solucionant els nostres problemes propis têm de començar amb compromís i direcció i finals
amunt, amb uma comprensió moral més profunda i pràctica. Només agradar o zen não pot ser
clavat avall i analitzat, així que fer molts problemes emocionals - oftentimes sents uma maneira
segura, per cap raó racional.
Um de lhes raons per què tants self sistemes de millora, com dietes, falha és perquè fallem per
acceptar, que a solució és um procés, que mai finals. Quan estàs fent mau, només vols
l'alleujament i ell és durs d'acceptar, que tens de continuar, per treballar dur, fins i tot quan et
sents não pot exercir anymore esforç. Agafa feina dura, per guarir-se o cor, i tens per trobar
someway de t'empènyer, allèn quin et penses pot fer. Tot i que lhes persones não són a qualsevol
lloc proper, mentre llest, ou talented, que sovint pensem som, podem endure molt més, que
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pensem que podem.
O tao significa camí i que és lhes feines de zen da maneira. O zen també significa originalitat,
creativitat, i bellesa. Não hi tem cap fórmula i não és um objecte tangível ou mesurable. O zen és
fonamentalment um sentiment i pot ser entès, através d'experiència, més que ensenyar. O zen vê
de pràctica i a pràctica ell, quan fet correctament, és a solució. Quan t'empenys passat què et
penses pot fer, se em esports, els arts, forgiveness, ou lluitant addicció, això és zen.
A majoria d'animals entenen zen més ben que lhes persones fã. Quan veus els animals enfadats, a
cada altre i lluitant, i llavors, més tard que dia, els veus curled cap amunt de junt, plenament vai
relaxar dormir soundly, això és zen. Quan um animal sap quan ets dins dor i vê per damunt, per
doar-te empresa, això és zen. Quan et sents tem comunicat, amb um animal, fins i tot encara que
não entenen lhes nostres llengües humanes, això és zen.
Em comptes de provar per trobar uma fórmula secreta, s'adona de, em comptes d'això, aquells
problemes importants són encara allà, perquè són grans, altrament els hauries solucionat a hores
d'ara. Els problemes importants da vida requereixen esforç important, sobre um període llarg de
temps, i não hi tem cap drecera. Continuaràs, per tractar els mateixos assumptes, pel que fa à
resta da vostra vida. Ser disposat de fer equivocacions i et perdoar i seràs bé pel camí.
L'ingredient desaparegut és a vostra decisió, per fer quin és necessari.
O zen és més de qualsevol costure a Gràcia de Déu, l'Esperit Sagrat. O déu mai deixarà damunt
et, tão mai deixar damunt teu. Não preocupa sobre o vostre fracàs, mentre tothom tem igualment
vai falhar. Em comptes d'apressant, a l'arribada, feina em petit gestionable chunks. Només agrada
exercitar, uma mica fet coherentment és més ben que molt fet rarament. Recorda, pots não mai
ser ser permanentment derrotat, perquè o déu sempre enviarà gràcia suficient.

3.3.3 A meva Missió Overview: Emotiu Envia poema
Som em o midst d'uma batalha d'èpica, i em um viatge d'èpica
Som cecs a què és abans que ens i não obstant això veiem allèn l'horitzó
Ens hem preguntat lluny do camí sabem hem d'agafar
Não som temorosos de quin és abans que ens, sinó què és dins ens
Hem donat l'accés d'Esperit Sagrat, als nostres cors, però não lhes nostres ments
De vegades lhes respostes não vénen, em paraules, però és més com um sentiment
De vegades falhes per entendre, tot i així saps què tens de fer
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De vegades não importa què tem passat abans que
Però és sempre importar què teu després
Quan ets totalment perdut, llavors només pot et trobes
Només quan totalment deixes, pot veus Déu
Algunes persones pensen lhes mentides de solució em secrets i em números
Crec allò què hem de fer ja sabem
O camí não és dur, perquè não tenim entendre
És difícil, perquè não tenim self-controle i disciplina
Molts força viurien com reis i deixar amics
Jo força feina per sempre, sense esperança, que rês
Lhes solucions són tão molt obvi
Però não tenim cap voluntat, per cometre a ells
Vull o meu país per ser o millor o pot ser
Però ningú vol a nostra ajuda
Se destrueixes a font d'ingrés d'uma pessoa
I derrocar a seva casa i reixat elèctric
Merament estalviant a vida de persones
Não és prou per basear uma amistat damunt
A mateixa costure passa uma i altra vegada
Tenim a mateixa situació vam tenir deu mil anys abans que
Els nostres problemes mediambientals directament reflecteixen l'estat da nostra ànima
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Não solucionarem els nostres problemes, per trobar coneixement antic
Ou per posar màquines, als nostres cors i ments
Mentre agafem a cada pas, els canvis de estrada
Sempre podem dir on vai
Fins i tot quan sembla per desaparèixer
Hi tem sempre esperança dins dels nostres cors
Fins i tot com a nostra ànima abandona o futur
Tem estat dit deu mil temps
Però a penes o podem recordar
Tem estat dit dins deu mil veus
Tot i així não podem fer fora de lhes paraules
A resposta és elecció
I és molt dins do nostre controle
Hi tem uma connexió direta
Entre l'estat da nostra ment i do nostre món
Hi tem sempre uma maneira de tractar a situació
Això não és um obstacle, que passaràs
És més com um paquet necessites portar
Sempre tem estat possible, per teu per portar menys
A càrrega és o vostre molt propi fent
Som sovint dur damunt nosaltres

53 de 137

Complete Introductions Collection 2
Em quin pensem que hauríem de fer
Però a batalha não és em o món, però em a vostra ment
A maneira envia não necessita per ser tão dur
Mai som sol i pugui portar més d'um mul
Per què lluitem a batalha sol
Mai serem capaços de doar uma resposta útil
Aquela maneira envia és més aproximadament não fent costuras, més que quin fem
Hi tem cap balas de prata
A nostra llibertat és dependent em a nostra atitude
Necessitem lluitar els nostres pensaments i não preocupar aproximadament altres accions
Lhes solucions són não amagat a qualsevol lloc
I els passos endavant són senzills mentre dia
Hem de continuar tractar això cada dia
Però pugui ser uma estrada feliç
I necessiti não fer-nos tão weary
De vegades sabem não per què plorem
Ou desitgem parar provant
Não és per nosaltres, per saber o futur
Ou ser capaç d'agafar a ment de Déu
Totes costuras-lhes passen, per uma raó
Però o sofriment não és fàcilment vai explicar
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A vida sovint ens tracta igual: monstre i mare
Lluitem això diàriament
Em lhes nostres lluites trobem
Que tot mau vê d'immoralitat
Sovint patim do wrongs altres têm comès
És ok per plorar i ser enfadat amb Déu
De vegades fins i tot deixes totalment
Però o déu mai et deixarà
I uma vegada que mors, hi hi haurà não més dor

4 Articles de déu
4.1 O pecat és uma Addicció
4.1.1 Quin és Pecat?
Quan parlant amb um cristià, o primeiro concepte não-encontre de Cristians, que não entenen, és
pecat. O pecat senzillament significa fer alguma coisa mau ou moralment malament.
Sorprenentment, creença més important els sistemes tenen um conjunt similar d'offenses,
considerem moralment malament. Exemples de pecat, vai incloure: cometent adulteri, robant (ou
piratejant), lying, não obeint pares, i assassinat. Alguns d'aquests és també il·legal, mentre altres
não són.
Molts més lhes persones têm sentit de karma, o qual és um Indi (d'Índia) concepte, dins origem,
o qual apareix, dins totes formes-lhes de sistemes de creença índia. Karma I o pecat és tots dois
sobre correcte i malament, però karma surt d'uma manca de coneixement, i a causa de pecat és
um acte da voluntat (uma elecció), mentre karma és remeiat per disciplina, i o pecat pot ser Déu
remeiat gràcia i o nostre repentance.
Quan não-els cristians reclamem respecten Jesús Christ, troben casos de Christ mostrant amor i
não-condemnation, però rebutgen reconèixer que Christ és o perfectament Governant bo i
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completament just do multi-vers, també. O déu chá um conjunt d'estàndards morals, per virtut de
ser perfectament bo. Hem escollit, per fer mau, per trencar lhes lleis do déu i sofriment portat per
això ao nostre món, famílies, i espiritual selves.
Per tal de resoldre aquest mau, o déu é vai enviar, mentre Jesús Christ, per patir a pena, pels
nostres pecats. Aquesta pena és mort física i espiritual i Christ derrotat això pel seu vivint uma
vida perfectament bona, morint dolorosament em a creu, descendint a infern, i derrotant o diable.
Després, Jesús Christ vai tornar a terra i, després de mostrar tota A seva prova de seguidors da
seva resurrecció, finalment ascendam a Heaven.
Així que, mentre o déu perfectament està estimant, hi tem molt més a Ell, i sigui tão seriós
aproximadament pecat, que vai tractar ell per sofriment Ell, em o nostre behalf. Sentim molt
sobre o diable, però a batalha real és dins de lhes nostres ànimes pròpies. O diable és aqui, per fer
costuras-lhes pitjors, però não chá cap poder, vai comparar a Déu. O diable não et pot forçar per
fer qualsevol coisa não vols fer i não pot assetjar nascut-um altre cop Cristians.
A maneira de garantir, que aniràs ao cel cristià, és per perguntar Déu per forgiveness, dels
vostres pecats i creure aquell Déu vai aixecar Jesús do mort, després que vai morrer, em a creu,
pels nostres pecats. Llavors comets a vostra vida, a Déu següent, més que els vostres desitjos.
Això és només o primeiro pas, em o viatge. Trobaràs resta-a de lhes instruccions, em a Bíblia.
Sent um cristià chá o seu ups i downs, mentre qualsevol vida fa i els cristians pateixen i dau. A
diferència és que tenim um agraïment, do món espiritual i pau i esperança, aquelles costuras
realment sortiran ao final. Christ Intervé, a temps, quan realment Li necessitem.
Molt de lhes nostres vides cristianes implica fer feina rutinària i fent quin és necessitat per ficar
sa, però o nostre focus damunt està ajudant altres i millorant lhes nostres vides, mentre
gradualment donem controle de Déu més i més de lhes nostres vides. Però tenim uma garantia
tranquil·a, que lhes nostres vides signifiquem alguma coisa i que cap importar què hem de viure
através de, després que morim, viurem per sempre dins paradís, i és guaranteed per viure per
sempre sense dor.
A part més dura, per não-creients, per acceptar aproximadament o cristianisme és que necessiten
doar controle de lhes seves vides a Déu. Allò és per què o món mai entendrà ou acceptar-nos ou
a nostra maneira de vida. Pensen que són dins o controle i nosaltres són els vagarros, però sabem
més ben. Teu qualssevol podem ser um esclau, als vostres desitjos propis, ou els pots conquerir,
però necessites ajuda.
Hem ja vai provar costuras a nostra maneira i aspecte à maneira o món vai resultar. Fins i tot
sabem ara que tot aquell "Déu Enfadat" Déu de judicis tem posat damunt ens per els nostres
pecats eren enterament causat directament per a nostra golosia pròpia i egoisme, també sabut
mentre, desastres mediambientals i canvi de clima/d'escalfament global. Não és cronometri
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donem Déu uma volta.
O déu següent não és agradar ordres següents, d'um Sergent, em l'exèrcit. O déu rarament parla a
nosaltres, em uma visió i ens dóna vai detalhar instruccions, damunt alguma missió especial. O
déu és menys interessat em quin fas per um de vida, llavors que ets com a pessoa. O déu et vol a
não només per viure uma vida millor però um més feliç um també. O déu desitja Els seus
seguidors, per pensar critically, abans de seguir què pensen que o déu diu i comparar-o, a quin
Déu tem fet em a Bíblia.
O déu següent és també não o mateix que seguint uma església particular ou membre do clergat.
Equivocacions de marca de lhes persones i eleccions dolentes - Cristians també. Fins i tot bé
significant els cristians podem causar molt dany, perquè tenen uma comprensió pobra de
Scripture i que o déu és.
Hi tem uma minoria grande de Cristians - sovint més vell vai respectar membres de l'Església que farà sents agrada tens d'escollir entre de vida uma vida feliç i sent um cristià. Això és o
contrari de quin Déu tem dins ment. O cristianisme és allà per restaurar a vostra voluntat lliure i
millorar a vostra vida i com o veus. Qualsevol coisa que contradiu allò não és de Déu.

4.1.2 És uma Addicció
O nostre món és seriosament trencat. Podem tots entenen, amb just um poc coneixement
d'història, fins i tot sobre um temps molt curt i tenir coneixement de comportament humà, sobre
um període curt de temps, però o problema real, que està destruint o nostre món, i a solució real,
a permanentment solucionant aquests problemes. A línia de temps és exponencial, però l'inici és
insignificant, em l'esquema magnífic de costuras. Quan aprens aproximadament història i viure
molt de temps prou, t'adones de que rês realment canvis. A psicologia pessoal és igual, em
qualsevol moment dins història. A coisa real única, que està canviant ara, és poder humà, per
canviar o mundial i això està creixent exponentially.
O nostre problema és, tot i que podem fer eleccions bones, què realment passa és que fem
eleccions dolentes. Moltes persones creuen que que o déu és irrellevant, ao nostre mundial i que
o món espiritual não chá cap poder per damunt ens. Fins i tot Cristians bons, fidels não vides
realment vives de fé (dins Amèrica i Europa, sobre els últims 50 anys), fins i tot encara que a
majoria vasta do món era i sempre serà molt religiós.
Només agradar quan unes vides de pessoa allèn o seu mitjà financerament, aconsegueixen a
problema, podem fixar o problema, per ser responsável, ou només posat do problema, però
finalment s'aconseguiran a tant problema, que não podem fixar a seva situació, per ells. Només
com um gambler, fixant o problema de terme llarg, d'algú que és um addicte, não està donant-os
més de quin continuen utilitzar. Donant algú més crèdit, qui gasta allèn o seu mitjà, não
soluciona o seu problema. Per solucionar addiccions, necessites adonar-te de que necessites
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ajuda i não pot fixar els vostres problemes teu, sol. Vais a counseling i aprendre com per fer
eleccions millors. Teu també necessitat de trobar altres, amb més experiència, amb els mateixos
problemes (però amb més èxit dins prevalent na contramão els), per ajudar doar suport lhes
vostres decisions noves, millors.
Però a majoria de persones, qui esdevé addictes, dau da seva addicció i não és exitós, fins i tot
encara que podrien, se eren per fer lhes eleccions correctes. Per què continuem, per fer eleccions
dolentes, quan sabem els resultats i tenir l'habilitat de canviar? A resposta não és um que pot ser
trobat dins de polítiques, societat, l'economia, moviments socials, tecnologia, fàrmacs, medicina,
dieta, exercici, counseling, tradició, família, amics, ou experts.
A solució és a primeiro repent, d'aquests wrongdoings, a Déu, o nostre Criador totpoderós.
Necessitem a llavors acceptar que nosaltres aquestes costuras da nostra voluntat lliure pròpia i és
plenament, personalment responsável, per totes aquestes decisions i lhes seves conseqüències.
Després, necessitem admetre, que aquestes decisions són malament, innecessari, inexcusable, i
inacceptable. Hem d'acceptar, da nostra voluntat lliure pròpia, que não tenim o poder, dins
nosaltres, ou dins de lhes nostres institucions humanes i comprensió humana do món, per fer lhes
eleccions correctes.
O més important, significant, i aspectes més influents da vida sempre chá i sempre serà
espiritual, dins naturalesa. Vam ser dissenyats, per Déu, ao principi, per ser em um proper,
diàriament, immediat, i connexió pessoal amb Déu, o nostre Criador. Fins i tot abans que vam fer
eleccions dolentes, sempre hem necessitat Déu, a fins i tot físicament funció, em lhes maneres
necessàries, per ficar viu. Hem tingut influències dolentes i l'acumulació de moltes eleccions
dolentes tem posat és em uma situació més desesperada. Quan assolim fons de rock, sabrem que
necessitem Déu, i, se som per sobreviure, necessitarem a contínuament ens entregar i lhes nostres
decisions, ao de Déu. O déu ens sap més ben que ens sabem i és ximple, per tentar qualsevol
coisa, sense O seu directe, continual, i suport espiritual, dins tots els aspectes de lhes nostres
vides.
Mentre els nostres dirigents continuen, per provar per fer o món um lloc millor, per provar per
trobar uma causa i uma solució, estem perseguint um não-achievable objectiu. Què volem saber
és uma maneira de solucionar els nostres problemes, sense canviar els nostres hàbits i a nostra
maneira de vida. Volem um fàcil, uma solució de temps, per solucionar tot, de maneira que
podem anar em i continuar, per viure com reis. Volem saber o límit exacte, de com dolent podem
ser, abans que passem a línia de cap retorn, així que podem gaudir de fer lhes nostres decisions
dolentes, tant com sigui possible, sense havent de patir lhes conseqüències. Se não podem
solucionar o problema d'aquesta maneira, llavors volem només deixar i partit, fins a l'apocalipsi.
Ell tot apareix molt descoratjant ara, per acceptar o món, a maneira és, i adonar-se de que não
tenim cap controle, sobre lhes decisions altres fã, així com residus per fer decisions bones,
nosaltres. A notícia bona és que não és massa tard. Patirem, de lhes nostres eleccions dolentes,
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pel camí, però podem fer o nostre món um lloc millor, per ens entregar, ao de Déu i pregar per A
seva voluntat de ser feta, més que o nostre. Persones a costuras terríveis els agradar Hitler, Stalin,
ou Mao, però forces de mau não aconsegueixen per cometre exterminacions de massa. A
diferència és que o déu ens vol per ser dins controle, do nostre món humà propi.
Tot i que llauna de Déu i actua, tot o temps, em o nostre món, ens vol per perguntar-li, per
l'implicar, em o nostre món. Fins que fem tão, agafi uma menys funció ativa. A definició de fé
està creient dins alguma coisa, que não pots provar conclusively: és o contrari exacte de ciència i
matemàtiques. Não sabem o futur, ou com o déu canviarà o nostre món, fins i tot se preguem per
aquest. O nostre món pot entrar qualsevol número de direcció diferent, però, se preguntem Déu
per canviar o nostre món, cap assumpte com els canvis mundials, podem saber o déu ens donarà
alegria i significant dins vida. També serem guaranteed que, després que morim, viurem per
sempre, sense qualsevol sofriment. A condició única és que posseïm fins a aquest ser enterament
a nostra culpa, ser veritablement trist, agafar um complet 180 volta de grau, em lhes nostres
vides, i acceptar o controle complet do déu sobre lhes nostres vides, per sempre.

4.2 Cries-lhes do déu
4.2.1 O punt de vista do déu
Molts conceptes teològics venint da Bíblia não fa sentit, lhes persones de maneira els expliquem,
perquè lhes persones són poc disposades de veure costuras do punt de vista do déu. Per cas, per
què l'és tão sorprenent, que a maneira a salvació i everlasting vida, és per repenting dels nostres
pecats i creient o déu vai aixecar Jesús do mort.
D'um punt de vista humà, mirem amb awe, a persones que costuras grans, però descobrim més i
més sobre lhes decisions de lhes persones dins vida, por causa do flux instantani d'informació,
que tothom chá esquelets em els seus armaris.
Se érem per tornar als temps de Bíblia, veiem que King David era um home després que o cor
propi do déu i um de lhes poques persones abans que Jesús Christ temps damunt terra, qui vai ser
omplert amb l'Esperit Sagrat i ell vão cometre adulteri. Això era a font da divisió d'Israel a 2
regnes i a diàspora eventual de lhes persones quinta-feira. Això també ens afeta dins història
moderna amb l'Holocaust i o re-establiment de l'estat jueu, vai acompanyar amb o problema dels
palestins.
Even, diu algú era perfecte moralment: són quiets finit, dins tot fã. Fins i tot els actes més grans
dels herois pàl·lids, em comparació, ao déu que vê, a terra, com a Home (mentre encara sabent
sigui Déu, però não utilitzant Els seus poders) i morint dins um do més humiliant i lhes morts
doloroses possibles, em aquell temps. És l'equivalent de nosaltres esdevenint electrons i vivint
amb o coneixement de ser um ésser humà, però vivint amb lhes restriccions hereten, dins nem
tão sols sent um àtom ple.
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L'enemic cert do déu não és societat, però Lhes seves persones pròpies, qui repugna na
contramão Li. Moltes persones tampoc creuen estan seguint l'exemple de Christ, per doar suport
l'establiment, ou per provar per abaixar-o. Poques persones dins a història realment entesa ou era
capaç d'acceptar a maneira Christ revolucionat o món.
Christ Não vai ser um dirigent militar ou polític, així que cap não esperar a notícia espiritual
positiva que vê d'acció militar ou qualsevol dels nostres dirigents polítics. Não vai transformar
l'economia ou o món social per activisme ou per aplicar lleis, així que não arrisca a vostra vida
ou salut per resistir dirigents polítics ou provant a uphold lhes lleis.
Não vai expandir i disciplinar A seva ment per meditació, agafant jura, construint cap amunt da
seva força física, agafant fàrmacs, ou fent mau Ell, a liberate Ell d'ou harden Ell a sofriment, així
que não espera per canviar o mundial mystically. Fins i tot guarint-se persones i alimentant o
pobre era només um objectiu secundari de Christ damunt terra, així que não espera solucionant
problemes com hunger ou a malaltia realment solucionarà els nostres problemes.
Christ Rebutjat per deixar qualsevol canvia o seu focus, da comprensió espiritual de vida i
solucions, que ens transformem spiritually. Quan é vai guarir persones, vai dir Ell alguma coisa
més grande i més important: vai perdoar pecats. Els nostres problemes més grans dins a vida és
normalment causat per nosaltres, ou algú més cometent accions de mau.
Christ Volgut ens não per reformar altres, però, em comptes d'això, reforma nosaltres. O nostre
enemic més grande és ourself. Se vols canviar o món, primeiro focus damunt teu. Pots mai
qualsevol costure més grande, que per vèncer o mau, em o vostre cor propi, cap assumpte
quantes persones alimentes ou liberate.
Teu per rigut a, pel món, quan pregues o déu és serà fet i et mantenir de mau, que pot ser fet
legalment. Però a vostra oposició certa vindrà dels vostres Cristians amics. Qui realment vai
voler Jesús mort - l'establiment polític ou l'establiment religiós?
Alguns de lhes batalles espirituals més grans seran dins de lhes nostres esglésies pròpies, perquè
són um dels objectius més grans de spiritually forces de mau. Recorda persones que religioses
vão tractar els profetes, do Vell Testament, i esperar igual, per passar a teu. Se ells això, ets em o
bon camí.
Reformant teu não és només aproximadament seguint o Deu Commandments ou fins i tot
pregant. Hi tem moltes costuras senzilles pots fer, em a vostra vida, que ajudarà spiritually.
Aqui és alguns econòmicament vão basear maneres de reformar teu i aquells proper a teu: marca
decisions ètiques em els productes compres, troba maneres creatives per reduir lhes vostres
despeses, aconseguir subministraments i entrenant per sobreviure desastres, promou ús d'internet
per facultar individus, i doar fora contingut lliure per doar suport alternar opinions.
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Aqui és alguns socialment vão basear maneres de reformar teu i aquells proper a teu: xarxa per
expandir els vostres cercles d'influència, relacions de forma amb els vostres veïns, anima altres,
positiu d'estada i augmentar lhes vostres influències positives, i evitar suposicions d'cria
dominant.
Aqui és algun spiritually vai basear maneres de reformar teu i aquells proper a teu: pregar per a
voluntat de ser do déu fet, millorar a vida d'um animal específic, augment a vostra comprensió do
món, aixecar els vostres nens per ser ciutadans bons, i agafar temps per relaxar.
A notícia és molt negativa i a vostra vida pot ser deprimir, però cap assumpte quina situació et
trobes dins individualment ou nosaltres col·lectivament, tua i nosaltres podeu millorar a nostra
situació, per fer eleccions bones. Hi hi haurà com a mínim uma surpresa positiva grande, em o
nostre lifetimes, que canviarà costuras tant com l'Internet. O futur não és escrit i necessitem não
deixar. Sempre trobarem uma maneira d'existir i ser feliç, sempre trobarem amics que serveixen
Déu, i o déu mai ens deixarà, cap assumpte com lluny fora viatgem físicament ou a temps.

4.2.2 Lhes regles do déu
4.2.3 Convidant Déu Dins
Moltes persones não entenen per què algú séria um cristià, perquè els cristians segueixen regles
addicionals, que não són legalment requerit a i ajudar altres, sabent não hi hi haurà cap
recompensa dins canvi i ajudant malgrat tot de se a pessoa vai ajudar és fins i tot agraït ou uma
pessoa roïna. Cristians llavors a xerrada sobre quant Déu els dóna i tot d'aquestes costuras que
són és donat és cries abstractes (valors) i uma promessa de vida eterna, o qual tots dois haver-hi
poc significat, a um deshonest i carnal generació ou societat.
Per què qualsevol vol seguir uma regra não têm de? Per què qualsevol agafa temps per exercitar
ou menjar menys menjar, se não têm de? A resposta a ambdues qüestions és que negant tua plaer
de terme curt et pot doar felicitat de terme llarg. L'altra coisa és que esdevé més fàcil amb o
temps i molts fins i tot agafen orgull dins o. A raó per què necessitem fé (creient dins alguma
coisa não podem verificar), per entendre o déu és perquè és dur de pensar terme llarg i també dur
d'esperar.
Conceptes abstractes, com valors i teologia, és dur per moltes persones per entendre. Allò és per
què a Bíblia diu històries i per què pastors anar a seminary. Um de costuras-lhes que o fa més dur
d'entendre cries abstractes, que és necessari, és perquè lhes explicacions són sovint massa
imprecís. Tots els valors haurien de tenir situacions específiques que il·lustren lhes situacions,
dins que um valor segur és personified. L'art és uma maneira bona d'il·lustrar conceptes
abstractes.
Se estudes religions i història mundial, trobaràs que a majoria de societats i sistemes de creença
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tenen molt similars regles ètiques. Moltes persones creuen que hi tem cap correcte ou malament
em filosofies xineses ou índies i religions, però o contrari és cert. L'ethics não és només els
aspectes més importants d'aquests sistemes de creença, però a filosofia xinesa és gairebé
exclusivament sobre ethics. Dins Hinduisme i Islã, és comú d'agafar regles addicionals, a
oneself, que não són fins i tot requerit, per lhes doctrines religioses, ou fins i tot fer rituals, que
produeixen dor físic.
Sovint veiem Déu mentre requerint-nos per doar tot hem de Déu, a canvi de vida eterna i altres
costuras não podem verificar independentment. O déu només ens pergunta per reconèixer qui és i
demanar A seva ajuda i això és l'entirety do cost a nosaltres de salvació. Christ o cost per a nostra
salvació és o sofriment etern, em a creu, pels nostres pecats (perquè costuras d'experiències do
Déu exteriors de lhes limitacions de temps) A realitat és, a majoria da Bíblia és sobre de vida em
aquest mundial i trobant alegria dins vida. Som donats lliurement de Déu, així que és natural per
nosaltres per voler doar lliurement a altres.
A majoria de persones tenen o problema creient que quin Déu tem dit és cert, perquè és tão
diferent, de quin hem estat ensenyats, em escoar. O déu ens vol per ser pensadors crítics i, se não
creus Déu, necessites parlar a Ell directament aproximadament o. Não pots començar uma
relació, sense honradesa, i o déu agafarà teu d'on ets. O secret a fé de descobriment és oració: se
não pots creure, llavors perguntar Déu per fé. Llegint a Bíblia i anant a ajudes d'església
augmenten a vostra fé, també.
Moltes persones demanen prova, per ells per creure em a Bíblia. Primeiro de tot, ningú encara
tem fet um argument lògic per a lògica i nosaltres creuen costuras-lhes diàries que não podem
veure ou provar. A majoria de persones creuen que a Terra és ronda i que som uma part molt
petita d'um univers molt grande i hi tem molts molt bé proves d'aquest, però encara estàs agafant
algú més paraula per alguma coisa et não tem experimentat per tua. Era allà Armes de Destrucció
de Massa dins Iraq abans de l'ENS envaït i fer els negocis contribueixen més à societat que ells
agafen?
A coisa que fa lhes persones posades um microscopi damunt a religió i a política és que lhes
cries són polèmiques. Pots trobar prova, per qualsevol vista de qualssevol cries polítiques ou
religioses em línia i argumentar aproximadament ell durant anys i mai vingut a uma conclusió.
Alguns d'aquestes costuras têm de ser uma maneira ou um altre: alguma coisa vai fer ou não vai
passar i vai passar a um temps definitiu. De vegades, em aquests debats, damunt alguns
assumptes, mai acordarem, perquè lhes nostres emocions parlen louder que lhes nostres ments
racionals.
Hi tem um Déu ou não hi tem i o cristianisme és qualsevol cert de não. Crec. Què penses?
t'agrada apostar a vostra eternitat damunt o?
Mentre lluny prova tão històrica vai, moltes persones creuen que mai hi hi havia um Israel i hi
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tem cap concloent archeological evidència, per alguns esdeveniments importants em a Bíblia. Hi
tem també poc enregistrat a fora da Bíblia aproximadament Israel, durant o temps do Vell
Testament. Hi hi havia molts becaris, em aquell temps, Israel exterior. Ao temps de Christ,
gairebé tot d'aquelles persones, d'Egipte Antic a Iraq era alguns do més primerenc converteix a
Cristianisme. Se aquests becaris não vão creure em a precisió històrica da Bíblia, llavors per què
converteixen molt de temps abans que o cristianisme era legal em l'Imperi Romà?

4.2.4 Déu Només
T'és um creient em Christ? Creus que lhes costuras espirituals són més importants que riquesa,
poder, coneixement, fama i l'agradar? Llavors agafar Déu à seva paraula i viu agrada creus dins
Li sol. Plenament refusar totes aquestes costuras que pensem que necessitem utilitzar per
estendre o missatge do déu. Forsake A cada avantatge hem aconseguit per nosaltres dins
qualsevol coisa do món natural ou social.
Se realment creus, escull Christ com a vostra coisa principal i única. Escollir o món espiritual,
mentre a vostra realitat certa. Pensar em termes d'eternitat sol i què és realment important dins
vida. Comunica això a altres, em a maneira tractes reptes dins vida. Ser cec a i completament
evita utilitzar riquesa, poder, fama, i diners, a més enllà l'ordre do dia de l'Església i mai lhes
maneres de Déu de barreja amb maneres de pobles um altre cop.
O clau a Déu de comprensió és através de fé i não através de coneixement. És bé per entendre
per què o déu diu per fer quin diu per nosaltres per fer, però això não és requerit. L'obediència és.
Faith és um acte da voluntat i és a base de quin necessitem fer per acceptar a salvació do déu.
Uma vida vai basear damunt a fé mai és realment fàcil, se fas l'elecció per creure per damunt de
tot i através d'ell tot.
A vostra vida també serà completament irrecognoscible i incomprensible, als qui não plenament
abracem o món espiritual. Uma vida de fé et separa fonamentalment da maneira não-els creients
pensen. Avui, creiem que necessitem evidència, per saber què és cert, però lhes costuras certes
que realment l'assumpte és molt senzill, però extremadament difícil de creure, perquè hem
d'escollir creure, amb uma manca de coneixement complet.
O cristianisme molt de temps tem atret lhes ments millors, perquè a Bíblia és més enllà tots altres
llibres de totes altres fés, em cada maneira, incloent subtlety i o número de nivells de significar.
Recorda, esdeveniment o diable sap hi tem um Déu, però que não li salva. Hem d'escollir
contínuament, per moure més proper ou més llunyà lluny de Déu.
A realment viu scripture, necessitem canviar a maneira pensem. Altres persones, qui não creu,
hauria de ser impressionat i confós pel nostre comportament. Sent cristià aproximadament està
fent a voluntat do déu, a lloc do nostre propi. Quan nosaltres alguma coisa spiritually bé,
rarament aconseguim qualsevol crèdit per ell i sovint fins i tot patir per ell.
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O déu és suposat per aconseguir o crèdit. Allò és per què nosaltres necessita refusar construint
l'Església através de diners i poder. Se utilitzem diners per comprar influència, aconseguim crèdit
i não Déu. Això és a maneira lhes feines mundials, però l'Església não hauria de treballar
d'aquesta maneira.
Això não és quin o món pensa de comportament tão racional. És ok não per ser acceptat per
l'establiment ou fins i tot per l'Església. Jesús vai ser refusat per l'equivalent de l'Església do seu
temps mentre era els profetes d'Israel. L'ensulsiada d'Israel antic pot ser atribuïda directament a
lhes persones que volen um rei, mentre que a voluntat do déu era per Israel per ser governat per
profetes vai escollir. Solomon era l'home més assenyat que mai viscut i començat fora de fidel a
Déu, però girat fora, por causa da seva riquesa i A seva luxúria. A saviesa não vai ser prou per
salvar-li.
A majoria de persones não són becaris i a majoria de persones pertot arreu a història mai apresa
per llegir. Ara veiem més lhes persones sovint escullen não a mai aprendre, fins i tot quan tenen
l'oportunitat. Necessitem oblidar intentant raonar fora da nostra fé i convèncer altres pels nostres
arguments superiors. Això pot ser a maneira americana pensem que correm política, però não és
a maneira do déu.
L'obediència não vê de coneixement. Pots ser extremadament llest i encara tenir cap self controle
ou sentit comú. Pots ser extremadament astut i políticament adept, però encara ser tossut i rebel.
Només perquè lhes persones segueixen què dius, não significa què dius és a veritat.
A veritat és que som realment conduïts per lhes nostres emocions i que nosaltres només raó d'ús,
mentre uma desculpa per creure, què ja hem decidit per creure. Que sovint tenir-te mai vai
convèncer qualsevol de qualsevol costure, não ja creuen? Vai fer o déu tenta raonar amb els
dirigents religiosos i polítics do seu temps? Fins i tot vai parlar figuratively expressly, de maneira
que fins i tot els becaris religiosos, qui não é vai preocupar, não vai entendre O seu missatge.
Se vols tenir fé i não o chá, llegit a Bíblia i pregar per fé. O déu segurament lliurement et
concedeix fé, per A seva gràcia. A maneira de Christ não és um de sobrenatural i flashy efectes
visuals, aquell xoc i awe persones ou a saviesa dels grecs ou ciència de dia modern. O déu
descriu A seva maneira és uma da ximpleria de Déu, o qual és més grande que a saviesa de
l'home, o qual és incomprensible, a tant els qui costuras de raó fora i als qui els agrada veure
enlluernant acte do poder que o demostra.
O déu vol ús per utilitzar a nostra voluntat, não lhes nostres ments ou els nostres cors, a
contínuament fer uma decisió per creure em quin mai plenament expliquem, i és allèn o nostre
comprehension. Allò és que o déu dóna ús lliurement què mai podríem guanyar ou merèixer, fins
i tot se érem moralment perfecte. O déu accepta que fem equivocacions i fer moralment costuras
incorrectes, però decidit per agafar a culpa per aquell, se només escolliríem creure dins Li, sense
prova completa ou compressió plena de tot implicat em aquest arranjament. Se només posem
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Déu primeiro, em lhes nostres vides, o déu ens salvarà, a qualsevol cost.
Recorda, dins vida tot chá um cost, ambdós spiritually i físicament, però o déu tem escollit oferir
o regal més grande lliure. Tem fet això malgrat o nostre rebuig complet d'Ell i a nostra creació de
patir, per a nostra manca de self controle i cobdícia. O déu tem deixat tot, i així que necessitem
deixar lhes nostres ments, cossos, i ànimes per damunt ao seu controle de dia em dia. Això és a
maneira única veritablement podem ser feliços ou tenir pau em aquesta vida ou o pròxim.

4.2.5 Destí i Llibertat
Molts filòsofs grans têm pensat i escrit sobre dualisme, on a vida és composta dels contraris i
alguns têm buscat per veure allèn aquest i veure'ls tão part d'um sistema més grande. Això és
cridat não-dualitat. Um da dualitat més vella és de destí i voluntat lliure ou Déu i voluntat
humana és . Molts têm buscat per provar um i disprove l'altre, mentre a resposta esdevé més fàcil
d'acceptar i més fàcil de cabre dins da maneira pensem.
A part dura aproximadament acceptant aquest és que tot i que o temps i a realitat com sabem és
rês comparat a eternitat, a il·lusió exhaustivament està convencent. Quan ets perdut dins fent
alguma coisa estimes, o temps vai per més ràpid i quan ets em dor grande, o temps vai per molt
més a poc a poc. Fins i tot encara que o món espiritual és més real, només podem entendre ell
através da fé i molts dubten a seva existència enterament. Però de vegades aconseguim cops d'ull
breus d'aquesta realitat em situacions que não podem explicar sense uma origem espiritual ou
causalitat.
Fins i tot encara que tenim eternitat, em únic uns quants anys fora, não podem esperar mentre
sempre mantenint a fé à vista. Aconseguim distrets i perdre a nostra maneira. Gastem o nostre
temps em costuras sense importància i lluitant sobre costuras que não realment assumpte. Hem
tão poc fé. Per què l'és tão fàcil de creure a realitat de quin sabem perish de pressa i lluita per
acceptar o més agradável i realitat definitiva racional?
Veiem que o món não fa sentit després de gastar anys intentant controlarprpers. Esdevenim
costuras-lhes de joc do món natural i nosaltres aconsegueixen estirats à seva maneira de pensar.
Aconseguim descoratjats perquè som impacients i és mentalment i spiritually dèbil. Tão els
deixebles não podrien ficar desperts fins i tot unes quantes hores, per pregar em o jardí de
Gethsemane, abans que Jesús vai ser col·locat em a creu, deixem lluny massa fàcilment.
Não accepta a realitat que veus abans que et. Não deixa damunt Déu, perquè mai deixi damunt
et. Veiem mau i dor em o món, com um snowball anant downhill i sol·licitant i creixent, mentre
viatja. Hi tem tão poc podem fer naturalment, però tanta llauna de Déu i farà. O déu vai decidir
molt de temps fa que lhes persones controlarien o seu propi destiny. Pels qui Déu d'amor, ens
preguntem per què mai ens vai doar voluntat lliure, però els qui li odeiem revel em aquesta
llibertat i els encadear a sofriment, mentre pensant estan esdevenint més dins controle.
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Tão sim tenim llibertat completa, per fer lhes eleccions nosaltres , però llauna de Déu i
intervindrà per fixar lhes nostres equivocacions mentre Ell voluntats. Nosaltres cadascú juga a
nostra part com actors em o joc, però o déu és l'autor do joc. Pensem que juguem per lhes nostres
regles pròpies i creure que o déu tem abandonat ens, fins que creixem més vells i adonar-se de
que a nostra recerca per controle és a estrada ao nostre sofriment. Necessitem não deixar damunt
alegria dins vida i acceptar dor com inevitável, però necessitem per aprendre per escollir Déu,
malgrat tot da dificultat a mestre o nostre egoisme propi i que poc entenem com aquestes feines.
Faith és per definició cec.
A maneira a voluntat de Déu i voluntat lliure (ou destí) és significat à feina és per nosaltres per
escollir o déu és . Som donats moltes eleccions dins vida, que importa poc, però algunes
eleccions ens defineixen. Em comptes de deixar lhes vostres circumstàncies et defineixen, escull
tenir o déu et transforma i lhes vostres circumstàncies, não com a observador dèbil i passiu, però
com a soci disposat i actiu. Não escull Déu perquè és tot potent; escull Déu perquè és bo i
merciful.
Malauradament, dins vida tenim cap grantees, fins que després que acaba. Necessitem fer
eleccions bones i ser adults responsáveis. Sigui molt immadur de nosaltres a només esperar Déu
per solucionar tots els nostres problemes, sense posar qualsevol esforç dins per ens solucionaros. O déu ens vol per ser socis iguals, em lhes nostres eleccions dins vida, però també ens vol per
créixer amunt i ser capaç de manejar algunes costuras em o nostre propi. Però és és ridiculously
dur de tenir paciència, quan saps a dor não acabarà durant molts anys. Però, o déu entén, mentre
vai viure uma vida molt difícil damunt terra com à pessoa i Ell fa i intervindrà.
Només hem d'entendre aquell Déu não és responsável pel nostre sofriment i així que não està
anant a sempre fiança ens fora. Només agradar quan um adult trenca alguma coisa, têm de pagar
per a seva substitució ou per fixar-o, així que nosaltres, mentre els creadors col·lectius de dor i
mau, s'tem de responsabilitzar i fer o nostre millor a minimize aquest sofriment, dins o nostre i
altres' vides.

4.3 Cries més Espirituals
4.3.1 Quin és Espiritual?
Hem estat snowed i misdirected, em quin és important dins vida. A història és uma mentida i não
som conscients de lhes batalles amagades, que hem de lluitar, per controlar o món. Pots pensar
que estic parlant sobre estrangers ou alguma classe de forces sobrenaturals. Aquests són um altre
cop misdirects.
Lhes batalles espirituals certes tenen lloc em a vostra ment i em l'Església. O diable não pot fer
teu qualsevol costure não vols fer. Segons a Bíblia, hi tem alguns forces molt potents ali, aquell
desig a enslave ens, però, tot i que hem tingut dictadors cruels em o món físic, necessitem não
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ser temorós d'aquests. O món espiritual chá lhes seves regles pròpies, però són molt diferents do
físic i humà uns.
Així que, quan parlo sobre solucions espirituals, als nostres problemes, significo dues costuras:
oració ao Déu cristià i fent més ben, eleccions més morals, dins tots els aspectes da nostra vida.
O vostre enemic não és qualsevol més, però a vostra ment pròpia.
O pecat i o mau não vê de qualssevol forces externes. O pecat és addicció i addicció és pecat.
Tão més els diners não soluciona um problema de joc ou més l'álcool soluciona um problema
d'alcohòlics, exèrcit, econòmic, ou lhes solucions socials não solucionassem els nostres
problemes amb pecat.
Som o nostre enemic pitjor propi. Necessitem a ambdós dependre a Déu, per doar-nos força, però
també agafar a responsabilitat, pel canvi volem, totalment a nosaltres. Não podem aconseguir
això, sense intervenció divina, però ens sigui, que necessita exercitar a nostra voluntat, per fer
aquestes eleccions millors. O déu ens salvarà, però per ell per treballar, necessitem posar o nostre
dins controle i assumir responsabilitat plena, per totes lhes nostres eleccions i accions.
O nostre món està anant a um lloc molt dolent, perquè estem agafant l'estratègia incorreta. Não
necessitem més energia, més tecnologia, ou més coneixement, per solucionar els nostres
problemes. Per canviar o món pel millor, necessitem aconseguir controle de lhes nostres vides
pròpies. És fàcil de solucionar tothom més problema; és dur de solucionar els nostres problemes
propis.
A raó per què o món és tão descoratjant ara és perquè sentim agrada não tenim cap controle per
damunt com lhes feines mundials. Sabem algunes costuras òbvies, aquela necessitat de ser feta,
que fonamentalment podria solucionar aquests problemes. Tenim o poder; només não tenim a
voluntat. Sabem a solució, però som poc disposats de pagar o preu.
A notícia bona és que Jesús Christ tem pagat o preu i nosaltres tenen uma solució, que tothom
pot ser parts d'i ajuda fora, que realment feina. Não necessitem per ser dirigents, becaris, ou
homes de negocis, per solucionar aquests problemes. Podem fer o nostre món més ben, que mai
tem estat; tenim o poder, tot pel nostre individual selves. Qualsevol de nosaltres pot solucionar
els problemes de mons, tot per ourself. A solució és per solucionar els nostres problemes, em
lhes nostres vides individuals pròpies. Déu d'abraçada, et fixa i fixaràs o món.
Não podem tenir cap poder políticament, econòmicament, ou socialment, però tenim poder
espiritual enorme. Persones que signifiquem bé, tot pertot arreu història, tem intentat fer o
mundial millor i era sovint molt bé significant i patit molt, però ells mai solucionat els
problemes, perquè vão tenir l'estratègia incorreta. Per què nosaltres, mentre Cristians, creu que
lhes costuras espirituals són o més important, però residus per utilitzar-os i tentar solucionar o
món sense l'ajuda do déu, ou não així que, em a maneira que Christ mostrat?
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Christ Não vai ser um exèrcit, econòmic, ou dirigent polític. Não vai defensar per drets humans,
l'entorn, tolerance, ou per igualtat de gènere. Allò não significa que qualsevol d'aquestes costuras
não és essencials, per mundial de ser veritablement només. A raó per què o món és unjust não és
perquè els nostres dirigents fã eleccions dolentes i és selfish. A raó per aquests problemes és que
som selfish i fer eleccions dolentes.
Som a font dels nostres problemes propis i nosaltres não seran a solució, tot i així o poder i
habilitat de canviar restes enterament, em lhes nostres espatlles. Não tenim a solució; o déu fa.
Però és o nostre deure de seguir A seva estratègia i portar aquestes cries fora, em lhes nostres
vides pròpies. D'aquesta maneira, solucionarem els problemes do món, però o déu correctament
rebrà o crèdit.

4.3.2 Com o cristianisme Pot Ser Misleading
O Problema Principal
A molts a fora d'observadors, o cristianisme apareix per ser um grup social, per polític
conservatives, per empènyer um 1930-1950s cria d'ANUNCI de cultura americana, per tot o
món, i per proibir homosexualitat. Sorprenentment, a Bíblia mai esmenta Amèrica, drets de
pistola, ou imperialisme/de capitalisme. Islã Chá alguns semblances molt impressionants a
Cristianisme. Se não hi hi havia cap judaisme ou Cristianisme, probablement hi hi hauria cap
Islã.
Això não és exclusiu a Cristians; és més d'um generational costure. Els nens avui não són
aixecats em uma maneira, que adequadament els prepara, per aconseguir alt pagant feines i tenir
l'habilitat de sobreviure, em o seu propi, responsablement, quan girem 18. Não crec això és o que
a majoria de Cristians creuen.
Uma Estratègia cristã Millor
És tanmateix com els cristians són sovint retratat, em els mitjans de comunicació i em polítiques.
Penso o problema, em a part de Cristians, és més um d'estratègia i adaptant, a um món molt
diferent, que o els meus pares vão créixer amunt dins. A teologia és o coisa, que tem de mai
canvi.
Tots els Cristians, ambdós jove i madur, així com unbelievers, necessitat d'entendre que não és
fàcil per qualsevol per esdevenir cristià. Entregant teu a Jesús Christ és només l'inici d'um procés
llarg i difícil. Em comptes d'anar per números enormes de Cristians ou intentant fer resta-a do
mundial seguir lhes nostres lleis i worldview, necessitem a em comptes d'això realment posat tot
o nostre esforç a lluitar, per a cada seeker (a pessoa vai interessar dins Cristianisme). Não
aconseguirem fé genuïna i compromís de terme llarg, per argumentar teologia vam aprendre dins
església, ou provant o nostre agafar damunt teologia.
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Nosaltres não teologia d'adoració i tenint teologia correta (allèn o basics) não és necessari
d'entendre, dins ordre per Déu per proporcionar a vostra salvació. L'homosexualitat és l'assumpte
que els mitjans de comunicació i els grups polítics importants volen ser o focus da discussió de
religió. Necessitat de cristians per ser més llest estratègicament i canviar conversa-a, a què troben
més importants. Mormons I els musulmans não són aficionats d'homosexualitat, tot i així allò
não és que lhes seves religions estan sent definides, pels mitjans de comunicació.
Canvis Mundials espirituals
És notícia dolenta, per l'Església, aquell feminisme tem esdevingut ideia dominant, però ficció de
ciència i o món espiritual têm esdevingut ideia dominant, també. A generació pròxima não odeia
Cristianisme; sabem rês aproximadament o. Nosaltres ja não necessitat de lluitar teologia
dolenta; podem començar em um net slate.
Els cristians necessiten não fer pelo món espiritual i evangelism és molt més eficaç històricament
entre pagans, que tem estat entre ateus ou Musulmans. Uma vegada que lhes persones són
conscients do món espiritual, o cristià worldview marques molt sentit. Se som disposats de posar
arbres de Nadal em esglésies i tenir easter l'ou empaita tão activitats d'església, tots dois dels
quals són rituals pagans, segurament podem abraçar Halloween i fer-o cristià.
Assumpte d'Homosexualitat
Aquest assumpte d'homosexualitat tem esdevingut um assumpte d'cria dominant, per um número
de raons (soluciona molts problemes de dirigents). O ric i potent pot mantenir o conservatives i
liberals à cada altres gols, mentre homes de negocis rics, que não é preocupem sobre assumptes
socials, agafa encara més diners, d'americans mitjans. Hi tem alguma coisa agrada 65 persones,
qui ara quin controle 1/2 dels diners do món. Els negocis estan lluitant, per trobar mercats nous,
per expandir a, productes nous per vendre, i persones noves per vendre a i persones de gai
(statistically) bé financerament.
Hi tem uma tendència, damunt fent quin és cridat "victimless els delictes" legals, com fàrmacs i
joc. A més, moltes persones veuen aquesta lluita com uma extensió de drets civils. Em o món
acadèmic, l'estudi de gènere, feminisme, estudis de dons, i sexualitat em general tots estan
esdevenint àrees senceres d'estudi, em o mateix nivell mentre història ou filosofia, em
l'humanities. Això probablement pot uma oferta per fer l'humanities semblar més pertinent a
persones joves.
A raó vai passar ara és que és actualment socialment acceptable. És socialment acceptable,
perquè hi tem lleugerament més persones que són pró homossexual, que els qui són anti
homossexual. Aquest canvi social només passat, em l'últims pocs anys, i probablement
continuarà em aquela direcció, indefinidament.
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Dificultat de Ser cristià
A mentida grande aproximadament o cristianisme és que hi tem uma èmfasi enorme, em a
primeira decisió fas, per ser um cristià és pensat, per ser o clau a salvació. L'elecció tanmateix és
um aspecte clau de salvació. Però a fé és obediència, força llavors senzillament reconeixent quin
és real i és difícil, perquè tens de fer a mateixa elecció, dia dins i dia fora. Vaig tenir um plaque
d'um escriptor famós “ penso Anton Chekov - que vai dir a alguma coisa li agrada: "Qualsevol
idiota pot sobreviure uma crisi; O seu o dia ao dia que viu que realment desgastos teu avall".
Cristianisme, agrada o matrimoni és feina dura, se o vols mantenir sa. Dins Cristianisme, a
maneira penses necessitats de ser canviades, per tua a realment canvi que ets. Em comptes de et
perguntar què és o bare o mínim necessitat per ser salvat, sinó ara que sóc salvat, què pot faig per
servir-li que em vai salvar i portar aquesta salvació mateixa a altres patint sense ell.
O cristianisme és més d'um procés que um resultat. Não és a um viatge d'èpica li agrada em o
Senyor dels Anells. Comparteix més em comú em quin de vida amb a tecnologia do Shire séria
agradar. A màgia elegant de l'elves pot semblar enticing, però que era quin aconseguit els a
problema. De vida amb o pecat i els judicis és com de vida, sense interior aplomant i electricitat,
em o món contemporani. De vida do reixat és o nivell de diferència i o nivell de dificultat, aquell
de vida em aquest món, mentre a Bíblia ens diu a, és.
Cristià De vida
És tot entusiasmant em o servei d'església um uma setmana i teu seran entusiasmats i donat
suport i acordaràs a gairebé qualsevol coisa. Però o dilluns rodolarà ao voltant de real ràpid i a
penes o pots fer passat despertant, sense fer eleccions dolentes. O grande impediment a lhes
persones que milloren lhes seves vides és que són tão ocupats i distrets, que não tenen temps per
pensar ou reflectir. O luxe avui és dins não havent-hi um smartphone.
Um de costuras-lhes que ajuda fas lhes decisions millors és temps. Experiències sobre o vostre
lifetime, t'experimenta tem sentit aproximadament altres, leitura de temps, o temps que dorm, o
temps que exercita, o temps que menja sa, o temps gastat amb familiar i amics, o temps que
relaxa, o temps que escolta a Déu, i o temps penses através de quin per fer després és tot
aproximadament fent temps per quin és més important. Allò és o punt do Sàbat. Així que, mentre
pots ser tècnicament assegurat de salvació eterna, em um minut, normalment agafi ambdós mig
um lifetime per assolir aquela decisió i l'altre mig da vostra vida, per viure aquela decisió.
Tots nosaltres tenim situacions diferents dins vida. Alguns, m'agrada naixent dins Amèrica, és
agrada guanyar a loteria, mentre que sent a part de 1% da població que chá Schizophrenia
marques a meva vida extremadament difícil. Sempre dic tot està anant bé per meu exceptua o
Schizophrenia. Penso ser cec, em um wheelchair, i homeless (alhora) probablement séria um més
feliç i menys impossibilitant vida que tenint Schizophrenia.
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Importància de Ser cristià
Sent um cristià és um compromís seriós, molt més seriós que a vostra elecció de soci de
matrimoni, se ou não per tenir nens, on per anar a universitat, on per viure, com per investir els
vostres diners, ou qualsevol coisa més dins vida. O cristianisme vê a um preu alt (o vostre orgull:
mai seràs capaç de dir això um altre cop: "jo això tot per"jo ). Quin Cristianisme et pot doar que
rês més és eternitat, não només vida eterna, però propòsit etern, em aquesta vida. Esdevenint
cristià significa que o déu tem escollit t'i et vai convidar per descobrir més aproximadament Li i
gastar temps amb Ell, um damunt um, amb O seu undivided atenció.
Què o cristianisme porta ao món? Érem poc disposats d'escollir Déu ou fins i tot ser persones
decents, així que Déu tot, per fer-nos part da seva família. Não esculls Déu. O déu t'escull.
Tothom aconseguirà l'oportunitat, com a mínim uma vegada que dins vida, però només pots tenir
uma possibilitat.
Gastem lhes nostres vides senceres que documentem lhes nostres vides. Marca temps regular a
de fet viure a vostra vida i temps de marca per Déu: tem creat tot per teu. Només agrada hi tem
més a escriptura que gramàtica, i hi tem més a aprenentatge de llibres que només comprant-os i
não llegint-os, a salvació não és uma uma decisió de temps. És sempre més fàcil de solucionar
algú més problemes que o nostre propi; els nostres problemes não sorgeixen d'uma manca de
coneixement, però, força de manca de disciplina i motivació.

5 Articles de religió
5.1 Religió geral
5.1.1 Ciència i Relevancy
A creença dins Ciència, com a maneira de solucionar els problemes és understandable per
unbelievers, però per Cristians és inacceptable. L'Església avui és uncompromising, em lhes
seves creences que a societat és corrupta i Christ és a resposta, però llavors temem o sobrenatural
i llavors mètodes d'ésser humà de l'ús, per solucionar els seus problemes. Paul vai parlar
aproximadament com l'Església era molt immadura i dèbila, dins que ells não realment qüestió i
posició contra quin unbelievers creure dins.
O cristianisme não és uma uma decisió de temps. O problema més grande amb Ciència, per
Cristians, és que és uma distracció grande i a majoria de persones ara veuen Ciència com a
sistema de creença, que não pot ser qüestionat. Não hi tem cap prova lògica per lògica. Només
assumim aquela veritat és fets justs i que lhes costuras úniques, que són realment cert és lhes
costuras que podem ser reduït a matemàtiques ou programes d'ordinador.
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Per què fa a cada pàgina site olha o mateix ara? Não tenim cap ànima. Fallem per guanyar
persones per damunt, amb lhes nostres cries i els nostres productes, perquè tenim rês de valorizar
per oferir. O problema els americans contemporanis tenen és que têm massa de tot. A tecnologia
tem não liberated ens ou vai millorar lhes nostres vides.
Nosaltres lhes mateixes costuras amb ordinadors vam fer abans d'ordinadors, només per emprar
menys persones i fent tot em uma maneira més complicada. Tothom espera tot per ser lliure i não
obstant això aconsegueix pagat quantitats enormes de diners, per fer um molt sloppy feina i
actuant funcions bàsiques de lhes seves feines, sense qualsevol consistència ou precisió. Som
grassos i ganduls i està matant-nos i o nostre món.
Gastem quantitats enormes dels diners que comprem aeronau, que pot fer tombarelles em l'ar,
mentre anant a tota velocitat i podem bombardejar um construint, sense tocar edificis adjacents,
però això não soluciona qualssevol problemes per nosaltres. És um intent molt car a solucionar
um problema, sense fonamentalment entenent o problema. Fem tecnologia molt sofisticada,
agradar com Facebook és dissenyat, em l'entre bastidors parts, però ningú pergunta nosaltres
realment Facebook de necessitat?
Abans que Apple vai alliberar o seu primeiro iPad, uma minoria significativa da població ja vai
saber anaven a comprar um, abans que fins i tot vão saber o cost ou lhes capacitats. Ara escoeslhes pensen o futur de tecnologia és em pastilles i não fins i tot adonar-se dels portàtils i lhes
pastilles són dissenyats fonamentalment diferent, per fonamentalment mercats diferents. Els nens
avui não estan perdent fora em feines, perquè não podem escriure ràpids prou ou não és capaç
d'utilitzar l'Internet. Estan fallant perquè podem não llegit, escriu, ou matemàtiques bàsiques.
Hi tem poques feines, fins i tot em a ciència, tecnologia, enginyeria i camps de matemàtiques.
Em comptes d'aconseguir més dons a feines de tecnologia, per què não aconseguir més els homes
vão implicar em lhes professions d'ajudar? Em comptes d'educador lhes nostres generacions
futures, per fer rês, però fer matemàtiques i enginyeria, necessitem a qüestions per què som
disposats de pagar centenars de dòlars per um smartphone, però rês per programari ou mitjans de
comunicació.
A nostra societat és optimitzada per eficàcia, o qual és per què negocis vai adotar els ordinadors i
això és aconseguit, per salvar diners, per emprar menys persones. A tecnologia redueix feines,
però és não afegeix gaire. Els nostres dirigents tecnologia reclamada liberate ens, però ara o
govern l'utilitza per controlar-nos. O problema amb a nostra societat és que mentre és molt
eficaç, és també molt trencadís, dins que se um blocs terroristes um port, per explodir uma
bomba, ou hi tem um huracà ou terratrèmol dins um lloc, o món mol a um aturar.
Quines lhes necessitats d'Església a qüestió és a suposició que materialistic o pensament és
realment a maneira millor de solucionar els nostres problemes. Quin realment els assumptes és
què nosaltres i altra experiència i a maneira sentim i pensar. Se tenim uma cura més grande, um
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més nou smartphone, ou els tractaments mèdics millors fa aquest solucionar o problema d'on
gastem a nostra eternitat?
Per persones que pateixen depressió, a causa d'um químic imbalance, sap que només fent alguma
coisa que sona a diversió não necessàriament et fa feliç. Vivim o món em lhes nostres ments, així
que cap assumpte quant um tractament mèdic fixaria o vostre cos, se és tão dolorós, car, ou
debilitating és o valor de cura aquells custos? Només tenint més els diners não soluciona els
vostres problemes i només tenint temps més lliure não et fa més feliç.
Se ou não sabem vivim em um 2 món dimensional ou nosaltres podem viatjar através d'espacial
de temps, que fa aquest doar-nos alegria dins vida? Respostes de ciència moltes qüestions, però
és aquests lhes qüestions necessitem contestar per viure bé? És nosaltres anant per tractar
animals i persones més ben, se som capaços de ser més gandul i tenir accés d'Internet més barat.
Quan ets dins dor, a vida vai per molt més a poc a poc, llavors quan ets havent-hi diversió. A
ciència diria que o temps és igual, però és que pertinent se não reflecteix a vostra experiència?
És bé sabut que lhes nostres memòries não són sempre científicament acurat. Lhes persones que
presencien o mateix esdeveniment, alhora, comunica totalment experiències diferents, que não
reconcilien amb els fets. Quan ets dins cirurgia, quan et vão posar fora i não tens cap memòria ou
tenir qualsevol conscienciació de quin està passant ou que qualsevol temps passat, és com se a
cirurgia mai vai passar. Tens els resultats, però o procés és només não pertinent (perquè não vai
passar per teu).
Quan aconseguim més vells, experimentem o temps que vai per més ràpid que quan érem joves.
O temps sembla per anar per molt més ràpid quan som feliços dins vida, llavors quan passem per
lluites. O fet que objectivament o temps és igual és irrellevant, a què sentim i com experimentem
vida.

5.1.2 Per què Sentit de Marques da Religió
Paraules d'ús de lhes persones em comú discurs que significa costuras diferents filosòficament ou
em altres camps. Per exemple, a història européia Moderna vai començar fa 300 anys. Això és
perquè vai ser basat em cries noves de l'Enlightenment, o qual era Modernisme cridat també.
Amb Modernisme aconseguim a ideia que som o centre de l'univers, som a forma més alto
d'intel·ligència, i sabem quin és més per nosaltres.
A solució do modernisme als nostres problemes és tecnologia i només valorem què cridem
Racionals, o qual definim tão els fets vão determinar pel Mètode Científic. O bé més alt és quin
ens dóna o plaer físic i nosaltres només volen solucionar problemes amb solucions que não
requereixen sacrifici material.
Per milers d'anys abans que i després que, a majoria de coisa important i o focus de societat era
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damunt religió i adoració. Dins a majoria vão revelar lhes religions allà són molts mètodes de
determinar veritat. Dins religió, aquests són alguns dels mètodes d'investigació: fé, adoració,
ritual, scripture, oració, codi de conduir/ethics, diví guarint-se, tradició, prophecy, paradox,
mystical experiència, visions, fasting, vivint uma vida de pobresa, agafant jura de silenci i/ou
chastity, intuïció, història, i sentiments.
Quin realment separa a ciència de religió és que a ciència confia em prova física, mentre que
Faith, pel seu molt naturalesa, significa não hi tem cap prova física. Moltes persones gastem molt
de lhes seves vides intentant provar se ou não o déu és real, i mai aconseguiran qualsevol da seva
"prova". A ciència i a religió són em uma classe especial de mons paral·lels amb històries
separades, tot començant d'um breakaway de cada altre a um punt comú dins història.
Moltes persones parlen aproximadament com l'animisme vai precedir Religions Mundials i com
a ciència és o desenvolupament més evolucionat de determinar veritat. A més allà tenint sempre
ser algú que worshiped o Déu de criador i més ara que qualssevol temps dins història, tradicions
d'europeus únics vão veure o món com emotiu em línia reta i sempre millorant. A majoria altres
cultures veuen a història mundial i humana mentre entrant vai repetir cicles com a nostra
comprensió atual d'economia.
A nostra societat americana sencera és baseada damunt por de mort. A diretiva bàsica em
medicina moderna és per mantenir a pessoa viva mentre molt de temps tão possible a qualsevol
cost. Els soldats aconsegueixen tanta armadura não podem moure i l'armadura només chá èxit em
stoping hemorràgia, així que o ferit és mantingut viu fins i tot amb cremades severes, sense fins i
tot comprovant per veure se realment voldrien viure com aquell. Um de lhes raons per què a
nostra cura de salut és tão cara és que lhes persones velles pagassem unlimited quantitats de
diners per viure fins i tot um dia ou més més llarg. Molts dels tractaments de càncer són tão
dolents, que semblen pitjors que o càncer ell.
Avui, sent jove i mirant jove és considerat més important que aprenentatge i creixent a nostra
disciplina, ethic, creativitat, ou fins i tot intel·lecte just. Hi tem tant podríem fer, se només
preguntaríem Déu per ajuda. A majoria da nostra persecució de resultats de plaer dins addicció i
dor. Fem eleccions dolentes quan agafem fàrmacs i quan aconseguim overweight aconseguim
descoratjats. És molt dur de trencar lliure d'addiccions i totalment não valor a dor. Se sents
avorrit ou deprimit, o primeiro pas millor és a voluntari per ajudar altres, així que a vostra vida
chá significar exterior teu. És um món molt solitari quan tot et preocupes aproximadament t'és.
Vida més enllà Ciència, ou Religió, ens dóna um molta vista més ampla i més equilibrada do
món. O món físic és um subconjunt minúscul do món espiritual. Quan escollim Déu per ser
primeiro em a nostra vida, tenim alguma coisa a aspecte envia a després que morim. Podem ser
part d'uma comunitat, només basat em lhes nostres creences. Podem viure uma vida que afeta
altres més em lhes nostres feines actuals i vides que se vam córrer per escritório. O déu não é
preocupa se ets um advocat ou um doutor - é preocupi com tractes altres i teu. Et vol per ser
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lliure d'immoralitat i lhes seves conseqüències dolentes.
Els aspectes futurs do món bleak d'um materialistic i vista Científica do món. Estem corrent fora
de drinkable aigua, terra fèrtil, modera temps, i energia (oli, carbó, propane, i nuclear). Tenim
moltes solucions, però cap ens donarà prou energia. A nostra societat não és focada damunt
buscant vida em altres planetes ou explorant l'univers. Não sigui molt de temps abans que serem
scavenging fora de lhes restes dels nostres abocadors d'escombraries.
Hi tem persones que ara viuen dins escombraries i guanyar diners de de vendre què troben dins
o. Són cridats squatter pobles i shanty ciutats. Existeixen per tot arreu o terceiro món. Molts
d'aquestes persones són molt més ric em termes d'esperança i coneixement espiritual pel futur
llavors som, fins i tot encara que nosaltres em o primeiro món tots viuen tão els reis vão fer
antigament. não Hi tem uma connexió direta entre esperança i diners, tecnologia i solucions, i
estil de vida i vivint uma vida bona.

5.1.3 Per què és Alguma Classe de Persones?
Um dels misteris més grans a Cristianisme és per què és tants Cristians tão antipàtic? Sigui molt
més fàcil, se tots els Cristians eren classe justa agrada Jesús i ell farien defensar o Gospel més
fàcil. A veritat trista és que cap de nosaltres és fins i tot bo, pels nostres estàndards baixos propis.
A diferència de quines moltes persones pensen, não aconsegueixes a cel per ser més ben
comportat llavors altres. Altrament, cap de nosaltres entraria.
Cristianisme i a vida geral justa com a ésser humà implica eleccions constants, on decidim que
serem, em o futur, amb a cada elecció fem. Fins i tot uma pessoa majoritàriament amável pot ser
i sovint és cruel a de vegades em lhes seves vides i majoritàriament lhes persones roïnes són
sovint classe com a mínim de vegades.
Hi tem moltes raons per què som antipàtics, però quin realment els assumptes a nosaltres és què
seguim através d'amb l'acció assenyada. Fins i tot quan intentem evitar escollint, fem uma
elecció llavors també. Així que per què um cristià ser amável, se mai aconsegueix qualsevol
recompensa per ell? Els cristians són sovint classe, por causa de quin Déu tem fet per nosaltres,
ou després de olhar com els animals é comportem molts temps.
Així que, se a bondat és uma elecció, l'és um après trait. Així que pot lhes persones esdevenen
amáveis, qui não vai ser aixecat per ser amável. Crec que és quin Cristianisme és
aproximadament. Això és què veuràs em qualsevol cristià, qui és realment provant, és que, amb
o temps, veuràs canvi real, em lhes seves vides. A bondat és només uma dels atributs, aquells
Cristians têm de strive per. És dur per moltes persones per entendre per què o déu salvaria
persones, qui nem tão sols està provant.
Però a coisa és que mai realment sabem qui tem comès lhes seves vides a Déu i tem demanat
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forgiveness pels seus pecats. Moltes persones, dins Església, tem mai vai acceptar Jesús Christ
com o seu Senyor i Savior. De fet, l'Església és uma dels objectius més grans per espiritual
warfare. Allà probablement pot persones em cada Església que vê a cada diumenge i sempre
semblar divisiu, però tenir poder enorme i actuar molt selfish, podria ser allà només per causar
problemes i totalment pot refusar Déu i tot aproximadament Li.
Um de costuras-lhes més dures per acceptar aproximadament o cristianisme és forgiveness. Som
feliços d'aconseguir perdonat per Déu, quan som salvats, però não realment entenem o que aquell
mitjà fins que perdonem algú més per fer alguma coisa realment dolent a nosaltres. Quan
nosaltres alguma coisa realment dolent a altres, especialment mentre Cristians, comencem
aprendre o que o cost de mau és. Llavors comencem per apreciar o que Christ tem fet per
nosaltres, em uma maneira molt més tangível i o Gospel marques molt més sentit.
O déu mai tem agafat a rota fàcil. O Déu de maneira tem escollit jutjar ens per A seva gràcia i
per a nostra fé, tem obert quin diuen "um pot de cucs". Per Déu, tothom és vida és um cas
especial. Com pot qualsevol realment sap què algú és cert intent és dins vida i se són realment
provant ou não?
Ningú sap tot sobre a vostra vida i tot vais fer i per què i tot o vostre passat i tots els factors de
cada situació. Ningú realment sap se sincerament tens entregat a vostra vida a Christ. O déu únic
sap i és lluny de senzill fins i tot per Ell.
Així que quan preguntem per què és tants Cristians signifiquem, se som cristians, hauríem de
saber per què perquè tot d'aquell fracàs i l'egoisme existeix dins ens també. Se não som cristians,
llavors serà dur d'acceptar, fins a um cristià ens perdoa, per um mau important vam cometre ao
cristià. Allò és per què nosaltres, mentre necessitat de Cristians per adonar-se de que som
representants de Déu i que forgiveness és um dois edged l'espasa i ell talha ambdues maneres.
Em l'oració de Senyors, de fet preguem per Déu per perdoar-nos només tant com perdonem
altres.
Així que quan veus um cristià cometre um pecat, entén primeiro que não realment saps se són
veritablement um cristià, segon que tens fet gaire més ben, pensa de com o déu et perdonarà
quan comets um acte de mau similar, i finalment pensar de com perdonaràs alguma coisa algú
vai fer à tua li agradar allò. A Déu, tot importa, però a altres persones, lhes accions són realment
o que assumptes més. Però aquestes accions primeiro sorgeixen em lhes nostres ments i inici de
quin estem pensant i o nostre cert intent.
Així que, o clau a entendre o Déu, a Bíblia, i o cristianisme és per entendre o que forgiveness
mitjà. I això només vê amb experiències de vida i especialment sent ao voltant de Cristians. Sent
cristià não significa ets uma pessoa bona. Esdevenint um cristià, et significa tem acceptat que ets
uma pessoa dolenta.
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Um cristià és molt com um addicte. A coisa única que têm de ser orgulhosos aproximadament és
Déu i què tem fet per ells. Hi tem rês que fem per guanyar uma taca dins Cel: allò és a definició
de Grace - que és lliurement donat.
Se penses que ets més ben que Cristians, llavors podries ser més feliç amb uma altra religió ou
esperar fins que ets convençut. Bé de ser não t'aconsegueix a qualsevol lloc amb Déu, perquè,
primeiro ets ja suposat per fer tão com lleis de govern següent, segon de tot Déu vai escollir não
per jutjar-nos d'aquesta maneira, terç não som de fet persones bones i està fent costuras dolentes,
i finalment fins i tot se érem perfectes, encara seríem rês em comparació a Déu em a cada altra
maneira.

5.2 Cristians i Cristianisme
5.2.1 Quin és tão Únic Aproximadament Cristianisme?
Pertot arreu a majoria d'història enregistrada, a ideologia era religiosa dins naturalesa. Dins
Àfrica, o sobrenatural i els avantpassats/de comunitat eren o focus, mentre em Àsia De l'est i Do
sud o focus era em ethics i disciplina i cries abstractes (amb menys èmfasi em o sobrenatural). O
cristianisme porta amb ell uma uniu d'ambdós ethics i disciplina (d'Àsia De l'est i Do sud) amb
uma acceptació da importància d'ambdues comunitat i o sobrenatural (d'Àfrica).
O començament de l'anti-religiós sentiment inicis amb Plato i Aristotle, em Antiguitat Tardana,
però não realment inici fins ao Renaixement i Reformation. Amb l'expansió enorme de poder i
riquesa européia, lhes persones vão desafiar tots dois l'Església i o govern i vai formar quin és
ara o món modern, amb o economia mundial, corregut per imperialisme/de capitalisme.
A base do nostre món modern és ateisme, o qual chá algun directe filosòfic paral·lel a Paganism,
dins que els valors són bellesa i força. A raó o nostre món sencer està corrent fora dels recursos
és perquè hem estat tão temorosos de mort, que mantenim fer més i més menjar, per alimentar a
població mai creixent, i não deixarà o nostre dau ancià, quan són a punt.
Quina vida realment vê avall a és t'és uma pessoa que segueix regles ou algú que els trenca?
Sents uma necessitat d'arriscar a vostra vida, per sentir feliç, ou trobes alegria em costuras altres
podem dir està avorrint? T'és disposat de posar de plaer immediat, per felicitat de terme llarg?
Pot trobes alegria, em laborable per altres? Pot sents lliure, fins i tot quan tens um cap?
O cristianisme és o religió certa, o qual chá um Déu que realment existeix, és tot potent, i és
veritablement bo. Não és agradar, dins molts sistemes de creença, que ets tot sol spiritually que
teu não strive, a més ben teu, i fer quin és bo, sense uma raó tangível. O cristianisme et posa
lliure, perquè quin necessitem més de qualsevol costure més és o déu que viu dins ens i
forgiveness dels nostres pecats.
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Som veritablement els nostres enemics més grans propis. Després de dir uma oració senzilla i
creient dins um veritat senzilla, pots ser segur on viuràs després que mors, per sempre. A coisa
real única tens de fer, abans que mors, és pla pel dês d'ara. Teu veritablement canvi amb Déu em
a vostra vida, perquè literalment tens o déu que viu dins t'i divinely intervenint, em a vostra vida
i més importantly proporcionant tot aquell necessites, per viure uma vida bona i experimentar
pau i alegria certa.
Quan entres à a fé cristã, deixes a algunes costuras els agrada a popularitat i l'habilitat de cabre
dins. Apareixeràs absurd i irracional à majoria de persones. Els cristians não són separar dels
valors do món, ou o seu sistema de relacions. Els cristians fã costuras per altres i sacrificis de
marca per altres, quan não hi tem cap benefici obvi per ells. Això não fa sentit a algú que només
valoriza bellesa i força.
Lhes persones em perguntem per què vaig posar tota aquesta feina als meus llibres i pàgines site
sense de tota maneira per guanyar diners? Això vê correcte ao cor de l'assumpte clau, que separa
o món modern i Cristianisme tradicional. És allà alguma coisa donaries a vostra vida per, ou
gastar a vostra vida que treballa per, que não empeny a vostra fama pròpia, riquesa, poder, cries,
ou ordre do dia?

5.2.2 Per què és Cristians tão Irracional?
Per entendre on els cristians estan venint de, aquest a majoria d'important i primeira coisa per
embolicar o vostre cap ao voltant és que religió, em general, i Cristianisme, em particular, não és
basat damunt raó. Primeiro, em vai deixar explicar què significo per racional i irracional.
Irracional não és um insult, nem significo que quan lhes persones actuen irrationally, allò que
significa què ells fent és estúpid ou dement. Malauradament, não hi tem uma paraula, que
distingeix l'espiritual racional, do físic racional, dins filosofia.
Només com o Modernisme de paraula chá rês per fer amb Contemporani, mentre utilitzat dins
Filosofia, o Racionalisme de paraula refereix a um tipus segur de filosofia i não és um judici de
valor. Podríem substituir a uma paraula li agrada a utilitat ou pràctic, per distingir entre
raonament espiritual i físic, però correm a els mateixos problemes, perquè costuras-lhes
espirituals podem ser molt pràctiques (ethics i fins i tot de vegades o sobrenatural) i tenir utilitat
clara (ajuden mantenir a nostra societat junta i proporcionar esperança i propòsit dins vida).
Quan sigui que algú utilitza a paraula espiritual, moltes persones creuen que significa
sobrenatural, però ethics és uma part grande da realitat espiritual i a majoria de pecats són únics
possible em um món físic. Penso uma maneira millor de trencar avall a diferència entre els
nostres modes diferents d'existència són l'aspecte diferent do nostre self conscienciació, incloent
l'esperit (a ment, o cor, o /ànima), i o cos. Diria que aquell Cristianisme veu a voluntat, mentre
sent l'ator primari, em o nostre món, não o cos ou ment, mentre Ciència teaches. A psicologia
tracta o cor però, mentre veient a connexió à ment i cos, falha a fator em l'estat da voluntat.
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Així que o cristianisme não és aproximadament per què ou quin però aproximadament Que. Se o
déu não vai existir, llavors pregant a Ell faria rês i rês (incloent-nos) nem tão sols existiria, em
primeiro lloc. Mentre hi tem moltes raons racionals, per creure dins Déu i per explicar-o a altres,
o concepte da fé não és definida per creença em quin podem entendre. O déu não ens pergunta
per creure merament existeix. O déu ens crida per escollir per obeir-li, per repenting dels nostres
pecats, creient em O seu worldview, i preguntant-li per interferir, dins tots els aspectes de lhes
nostres vides, de maneira que continuem escollir A seva voluntat, em comptes do nostre.
Nosaltres bo per altres i seguir Lhes seves regles, não perquè hem de fer tão, per ser salvat, però
que, se a nostra fé és real, realment volem fer lhes costuras correctes, perquè o déu tem canviat a
maneira pensem i lhes nostres prioritats dins vida. Ajudem altres, perquè som thankful que o déu
ajudat i ens ajuda. Molts não-els cristians não entenen per què algú sentiria é necessiten canviar
per Déu per acceptar-os, però não dubten a totalment transformar lhes seves creences i o seu estil
de vida, només per obtenir um amistat humana dèbila.
O déu ens agafa on som i canviem, perquè ens adonem de, aquell Déu sap quin és més per
nosaltres (mentre Ell mades ens i viscut mentre ens, mentre Jesús Christ) i seguint-li millorarà
lhes nostres vides. O déu não és interessat dins: què fas per um de vida, quina classe de
personalitat tens, o que lhes vostres vestes artístiques són, què tens fet antigament, on vius, ou
altres menys costuras significatives. Cures de déu aproximadament que ets ara i és només allà
per fer-te una pessoa millor i doar-te esperança i significat, malgrat qualssevol circumstàncies
t'tens trobat dins ou o que decisions tens fet, bo ou dolent.
Així que se ou não a religió és racional ou não racional, més importantly fa a vostra vida més ben
i o cristianisme fa així que ser o déu que treballa directament em a vostra vida. Não és l'increïble
que cures de Déu tant per nosaltres, després de tot lhes costuras terríveis hem fet i que dèbil,
estúpid, i sense importància som, em l'esquema magnífic de costuras. Pensa aproximadament que
grande l'univers és i pensar que sparsely vai povoar és: o déu vai anar a longituds grans per fer
lhes nostres vides possibles. Se lhes condicions eren lleugerament diferent, em lleis físiques,
l'univers não aguantaria junt i o foc i o vol són possibles damunt terra només a causa d'uma gama
molt específica de propietats.
O cristianisme és sovint pensat, per ser a lhes fosques edats, dins alguns de lhes creences seguim,
que són escrits em a Bíblia, vai comparar a quin não-els creients creuen avui. Se vols veure
alguma coisa veritablement ridícul, només olhar uns anys de centena do parell doem suport a
dins Ciència i comparar ao que els científics creuen avui. Recordo, quan era nen, els forats
negres vão ser pensats per ser impossible i ara són pensats per ser micro uns a tot arreu i o centre
da cada galàxia és um forat negre grande. Stephen Hawking fins i tot provat per provar l'univers
sencer és um forat negre grande. Ara hi tem uma correlació direta entre els components químics
necessaris vão necessitar per a nostra forma de vida i forats negres.
Qui sap quina Ciència dirà sobre o món em o pròxim 200 anys, però a Bíblia encara dirà a
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mateixa coisa vai dir 2,000 anys abans que ens i encara sigui a religió més estesa em o món. O
cristianisme és ja outpacing Islã 2:1 avui i creixent més ràpidament, dins alguns do més ràpid
creixent poblacions, que Islã (i pertinent a molts més parts de thew món que Islã mai serà). O
món islàmic Não chá cap fé em a dedicació de Musulmans amics ou més não sigui uma pena de
mort, per estendre o Gospel ou converter a Cristianisme, dins a majoria do món islàmic, fins i tot
avui.
A majoria de l'islàmic modern o món poblat era cristià (incloent-hi l'Orient Mitjà sencer), per
500 anys abans que Islã Aràbia Saudita esquerra. Aquesta situació vai continuar amunt fins que
2/3 do seu (assiri/Syriac) a població era massacred entre Primeira Guerra Mundial i II. Això era a
culminació d'ètnic netejador i genocidi d'àrees cristianes per Musulmans, per centenars d'anys,
per fonamentalistes islàmics radicals (molt persones tão quinta-feira eren persecuted em Europa
Medieval). A majoria do món (a fora de l'Orient Mitjà i Europa) només sentit o Gospel fa um
segle, mentre Islã tem estat dins molts d'aquests països 500-1,000 anys abans que.

5.2.3 Quin és Racional?
Quan moltes persones llegit que estic promovent quin és irracional, diuen que és ridícul de fer
costuras per cap raó. Això não és quin significo per utilitzar o mundial irracional. Aquesta
generació atual de persones creu que els fets són a maneira única de determinar actualitat ou
veritat. Um exemple bo de quin és generalment referit a tão irracional és uma elecció/de
sentiment com amor incondicional. Faith, pel seu molt definició, és basat em o concepte de saber
alguma coisa és certa sense l'havent de provar.
A raó per què pequem i/ou residus per esdevenir Cristians (saber greu per i l'aturada que comet
els nostres actes/de mau dels pecats) não és perquè não tenim prou comprensió ou que não hi tem
prou raó per creure. Faith és um acte da voluntat, não a ment. O pecat és quan nosaltres escull fer
malament, quan sabem més ben. O déu tem cridat ens per creure, não per entendre. A raó per què
costuras-lhes que impliquem o déu implica creure, sense ser capaç de provar-o, és perquè Déu,
tot i que crec és completament racional, és infinitament més enllà ens. Molt da teologia bíblica és
baseada em paradox i não pot ser explicat per matemàtiques ou ciència.
A base per budisme és que necessitem ambdós plus d'accions bo necessitem enfortir a nostra
ment i nosaltres són salvats per fer bo deeds i per treinar a nostra ment, a transcend o món físic.
Quin enlightenment o mitjà és um debat grande, entre escoes diferents de budisme. Els
Fonamentalistes islàmics em l'Orient Mitjà són sovint preguntat per què matem Musulmans
amics, em atacs terroristes, i a resposta és normalment que se aquestes persones eren vides bones
de vida, seran capaços de viure dins paradís per sempre. A coisa única aproximadament o
cristianisme és que tracta fracàs.
Se tens comès massa mans els pecats i teu não tenen prou temps, per fer prou bo deeds, per
cancel·lar o dolent deeds fora i/ou não sap exactament què tens de fer, probablement deixaràs ou
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ser molt deprimit. O cristianisme és basat em a ideia, que tot i que podem i sempre hauria de fer
a coisa correta, nosaltres unavoidably não, repetidament. O cristià worldview veu totes lhes
persones com addictes, a fer a coisa incorreta, i soluciona això per Déu divinely i directament
intervenint, em lhes nostres vides, per canviar a maneira pensem i per doar-nos suport fent
eleccions bones.
Em um massa simplistic sentit, a salvació és massa fàcil i tot tens de dir és que et sap greu pels
vostres pecats i anar a cel. Moltes persones é perguntem com això fa qualsevol sentit ou dóna
qualsevol justícia. Els altres aspectes de salvació pintem uma fotografia molt diferent. Não
només t'és per sentir trist pels vostres pecats i confessar-os a Déu, també ets suposat per parar
cometent-os i llavors vida viva completament de forma diferent.
Quan teu repent dels vostres pecats, não només sents trist per ells: entregues a vostra ment
sencera, , emocions, cos, i l'ànima a Déu és . Llavors vius uma vida completament diferent i o
vostre objectiu principal és ao déu més llunyà és em o món. Fas a decisió que, em comptes de
deixar pels vostres beneficis propis, vius pels beneficis d'altres persones i animals i o Regne de
Déu damunt terra.
Fa aquesta classe de sentit de marca de salvació cristià? Pot o proves conclusively, utilitzant
només factual evidència, que pot ser quantificat em números? Això és què significo per
irracional: sensical, però não limitat pel món material i um purament factual comprensió de vida.

5.2.4 Separació Entre Cristianisme i l'Estat
O nostre país és fundat em a ideia de separació d'Església i Estat, de maneira que lhes persones
podem Déu d'adoració ou não, em qualsevol maneira escullen. Personalment não sóc concernit
amb altres religions, però quant a Cristianisme crec que o cristianisme és irreconcilable, amb o
molt concepte de políticament i canvi basat socialment. Não veig Cristianisme mentre alguma
classe de partició-aspecte capaç de lhes nostres vides ou que hauríem de olhar per criar versions
compatíveis cristianes de tot.
O molt o concepte de Cristianisme és a guerra contra lhes maneres do mundial i malgrat lhes
lleis Bíbliques per seguir regles de govern, som suposats per resistir pensant com o món, i
abraçant a seva maneira de vida. A maneira única podem fer aquest és per Christ intervenció
divina direta em lhes nostres vides. Fins i tot encara que o nostre futur depén em lhes nostres
eleccions l'elecció per morrer do seu Déu i augment um altre cop per nosaltres que veritablement
liberates ens.
Sent cristià não és només um entre molts igualment lhes religions bones i ell não és reductibles a
just seguint um conjunt de regles. És sobre creixement espiritual pessoal através de Christ ajuda.
Aproximadament està vencent addiccions. Això és fonamentalment diferent que lleis següents
mentre mentre estan solapant, não són igual.
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Plenament acordo que hauríem de seguir lhes regles de tot o govern, però això não és prou. Hi
tem moltes costuras que són il·legal allò és corrosive à l'esperit li agrada l'adoració d'altres Déus,
divorci, sexe matrimoni exterior, joc excessiu, golosia, ús de fàrmac, vanitat, xafarderia, hazing,
sent um workaholic i l'agradar. Necessitem a primeiro transformar lhes nostres ments, se som per
transformar o nostre món, i, dins volta, o món sencer.
Sovint pensem d'algunes costuras, que sabem és dolent, però pensar não afetassem altres, mentre
vicis. Els problemes relacionem spiritually, però não només agradar allò. O molt concepte
d'avantatges d'addicció a um punt de desperation, que uma pessoa compromise tot, pel seu fixar.
O seu comportament esdevé obsessiu compulsiu i només contínua empitjorar, fins que podem
acceptar tenen um problema i fer a decisió, per parar, amb ajuda exterior.
Així que o problema amb promoure a moralitat da Bíblia em lhes formes de lhes lleis primeiro és
que, sense tractar lhes fonts espirituals dels problemes, não porta sobre canvi real. Hi tem
d'haver-hi uma raó per què seguim governa altre que aconseguim castigats per não seguint-os.
Necessitat de persones per ser inspirat, per agafar em o desafiant reformation da seva moralitat.
A coisa que realment descoratja persones per tractar vida principalment d'um punt de vista
espiritual és que a fé não és visual. Volem veure resultats. Fins i tot em polítiques, finalment pots
veure alguns canvis. Però o molt o concepte de fé és que o vius i eleccions de marca a més enllà
o, sense entendre com ou per què treballa.
Pregant per a voluntat do déu, em comptes do nostre propi, requereix o valor grande i ell és durs
de creure em um Déu que parla tão suaument i tão rarament, però seràs capaç de veure els canvis
em a vostra vida pròpia i aquells do vostre familiar i amics. És dur de creure em um Déu que
permet patir, però o déu només ens crida per creure què promet.
O déu não tem creat mau em qualsevol maneira i não promet per parar-o, sinó deixa lhes
persones correm els seus governs propis i cultures com volen. Però o déu encara intervé tot o
temps. Não sóc consolat que o déu em protegirà de tot sofriment, perquè mai vai prometre allò i
Ell mai creat o problema, em primeiro lloc. És, tanmateix, dur a plenament confiar em um Déu,
que utilitza o sofriment ja hem de tractar, per ajudar fer-nos més madur.
Podem veure que, fins i tot em temps quan o govern reclamat per doar suport Cristianisme, els
nostres dirigents till vai fer costuras dolentes. A diferència real ara per què o mau tem crescut a
molt em l'últims pocs anys de centena és que tenim més poder que mai abans i tenir lhes
oportunitats més grans que mai abans. Aquestes costuras mateixes que podem fer vida més ben,
pel discapacitat ou o pobre, és um duplo edged espasa i permetre per sofriment més grande, a
tothom, també.
Moltes vegades pertot arreu història, l'Església chá sided amb o govern i ell és uma raó grande
per què moltes persones refusen o cristianisme i què tem fet a nostra societat globalment refusa
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religió em general. O govern sempre serà corrupte, perquè lhes persones que són dibuixades a ell
aconsegueix addicted a ell i voluntat qualsevol coisa per guanyar uma elecció i estada ao poder.
Persones que agradem o poder tendeix per ser poc disposat d'escoltar a altres, amb coneixement
superior dins algunes àrees que ells tenen. I finalment, lhes persones úniques que normalment
aconsegueixen ao poder és o cruelest, perquè només o més roí sobreviurà contra l'oposició.

5.3 Història d'església i Teologia
5.3.1 Reformation Mai Finals
Història do Reformation
Tenho estat llegint molt sobre o protestant Reformation i um de costuras-lhes que lhes persones
não entenen aproximadament és que não vai ser um um esdeveniment de temps. L'església
catòlica aconseguia massa grande i aconseguida corrupte, mentre vai fer front a pouca oposició.
A situació era oposada de lhes esglésies em l'est. Lhes persones vão tentar reformar l'església
catòlica i portar enrere uma fé genuïna, per centenars d'anys.
Ao principi, l'església catòlica i els regnes medievals dins Europa, després da defunció de
l'Imperi Romà, em o de l'oest, era ambdós molt dèbil. Ells tots dois decidit per doar suport
cadascú altre i tão a religió i o govern esdevenien a mateixa coisa. L'església era l'únic unificant
fator, em a regió. L'església vai doar legitimitat, ao rei i o rei diners protegits i aixecats, per
l'església.
Em a primeira meitat do període medieval, vai cridar lhes edats fosques, moltes persones starved
a mort i gairebé a cada part d'Europa Ocidental vai ser governada per regnes minúsculs, aquelles
a majoria de persones mai têm sentit de. Escòcia, Anglaterra, i Gal·lhes não vai esdevenir
reconeixedor, fins à segona meitat do període medieval. A Països els agradem Alemanya i
França era ao principi part d'o mateix imperi i a diferència única era llengua. O Vikings cridat
l'holandès i els Anglosaxons per o mateix nom. Portugal cap vingut junt, fins que ao voltant 1300
i Espanya não vai ser reconeixedora fins ao final de l'era medieval. Itàlia não vai esdevenir um
país fins ao segle XIX i o que lhes persones pensen d'Alemanya moderna não vai ocórrer fins
que sobre o mateix temps.
Hi hi havia molt lluitant sobre quant poder l'església hauria de tenir i quant poder o govern hauria
de tenir. Alguns de lhes lluites més grans eren entre l'Imperador Romà Sagrat (Alemanya
medieval) i o papa. O papa vai ser acusat de ser l'anticrist, centenars d'anys abans que Martin
Luther. Ao voltant 1100, hi hi havia molts moviments de reforma, que vão passar pertot arreu
Europa, i em els segles següents. Martin Luther era nem tão sols o primeiro reformista protestant.
Hi hi havia um número d'ordres catòlics, que vão ser creats ao voltant 1100-1200, com o
Franciscans, Dominicans, i Cistercians. Vão ser creats, per ajudar promoure uma fé més genuïna,
em l'església i societat. Més tard, hi hi havia també molts cristià mystics i els filòsofs que
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demanen reformes similars i fé genuïna.
Hi tem uma altra situació important que és mau entès sobre Europa medieval. Em lhes àrees de
l'Imperi Romà anterior, em o de l'oest, vai ser convertit a Cristianisme, abans da caiguda de
l'Imperi Romà Ocidental. Però, Europa Do nord vai agafar centenars d'anys per converter. Fins i
tot Europa Central não vai ser tot convertit, fins ao Renaixement. Europa oriental era uma barreja
grande de catòlic, Oriental ortodox, Lutheran, Pagà, i diverses menys denominacions protestants
sabudes. Per segles, els cristians em lhes Illes Britàniques vão ser torturats, per provar per
converter-os a paganism, pel Vikings.
Moltes costuras pertot arreu a història contínua resurfacing i moltes costuras mai canvi. L'origem
de qüestionar tot i tothom havent-hi uma opinió diferent i conduint reformes i divisions, vai
basear em a seva ideologia, vai començar principalment amb o protestant Reformation. Hi hi
havia moltes reformes religioses simultànies, alhora. I o britànic vai tenir um enterament
diferent, tot i que història relacionada, protestant, que a resta d'Europa. O protestant Reformation
era a primeira revolució ocidental important i o seu legacy quiet inspira més moviments de
reformes i revolucions avui.
O Reformation Avui
Quan a majoria de persones estudem història européia avui, a majoria de focus em lhes raons
econòmiques i polítiques, per l'inici i l'èxit do Reformation. A coisa més important és que lhes
persones de fet vão creure aquestes costuras, da seva voluntat lliure pròpia, i era disposat de patir
i dau, per lhes seves creences. Només agrada avui, tothom vai tenir a seva opinió pròpia i, agrada
amb ambdós Cristianisme i Islã, ells cadascú vai creure que lhes seves condemnes particulars
eren o fé i doutrina certa.
Està interessant, per veure això do punt de vista, do món contemporani, ara vivim dins. Amb
l'Internet i a corrupció dels mitjans de comunicació i negoci, ja não confiem em qualsevol. A
tecnologia ens permet per descobrir més que mai abans que i fàcilment podem trobar alguma
coisa, per reforçar lhes nostres opinions, cap importar què són. Però som a uma pèrdua de
determinar quin és eternally i objectivament cert.
Per persones, que volen saber o que a veritat aproximadament a religió és, qui creu hi tem segur
espiritual absolutes, hi tem ningú direcció clara. Molt bé, sincer, i devout lhes persones creuen
tantes opinions diferents, que podem não tot ser cert, però ningú és capaç de determinar què és
important i què não és. Se a majoria de creients certs em Christ vai ser preguntat quin és
l'essencial da seva fé, dirien tot em a seva teologia i cada pessoa tindrien uma ideia diferent.
Penso que sei o que lhes costuras essencials són, però ningú pensa agrada faig i sóc tão fal·lible,
mentre qualsevol més.
Penso hi tem um per damunt reliance ara damunt teologia i o punt de com som per viure lhes
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nostres vides, Déu d'adoració, i ajudar altres persones és perduda, dins molt aquest elaborar
teologia, de maneira que religió, a molts devout els cristians esdevé reduït, a defensar o seu
conjunt particular de creences teològiques. Se som per ser sincer i objectiu, molts de lhes nostres
cries són malament.
Hem de considerar, que probablement pot som tots completament malament, sobre parts vitals da
nostra fé. És important, per adonar-se de, aquell Déu não ens jutjarà, em a nostra teologia, perquè
som tots igualment malament, sinó em els nostres cors. Desitjo hi hi havia uma maneira de
mantenir a nostra dedicació, a lhes nostres creences, però sill ser capaç d'acceptar altres, per que
són i evitar tot aquest conflicte (sobre costuras que não podem ser segurs aproximadament ou
tots acorden a).
Per què Teologia?
A teologia sempre tem estat um mau necessari. Se creus o que lhes Bíblies diu, que és clar
aproximadament, não hi tem cap necessitat per doutrina. Hi tem uma raó bona, per tota aquesta
èmfasi damunt doutrina, fins i tot confonent doctrines, com a Trinity, i per não compromising,
damunt qualsevol coisa. A raó per què a doutrina vai evoluir era que lhes persones vão vir amunt
amb estrany, unbiblical cries. Alguns d'aquestes cries formem a base, per um número d'esglésies
"", aquela reclamació per ser cristã, però não és (molts do qual originat em els Estats Units, em
l'últim centena de parell anys). Hi tem hagut moviments, com a teologia liberal em l'església i o
moviment d'Edat Nou, els quals activament estan provant a sabotatge i discredit lhes doctrines
òbvies em a Bíblia, que não els agrada.
Però, allà haver d'uma mica límit, a aquesta manca de compromise. Devout Necessitat de
cristians per trobar algun nucli posat de creences (allò és tall clar em a Bíblia) i permetre
diferències, em lhes altres àrees de doutrina. L'església chá maneira massa divisions, que tenen
acord damunt tota a doutrina, per aquelles costuras (allò a Bíblia és òbvia aproximadament).
Penso a raó per què o déu permet aquesta manca de certesa, dins doutrina, és que lhes persones
podem esdevenir arrogants, se pensen que sabem a veritat i tothom més és malament. A veritat
em a Bíblia és absoluta, però não som. Molts Cristians podem veure això tão relativisme, però
crec que això és part de ser humil abans que Déu. O déu sembla a realment arrogància d'odi, o
qual és understandable, se tens qualsevol agraïment, per com o déu perfecte és i que fins i tot els
sants i els màrtirs têm fet rês, vai comparar a quin Déu tem fet per nosaltres. Fins i tot se mai
havíem pecat, encara seríem mortals i insignificant, vai comparar a Déu.
Història européia, Després do Reformation
Abans de l'anglès, o francès, i els alemanys aconseguien els seus imperis i esdevenia poders
mundials, o Swedes, l'Abrillantador, i o Turks era alguns dels poders més grans dins Europa.
L'Habsburgs, qui vai vir ao principi d'Àustria, era tradicionalment catòlic i vai posseir tots dois
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què és ara Alemanya més l'imperi espanyol sencer, à seva alçada. Però o portuguès era els
primers europeus, per construir um imperi dins Àsia. Lhes persones senten sobre o 100
arrendament d'any Grande Bretanya aconseguia do Xinès per Hong Kong, però o portuguès
aconseguit um arrendament per 500 anys per a ciutat portuària xinesa de Macau. O portuguès
esdevenia um poder mundial, fins que esdevenien víctimes d'Espanya intentant conquerirprpers,
mentre cadascú vai posseir um hemisferi sencer, a l'inici dels imperis colonials europeus.
A història holandesa és molt intertwined amb història britànica. L'anglès bàsicament vai vir a
Grande Bretanya de quin és ara o Netherlands. Durant a Guerra d'Anys da Centena, on l'anglès
pillaged França per 100 anys, l'anglès allied amb o Regne de Burgundy (quin és ara o
Netherlands). L'Armado anglesa vai lluitar l'holandès 3 temps i perdut cada cop. A majoria de
lhes consecucions do món modern com o mercat de valors, bancs centrals, comerç internacional,
empresa lliure, i llibertat de culte tot vai vir de l'holandès ao principi. Eren més tard copiat pel
britànic i més tard els americans. L'anglès finalment unit amunt amb l'holandès. Em uma varietat
de tractats vão dividir cap amunt de colònies, i o britànic aconseguia Índia, mentre que a
Indonèsia aconseguida holandesa (quin és molt més grande que Índia i molt més ric, abans da
revolució industrial).
A majoria dels èxits do francès i o britànic vai vir molt més tardà i per únic um total d'anys de
centena de parell. O britànic era agrada Microsoft ou Google, amb rês original, però només
esdevenia potent, per ser ao lloc correcte, ao temps correcte. Quan a Revolució Industrial
passada, o treball vai valer a majoria do cost de béns i mercaderies vai valer poc (o contrari da
majoria d'història). Lhes revolucions Industrials vão començar dins Anglaterra, amb
l'automatització de producció de plana, por causa de canvis climàtics petits, que els vão permetre
per créixer més blat. A raó o britànic, francès, alemanys, i els americans esdevenien poders
econòmics mundials era perquè vão tenir els subministraments més grans de carbó i acer, o qual
era necessari per a producció de vai acabar béns, agrada: pistoles, vaixells, i trens. Se o món
exterior i lhes persones comuns, dins Europa, não vai valorizar aquests béns de tecnologia més
alts, més de mercaderies, llavors aquests països haver-hi mai esdevenir poders mundials.

5.3.2 Unitat i Teologia cristã
Què a fé significa? Només admetent ou intel·lectualment o ser vai convèncer que Jesús Christ és
o Fill do déu não t'aconsegueix a cel. Fins i tot o diable sap i admet això. Não som salvats per
coneixement de teologia; som salvats per obediència. L'obediència que o déu requereix per
salvar-nos és a repent dels nostres pecats i creure dins Li. Faith és um acte d'obediència; a fé és
uma elecció, um acte da voluntat.
A teologia não és um final dins i d'ell. A teologia fins i tot ens pot distreure da nostra fé. L'èmfasi
grande damunt teologia de l'Evangelical l'església és allà per uma raó i és uma resposta a um
moviment que tem intentat per fer lhes creences cristianes simbòliques i buit. Els teòlegs
protestants grans não vão ser principalment intentant portar sobre uma separació d'església i
86 de 137

Complete Introductions Collection 2
estatal ou portar coneixement racional com a característica de definir de civilització européia.
Reformistes protestants do quinzè i setzens segles vão creure dins costuras molt específiques i
sovint vai ser matat, immediatament després que ells professed aquestes creences. Vão
argumentar i persecuted cadascú altre per damunt què a majoria de l'Església ara consideraria
unessential costuras. Uma part grande do Reformation era sovint més aproximadament político
d'Església i adoració, més que uma diferència enorme em a professió de fé, com a mínim mentre
o veiem avui.
L'Església catòlica Romana és molt similar em creences i adoració mentre a majoria de lhes
altres esglésies tradicionals d'Iran, Síria, Egipte, i Grècia, pertot arreu història, però a diferència
és que l'església Romana mai vai haver de persecució, com lhes altres esglésies vão fer i rebutjat
a compromise em qualssevol assumptes, fins i tot amunt fins als últims 50 anys. Um de cries-lhes
grans que falta de lhes esglésies protestants és a ideia de misticisme.
O misticisme aproximadament està deixant o déu és qui és i tenint um awesome respecte per Ell.
Quan preguem a Déu, és important que som sincers aproximadament on som em a nostra fé i és
disposat de parlar a Déu directament sobre costuras pensem és injust sobre a Bíblia ou com actes
de Déu. Alhora, necessitem adonar-nos de que estem parlant ao totpoderós, tot sabent, i
perfectament figura d'autoritat bona.
Tot i que necessitem não refrena de qüestionar Déu, necessitem tenir awesome respecte per Ell.
Ell problemes em que fins i tot els creients não tenen cap garantia de fugir fins i tot lhes formes
pitjors de patir em aquesta vida, però o déu não tem creat nem és Ell responsável per alleujar o
nostre sofriment. Vam causar tot patint, per refusar Déu i disobeying Li.
Lhes esglésies protestants veuen teologia em um molt europeu expressió legal i racional de
Cristianisme. L'Evangelical l'església chá representació pobra a l'estranger, malgrat uma empenta
enorme a evangelize em o terceiro món. Els Cristianismes mundials grans són Romans
Catholicism i Pentecostalism. Pentecostalism És o més proper a misticisme de qualsevol grup
protestant important.
Um de lhes limitacions d'Evangelicals és l'èmfasi em els aspectes racionals de Déu i a ideia de
convèncer persones de fé per debat. Oftentimes A conversió és reduïda avall a què sembla com
uma venda d'um cotxe. Penso hi tem raons espirituals per per què l'Evangelical l'església existeix
ara dins història, malgrat a rês li agrada existint abans do segle XX ou com a mínim fins ao
Reformation. L'Evangelical a fé és um comptador molt eficaç ao moviment d'Edat Nou.
O molt uncompromising i teologia molt específica i a manca de toleration per a diversitat em
creences o fa després a impossible d'abreurar avall. Els talls d'espasa tant maneres, encara que.
Moltes persones com jo comparteix molts aspectes d'aquesta fé, però não pot acceptar que estret
això worldview és. Um dels problemes grans amb l'Evangelical a fé não és tant a teologia, però a
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pràctica. Hi tem uma por enorme do sobrenatural i um absolut uncompromising unwillingness
per aprendre sobre altres religions.
L'altre assumpte important que molts potencial evangelicals não pot acceptar és l'estat espiritual
estrany doem a Amèrica i o suport de l'establiment empresarial. Quan a dirigent li agrada George
Bush diu persones neixen um altre cop Cristians i llavors autoritzar tortura i l'establiment d'um
estat policial, fa uma debocha de Cristianisme. Quan a reclamació d'americans més rica per ser
Cristians i cristià não-els beneficis mantenen perguntar persones per doar-os diners, hi tem pouca
habitació per Déu, em aquest worldview.
Aquesta cria de moderació és um aspecte important de fé i maduresa i creixement pessoal. Molt
de temps tenho estat extremadament literal i això tem fet o dur per meu per entendre alguns
aspectes importants de teologia i scripture. Penso que és important a não agafar tal extrem
stances em costuras a Bíblia não és netejar aproximadament. Sigui grande se els cristians podrien
trobar um não-denominational conjunts de nucli de creences que a Bíblia és molt clara
aproximadament i teologia de nucli separat necessària per salvació, de més l'adoració ou a
pràctica vão relacionar assumptes em l'Església.
És grande que l'Església chá tal èmfasi continuada damunt mantenint a teologia pura i continuant
reformar l'Església, però a unitat cristã chá um lloc també. Penso que tenim abundància de lhes
esglésies diferents i jo o pensen séria grande se podríem trobar uma maneira de tenir més unitat.
Tants Evangelicals lembrar damunt tanta teologia que sigui grande se com a mínim podrien unir
junts, mentre não necessitarien a compromise damunt creences de nucli, per fer tão.
Massa teologia pot ser tão dolenta mentre teologia massa petita. A nostra fé hauria de ser
aproximadament que o déu és, não que Li volem per ser. Necessitem prioritzar lhes nostres vides
o Déu de maneira chá em scripture i necessitat de ser capaç de separar lhes nostres opinions de
quin Scripture teaches ens. Només perquè creiem alguma coisa per ser cert, és important
d'adonar-se de que podem i és malament aproximadament molt dins teologia i que és ok.

5.3.3 Correu-Enlightenment Església
Pel menys pocs anys de centena, dês de l'europeu Enlightenment, hi tem hagut uma batalha em
l'Església per damunt doutrina com grande ou més grande que o Reformation. Mentre o
Reformation era mig sobre polítiques, em aquell temps, a majoria dels dirigents religiosos, així
com molts polítics eren molt literals i específics sobre lhes seves creences i era sovint penjat
d'um arbre o dia següent, després que vão anunciar aquestes creences. Lhes persones sentien
molt concernides sobre els detalls de creences com o tipus de baptisme, o tipus de música i
llengües vai utilitzar dins adoració, vai detalhar creences sobre o final de temps, i més.
Aquesta tradició contínua fins avui i és a raó grande per què allà és tantes denominacions
diferents em Cristianisme protestant avui. Um de lhes raons grans per aquest hyper èmfasi em
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doctrinal els assumptes vão reflectir a creença de l'Església que o final de temps era imminent.
Um altre menys literal i doctrinally o moviment basat vai començar diversos anys de centena
després de l'inici do Reformation, vai focar més em "o social gospel" ou ethics i aplicacions
pràctiques de Cristianisme.
Els dirigents de l'Enlightenment era per tot intents i propòsits quin nosaltres ara ateus de trucada.
Començant amb lhes societats secretes, especialment amb o Freemasons, vai buscar per portar
enrere coneixement amagat antic de pagà/animist tradicions. Em o 1800s aquest moviment vai
esdevenir dirigit per a Societat de Teosofia. Això era o començament de l'Edat Nova/Neomoviment Pagà, que vai assolir a seva alçada em o 1990s.
Per tal de portar em seguidors, o moviment d'Edat Nou, agrada organitzacions més religioses, vai
començar amb o sentit més comú i fàcilment vai acceptar creences primeiro. A seva porta a
aquestes creences paganes era algunes de lhes traduccions més primerenques d'escriptures
filosòfiques asiàtiques clàssiques. Tot i que pensat per ser associat amb filosofia Oriental
concretament, aquestes creences d'Edat Noves vão agafar de creença més important sistemes,
així com tradicions més paganes a tot o món, incloent um tracte grande d'alguns do més
àmpliament vai acceptar cries de Cristianisme.
L'església vai ser concernida sobre Cristians não havent-hi ensenyament sòlid dins teologia, de
maneira que vão creure que que eren encara cristià, fins i tot encara que lhes seves creences eren
menys teologia cristã que paganism. Moltes tradicions religioses i filosòfiques, especialment
aquells d'Índia i Xina, veure cap raó não per abraçar teologia important d'altres sistemes de
creença i ajustar lhes seves creences, per enllaçar els dois sistemes de creença junts. O
cristianisme és significat per ser practicat singularly, sense qualssevol canvis dins teologia i
sense qualsevol adoració, a qualsevol altre deity.
D'altra banda, els becaris têm mirat a filosofia, fins i tot de creients pagans, agrada aquells de
Plato i Aristotle, per explicar i doar suport lhes diverses doctrines de Cristianisme. Um do més
famós d'aquests és a Trinity, i a formulació d'aquesta doutrina per Pares d'Església Primerenca
vai ser feta dins resposta a dois factors, pertinent ao seu temps dins història.
Primeiro de tot, o concepte geral da Trinity és molt obvi de Scripture. L'explicació vai ser
desenvolupada, a causa d'analogies utilitzem avui, que reflecteixen comprensions psicològiques
modernes de persones (ànima, esperit, i cos) i cries científiques modernes (gel, aigua i vapor) não
vai ser sabut em aquell temps.
Alhora, hi hi havia diversos diferent estès heretical formulacions de Déu o Pare i Christ que
competia amb o Scriptural versió (Gnosticism/Manichaeanism i Arianism - rês per fer amb
Nazistas). Malauradament, molts altre clarament scriptural explicacions da Trinity pel Coptic
església dins Alexandria (ara dins Caire, Egipte), Syriac esglésies em Antioch (recentment em
Aleppo, Síria), i què és ara Bagdá, Iraq era també falsament identificat tão heretical, ao temps.
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Així que, mentre hi tem clar scriptural raó, a não canviar doutrina cristã, per fer-o més
compatível, amb uma altra religió, utilitzant filosofia per ajudar explica i entendre a doutrina
cristã era primeiro fet per l'Apòstol Paul i altres Cristians primerencs grans, com Augustine. Però
um mistrust desenvolupat entre filosofia índia i xinesa i Cristianisme, mentre molts em a
comunitat cristã vão veure aquesta filosofia Oriental com a porta a paganism. I Augustine entès
Gnosticism bé mentre sigui anteriorment um Manichaean, abans de converter a Cristianisme.
Em realitat, a majoria d'aquestes filosofies són majoritàriament concernit amb ethics i és tampoc:
não explícitament reclamar um teologia particular, són tão imprecisos que a teologia pot ser
aparellada amb qualsevol coisa, ou nem tão sols é concerneixen amb teologia. A més, hi tem não
més agafat de Filosofia Oriental em neo-paganism, que o seu és els elements dibuixats de
Cristianisme.
Alguns de causes-lhes benèfiques importants per ser àmpliament associat amb aquest neo-o
moviment pagà era l'entorn i feminisme. Malauradament, això vai dirigir molts grups cristians a
não acceptar qualsevol d'aquests moviments, fins i tot encara que podrien haver-hi trobat causa
comuna amb pagans i terra comú, a més enllà expandir l'assolir do Gospel. O punt do
cristianisme não és per ser oposat de não ou altres creients, però per fer quin és correcte i servir o
Senyor o nostre Déu.
Em a meva vida, tenho trobat que Existencialisme cristià i taoisme Filosòfic, o qual era primeiro
introduït a em uma universitat pública, em vai ajudar entendre a Bíblia i Déu més ben i vai
reflectir a maneira vaig veure a Bíblia, abans d'estudar qualsevol sistema de creença a més
Cristianisme. Um de costuras-lhes que pocs altres, em a comunitat cristã, entén és uma classe
segura de não-dualisme ou paradox lhes ajudes expliquem molt de teologia Bíblica i com per
incorporar cries cristianes dins vida i encara ser feliç.
Crec que aquests não-dualistic lhes filosofies expliquem Déu i a Bíblia molt millor que Plato ou
Aristotle. O cristianisme não és sobre miracles ou aproximadament coneixement, però sobre uma
decisió fem do nostre propi lliure . Mai adequadament expliques Déu, perquè tot i que és
perfectament racional, és em grande maneira allèn a nostra comprensió i sempre serà. Não som
preguntats per entendre però per creure. Não per explicar però per obeir. Faith és uma elecció per
obeir Déu i não pot ser escollit per principalment entenent teologia.
A teologia és important, amunt i a um punt, perquè lhes persones aconsegueixen barrejades
amunt i vir amunt amb algun estrany, baseless, i cries destructives sense ell. Però nosaltres
adoració um Déu De vida i teologia, se agafat massa lluny, pot entrar a maneira d'aquest. A
Bíblia és més pertinent avui que mai abans, però o vostre atual worldview não pot ser.
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6 Quin és Fracàs?
6.1 A meva Vida
Quan um general enginya uma estratègia per uma guerra, només podem planejar a primeira part,
perquè tot em a guerra després tem de tenir em compte o que l'enemic farà, o qual és desconegut
perquè l'enemic não sap com teu respond a què fã. A vida és així massa. Pots fer totes lhes
eleccions bones pots, però mai saps quina vida et donarà.
Anava a anar a universitari i esdevenir um diretor empresarial internacional per distribució.
Costuras-lhes vão canviar molt per meu dins o pròxim pocs anys després que institut que vai
canviar a direcció da meva vida per sempre. Mai hi hauria endevinat séria fer què sóc ara ou
vivint ara abans que llavors.
Quin és o fracàs i què és èxit? Aquesta pàgina site vai ser fundada em fracàs absolut. Vaig deixar
l'exèrcit d'hora, jo mau em universitari i não vai ser capaç d'acabar. Llavors vaig descobrir era
mentalment malalt dês de l'exèrcit, després do meu psychotic episodi.
Tinc uma feina oficial molt curta història, de maneira que mentre crec que tothom contribueix
igualment per merament treballant a seva feina per diners, vull contribuir també. Tenho intentat
treballar amb local não-beneficis, però não têm sortit perquè podria mai qualsevol coisa que
sentia significatiu a minha. Jo a meva escriptura com a amável de feina de voluntari per ajudar
fer uma contribució a societat em lieu do meu laborable. M'adono d'això não és requerit ou
esperat de meu per qualsevol.
Tenho mantingut em um cicle de repetir d'aprendre per descansar i agafar-o fàcil i llavors
treballant dur de documentar allò. Não planejo damunt deixant escriptura, però planejo damunt
fent menys em o futur i sentint menys agrada necessito fer més.
20 anys més tard tenho publicat molts llibres importants, fins i tot encara que només o vaig
començar per compartilhar poesia amb o meu oncle. Planejo poc endavant em quin afegiré à
meva pàgina site ou llibres. Não sóc segur què tenho acomplert ou não és digne de cridar a meva
feina um èxit.
Lhes pàgines site són només tanta feina per fer ara. Penso que hem assolit um punt crític on
seguretat d'ordinador realment necessitats de ser adreçades em um nivell molt més profund i tem
de ser resolt a um grau segur, ou o sistema mundial sencer podria fàcilment esfondrament
damunt ell (més aviat que ell altrament). Encara vull compartilhar lhes meves escriptures amb
altres, però necessito trobar uma maneira de fer-o més fàcil de fer i menys erro prone.
Hi tem només tant puc fer dins vida mentre sóc mentalment malalt i tractant que sol és um tracte
91 de 137

Complete Introductions Collection 2
enorme i accomplishment dins i d'ell. Especialment vull ser capaç de documentar què aprenc
sobre Schizophrenia de maneira que altres podem aprendre sense havent d'aprendre per
experiència.

6.2 A Indústria
Em um negoci, pots fer tot correcte i llavors canvi de costuras que és fora do vostre controle i
llavors perds o vostre negoci. Som em uma posició ara globalment on não hi tem cap creixement
anymore. Això não significa tot pararà, però tothom tindrà a mateixa riquesa ou menys amb o
temps, averaged fora. Lhes persones têm comprat lhes últimes costuras vão necessitar els anys
vão i l'iPhone era lhes últimes persones de coisa vão voler aquell fet més de cacauets.
Tothom avui vol vendre alguma coisa per fer diners extres, però ningú vol comprar qualsevol
coisa. L'electrònica és brutícia barat, però ningú chá uma feina anymore. A Botigues em línia els
agrada l'amazona.com Ara està posant fora de botigues físiques empresarials. Tothom vol
tampoc esdevenir l'Amazona pròxima ou Google ou deixar.
Els ordinadors continuen reduir a necessitat per feines per automatitzar-os. Negocis també
necessitat a cada vegada menys persones per fer els programes amb o temps també i ara tothom
vol ser um programador. Se vols vendre alguma coisa, tens d'aconseguir persones a upgrade i
sobreviure els jugadors de nom grans que et copiem i posant teu fora d'empresarial. A internet
vai ajudar o serrell de llunàtic ao principi però ara ajudarà lhes empreses de tecnologia grans
solidifiquen o seu controle de mercat.
Ara mateix hi tem alguns canvis enormes anant em a indústria de tecnologia. Hi tem ara dois
conjunts de persones em pàgina site em desenvolupament: els que crêem o programari que els
corre i els qui reuneixen o pré-fet separa junt. Hi tem disseny molt petit a feina disponível,
perquè els negocis generalment não é preocupem aproximadament disseny perquè és considerat
innecessari, bastant, i agafa molt temps per fer correcte (tot i que els usuaris é preocupem molt
sobre aquest).
Tothom ara només copia o Google de material, Facebook, Amazona i l'agrada fer. Dins disseny,
o mig tem desaparegut i així que tampoc utilitzes lhes eines de joguina d'um nen em l'iPad ou
iPhone, ou o mega-complicat, vell, i unreliable Adobe programari em Finestres. L'altra elecció és
a només escriure o disseny sencer em um elaborar programa teu utilitzant centenars de diferent
interlinked programes.
Hi tem problemes enormes dins com per guanyar diners de pàgines site també. Publicitari ou em
app compres-lhes vão treballar durant uma estona, però hi tem tant junk ali que només els noms
més grans/ vão establir els jugadors sobreviuen. Publicitari està sent blocat perquè els anuncis
són fora de controle i fa lhes pàgines site unusable. Não podem cobrar per accedir mentre poques
persones pagassem fer a quantitat têm de cobrar ridículs.
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Mai haurien de tenir vai oferir serveis de franc. A Persones els em agrada està oferint qualitat
millor de franc. Lhes persones ara estan guanyant diners da nostra informació de pessoal i
connectant o món digital ao físic um per seguir tot pensem ou fer a qualsevol lloc.
Aquestes empreses mateixes constantment estan tenint aquesta informació de pessoal roubada, a
causa d'eleccions pobres dins construint o seu programari per salvar diners amunt front i salvant
diners per não mantenint-os. Fins i tot els que não són barats, i tot a seguretat de costuras correta
assenyada és afectat pel programari de seguretat davanter que és ple de forats.

6.3 Evitant Dor em Aquesta Vida
A coisa millor dins a vida a minha és per evitar patint quan possible. Ser responsável i seguir
regles (incloent-hi o Deu Commandments) i sentit comú, perquè allò t'habilitarà per controlar els
problemes que portes à vostra vida – l'únic uns que pots plenament controle. Manté cuidar de teu
físicament, emocionalment, i spiritually. Menja moltes verdures, agafar totes lhes medicines
mentre prescrit, vai a counseling, voluntari, i mantenir llegint a Bíblia, pregant, i anant a església.
Em general, pensant o terme llarg és o clau a fer decisions bones. Els signes dolents inclouen fer
costuras em secret ou tens um sentiment dolent aproximadament o. Se não ets segur da moralitat
d'uma decisió particular, não ell. Sempre costat damunt amonestació i utilitzar o vostre
conscience.
Evita qualsevol coisa não vols dir a vostra mare aproximadament i estada lluny de qualsevol
costure addictive. Evita qualsevol coisa massa bo de ser cert ou alguma coisa que vê massa fàcil.
Rês és lliure i tot costa alguma coisa.
Manté aprendre tant com sigui possible i trobar alegria dins o. Ser mentre self suficient com
possible. Mai confiar damunt qualsevol per qualsevol coisa et pots fer.
Manté ocupat fent alguma coisa productiu (com uma feina), a feina dura a ell i doar-o o vostre
millor, per et mantenir fora de problema. Sempre mantenir uma quantitat enorme d'estalvis a mà
i sempre permetre temps extra per fer costuras. Sempre obeir autoritats que governen per damunt
teu sense queixar-se.
Prova não per enfurir altres persones, perquè podrien ser vindictive més tardà damunt. Fica tão
anònim i sense importància com possible així que mentre não per aconseguir atenció
innecessària ou incomum de delinqüents, o govern, ou veïns enfadats. Não confia em qualsevol
costure algú diu ou com apareixen per qualsevol demanant diners ou informació de pessoal de
teu.
Ser prudent não per trencar costuras, especialment lhes costuras d'altres persones i encara més
altres costuras de vida. Mai prestar qualsevol coisa a altres – dóna ou não. Perdonant altres sona
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durs, però és més dur de ficar enfadat. Hauries de perdoar altres per teu não per ells, tão o déu
ens vol per ficar lluny de pecat per nosaltres, não per Ell.
És bo de tenir a altres els agrades, és més ben per agradar teu, i més de tot Déu ja li agrades cap
importar qui ou on ets dins vida. És bo de preocupar-se, més ben a empathize, però més grande
de tot és per perdoar i amor incondicionalment. És és bo de cuidar de teu, més ben per cuidar da
vostra família, però millor de cuidar do vostre everlasting vida.

6.4 Evitant Dor em a Vida Pròxima
Trobaràs dins vida serveixes Déu ou o diable mentre hi tem realment cap opció per servir teu. És
de fet uma honra grande que Déu cures quietes i ens vol per ser Els seus nens, fins i tot encara
que vam portar patir ao paradís vai criar.
Evitant sofriment innecessari per acabar amunt dins o cel més que Infern pot ser aconseguit per
através d'um canvi complet de cor i entregant a vostra voluntat a Déu és. Això não està reclamant
ou injuriós mentre o déu não és uma pessoa i és de fet o nostre Criador. Els emperadors i els
dirigents de religions vastes têm entregat ells abans que Déu pertot arreu tot d'història.
A coisa important per adonar-se d'és que a vida és uma classe d'esperar habitació, on quin passa
després fa quin passat abans que a mà em grande part irrellevant. A vida és agrada ser em o
womb i a mort és agrada néixer. Només agrada diuen a mig i nens d'institut a pal just amb o
programa i llavors a majoria de vida seran molt millor. Tão vivim a majoria vasta de lhes nostres
vides com adults, així que vida damunt a terra és realment uma part molt petita da nostra vida
sencera que serà everlasting després que mort.
Així que não preocupa sobre quin aconsegueixes damunt terra, perquè faràs tant més dins Cel.
Miraràs a lhes persones de costuras més grans vão acomplir damunt a terra li agrada o mig
projectes de ciència escoar ou agradar encara posant em o seu resume què vão fer em escoa
elementar quan són per damunt 40. Només aconseguir o vostre clau a Heaven i tentar trobar
alguma coisa constructiu de fer dins vida, per passar o temps.
Som tot nascut um cop, és tot cridat per néixer um altre cop, i tots viuen per sempre. Heaven és
lliure però et costi o vostre orgull. O déu perdonarà teu per qualsevol coisa, però l'agafar és tens
de veritablement saber greu per ell, canvi que ets i t'entregar a Déu completament. També tens de
perdoar tothom més, cap importar què fã a teu ou aquells estimes.
Jo um cop trobat o difícil de tractar moltes persones em l'ônibus, però després de diversos
encontres, crec que que altres em veuen com a pessoa d'ônibus ara, també. Vaig pensar de
queixar-se sobre l'cheiro d'olla em l'ônibus però é vai adonar de que podria olorar dolent de
vegades massa.
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Não és molt bé per ser hypocritical aproximadament qualsevol costure dins vida, especialment
não per algú que tenta seguir qualsevol filosofia ou codi moral. A Jesús não li vai agradar
hypocrites i unbelievers i els creients igualment senten igual. És extremadament dolent per l'estès
de Cristianisme.

7 Missió
7.1 Intro Pàgina
Tenho escrit cap amunt de quin tenho après sobre els anys i posat l'em línia, perquè força
aprendria de llegir que experiència. L'aprenentatge d'experiència és massa dolorós. Lhes meves
experiències són útils d'aprendre aproximadament perquè aquestes àrees não són escrites sobre
molt bé i tenen um efecte molt fort damunt els qui viu através d'aquestes experiències. Costuraslhes més importants documento està servint em o militar i vivint amb Schizophrenia juntament
amb a fé i filosofia que em vai ajudar através d'ell.
Uma altra àrea important tenho documentat és lhes meves decisions de disseny em a meva
pàgina site i com vaig decidir apresentar a meva experiència i cries. Estic aprenent tot o temps
com per ser tão clar, concís, i dirigir aproximadament explicant costuras com possible. Vull
assolir mentre moltes persones com possible i a meva pàgina site per durar tão molt de temps tão
possible així que foco damunt actuació, accessibilitat, maintainability, compatibilitat dins tota a
meva feina de disseny.
O meu objectiu grande dins a vida és per reduir a dor tant jo i altres patim, unnecessàriament.
També busco per aconseguir més proper a Déu i continuar ajudar a meva família, mentre tots
duas têm fet tant per minha. Sóc cristià i de diverses maneres com altres Cristians i altres
maneres molt a diferència d'altres Cristians. Estic fent bé financerament i adonar-se de que hi
tem diners molt petits per ser fet em aquesta classe d'escriure, així que sóc feliç de produir i
mantenir a meva pàgina site a cap cost als visitants.
Se vols doar diners, recomano els santuaris de granja com a meva caritat preferida. Tot és legals i
ells algunes costuras molt maques per animals que não són fàcil de fer. Malauradament fins i tot
encara que lhes persones són sovint tractat agrada escombraries per tot o món, a majoria de
persones pensen que els animals són encara menys important que persones. Els animals són Déu
creació més grande.
Més importantly, se em vols doar suport més ben, prega per meu i a meva família. Podríem tots
utilitzen oració però rês em particular. A coisa millor pots pregar, se não saps és per pregar
aquell Déu és serà fet. Um de costuras-lhes més potents per pregar és per doar lhes gràcies a Déu
per quin ja tem fet per nosaltres. L'oració només està parlant a Déu.
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Haver de segueixes o meu consell? A ideia millor que pensament just o mateix que m'és per
pensar critically aproximadament tot i tothom, incloent-me. Vull canviar a vostra ment? Força et
convenceria per pensar i criar costuras per teu. M'agrada cria-a d'ensenyament altres a
importància de pensar i creant mentre não tinc o temps a tothom està pensant i creant per ells.
També puc ser i probablement sóc malament damunt moltes costuras. Mai hauries de seguir
qualsevol cegament altre que o Déu de Criador. Sens dubte recomano a Bíblia i o Déu cristià,
incondicionalment. Els meus valors són humilitat, compassió, bondat, i serietat. També penso a
creativitat i a feina dura són molt importants també.

8 Canviant Valors
8.1 1 Corinthians 1:17-31
Aquest subsection citat da Bíblia
Per Christ enviat em não per batejar, però per pregar o gospel: não amb saviesa de paraules, lest
a creu de Christ hauria de ser fet de cap efectua.
Pel predicant da creu és a ells que perish ximpleria; però unto ens que és salvada és o poder de
Déu.
Per és escrit, destruirei a saviesa de l'assenyat, i portarà a rês a comprensió do prudent.
On és l'assenyat? On és l'escribà? On és o disputer d'aquest món? hath Não o déu vai fer ximple a
saviesa d'aquest món?
Per després d'allò em a saviesa de Déu o món per saviesa vai saber não Déu, vai complaure Déu
per a ximpleria de pregar per salvar-os que creu.
Pel Jews requerer um signe, i els grecs busquem després que saviesa:
Però prediquem Christ crucified, unto o Jews um stumblingblock, i unto a ximpleria de grecs;
Però unto els que és cridada, ambdós Jews i grecs, Christ o poder de Déu, i a saviesa de Déu.
Perquè a ximpleria de Déu és més assenyada que homes; i a debilitat de Déu és més forta que
homes.
Per ye veure o vostre cridant, germans, com allò não molts homes assenyats després da carn, não
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molts mighty, não molts nobre, és cridat:
Però Déu hath escollit costuras-lhes ximples do mundial a confound l'assenyat; i Déu hath
escollit costuras-lhes dèbiles do mundial a confound costuras-lhes que són mighty;
I costuras de base do món, i costuras que són menyspreades, hath o déu escollit, yea, i costuras
que não són, per portar a nought costuras que són:
Allò cap carn tem de glòria em a seva presència.
Però d'ell és ye em Christ Jesús, qui de Déu és fet unto ens saviesa, i righteousness, i
sanctification, i redemption:
Allò, segons mentre és escrit, Ell allò glorieth, li vai deixar glòria em o Senyor.

8.2 Cap Poder
Aquest subsection escrit per meu
Pots haver-hi fallat dins vida i tenir cap poder, m'agrada, però encara ens pots salvar tot, mentre
sent perfectament pacífic, desconegut, i perfectament segur.
Pots acceptar realitat, seguir totes lhes lleis, risc rês monetarily ou a vostra seguretat pessoal,
sense diners ou poder, ser uma amenaça a cap pessoa ou grup, i a vostra contribució vai deixar
enterament desconegut, sense necessitar qualssevol seguidors ou per convèncer qualsevol de
qualsevol costure i encara veritablement revolucionar o món.
Tots nosaltres sabem o món està entrant uma direcció dolenta, i lluitem guerra després que
guerra i revolució d'inici després que revolució, provant a cada solució podem pensar de, i lhes
costuras només têm aconseguit amb èxit pitjor, em cada maneira mesurable, de cada punt de
vista. Quin se estem anant aproximadament o tot malament? Considerar l'enemic és realment
ens. Lhes persones són o problema, però concretament som els nostres problemes propis.
Veiem que lhes costuras són malament, perquè som blindless seguidors i não dins controle, però
o nostre problema real és que som em ple controle. Necessitem deixar controle a Déu. Não és
que necessitem evitar seguint, però només que necessitem um dirigent millor. O déu és o nostre
cert, més, i Dirigent més natural. Ens salvi de nosaltres, se escollim acceptar A seva ajuda.
O mau dins és a batalha definitiva. Se pots derrotar o mau dins, i aconseguir ple self mastery i
controle, tens um a guerra. Però necessitem entendre que podem não això em o nostre propi i
necessitar intervenció divina direta. A notícia bona és que cures de Déu aproximadament ens i
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intervé constantment. Només ens vol per perguntar, mentre ens vol per controlar o nostre destí
propi i fer lhes nostres decisions pròpies. Afortunadament o déu és tot potent, perfectament bo, i
merciful.
Què necessitem començar aquest viatge és o forgiveness dels nostres pecats. Necessitem um
miracle i que és convèncer-nos, per ens entregar ao déu és . Tot els plans humans têm fallat.
Necessitem seguir o pla do déu ara, diari i constantment.

8.3 Fracàs complet
Aquest subsection escrit per meu
Vaig començar a meva pàgina site, després do meu fracàs complet em universitari i l'exèrcit,
acabant a meva gira em o militar primerenc i fallant fora d'universitari. Ao temps, estudiava
Literatura xinesa, per a meva Administració Empresarial Important breadth o requisit i jo vão
aprendre sobre Confucianism i taoisme. Era leitura inspirada em Chuang Tzu, per escriure
poesia, o qual vaig posar em línia, per compartilhar amb um dels meus oncles.
Pel camí, vaig provar um altre cop, a universitari, com ao periodisme important i que estiu, i,
quan feia crèdits, vaig agafar um curs d'Existencialisme. Mentre jo més tard descobert, hi havia
estat mentalment malalt per diversos anys, a més do meu ull rosa a o·lèrgic crònic. Vaig utilitzar
cries de taoisme Filosòfic i Existencialisme cristià per ajudar-me tractar a meva crisi pessoal:
intentant representar fora com per dirigir o meu Paranoid Schizophrenia.

8.4 A majoria de Feines Importants
Aquest subsection escrit per meu
Moltes persones senten que són només um cog em a màquina i lhes seves feines i funcions dins a
societat està avorrint i sense importància. Rês podria ser més enllà da veritat. Costuras-lhes
nosaltres com à societat não valoriza és o més important de tot. Uma societat moderna podria
funcionar, sense alguns dels dirigents i especialistes, però não sense a neteja, transport, residus i
administració de praga, i diversos altres tipus de manteniment.
Lhes "feines" més brutes són o més important. Quin és a diferència més grande entre modern i
premodern vida? És modern aplomant, extracció d'escombraries, i substàncies químiques que o
fã més fàcil de ser net i a praga lliure. Se vols ficar sa, tens de cuidar do vostre cos i ment. O
mateix vai amb qualsevol allotjament, fàbrica, escritório, estrada, ou trama de terra. Fins i tot
encara que não pots tenir temps, per fer més per altres em o vostre temps lliure, ja estàs fent uma
feina d'ajudar, com infermeres, mestres escolars, i treballadors socials.

98 de 137

Complete Introductions Collection 2
Podem tots troben importància spiritually, perquè o déu és concernit amb a cada um de nosaltres,
mentre individus, malgrat tot de qualsevol hem fet ou quin lloc ens trobem dins, geogràficament,
socialment, i financerament. Sap tot sobre a cada um, però l'utilitza per ajudar-nos, i alliberarnos, não forçar-nos per adaptar-se ou scam ens. Cures de déu aproximadament que ets, não quin
tens fet, ou o vostre lloc dins societat.
Cures de déu aproximadament vão embotir joguines i animals, només agrada fa persones.

8.5 Ric i Famós
Aquest subsection escrit per meu
A majoria de persones volen ser riques, famós, i jove i creure que necessiten agafar molts riscos,
per tenir uma vida feliç. Quan vaig unir l'exèrcit, vaig agafar damunt molts riscos, però não vai
ser divertit: vaig tenir molta adrenalina anant, però sigui tot molt scary.
Ara mateix, sento semblantment, tot i que em uma situació enterament diferent (a causa d'haventhi Paranoid Schizophrenia). Não és divertit tampoc. Quan tens um alt, tens um nivell igualment
baix de depressió després. Em anti-psychotic medicació, tens ambdós passant, alhora.
Dês de llavors, tinc vaig tentar viure tão baix uma vida de risc, mentre possible. Agafant riscos i
anant em aventures-lhes salvatges não és tão divertides, mentre pots pensar. Vivint o que a
majoria de trucada uma vida avorrida és realment bastant uma benedicció. Sóc també molt més
feliç sent més vell i aprenent costuras segures aproximadament jo i o món, que era quan jo era
més jove.
Vaig trobar que sóc em um molt bé situació, on visc em ambdós Estats Units i em a cantonada de
nord-oest d'ell. Jo ja "guanyat a loteria". Fins i tot se vais néixer dins Amèrica, i era em o més
afortunat 5%, tindries um temps dur real que troba uma feina em aquest estat, mentre o mercat de
feina és extremadament brutal i unforgiving.
Hi tem algunes moltes parts interessants do món, però mai voldria viure allà. Hi tem molts més
verinós, agressiu, i plagues més grans allà. A més, hi tem encara menys preocupació per l'entorn
i ell és sovint molt calent allà.
O millor de lhes parts interessants do món podem ser experimentades dins literatura, o qual puc
entrar anglès molt cheaply i fàcilment. També és ara molt unsafe per americans a l'estranger,
especialment em o touristy àrees.
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8.6 Esclaus a Tecnologia
Aquest subsection escrit per meu
A tecnologia és dissenyada a liberate ens, però de fet ens fa esclaus. Veiem a nostra societat
mentre ens vs. els. Veiem a lluita com material i o veiem tão outward. Não podem semblar per
acceptar aquela tecnologia és realment tampoc bo nem mau, però només ens dóna més poder. Per
què fa a tecnologia esdevinguda mandatory i acabem amunt servint-o?
És perquè fem tecnologia um ídol. Merament estem projectant a nostra batalha interna ao
desenvolupament de tecnologia. Què uma intel·ligència artificial pensa de nosaltres? Pensem
d'ordinadors mentre sent objectiu, tão què fã da nostra situació? Els ordinadors probablement ens
veurien mentre o problema.
Se tenim self controle, per què vam deixar els ordinadors ens estiquem dins i mantenir-nos
dependent a ells. Parlem aproximadament a societat que ens força per servir màquines, però mai
considerem que nosaltres mai lluita na contramão, ell dins maneres que tenim controle per
damunt. És nosaltres realment addicted a com utilitzem ordinadors à feina ou és nosaltres
addicted a ells per diversió ou distracció?
Não podem ser capaços de ser lliure de tecnologia, ou ser capaç a veritablement viure do reixat i
ser independent d'altres' eleccions, però és lhes nostres eleccions que chá o més controle sobre
lhes nostres vides. Quin és més grande que empreses, o govern, ou o nostre orgull? - O Senyor
Jesús Christ.
O déu és sempre més grande que qualsevol dels nostres problemes. A solució als nostres pecats
sempre comença amb oració. Temps de marca pel déu i Ell faran temps per tua. Busca o déu i Ell
et contestassem. Déu de Trust i Ell t'ajudaran vençuts.
Obeint lleis i contribuint à societat não és debilitat. Tots nosaltres creiem que, se vam tenir o
poder, que fixaríem tot. Entregant a l'autoritat i lhes regles següents és uma coisa bona.
Certament hi tem mau dins societat, mentre som governats per altres persones, però não o fixa
per posar algú més ao càrrec.
Els nostres problemes més grans dins a vida não és causada per societat, però per lhes nostres
decisions dolentes pròpies. A societat i o món físic són lhes il·lusions i lhes seves preocupacions
són misdirects. Estem sent distrets, per lluitar i lluita contra cada altre, més que amb o mau dins.

8.7 Alternatives per Raonar
Aquest subsection escrit per meu
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A nostra societat ingrains profundament dins ens, d'uma edat molt jove, a mai fet de qüestió ou
raó. Veiem ser "irracionals" com a negatiu. Não és que hauríem de refusar raó, però que hauríem
d'ampliar a nostra vista do món, com a resta do món avui i o món sencer, per tot a majoria vasto
d'història. Els fets mai contestassem lhes nostres a majoria de qüestions importants ou ajudar-nos
trobar solucions als nostres problemes pitjors.
Hi tem molts altres maneres de decidir què és cert ou correcte que fets justs. Aprenem de
filosofia i religions mundials que molts altres costuras (fé, tradició, scripture, prophecy, història,
destí, teologia, oració, adoració, caritat, servei de voluntari, lleis religioses, forgiveness, elecció
lliure, intuïció, sentit comú, experiències de vida, intervenció divina, mystical experiència,
meditació, i mètodes similars d'investigació) ens pot proporcionar amb respostes millors, que
raonament just amb fets sol.

8.8 Quin és Faith?
Aquest subsection escrit per meu
Faith não és aproximadament comprensió; és sobre uma elecció. Mai plenament entens Déu,
perquè és infinit. Não som preguntats a plenament entendre Déu, per creure. A decisió per
creure, per definició, tem de ser dins absència de comprensió plena.
Se proves a plenament entendre Déu, abans que esculls creure, não només teu mai marca que
decisió, però també mai proporciones prova "completa" per a vostra creença. Però fem més
decisions sense coneixement ple, explicant tot sobre a situació ou tema. És perfectament natural,
a não plenament entendre i que és quina fé és aproximadament.
Paràfrasi de Documentário de Canal da Descoberta
Se tothom és boig però et, hauries d'agafar um aspecte llarg em o mirall. -- paraphrased Do
Manhunt: Unabomber sèrie damunt Canal de Descoberta

8.9 Què Tem de Fas?
Aquest subsection escrit per meu
Não creu què dic, només perquè o dez. Sóc mentalment malalt. Considerar cries-lhes teu. Fã
sentit a teu? Hi tem undoubtably errors em o meu pensament. Em qualsevol discussió sobre
opinions, hauries d'estar d'acord amb algunes costuras i não amb altres. Não vull qualssevol
seguidors. O meu sentit de marca de cries-lhes a minha, perquè não són o meu propi.
Qualsevol que tem estudiat religió i filosofia asiàtica sabem que aquestes cries tornem més
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llunyanes que o temps do Buddha, Lao Tzu, ou Confucius. O mateix és cert amb Plato i
Aristotle. Não hi tem cap ideia nova dins filosofia. Hi hi haurà cap, em o pròxim pocs anys de
centena. Quin és diferent és lhes combinacions.
L'existencialisme chá algunes semblances amb taoisme, però tenho não llegir qualssevol llibres
que uneixen lhes dues escoes, abans que vaig començar a meva escriptura. Tenho combinat
aquestes dues escoes, per criar a meva combinació única pròpia. Lhes semblances grans són
paradox ou não-dualisme i humilitat.
Alguns dels filòsofs més grans vão unir escoes importants de filosofia. Alguns exemples eren:
Bodhidharma, Maimonides i Thomas Aquinas, Kabir i Nanak, i Hegel i Sartre. L'existencialisme
não és antic, mentre vê dels segles XIX i XX, però lhes cries vingudes de lhes escriptures de
l'Apòstol Paul, i lhes cries són timeless i clàssic.

8.10 Erro popular de Nietzsche
Aquest subsection escrit per meu
Aspecte quin passat a Nietzsche. És sovint descrit com um Existentialist, però hi tem molt més à
seva filosofia. Nietzsche Era um pensador independent, molt tão Kierkegaard era (i vão desitjar
llegir cadascú altres treballa). Vai voler persones a não ser dèbil em o seu exercici de voluntat
lliure, per estar amunt per ells, i não només cegament seguir dirigents. Vai voler persones fortes,
não dirigents forts.
Nietzsche Era um aficionat de cries-lhes filosòfiques i artístiques d'antic grec paganism. Vai
basear lhes seves cries em els filòsofs grecs, abans que Socrates (aquests Pré-Socratic lhes feines
només existeixen em fragments incomplets). Vai escriure molts llibres, um sobre estètiques (O
Naixement de Tragèdia) i vai compondre um volum de poesia (em A Ciència de Gai - cap não
vai ser gai). Vai tenir algunes cries originals em l'afterlife (retorn etern).
Nietzsche Não vai agradar Alemanya (ou Cultura alemanya) ou Cristianisme (ou o Nou
Testament). Sigui um aficionat de l'Eskimos (homes do nord) i o Vell Testament. Sigui um
grande critique de Nacionalisme i Feixisme (ou a fé utilitzada per promoure política). Sigui um
anti-cristià, perquè vai creure que lhes cries d'Església tradicionals sobre següent o govern ("Déu
i país") i Nou Testament cries com forgiveness promogut a cria d'uma "cursa escrava".
Nietzsche Era "um positiu nihilist" - vai creure que a vida vai tenir cap significat, però això não li
vai descoratjar de gaudir de vida (agrada Camus). Ell també servit com uma inspiració per
Postmodernism i o deconstruction d'oposar-criar, com valors religiosos moderns (L'anticrist i Per
això vai Parlar Zarathustra).
Vai morrer de syphilis i a seva germana era uma NAZISTA (i vai heretar o copyright per a seva
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feina). Fortament vai editar um de lhes seves escriptures inacabades (A Voluntat a Poder), per
reflectir vestes-lhes d'Hitler. I Nietzsche aconsegueix culpat. Heidegger Era um Socialista
Nacional (tot i que não um aficionat d'Hitler) i Hegel ajudat inspira comunisme, però mai sents
allò vai utilitzar na contramão els. Això és o context estic escrivint sota.
Què Crec
Abans de tot, crec a Bíblia (i lhes lleis de Murphy), però dubtar tot més. Considera llegir a
Bíblia, per veure se lhes meves cries cabudes à vostra comprensió do vostre Bíblic worldview.
Se não respectes a Bíblia, tenta trobar lhes parts do meu escrivint que reaffirm què ja creus.
Não sóc sentir per canviar a vostra ment, però a re-aplicar què ja creus. Massa persones pensen
que són l'únic uns que són correcte. Se lhes meves cries són correctes, ells probablement vingut
d'alguma altra banda. Així que quin és diferent sobre a meva filosofia és que admeto lhes meves
cries não úniques.

8.11 1 Corinthians: 2
Aquest subsection citat da Bíblia
I jo, germans, quan vaig vir a teu, vai vir não amb excellency de discurs ou de saviesa, declarant
unto teu o testimony de Déu.
Per vaig determinar não per saber qualsevol coisa entre tua, salva Jesús Christ, i li crucified.
I era amb teu dins debilitat, i dins por, i dins molt tremolós.
I o meu discurs i o meu predicant não vai ser amb enticing paraules da saviesa de l'home, però
dins manifestació de l'Esperit i de poder:
Allò a vostra fé não hauria d'estar em a saviesa d'homes, però em o poder de Déu.
Howbeit Parlem saviesa entre ells que són perfecte: tot i així não a saviesa d'aquest món, nem
dels prínceps d'aquest món, que vê a nought:
Però parlem a saviesa de Déu em um misteri, fins i tot a saviesa amagada, o qual Déu ordained
abans do mundial unto a nostra glòria:
Quin cap dels prínceps d'aquest món vão saber: per vai tenir ells sabut o, não tindrien crucified o
Senyor de glòria.
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Però mentre és escrit, Ull hath não vist, nem l'orella sentida, tampoc tem entrat à o cor d'home,
lhes costuras que Déu hath preparat per ells que li estimem.
Però Déu hath revelat els unto ens per o seu Esperit: per l'Esperit searcheth totes costuras-lhes ,
yea, costuras-lhes profundes de Déu.
Per quin home knoweth costuras-lhes d'um home, salvar l'esperit d'home que és dins li? Així i tot
costuras-lhes de Déu knoweth cap home, però l'Esperit de Déu.
Ara hem rebut, não l'esperit do món, però l'esperit que és de Déu; allò podríem saber costuraslhes que són lliurement donat a nosaltres de Déu.
Quines costuras també parlem, não em lhes paraules que a saviesa de l'home teacheth, però que o
Fantasma Sagrat teacheth; comparant costuras espirituals amb espiritual.
Però l'home natural receiveth não lhes costuras de l'Esperit de Déu: per són ximpleria unto li:
tampoc pot els sàpiga, perquè són spiritually albirat.
Però ell allò és espiritual judgeth totes costuras-lhes , tot i així ell ell és jutjat de cap home.
Per qui hath sabut a ment do Senyor, que li pugui instruir? Però tenim a ment de Christ.

9 Espiritual, Emocional, i Realitat Física
A molts avui, o món real únic és què podem experimentar físicament. Molts de nosaltres sabem
que hi tem molts més maneres de patir i molts altres maneres d'entendre i costuras d'experiència.
O sofriment físic ens estica ao món físic violently contra els nostres desitjos de deixar aquela
realitat. Però els qui não sabem que patint transcends o món físic não veritablement sap
sofriment. O sofriment vê de lhes nostres decisions dolentes pròpies, però chá lloc em lhes
nostres ments, on o món físic i espiritual encreua.
Per dir que o món físic és l'únic um, perquè és a coisa única pots experimentar és agrada dir
perquè ets cec, o món físic não existeix a teu. Não podem identificar lhes fonts certes do nostre
dor i de quins passejos canvien em o món, però que não o fa gaire menys real. Només agrada não
sabent sobre a història d'uma altra nasceu ou lhes vides personals de persones individuals fã
aquells experimenta qualsevol menys real a ells. Não sabent per què ets dins dor não o fa fet mau
menys.
Així que se o creiem ou não, o món espiritual ens afeta molt. Não podem voler acceptar per què
treballa a maneira fa ou expressament ens mantenir ignorant d'aquesta comprensió, però que não
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fa alguma coisa menys real. Não pots entendre per què algú odeia ou recels teu nem ells ser
capaç a fins i tot verbalize o, però lhes persones senten a maneira ells malgrat tot d'evidència. Se
ou não hi tem evidència disponível de provar què sabem per ser real per experiència, trobant
l'evidència não de fet canvia qualsevol coisa.
Així que l'evidència não canviarà realitat. Lhes nostres opinions rarament canvi, a causa d'aquest
tampoc. Algunes costuras que tot de nosaltres acorda és real pot ser dur de definir. Lhes
emocions són um exemple. Sabem estimem persones segures, però não sabem per què fem. A
vida és omplerta amb nosaltres corrent a costuras não entenem i tractant-os, sense nosaltres mai
plenament sent capaç d'explicar-os. Fem a decisions els agradem eleccions de carreira, on fins i
tot després d'anys d'treinar, més tard trobem que não són agradar què vam pensar que eren.
Fem decisions d'hora dins vida que ens afeta més molt llavors mai podríem imaginar abans que
mà i llavors a experiències més tardanes els agradem a malaltia ou a lesió dita a nostra vida per
ser enterament diferent, que mai podríem haver-hi cregut. A vida és pleno d'incertesa, però
encara sentim els efectes de quina realitat de passejos.
A causa i l'efecte semblen senzills prou i expliquem molt, però operem dins més àrees que només
els nostres cossos i ments. Sentim tots els efectes de lhes eleccions d'altres persones, fins i tot se
não sabem què eren i o nostre propi, fins i tot se não creiem que són significatius prou per ser
consegüent.
A realitat és què és malgrat tot de quin o volem per ser. Vam fer mau emocionalment. Fins i tot
quan não tenim cap raó racional. Per sentir a maneira fem. Però lhes nostres eleccions,
especialment com nosaltres respond a altres eleccions. Pot ser què els volem per ser. Não podem
canviar què algú més creu. Ou fins i tot què escullen fer, però podem escollir a nostra atitude cap
à situació.
Patirem i farem decisions dolentes, però que não necessita per definir-nos. Podem trobar
esperança allèn a realitat física i nosaltres podem vèncer els nostres assumptes propis, però
necessitem olhar a um poder més alt, mentre encara reconeixent a nostra responsabilitat
completa, per lhes nostres eleccions pròpies.
Quan teu alguma coisa incorrecte a algú més, não importa molt a ells, se sigui unintended. Não
pares havent-hi um braç trencat, perquè a pessoa que o vai doar a teu vai signar a vostra casta.
Naturalment importa spiritually per què teu quin fas. A importància d'intent és um de lhes
diferències més bàsiques entre realitat física i espiritual. Només com o món físic, els mons
emocionals i espirituals operem segons paràmetres específics.
Faith és quan teu creu dins alguma coisa não plenament entens i que és a maneira dins que
percebem Déu. Naturalment, creient dins o déu não Li fa real, però Li sent real et dóna raó bona
per creure dins Li. Creença dins alguma coisa não a fa real, però creient dins algú real chá valor.
105 de 137

Complete Introductions Collection 2
O déu chá cap responsabilitat de solucionar els nostres problemes ou impedir o nostre sofriment,
perquè Ell pecat causat mai per passar. Però o déu encara intervé constantment em o món. De fet,
se o déu não vai intervir em absolut, després que vai criar o món, creient dins Li não solucionaria
qualssevol problemes. Sabent Déu per ser real i seguint-li assumptes, perquè vai intervir, per
agafar o nostre lloc dins patint a pena, per lhes nostres eleccions immorals.
És grande que o déu és perfectament bo, així que sabem não creï problemes per nosaltres, però és
essencial per a nostra protecció que és també merciful, perquè creem problemes, que busquem
Déu per ajudar-nos através de. Lhes penes plenes per lhes nostres decisions dolentes són
incomprehensibly horrid. Allò és per què Déu tracta immoralitat ou pecat com a tal um assumpte
seriós. Vai anar a lhes longituds més grans possibles i probablement pateix eternally pels nostres
pecats.
És dur per molts per entendre per què o déu vai escollir perdoar qualsevol i a cada pecat i basear
els criteris per salvació només em quin vai fer per nosaltres. Não sembla per fer sentit, d'um punt
de vista humà. Els éssers humans tenen um temps dur que accepta a ideia de forgiveness, fins
que necessiten algú per perdoar-os. Els animals entenen forgiveness tanmateix, tot i que semblen
per ser l'únic uns fent o perdonant. Tão què nosaltres realment necessitat com persones per
vèncer lhes nostres decisions dolentes i els actes immorals és o forgiveness de pecats. I pel nostre
mundial de guarir-se, necessitem perdoar els pecats d'altres.

10 Significant dins Vida
Moltes persones parlen aproximadament trobant significat dins vida, però què signifiquem? Quin
exactament um que és significatiu i a qui? Com sabem estem fent prou? Per moltes persones,
esports, videojocs, Hollywood, fàrmacs, ou a música és o clau a uma vida de complir. Però que
não és prou per meu i molts altres. Però ao mateix temps, és més d'aquell realista, especialment
quan tens uma incapacitat severa? Penso que lhes nostres expectatives són massa alt.
Som esperats com americans per solucionar tothom és problemes, perquè hem tant més riquesa
que a resta do món. A majoria d'americans tanmateix tenen molt petits o temps extra i els que
tenen diners molt petits. À majoria de persones, a seva família és més important que qualsevol
més és i així que normalment dediquem més o seu temps lliure a allò i o sol per damuntachievers sovint gastar o seu temps lliure que posa ells a forma millor financerament. I amb tots
aquests vicis em l'Internet, tenim molt poc deixat per doar.
L'és fins i tot possible de trobar significant dins vida i com haver de nosaltres respond? A leitura
és uma maneira per trobar significant dins vida, però se gastes tant temps damunt que,
sacrifiques temps per gastar em altres experiències de vida. O més aprens, o més aprens que saps
molt petit i aquestes ajudes de coneixement poc per millorar o vostre ou qualsevol més a vida i
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tua podem aconseguir fàcilment vai descoratjar.
Per veure a causa dels nostres problemes, em o món avui, tens de tenir um molt wholistic
worldview, o qual és contrari à societat de maneira ens vol per pensar i acte. Els nostres dirigents
diuen que som poc disposats de fer quin és correcte i posició fora da multidão, però o món de
feina não dóna suport aquela premissa. Persones famoses tots et volen per pensar per teu i ser
obert importat per fer exactament què diuen.
Això és on veig a religió que proporciona uma resposta i Cristianisme de fet proporcionant uma
solució que feines. A vida és curta i tem poc significant per ell. O déu és a font definitiva de
significar, perfectament bo, tot potent, i ens vol ajudar fora. Som realment a font dels nostres
problemes propis.
A situació som dins, on não trobem cap significat dins vida, és causat per a nostra decisió per
tentar per viure sense l'ajuda do déu. Només agrada não treballa bé per nosaltres per viure bé
sense uma dieta bona ou prou resta, spiritually necessitem trobar significat. O significat únic dins
vida que millorarà lhes nostres vides és Christ. I a situació dins que trobarem aquell significat
serà després que morim.
Així que sembla estrany a moltes persones que els cristians només realment esperem ser feliços
després que morem, mentre apareix tão nihilista i cynical. A vida és dura i curta per a majoria de
persones pertot arreu història i hi tem només tant temps i diners per provar per tractar vida
continual reptes i setbacks. Não necessites per fer alguma coisa immoral de destruir a vostra
vida. Pots fer tão per just não cuidant da vostra salut ou fallant per comprometre dins treball em
xarxa.
Não aconsegueix descoratjat, se a vida és molt difícil, i sents agrada deixar. Només trobar i
llavors mantenir a vostra fé fins que mors, i seràs feliç per sempre. Els americans són
majoritàriament infeliç, perquè esperem massa fora da vida i nosaltres pensen perquè tenim més
diners, podem evitar causes-lhes de principi de patir em aquesta vida. Intel·ligència rarament
l'ajuda evita molts d'aquests problemes i self o controle només soluciona alguns.
Moltes solucions a propòsit de descobriment dins a vida és baseada damunt fent tua més llest,
imparting tua amb coneixement especial, desenvolupant més disciplina, ou fent tua més ric. A
creativitat i a motivació semblen a minha per ser lhes maneres millors de fer a vostra posició dins
vida tot pugui ser. Combina que amb oració i elogiant o déu i teu o trobaran més animant que
només intentant esdevenir més llest ou més ric.
Què um psicòleg sovint et diu per fer quan estàs sentint deprimit ou tenint uma manca de
significar dins vida? Voluntari. Quan canvies o vostre focus damunt solucionant els vostres
problemes, a solucionar algú més és, aconsegueixes perspectiva i sovint descobrir a vostra
situació és molt millor. Allò de fet està animant. Necessitem esperar costuras per anar malament,
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empitjora, i vida a generalment ser difícil i just supervivent és bastant um repte. Això és
costuras-lhes de maneira és em l'altre 95% do mundial i l'altre 99% d'història.

11 Neighborhood Per a Estrada
Com uma habitació plena de fum de foc da fusta
Com uma boira baixa avall pel riu
Com o neó herba verda constantment sent mowed
Com o splashing de rainwater sota pneumàtics de cotxe
A cada pas agafo i mentre olho ao voltant
Hi tem grups grans de lhes persones que caminhem junt
Lhes escombraries són plenes d'electrònica nova
I persones em arrel de bicicletes através de lhes escombraries
Excursionisme ao llarg do costat da estrada
Embrutat amb gos poop i ampolles de vidre trencat
O carrer és um tribut a um dirigent grande
I a coisa grande aqui és um estadi de futbol
Não vaig uma maneira perquè temo caure do pont
Não vaig um altre perquè els apartaments estan deprimint
Não vaig ao més proper mall por causa de l'homeless escombraries
Não vaig a avall ao parc i riu perquè tothom està pescant
Tothom chá um gos grande i um cotxe grande
Però não tothom chá uma feina
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O pudor d'olla és a tot arreu
Exceptua davant da botiga d'olla
Quan tens tants arbres
Hi tem molts ocells petits
Quan tens tants telèfons mòbils
Aconsegueixes recepció pobra
Som tots mirant avall excursionisme
Me Per evitar fent um pas em poop ou vidre
I tothom més
Per jogar um mai acabant joc
Agafem tot amb nosaltres damunt aquestes poques màquines
Ser prudent não per deixar caure o vostre
Vão custar molt per fixar
Però ells encara feina amb pantalles trencades
Quin és o cost de vida moderna
A cada vegada menys feines amb o temps
Tot costa um dòlar
Però ningú tem fins i tot que molts diners
Considero todays món
I comparar-o a altres
Abans que, després que i paral·lel

109 de 137

Complete Introductions Collection 2
Hem massa d'uma coisa bona
Lhes persones podem fins i tot dau d'abreurar overdosing
Massa costuras són massa fàcils
Ens podem permetre massa sucre
Cap meravella tothom chá diabetes
Tenim a salut mental local, Guàrdia Nacional i detenció juvenil
Només um passeig curt fora
I això és o final més ric da estrada
A policia sembla per ser constantment patrolling
Potser hi tem massa estudiants
Ou només massa apartaments
Com a mínim l'estadi manté expandir
I podem comprar més cotxes només cap amunt da estrada

12 Regal d'Avorriment
A moltes persones
A vida hauria de ser uma aventura
Volen ser um heroi
Em uma pel·lícula d'acció
Ou ser famós
I tenir um número enorme d'aficionats
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Em vida real
Ningú juga uma cançó de tema
Quan estàs passant per alguma coisa dur
Ningú aplaudiments ou diners de pagues per veure't
A vostra aventura não acaba dins 2 hores
Não aconsegueixes anunciat em anuncis
I não ets monetized amb jocs ou joguines
Não aconsegueixes a vostra pàgina site pròpia
Não aconsegueixes um or protagonitza Hollywood
Amb lhes altres persones famoses
Não et pots permetre per viatjar entre A i Nova York
Não tens temps per aparèixer em els clubs millors
Um heroi em vida real
Sovint não pot alliberar quin passat a ells
A vida em l'exèrcit és lluny d'apassionant
Olha fresc de saltar fora d'um avió d'ar
I sona fresc d'acomiadar rifles d'agressió
Però l'aventura més grande em l'Exèrcit
Està portant costuras ao voltant i netejant costuras
Olha fresc de ser dins combat
Però aquesta part de l'exèrcit està aterrint
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Fins que aconsegueixes uma cama bufat fora
Ou agafar damunt foc
Ets tampoc aterrit ou avorrit a llàgrimes
Hi tem cap ao mig
A tortura não és refredar dins de tota maneira
Fins i tot encara que a majoria de pel·lícules d'acció
Sembla per pensar-o necessari per lhes seves trames
Uma vida d'avorriment
Sons com uma pel·lícula sense uma trama
I uma vida viscuda com aquell
De cap importància
Però avui o luxe real
Està sent de mitjans de comunicació socials
I não havent de portar um smartphone
Segurament pots fer costuras grans amb fama
Però és distreu teu da vostra vida pròpia
Qui ets importa més
Que què fas
Només perquè não enregistres alguma coisa
Não lessen a seva importància
Tens només tant temps i energia
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Cap assumpte que ets
Vols gastar a vostra vida
Obtenint amics de baixa qualitat
Ou gastant temps amb persones
Qui é preocupa aproximadament teu incondicionalment
Jesús vai canviar o món
Més de qualsevol més
Però não vai viatjar lluny
Não vai escriure cap llibre
Não sabem què vai semblar
Não fins i tot posseeixi uma casa
I sigui considerat homeless
I probablement mentalment malalt avui
Não vai rebre cap premi
I ningú vai pagar qualssevol diners per veure-li
Não vai viure a edat de mig
Ell només realment estès O seu missatge per 3 anys
Vai haver-hi não nens ou muller
O seu entourage era de cap maneira especial
I Els seus amics sense educació i pobre
Sigui nem tão sols um ciutadà
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De l'imperi vai viure dins
Però vai perdoar pecats
I podem viure per sempre a causa d'Ell
Não em l'underworld do pagans
Però em o paradís da Bíblia

13 Religió
13.1 A meva Aproximació a Religió
Els cristians semblen per combinar uma maneira més vella de olhar ao món amb passió, són
majoritàriament sincer i directe, sembla per ser motivat per enterament mitjà altruísta, i o molt
baseie dels seus arguments i a identitat és humilitat i compassió. Així que se o contingut i
mètodes d'evangelism és sincer i fins i tot altament lògic, per què és persones tantes vegades
argumentative ou dismissive de Cristians i els seus valors?
Moltes expressions de Cristians da seva fé podem trobar tão formulaic, utilitzant termes comuns
em maneres esotèriques, massa tècnic, assumeix coneixement de fons bàsic, emfasitza maneres
escolars velles d'ensenyar i aprenent a rituals els agrada a memorització i devocions diàries, i
semblar uninterested em classes modernes de celebracions. Els cristians não són molt bé a
controlar o seu branding, treball em xarxa eficaçment, adoptant tecnologia em uma moda
oportuna, i utilitzant vocabulari contemporani.
Em curt, tenen um missatge grande i és són molt concernits amb de fet fent uma diferència real i
anar a longituds grans a não ser ofensiu, són extremadament generós, i únic persistent, perquè
volen ajudar altres. Només tenen um problema d'imatge. Són intel·lectuals em um nerdy moda:
són nerdy a tothom.
Són més sabuts pel més polèmic i menys aspectes populars do seu missatge, els quals són nem
tão sols fonamental a lhes seves creences: assumptes de gènere i sent massa pró-empresarial, els
quals són majoritàriament não cert pel mitjà cristià. Necessitat de cristians per treballar em a seva
presentació, não o seu contingut.
Alguns de lhes crítiques més grans de Cristians que són sovint cert és són molt conservadors
políticament (o costat financer) i demanen diners. Els cristians són també molt organitzat dins
alguns maneres molt visuals. Moltes persones veuen o problema comú amb religió per ser quan
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és organitzat. També, feminisme (depenent damunt que extrem) não és realment mai anant per
ser compatível amb Cristianisme mentre não volen um Déu mascle ou homes per tenir autoritat
sobre dons em qualsevol maneira.
A maneira dins que m'apropo a religió és per utilitzar paraules senzilles senzilles, conversa
natural, experiències personals, explico costuras em uma maneira intel·lectual per comparar
religions, i tento ser subtil aproximadament cridant fora não-Cristians per unbiblical
comportament. Agüento Cristians a um molt estàndard més alt que não-Cristians. Només agrada
ser overweight, não importa com aconseguies allà: només vull promoure sent més sa spiritually
així que podem viure vides més felizes. O déu não vai fer um conjunt de regles per nosaltres per
seguir per ell: pecat/d'immoralitat és dolent perquè ens fa mau.
Necessitat de cristians per entendre que diferent o seu worldview és do punt de vista americà
típic. A majoria d'americans não sabem fins i tot lhes costuras més bàsiques aproximadament
Cristianisme, però a part bona és que não hem de lluita contra subversive teologia anymore.
L'Església catòlica i lhes esglésies protestants vão córrer alguns de lhes institucions educatives
més grans a tot o món per segles. Però avui, l'Església és considerada anti-intel·lectual. Lhes
universitats vão abraçar diverses costuras que o vão fer dur per Cristians a coexist em lhes
universitats: l'augment de feminisme i evolució.
Tristament, és quiet cert que molts Cristians não prioritzen lhes catàstrofes globals tão
innocentment Canvi de Clima Global cridat i és fortament implicat em polítiques. A implicació
política és dura de justificar scripturally i canvi de clima a destrucció relacionada és descrita em
detall em Bíblic prophecy. A majoria dels judicis de Déu em Cristians corruptes i não-creients
em prophecy és um dins o mateix que quin ara cridem desastres mediambientals.
Moltes persones ao voltant do món veuen Cristians americans mentre unint junt cries-lhes
d'Imperialisme/de Capitalisme amb Cristianisme, però o govern xinès tem vist això a não ser cert
mentre és legal dins Porcellana per ser um cristià se registres a vostra església ou sense inscripció
per um grup d'estudi da Bíblia. L'Església ortodoxa està tornant em Rússia i Europa Oriental
després de ser violently forçat fora durant molts anys sota comunisme soviètic.
Um da part olhada més grande de Cristianisme avui per altres Cristians és o seu demographics. A
majoria de Cristians viuen em o terceiro món, és alguns de lhes persones més pobres em o món, i
són sovint persecuted per Musulmans rics. Cristians també outnumber Musulmans 2 a 1 i és o
més ràpid creixent i a majoria de creu sistema de creença cultural em o món.
Islã Tem estat dins més parts d'Europa, Àfrica, i Ásia entre 1000-1500 anys i o cristianisme
només vão penetrar a majoria d'aquestes àrees em els últims 100 anys. A majoria de persones
blanques não són Cristians. Els cristians són outcasts dins Europa i hi tem més Musulmans dins
Europa que Cristians.
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També, o centre de Cristianisme amunt fins ao temps de lhes Croades era dins Iraq i Iran, vai
centrar Bagdá proper. O cristianisme não vai penetrar tot d'Europa fins ao Renaixement.
L'ateisme vai tenir pouca tracció dins Europa abans do segle XIX, abans que Napoleon. Mentre
tard mentre cronometren de lhes Croades, Vikings torturava Cristians per forçar-os per converter
a paganism. Amèrica tem sempre vai tenir uma quantitat enorme d'unbelievers mentre era a
majoria dels pares de fundar (què ara cridaríem terroristes ou anarquistes).
Fins i tot a l'inici do segle XX, 1/2 de l'Imperi d'Otomana era encara cristià (i em aquell temps
l'Imperi d'Otomana não vai tenir cap territori dins Europa ou Àfrica). L'estat dels cristians em o
món musulmà era agrada que de Jews dins Europa. Vão ser educats perquè vão necessitar ser
cultes per tal de mantenir a seva fé i em um món d'analfabetisme esdevenia els becaris i era
influent malgrat a seva persecució. 2/3s d'um Mig natiu Oriental ètnic, religiós, i o grup
lingüístic vai cridar els assiris/Nestorians era massacred em o segle XX primerenc mentre era 1/3
de l'Armenian persones (uma altra civilització cristã nativa propera l'Orient Mitjà) per local
muslims.

13.2 Quins Cristians Têm de não
Pels cristians volent saber se um subjecte ou l'àrea d'estudi ou pràctica és compatível amb
Scripture, hi tem diversos conceptes que haurien d'agüentar cert força independentment de temps
i lloc. Primeiro de tot de forma segura pots assumir que qualsevol coisa sents podria ser
incorrecte ou il·legal és fora dels límits.
Alguns altres signa que hauria d'enviar cap amunt de lhes banderes vermelles és qualsevol
costure fet em secret, qualsevol coisa não importaries reconeixent em públic ou per escrit, ou
qualsevol coisa que faria qualsevol grup associes amb pensar menys de tua. Qualsevol activitat
sexual sexe exterior entre um home casat i doa-a não és Scriptural.
Qualsevol coisa que implica ser irresponsable ou greedy em consideracions als diners ou els
recursos não és compatíveis amb Cristianisme. Dient costuras-lhes negatives sobre altres
persones exceptuen quan necessari de protegir algú és malament. Gairebé qualsevol coisa em
línia allò és em línia, especialment costuras-lhes que són lliure és altament tema, fins que provat
altrament.
Enganyant ou misleading persones em qualsevol maneira, ou apressant algú a uma decisió
grande, ou lying sobre lhes vostres qualificacions són tots evidentment prohibit. Mantenint dois
rècords diferents dels diners ou altres mètodes d'informar és evidentment malament també.
Sempre hauries de seguir através d'amb els vostres compromissos a Déu, família, país, i tothom
més.
Ser amável, suau, i pacient i ser especialment prudent i compassionate amb animals. Não parla
sobre costuras que són algú més negoci pessoal em públic, não estejam rumors sobre altres
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persones, i animar persones i positiu d'estada. Quan fas crítiques, ser constructiu i tentar ser
compatível em els vostres judicis.
Ser um jogador d'equip i voluntari per ajudar fã o mundial millor i millorar o vostre humor propi
per canviar a vostra perspectiva. Pregar per ajudar dins madurant dins a saviesa i a decisió que fã
i et cometre a uma vida d'aprendre i self millora. Posat tot à vostra feina, l'estada emprada i ser
lleial ao vostre cap. Fer o vostre millor dins qualsevol costure teu , especialment costuras
directament implicant Déu.
Llegit a Bíblia, assisteix a serveis d'església, prega, i continuar escollint seguir o déu diari. A
marca que glorifica Déu o vostre objectiu més grande dins vida juntament amb submissió
completa a Déu, pau interior, i fent tot et llauna per eliminar sofriment innecessari. Ser prudent
quin i que et llegit, rellotge, i escoltar a. Focus em aquelles costuras que són bo i positiu i não et
fa mau ou altres.
Assoleix fora a altres per servir com a model de funció tant formal i informal així com trobar um
model de funció per teu. Quan fas decisions de vida important, oració però não s'afanya. Pensa
aproximadament com tot que efectua altres. Estada físicament i mentalment sa així que pots
viure més llarg així que pots ajudar més persones i animals.
Qualsevol costure que teu habitually, que não ets orgullós de, és alguma coisa hauries de parar
immediatament. Qualsevol costure que és addictive hauria de ser evitat també. Busca ajuda
exterior quan et corregut a físic, mental, i problemes espirituals. Posant més diners, temps, i
esforç a algun objecte físic que teu fã pel déu i aquell sofriment és uma forma d'idolatry.
Qualsevol coisa similar a aquestes activitats haurien de ser considerades fora dels límits també.
Finalment, qualsevol coisa ets insegur aproximadament, perguntar diverses persones respectes se
és uma ideia bona. Se allò não és uma opció ou ells tenen cap opinió em l'assumpte, recomanaria
não fent-o.
Sobretot, segueix Christ exemple i a Bíblia. Recorda que spiritually importa més o que a vostra
intenció era, però físicament fins i tot sent fet mau per algú estimes fa mau tant com sent
maliciously fet mau per um desconegut. Em altres paraules, bé não mau i seguir o vostre
conscience. O déu vai fer aquestes directrius per ajudar-nos tenen vides més felizes, não per
controlar-nos. Contínua ser creatiu i únic, només ser uma pessoa bona també.

13.3 Cristians, Pensament Crític, i Evangelism
Moltes vegades els cristians són afrontats amb anti-retòrica cristã em lhes seves vides diàries.
Tants arguments contra Cristians són ara cliches però els cristians falhem per reconèixer aquestes
costuras mentre sent només elaborar excuses a não tractar a responsabilitat de ser moral, chá
respecte per costuras espirituals, i obeir Déu.
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Primeiro de tot, mai hauries de sentir a necessitat de justificar ou t'explicar i lhes vostres
creences. Se sents avantatge ou sentir per qualsevol altra raó per declarar lhes vostres creences
em públic ou privat, sent totalment lliure de fer tão. Mai tens d'acceptar qualsevol més
worldview ou suposicions aproximadament vida. Sent lliure de desafiar qualsevol més
declaracions aproximadament religió ou moralitat.
s'adona de tanmateix que tot nosaltres spiritually o significant chá um cost. A pessoa pot ser
alienada per aquell ou pots perdre a vostra feina a causa d'ell. Això não és just ou correcte però
pugui passar arran de lhes vostres declaracions.
Això não és molt diferent llavors sent acomiadat perquè ets em salut pobra ou aconseguint més
vell. Per qualsevol que realment creu dins diversitat, això és uma posició completament
contradictòria per aconseguir lliurat d'algú por causa de creences religioses. A classe de pessoa
que respond aquela maneira não séria algú voldria ser amics amb nem és façam a canviar lhes
seves creences.
L'objectiu aqui não és per convèncer qualsevol de qualsevol costure però just d'animar-te per
pensar critically aproximadament tot. Els cristians que pensen critically sobre a Bíblia i o déu
podem de fet avantatge a creixement espiritual i emocional i a Bíblia de fet anima molta
creativitat, em àrees não és molt clar aproximadament ou não cobreix directament. Pensant
critically não et requereix a mai argumentar amb qualsevol aproximadament qualsevol coisa. Ell
de vegades creences de repte però gairebé sempre ell merament reenforce els.
Vaig deixar provar per canviar qualsevol és ment damunt qualsevol costure aproximadament fa
20 anys després do meu experimentant de vida on jo ara i anant a escoes públiques, universitat de
comunitat, universitat pública, i enlisted em l'Exèrcit. A majoria de persones canvien lhes seves
ments por causa de duas factors: repetició i experiències de vida. Alguns do meu a majoria
d'enduring i shaping experiències de vida a més a meva intuïció pròpia era o militar i a meva
malaltia mental.
Primeira coisa per recordar aproximadament presenciant a uma pessoa és per adonar-se d'aquell
Déu porta persones a Ell. Podem ser utilitzats per Déu per ajudar uma pessoa s'adona d'això, però
és rarament l'únic uma trucades de Déu ou serveix em aquela funció. Realment não vols algú que
és tão fàcilment convençut aproximadament religió per ser o vostre focus d'evangelism, perquè
seran convençuts per a pessoa religiosa pròxima coneixen per canviar àquela religió.
Não canvia doutrina per fer evangelism més fàcil, però hauries de fer a doutrina cristã penetra
tão profundament tão possible à cultura local atual i sub cultures. A majoria de costuras a fora do
caràcter bàsic i atributs de Déu em o Vell Testament vai ser fet que maneira només perquè eren
culturally pràctiques pertinents. Sacrificant els animals vai ser fet perquè costi diners, vai
treballar com uma metàfora important, i obediència comunicada i repentance a Déu.
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Spiritually Sigui només a seva obediència a l'ordre do déu que creiem dins Li sol que vão
connectar da fé de l'Israelites através de Jesús Christ per permetre'ns per reconciliar amb Déu o
Pare. L'Esperit Sagrat ara serveix tão o que scripture descriu tão o déu que escriu a llei do Vell
Testament em els nostres cors. Som salvats per fer l'elecció conscient per creure dins obediència
a l'ordre per fer do déu tão.
A coisa més important podem fer quan não sabem què per fer ou necessitar alguma coisa de Déu
és per pregar. O déu probablement o concedirà se ets clar i resolt aproximadament l'i pregues per
alguma coisa tua sincerament necessitat que dins està mantenint amb Scripture. Se não tens fé,
scripture et diu hauria de pregar per ell.
Ús això em evangelism massa - oferir per pregar per altres i pregar a Déu per aprendre com per
ajudar portar aquesta pessoa a Christ. Recorda només agradar em counseling o primeiro pas és
per començar uma relació amb a pessoa estàs intentant ajudar i a coisa millor pots fer per ells és
per escoltar a ells i sincerament espectacle et preocupes aproximadament els incondicionalment.
Não tindràs uma resposta a cada qüestió podrien perguntar i não necessita um qualsevol. Estàs
canviant a seva ment per ser um exemple bo per ser sincer, preocupant-se aproximadament els
més enllà només a seva salvació, i fent eleccions morals em a vostra vida pròpia. O punt não és
per guanyar um debat, sinó per just preocupant-se sobre l'altra pessoa i mostrant-os cures de Déu
aproximadament els per o vostre exemple.
Recorda a fé està creient quan não pots explicar tot i persones moltes costuras damunt fé. Quan
signes um contracte, teu sempre llegit tot em detall grande? Abans que agafes uma feina, tua um
controle de fons em l'empresa i a cada altre empleat? Enregistres tot tothom diu a teu damunt o
telèfon? Saps tot aproximadament algú abans que els dates?
Probablement hauries de fer tot aquestes costuras. Això és a part més duro d'evangelism avui. Hi
tem hagut maneira a moltes persones provant a scam altres per convèncer-os de costuras. Não
prova per canviar algú és ment. Allò sona a molts com um scam. Em comptes d'això, cura per
ells i pregar per ells. Comunica a ells per quin teu não per quin dius.
Não parla em cliches i não sona agradar algú venent-te um cotxe. Não són algú per vendre
costuras a. Són um membre perdut i fet mau da família estàs ajudant porta casa. Marca els
vostres mètodes aparellen lhes vostres creences.

13.4 Christ I Literatura
Què significo per ser um cristià i um pensador, um escriptor, ou um altre creatiu? Com i on teu
innovate dins teologia ou simbolisme? A alguns pugui ser consolar per posar Jesús a uma
expressió senzilla i literal que desafia tampoc o cristià nem l'unbeliever.
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Malauradament, només agradar pel Pharisees i lhes persones d'Israel globalment, Jesús Christ,
tot i que molt concretament descrit em prophecy, era em absolut, què vai ser considerat apropiat
per l'establiment. Molts Cristians em l'ENS cridaria um contemporani Christ de vida avui um
hippy i não deixar-li dins o país. Què Jesús pensa de com poc Els seus "seguidors" són disposats
d'arriscar per Ell avui?
Els cristians avui són realment temorosos do món espiritual, però ao mateix temps não fa temps
per pregar i llegir a Bíblia. Se ets preocupat sobre o destí da nostra societat i o pendent relliscós
que fa Cristianisme menys acceptable a persones més joves, inici amb a vostra ment pròpia i
llavors fixar els problemes em l'Església. Se em aquesta classe de fantasia, només pots veure
literalment i tens pouca imaginació llavors sim pugui ser destorbar per tua, però tindràs uma
habilitat molt limitada per girar altres a Christ també.
Moltes cries-lhes d'aquest genoll jerk interpretacions reaccionàries da doutrina cristã não és
dolenta ou theologically incorrect. Només falhem per inspirar més persones a qui a seva vida i a
seva relació amb o déu não és tão senzill i fàcil d'explicar d'entrada. Pensa aproximadament com
o déu tem escrit a Bíblia em uma maneira literària i vai fer nem tão sols xerrada aproximadament
salvació i Christ ou fins i tot tenir o gaire da Bíblia escrita avall per potser a majoria d'història.
O déu não tímid lluny de difícil de resoldre assumptes filosòfics. Sembla a ambdós desafiar els
nostres intents a posar-li dins uma caixa. Costuras-lhes més estranyes entrem lhes nostres
descobertes científiques i moviments socials, continuem trobar em a Bíblia que o menys vai
entendre els versos deixen pistes a um molta realitat més grande i complexa que nosaltres podem
imaginar. A Bíblia vai fins i tot més llunyà ao fantàstic i unbelievable, per aquells amb um
simplistic comprensió de Déu.
Hi tem um lloc per tothom dins o cristianisme i ell és sans de tenir aquesta classe de debats. O
cristianisme pot ser ambdós correcte theologically però encara não igual per tothom dins com
l'expressen. Per algunes persones, a naturalesa fantàstica d'algun aspecte de teologia els espanta i
correctament tão per alguns amb temperaments i experiències segures. Hem d'acceptar tanmateix
que cap assumpte com intentem entendre a Bíblia, molt de li agrada prophecy não és significat
per ser entès fins i tot simbòlicament per nosaltres ou fins i tot àngels.
O déu não és temorós d'obrir um pot de cucs. Considerar com o déu haurà de tractar cada pessoa
individualment, qui mai tem sentit o Gospel, ou tem estat viu abans que Christ vai néixer ao
món. Allà àrea poques costuras que són unchallengeable i a Bíblia és molt clara sobre aquells.
Però recordar, nosaltres não teologia d'adoració però um Déu de vida i a nostra teologia és només
allà per fer lhes persones segures não aconsegueixen massa boges amb o basics.
Quan mirem per tenir diversió ou fantasia que és familiar amistós i promou o Gospel i realment
eficaç a ambdós hem d'acceptar que hi tem més maneres d'expressar fé que através de citar
Scripture ou donant sermons. Hi tem um temps i um lloc per tot bo. Se o déu ens vai voler per
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experimentar-li da mateixa maneira per tothom, llavors a Bíblia séria rês més d'uma llista de
regles.
Som cridats a Déu d'adoració amb tota a nostra ment, cor, i ànima i que inclou lhes nostres
emocions i imaginació. Ser prudent de quin condemnes, i aspecte a quina a Bíblia realment diu i
não diu i ser disposat d'aconseguir incòmode amb algunes expressions d'ell, se porta altres a fé
em Christ. A maneira més eficaç a evangelize és per ser real amb unbelievers i assolir fora a ells
dins uma maneira podem entendre. Se alguma costure fa sents com se està molestant o vostre
esperit, sabràs i ser upfront amb unbelievers amb aquest també.
Algunes fantasies veiem avui podria ser scary literalment, com qualsevol conte de fada tem de de
a mateixa maneira. Però a fantasia tradicionalment tem estat uma maneira d'explicar moralitat
simbòlicament pertot arreu moltes cultures diferents i períodes històrics. Se pots separar fantasia
de realitat i ser capaç d'acceptar que tot i que o vehicle (a mitologia) pel missatge não és
perfeccionar, o missatge és o més important i part vital única.
A raó per què és tão important i tão Bíblic de posar a Bíblia i teologia do déu à nostra cultura
atual és això vai formar a base per com o déu revelat i relacionat a Israel i els profetes per tot o
Vell Testament. O problema amb ser massa estret em a nostra comprensió de Déu és que podem
perdre O seu retorn ou A seva veu em lhes nostres vides, se não podem deixar Déu ser més de
quin plenament podem entendre i explicar.

14 Recorda
A coisa més important spiritually és per gastar temps amb Déu. Gastant o temps amb Déu és
espiritual warfare.

15 Em
15.1 Fons
Tenho tingut um roadblock em a meva fé em Christ, perquè era Déu temorós em tindria alguma
coisa molt dolorós, però recentment l'tem esdevingut aparent (tenho estat convençut) que
necessito Déu dins tots els aspectes da meva vida, ser, decisions, i accions sense caveat (sense
condicions). Tenho estat conscient molt temps que a repetició de qualsevol costure és uma da
maneira més eficaç per canviar algú és ment, però només recentment adonat de que eficaç i de
pressa que pot treballar (ambdós bo i dolent). Quan agafava classes em universitari (jo mai
graduat) em disseny gràfic per periodistes, vaig aprendre que és molt important o que costuras
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vais posar ao vostre cap. Ser molt prudent què llegeixes ou olhar em línia.
Quan primeiro escrivia els meus llibres, vaig utilitzar per provar per trobar altres amb vestes
similars mentre jo em línia, però acabat amunt trobant algun realment creatiu però molt fosc cries
teològiques. L'Internet i a nostra cultura mundial em general és um lloc on não pots creure què
veus ou dependre damunt alguma coisa sent què reclama per ser. Hi tem cap més (se mai hi hi
havia) integritat de dades (hi tem cap maneira de verificar se alguma coisa és certa ou se algú vai
canviar alguma coisa em qualsevol publicació ou vai mossegar d'informació). Nosaltres realment
necessitat a default a não confiant em qualsevol i necessitat de posar a nostra salvació pròpia
damunt que d'altres, a qualsevol cost.
Em aquest punt, o meu número um interès dins portant lhes persones a Déu està mantenint jo
Déu proper mentre penso que és prou d'um repte per salvar jo. I l'únic um que puc realment
controle i decisions de marca per m'és. probablement Hi hi haurà més versos de Bíblia em o meu
lloc em o futur i pels qui aquell molesta, a meva pàgina site és només uma entre mil milions
d'altres, així que exercici a vostra elecció lliure per descobriment alguma coisa més per llegir.

15.2 Fent um pas Envia
Encadenat a jo
Um entrega lligat a um altre
O meu deixat contra o meu correcte
O meu enemic és o meu conjoined bessó
Com pot jo wrestle fora?
Quin és dins em?
Puc sentir o subtil compromises
Não puc córrer fora prou ràpid
Lluito fins i tot em o meu são
Qui em pot ajudar de jo?
Cridant fora a Déu a negra nit
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Puc a penes estada per sobre de lhes aigües fosques
És tão fred que tot puc sentir és o meu cor
Què faig després que emergeixo?
Agrada treure um vestit d'armadura
Allò tem transformat d'engranatge protetor
A um hazard i um perill
A cada pas és quiet dolorós
Encara puc sentir o pes de l'acer fred
Però lhes lliçons de pes mentre caminho fora
Quins recomptes com a vida útil?
Com trobem propòsit
Quan não hi tem cap llibertat em els nostres cors?
Com swatting a um mosquit
Mentre morim d'emmetzinament alimentari
Não podem veure 2 peus directament davant de nosaltres
Potser és temps per portar Déu enrere
Com pot nosaltres a coisa correta
Quan cap de nosaltres és bo?
Se não podem lembrar em l'existència de Déu
I acceptar responsabilitat per lhes nostres eleccions
Qui pensem que som
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Predicant als ciutadans més vells d'aquest món?
Quan a penes podem sobreviure
Tenint massa per menjar
I o nostre pensament únic és que faig a meva vida més fàcil
Potser som em a internet massa

15.3 A Estrada Untravelled
Menys coneixement és uma benedicció
O conflicte és um signe grande
Pensem massa
I actuar massa poc
Costuras-lhes que semblen poc
És sovint o més significatiu
De vegades não és o resultat
Però o procés que porta importància
Unresolved O conflicte não és només uma lliçó
És um propòsit dins ell
Sabent quina direcció per anar
Não sempre proporcionar significat
Tens de pas endavant em a vostra ment
Abans do vostre cos seguirà
Canviant a vostra ment pròpia
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Chá importància més grande
Que portant persones noves a Christ
És dins da nostra església pròpia
Allò fem front a ameaces-lhes més grans
Faith està actuant sense coneixement ple
A saviesa de vegades dóna més qüestions
Quan sovint preferim respostes definitives
Hi tem llibertat em Christ per fer eleccions diferents
Quin és més important és O Que
Què necessitem saber és obvi a nosaltres
Resta-a entendrem ao temps correcte
Não pots viatjar enrere ou envia a temps
Tens de viure a vostra vida cronològicament
Però a vostra ment i l'esperit són més lliures
Quin se podries retornar a vostra ment
A um estat més primerenc
Tantes costuras nosaltres a batalha és majoritàriament mental
Els esdeveniments reals són menys important
Lhes vostres decisions són sovint spiritually significant
Tot necessites saber-te sabrà
A vostra ment pot ser dèbila
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Però o vostre esperit és quiet fort
De vegades fem front a incertesa
L'elecció és a nostra
De vegades entrant qualsevol direcció
És a decisió veritablement important
Necessitem não recordar o commandments ou versos
Tenim a llei escrita em els nostres cors
Lhes persones feien decisions espirituals molt de temps abans que
Qualsevol coisa vai ser escrita avall
Només lhes qüestions més senzilles haver-hi pas a pas direccions
Quan não és netejar què per fer
És a vostra elecció
O déu és molt clar quan és important
Veu de déus creix louder quan és més important
Quan estàs fent decisions dolentes és obvi
Unbelievers És sovint molt segur sense fé
Podem ser segurs també se volem

15.4 Em fa més Dèbil
Qualsevol coisa não em mata, em fa proverbi — rus més fort famously atribuït a Nietzsche.
Moltes persones passen per aprenentatge de vida i creixent i aconseguint més fort através de
saviesa com o seu cos sovint esdevé portat avall. Estic experimentant o contrari. Semblo per ser
em salut bona però de vegades penso que a meva ment està empitjorant. Veig més i més dèbil
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sóc amb o temps.
Dubto més i més costuras era tão segur d'antigament. Um de costuras-lhes que manté sorprendre
m'és que lhes persones senten intimidades per meu. Només puc não comprehend és com em
veuen tão tão fort.
Sóc havent-hi més problema amb a meva paranoia i veus. Sent agrada hi hi haurà canvis grans
em o món i a meva vida enguany. Estic acabant amunt em um 20 projecte d'any i pot pensar de
moltes costuras per fer, però sóc maneira quieta més ambiciós que tinc l'energia per fer.
Sento jo necessita Déu encara més que mai abans. Tenho posat tant em o meu 20 any projecte
llarg que ara estic dubtant molt aproximadament o. Qui sóc jo per doar consell damunt qualsevol
coisa?
Tenho intentat ficar lluny de costuras sê rês aproximadament com relacions. Llevat que inclous o
meu vai embotir joguines i lhes veus em o meu cap. Estic adonant-me de més i més ara
aproximadament Déu. Saps que “merament” gastant o temps amb Déu és o secret a espiritual
warfare?
Sempre vaig creure que anar a l'església aproximadament enfortia a vostra fé i jo era prou tossuts
que vaig saber jo mai canvi que aproximadament jo. Endevino vaig pensar baix prou de jo que jo
mai fins i tot ser temptat per ser arrogant em qualsevol maneira.
M'tenho adonat d'ara que per què m'agrada parlar sobre els problemes mundials não és perquè
tinc uma perspectiva única ou que tenho estudiat uma part diferent d'història ou que sóc bo a
ensenyar però perquè és més fàcil que tractant els meus problemes propis.
Tenho tant em o meu plat ara tractant només amb els meus símptomes però um de lhes maneres
millors sê com per suportar-os és per mantenir ocupat. Potser sóc encara massa ambiciós.
Jo només aspecte em absolut lhes feines de voluntari i não sóc qualificat per a majoria d'ells ou
jo não pensen tinc l'energia per passar per tots els passos per ser considerat. Trobo escriure molt
complint però només que bé quan inspirat.
Sóc tão cremat fora amb a meva pàgina site després 20 anys. Semblo per gastar quasi sempre
donant suport a costuras amunt i l'altre mig fixant errors senzills i intentant aconseguir coisa per
treballar. I a majoria de persones volen fer tot encara més vai complicar.
Tot puc dir per és lhes eines i o suport tem millorat molt sobre els anys i jo têm après com per
evitar molta a complexitat. Sei a història de disseny de site i així que pot apreciar que és de fet
més ben que abans que. Puc costuras de taca que probablement não podem ser donat suport uns
quants anys d'ara.
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Em tech tens de costuras de temps correctes. Se a infra-estrutura em o nostre país és mai
actualitzat, sigui literalment 1,000 ou més senzill de fer actualitzacions més tardanes. Vê de com
ordinadors estúpids i literals són i que costuras que fã els ordinadors més fàcils per nosaltres per
utilitzar tendir per ser molt més complicat i erro prone per l'ordinador per fer.
Um ordinador és molt ràpid però não sap a diferència entre fotos i dibuixos ou música i àudio
parlat. Em um nivell segur tot és apagar i em a parts diferents els agrada codi de Morse ou posant
avall um zero ou um um.
De llavors ençà seguretat d'ordinador també sabuda mentre malicious plus de creativitat massa
temps tem aconseguit tão dolent, não confio em a integritat de qualsevol dada. Fins i tot o grup
més responsável normalment tem com a mínim um irresponsable, barat, ou clueless pessoa que
fent uma decisió aparentment senzilla i òbvia faça tothom més material a hackers. Fins i tot o
programari millor chá prou forats dins o per fer-o fàcil per algú per trencar dins amb prou temps i
motivació.
Som tão temorosos de Xina que envia uma frota per damunt per atacar-nos ou aconseguir
disparat per um shooter a uma escoa, els quals són tots dois molt inversemblant però não és
temorós de perdre els nostres estalvis ou ser enviat a presó per algú més delicte. Només com
l'Església ou um individu, l'enemic més grande és o vostre veí i teu.
Així que que fa um creia ara i participació ell amb altres sense o risc? Endevino um tem
d'escollir. A majoria de persones não fins i tot pensen sobre aquest però a majoria de persones
não têm creat qualsevol coisa valorizem em ordinadors. Ou com a mínim espero ells não.
Com a mínim encara podem comprar tinta i impressores. Imagina anar em línia de comprar um
bolígraf i pagant extra d'aconseguir ell sense anuncis i seguint.
I recordo olhar uma pel·lícula l'altre dia aproximadament Winston Churchill. Churchill em vai
recordar de Trump i vai agafar riscos enormes que vão perdre o britànic o seu imperi. Com ell
respond als seus països propis decisions recents damunt espiant em els seus ciutadans?
És tant més senzill de solucionar problemes per algú més, llavors per solucionar els vostres
problemes propis.

15.5 Paraules d'Encoratjament
O món vivim dins avui és um lloc de descoratjar i molts dels nostres problemes són globals. O
nostre món és um resultat de nosaltres havent-hi maneira massa poder molt de temps abans que
havíem obtingut a maduresa i self coneixement per utilitzar els nostres recursos
responsablement. Costuras-lhes não podem expandir indefinidament. Fins i tot se vam assolir
uma solució a lhes nostres necessitats d'energia, utilitzaríem més. I som tota part do problema per
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just vivint em aquesta societat.
Alhora, tenim problemes grans amb religió i self controle també. Els americans són girats em
cada altre, tots dois havent-hi alguma saviesa i nuttiness em ambdós costats. Malauradament não
podem lembrar discrepar. I lhes nostres diferències amb alguns de lhes parts més religioses do
món estem renovant um conflicte de més d'um millennia i l'altre costat és impressionat a per què
lhes altres parts do món volen guerra de sou na contramão ens. Dins moltes maneres, a vida és
tão bona a nosaltres aqui que nosaltres de fet mort de por com a societat, però som menys feliç
que aquells amb molt menys diners i poder.
A nostra comprensió de cada altre és pobre, però a nostra comprensió de nosaltres és pitjor. Fins
i tot o tenim vai documentar ara que hi tem grups em o món intentant augmentar o nostre
conflicte. A coisa interessant és que a divisió vai ser criada dins i només realçat a causa
d'implicació exterior. Això és molt com forces de mau ens manipulem és per trobar els nostres
problemes més grans i magnify els mentre fem eleccions dolentes.
Em a meva vida, estic intentant aconseguir més proper a Déu però per alguma raó encara semblo
per veure gastant temps amb Déu um chore més que uma alegria a aspecte envia a. Alguns de
cries-lhes vão parlar aproximadament em els sermons algun do més grande pastors do nostre
temps dóna és taca damunt però potser molt de temps allèn o nostre assolir. Només com els
mitjans de comunicació que tem de fer a notícia que interessa cada setmana, penso algun pastors
sentir uma necessitat de desafiar a seva maneira de membres més enllà on són a amb a seva vida
espiritual.
Hi tem moltes costuras positives anant em em o món avui i a meva vida. Hi tem hagut um
número de dècades conflictes llargs que têm estat pacíficament resolt em l'últims pocs anys. de
fet Hi tem hagut uma gota em violència global darrerament. A Americans els fa pelo Xinès,
russos, i ISIS però a majoria do seu poder per damunt ens és por. Sents aproximadament els, em
a notícia tant perquè volen ser coberts.
Não són a qualsevol lloc proper com potent mentre reclamem. Xina não és a qualsevol lloc
proper com ric mentre ens i els russos tenen um exèrcit que només podria lluitar um guerra petita
através do globus. L'ENS era capaç a sou dues guerres gegantes através da vora do món dins
alguns dels llocs més violents damunt terra tant o temps i o conflicte assenyats. També els russos
i odi xinès cadascú altre i tenir nuclear perd assenyalat a cada altre per dècades.
L'obstacle únic l'ENS està fent front a em l'exèrcit és per continuar per utilitzar programari a lloc
de persones mentre aconsegueix a cada vegada menys recrutes. És persones bones dins Amèrica
não s'afanya fora per unir l'exèrcit em números grans. Senten ells chá oportunitats més grans em
qualsevol altre lloc. Aquesta automatització não és lluny fetched em absolut factoring dins o que
a tecnologia comercial general disponível em o mercat de consumidor sol.
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A raó important per què els ordinadors militars olhem antiquated és perquè têm de ser molt més
fiável i són interessats dins com per fer a seva feina més dins com dissenyen programari.
Programari de consumidor tem de olhar bastant però l'exèrcit chá costuras serioses per fer.
També, què veus em televisió sobre armes futures de l'ENS militar, són actualment ser vai
utilitzar. O govern vai a longituds grans a amagat lhes seves capacitats exactes.
Alguns dels experts de seguretat millors em o món i mirat ao vírus enviat per l'ENS i Israel na
contramão Iran esforços nuclears i vai calcular aquesta tecnologia que vão permetre o mundial de
veure és 20 anys ao capdavant da resta da tecnologia de mons. Sona agrada podem escannejar
programari i trobar qualssevol problemes de seguretat dins ell només ser programari anàlisi
baseada. Això totalment canviaria a seguretat d'informació i ordinadors. Probablement podem
molt més llunyà endavant que allò però només necessitat que nivell d'innovació de programari
per solucionar o problema immediat.
Així que tenho escrit sobre 20 col·leccions d'aproximadament 3 llibres a cada totaling com a
mínim 1,000-1,500 pàgines sobre els últims 20 anys. Tenho desenvolupat a meva combinació
única pròpia d'Existencialisme cristià i taoisme Filosòfic, vai parlar sobre lhes meves
experiències que són em o militar i sent mentalment malalt durant molts anys, o meu aspecte
paradoxal a teologia bíblica, història mundial entre temps antics i moderns, lhes tendències
futures que inclouen supervivència de desastre i escalfament global, i llibres de tecnologia sobre
informàtica geral, disseny de site, i tech sociologia de persones.
Tenho trobat uma maneira de ser feliç i sentir estic canviant o mundial que qualsevol pot seguir i
não és arriscat em qualsevol maneira, não costós ou complicat, i és més eficaç que qualsevol
coisa més pots fer. Abans que tentes canviar o món, et prova canviar. Et podries trobar pot fer
ambdós alhora.
Jesús vai dir que lhes persones necessiten físiques guarint-se però uma necessitat més important
tenim és o forgiveness de pecats. Lhes decisions petites ningú més veu és normalment més
important. O món espiritual és molt més grande i més important que o món físic però opera em a
lleis diferents només els agrada comparar l'economia a psicologia, fins i tot encara que són
estretament vai relacionar.
Faith és o clau a entendre costuras espirituals i forgiveness és o clau a Déu de comprensió.

15.6 Damunt Comprant uma Impressora
Que fa uma pessoa cria
Sense por de pèrdua
Que fa uma pessoa perd a seva creació
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Sense perdre o seu cor
A cada pàgina escric
A cada disseny jo codi
A cada pas i diari
Haig de lluitar lhes meves equivocacions pròpies
I marca mil còpies
És grande d'enviar costuras ao voltant do món
Instantàniament enviant fora de lhes actualitzacions més tardanes
Dins uns quants segons
Quin não és tão grande és someway descobriment
Algú vai tancar amb clau teu fora de lhes vostres creacions pròpies
De vegades uma eina que chá menys capacitats
És uma benedicció
I de vegades l'instantaneousness
Pot alimentar uma addicció
És és més ben havent-hi estat vist menys
Através do món
Ou arriscar a pèrdua d'um lifetime de feina
De vegades l'elecció més profunda
És per fer rês ou senzillament esperar
Potser hi tem només massa per fer

131 de 137

Complete Introductions Collection 2
I potser sóc només massa cansat
Vull ajudar altres
Però potser podria fer alguma coisa
Allò requereix menys housework
Potser podria ser creatiu
Sense piling cap amunt d'um stack de feina
Potser només comprarei uma impressora
Mentre encara els fã

16 Societat
16.1 Déu i Espiritual Warfare
A diferència crítica entre o cristianisme i totes altres religions és que o Déu cristià és o, Déu cert,
totpoderós. Chá o poder que et doni lliurement que permanentment matarà tots els vostres
dimonis per teu. Não és um assumpte de provar més dur. Aproximadament està rendint-lha
vostra vida sencera i eleccions a Christ.
Ets a coisa única blocant a vostra recuperació i a vostra victòria per damunt mort. Christ Ja tem
guanyat a guerra sencera na contramão mort i immoralitat (pecat). Necessites não lluitar lhes
vostres batalles sol. Necessites a não comprometre mau a batalha em absolut.
Fugir de mau (situacions dolentes) i utilitzar a Bíblia com a vostra arma única. Ningú et pot
forçar per fer mau. Tens de creure que ets plenament responsável per lhes eleccions dolentes em
a vostra vida. Se não vais tenir a força per fer aquelles eleccions, com t'és anant per tenir a força
per escollir não per fer aquelles costuras dolentes (quan ets temptat um altre cop)?
Não lluita mau! Rendició a Déu, fuig de mau, i o déu deixat canvia a vostra ment, de maneira
que pots fer eleccions millors. Llavors marca eleccions millors. O diable não és o vostre enemic:
ets o vostre enemic més grande propi.
Com aconsegueixes Déu més fort i deixat canvia a vostra ment? Accepta Christ com o vostre
Déu i Savior, llegit a Bíblia, vai a església, i pregar. Lhes respostes não són difícils d'entendre.
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Costuras espirituals només feina segons lleis diferents que aquells em o físic, legal, i mons
econòmics.
Faith és o clau a Déu de comprensió. Escull creure que venceràs, Li dóna lhes gràcies a per lhes
costuras bones em a vostra vida, i pregar per costuras espirituals que són compatível amb a
Bíblia. Llavors manté pregar, escoltant, i esperant. O déu farà costuras em O seu propi
cronometrant i maneira. Ser prudent què pregues per, perquè probablement pot o déu o farà tão,
se demanes costuras-lhes correctes.
L'oració senzillament està parlant a Déu. Necessites escoltar i doar lhes gràcies a així com
perguntar. O déu vol més per teu llavors només experimentant A seva intervenció quan ets em
uma emergència. L'oració não és um càstig. És uma honra grande que Ell qui vai criar l'univers
escull parlar a nosaltres, qui podem tots acorden screwed cap amunt d'um Déu de paradís literal
amb compte i generosament instal·lat per nosaltres a um mundial ple de patir.

16.2 Paradox De Lluitar sense um Enemic
Moltes persones perguntem com pot lluito mau per just permetent Déu per fer tot o lluitant per
meu? És uma lluita, només não um outward um i não um hauríem de lluitar via mitjà psicològic
ou físic. Tots nosaltres depenem damunt Déu se o reconeixem ou não. Això significa hauríem de
deixar. Som sempre responsável per lhes nostres accions pròpies i a nostra relació amb Déu.
A majoria da batalha espiritual chá lloc em a ment, així que accepta Christ com o vostre Déu i
Savior, llegit a Bíblia, vai a església, i pregar. Aprendràs dins església per pregar i llegir a Bíblia,
aprèn per pregar i anar a església em a Bíblia, i aprendre dins oració per llegir a Bíblia i anar a
església. Això és uma classe de concepte de zen on ets em um continual repetint cicle i o procés
sent o resultat.
O cristianisme aproximadament està aconseguint proper a Déu i que passa per fer Christ o vostre
hàbit ou anti-addicció. Aquest procés não és per teu a comprehend conceptes teu mai sentit de.
Aquestes eines són allà per teu per transformar a vostra ment i enfortir-te spiritually. Lhes
persones não canvien lhes seves ments vão basear damunt argument, sinó damunt repetició i
experiències de vida important.
Allò és per què nosaltres pratica Cristianisme a maneira fem. És com els anuncis veiem em
televisió ou o logos veiem damunt tot comprem. A lluita per pau és menys aproximadament
lluitant o diable i més agrada render-se a Christ. Qualsevol lluitant contra o mau espiritual extern
només hauria de ser fet amb a Bíblia com a arma.
A "batalha" és a combinació do vostre rendint-lha vostra voluntat a Déu mentre acceptant
responsabilitat completa per lhes vostres decisions immorals, i llavors resistint temptació. O déu
és sempre ao costat de nosaltres i proporcionarà a diferència necessària dins força necessari de
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vèncer els nostres problemes espirituals, uma vegada que escollim treballar amb Ell i em O seu
costat. O déu sempre està ajudant-nos - és només que tampoc resistim Déu ou não coopera allò
ens causa per aconseguir sobre els nostres caps dins immoralitat.
Se ets a um temps avorrit em a vostra vida em general ou concretament espiritual um, això és
probablement perquè necessites resta-a i/ou ets ja à dreta camí. Tenho generalment sentia més
proper a Déu durant crisi em a meva vida. Jo de fet esperança per uma vida avorrida pel que fa à
resta da meva vida natural damunt terra com apassionant és generalment dolorós.

16.3 O Clau a Cristianisme De vida
O cristianisme és com um invers ou addicció de comptador. Allò és per què molts recuperant els
addictes têm girat a Christ i Cristianisme per ajuda. O punt do cristianisme não és només per
evitar Infern, però per evitar-o damunt terra també. Realment vols ser cultura de comptador i
resistir o món d'cria dominant? Això és per què Cristianisme de vida implica entregar a vostra
voluntat a Déu, llegint a Bíblia, pregant, anant a Església, i donant ao needy. Això és similar als
cinc pilars (ordres bàsiques) d'Islã (tot i que totalment diferent dins teologia).
Necessites gastar molt temps i esforç, per evitar sent veritablement um seguidor de
consumidor/passiu, mentre a vostra funció primària dins vida. Però això não és um chore, agrada
anar ao bany. És per ser uma alegria, agrada menjar. A maneira acte de Cristians dolents, que
gira persones fora a Cristianisme, não és separar de qualsevol denominació da doutrina do
cristianisme i és directament i concretament prohibit em a Bíblia. Trobaràs que dins sent um
cristià, tindràs aspectes da vostra vida i atitude que gira altres fora a Christ.
A part de frustrar és que lhes persones que crêem o més els problemes em l'Església tendeixen
per ser o menys crític d'ells, i tens lhes persones més maques constantment batent ells amunt i
aconseguint descoratjat sobre equivocacions menors. Recorda, l'església não és um edifici,
organització, ou xarxa. L'Església és l'entitat espiritual que és o femella counterpart a Jesús
Christ. Servim Jesús Christ, i hauria de ser lleial a Ell (personalment), Qui és allà per ajudar
retornar-nos per pensar agradar vam fer tão nens i desfer o que a cultura d'cria dominant tem tret.
Cap assumpte quants llibres vais llegir, mai trobaràs saviesa ou alegria, fins que trobes o Déu
cristià i fer-li a primeira part da vostra rotina diària. És ok per qüestionar Déu i encara creure
dins Li. Um de costuras-lhes que em molesta aproximadament o cristianisme està patint. O fa dur
a plenament Déu de confiança. Però o déu não vai criar sofriment, não vai prometre per lliurarnos d'ell, i molt sovint intervé per parar-o. Així que és injust d'agüentar-o na contramão Li, però
lhes emocions não són molt racionals.
A resposta és només agradar lhes respostes més comuns a mestres qüestiona dins escoa de
diumenge: Jesús, vai a Església, llegit a Bíblia, i pregar. Cap d'aquests és essencial a ser cristià,
però anant a Heaven i sent feliç dins a vida não és essencial tampoc. Vols ser jutjat per quin tens
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fet ou per regal lliure i incondicional do déu de forgiveness (sempre disponível a tot)? Vivint a
vostra vida per Déu i gastant o temps amb Ell és um privilegi, não um deure i és per nosaltres,
não Déu. Recorda, ens vai fer per ser em connexió constant amb Ell i sense aquesta connexió,
patim.

16.4 O Clau a Ser Spiritually Sa
A més de ser vida física i emocional formes, lhes persones són també espiritual i només com a
vostra ment i o cos têm de ser cuidats de per viure uma vida feliç, així que lhes vostres
necessitats d'ànima é preocupem també. Não quedant proper a Déu i sentint O seu missatge
contínuament et pot fer dèbil spiritually. O món està aconseguint més fosc i més fosc, així que
nosaltres tão els cristians haurien d'estar fora més i més da població geral.
Um de costuras-lhes necessites mantenir o vostre esperit sa és per continuar per seguir o vostre
conscience i não rebutjar-o ou ignorar-o. Por de sentiment ou repulsió a costuras que apareixen
bo és um signe que não són. Um do més grande signa alguma coisa és dolenta per és que algú
t'ofereix uma drecera fàcil a solucionar um problema difícil. Um altre signe és quan teu troba um
loophole ou maneira paral·lela per ignorar a vostra veu interior em comptes de realment evitant a
categoria sencera do problema.
Um exemple d'aquesta situació està estudiant em escoar. És dur de disciplinar teu per estudar i
tantes persones têm recorregut a agafar uma píndola, per ajudar-os focus. Encara pugui ser legal i
não mostrar qualssevol efectes de costat dolents, però més tard t'adones de que o prematurament
tem envellit o vostre cervell (tens augmentat a vostra possibilitat de dementia, mentre
envelleixes).
Um altre exemple és que lhes persones agafen uma medicina per alleujament de dor do seu
doutor però més tard damunt s'adonen de són ara addicted a ell. Llavors, quan necessiten a
medicina de dor per alguma coisa provisória com uma cirurgia, não pugui treballar també i têm
d'escollir entre ser em uma quantitat enorme de dor ou em havent de re lluitar a seva addicció.
Algunes medicines têm de ser agafades i se não són, llavors allò és a raó per uma condició molt
empitjorada. Se não agafes o vostre cor, colesterol, ou medicina de pressió de sang alta, pots
morrer sense advertir. Molts mentalment lhes persones malaltes senten tant millor després
d'agafar a seva medicina molt temps que llavors decideixen não o necessiten anymore. Llavors
acabem cap amunt de posterior em l'hospital.
Cap assumpte que ets ou que fort a vostra fé és ou que bé saps scripture, necessites suport que
només pots aconseguir através de sentir scripture. Não hi tem cap substitut ou bo prou raó a não
agafar o temps i esforç per mantenir proper a Déu per sentir A seva Paraula diàriament. Hi tem
també moltes maneres de fer aquest amb tecnologia moderna, així que não sent capaç d'anar a
l'església não és um bo prou raó.
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16.5 Em Problemes em l'Església
Penso que l'Església és com l'Exèrcit ou qualsevol grup grande de persones és que és uma
reflexió da societat més grande és dins. Penso a majoria de Bíblia creient lhes organitzacions
cristianes globalment tenen i continuar fer tant com podem pensar de per apel·lar a cada
demographic. Hem d'algun punt accepta que l'Església mai serà perfeita i uma organització pot
não sol ser totes lhes costuras a totes lhes persones (únic Christ i Scripture llauna).
Som spoiled dins Amèrica tant que moltes persones són més preocupades sobre o seu futur
després que mort que tractant problemes dins vida. Não necessitem versions cristianes de tot i
per mantenir perseguint uma comunitat d'Església perfeita i teologia perfeita. Continuem provar
per canviar o nostre món socialment, però què vai em em l'Església és molt més important
prophetically, mentre és um dels objectius més grans spiritually.
Però hi tem sempre més podem fer i não hauríem d'aconseguir descoratjats ao punt de deixar,
perquè a societat globalment tem refusat Cristianisme. Cada pessoa (i animal) val lluitar per. A
part bona és a guerra damunt a doutrina tem estat guanyada conclusively tão persones més joves
dins Amèrica sap poc sobre a Bíblia em absolut.
O déu mai deixarà damunt ens i així que mai hauríem de deixar damunt altres. Necessitem a
només manté seguir a veu de Déu i o nostre conscience. O Déu de resta sortirà. Mantenint à fé,
mentre pacientment esperant per deliverance és quina fé és aproximadament. Faith em Christ não
sovint proporcionar molt visual ou retroalimentació immediata.

16.6 Glamorizing Comportament perillós
Hollywood és bé sabut per glamorizing sexe i violència. Això significa que ells minimize lhes
conseqüències negatives i retratar aquest comportament mentre havent-hi resultats bons. Per què
fa l'església constantment xerrada aproximadament diners i sexe gairebé exclusivament? Aquests
són lhes dues costuras més grans que causem a vida que canvia problemes dins més lhes vides de
lhes persones.
Tot i que argumentaria que Hollywood és conservador não liberal perquè és um negoci gegant
motivat per diners, és sens dubte corrupte. És a violència i a immoralitat sexual vão fer pitjors
per Hollywood ou és ells merament uma reflexió de societat? Tots dois són probablement cert.
Entra um unvirtuous cicle.
Penso que moltes persones creuen que a maneira pensem não afeta a maneira actuem i o que
altres persones fã em lhes seves vides privades não és o nostre negoci. Fem aquesta distinció
enorme entre acció i pensat tot i que o directament afeta l'altre. Això ens porta a què
històricament tem estat cridat deviant comportament i vici.
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Joc, sexe matrimoni exterior, ús de fàrmac, a cassola agressiva que maneja, trànsit violations,
assetjament, xafarderia, acudits i paraules brutes, i l'agrada a poc a poc està sent legalitzat i això
pot i afeta altres. Penso que és grande que não discriminem ou persones de perdonavides que têm
fet eleccions de vida diferent com elecció diferent de religió, vestes polítiques, llengua parlada
ou escrita, subcultura ou persones de maneres neixen. A coisa és tanmateix que hem d'lembrar
damunt alguns estàndards morals bàsics ou a societat a poc a poc empitjoraran i pitjor per totes
lhes mesures.
Veig com els mitjans de comunicació i militar recruiters glamorize l'exèrcit. Només mostren lhes
parts apassionants i não l'aterrint, dolorós, arriscat, estressant, difícil i monotonous parts.
L'exèrcit bàsicament chá um preu em o vostre cap i teu não són valor um cèntim més a ells.
D'um Marí perspectiva, o combat és 80% avorriment i 20% terror.
Ets exposat a substàncies químiques tòxiques dins uma maneira ou um altre dins gairebé
qualsevol feina em l'exèrcit. També não aconsegueixes a majoria de l'educació, financer, i
beneficis de vacances reclamem aconsegueixes. Se deixes d'hora que normalment agafa a
intervenció d'um ENS senador, ets gairebé guaranteed um cabal que tot i que não dishonorable
não qualificarà teu per qualssevol beneficis de VAI quan surts.
Ets pagat tão poc que mentre a majoria de soldats ara tenen famílies, és comú de ser em segells
alimentaris em l'exèrcit. O sistema de justícia militar és veritablement brutal mentre sempre
aconsegueixes uma pena de civil a més d'uma pena militar. Pots aconseguir multat 1/3 o vostre
salari mensal i aconseguir 2-4 hores deure extra uma nit per 2 setmanes per infraccions molt
menors que não serien um delicte em qualsevol altra jurisdicció.
Se falhes fora da vostra carreira escollida em l'exèrcit, ells reassign et dins l'Exèrcit a uma altra
carreira que és a feina que és més dur d'omplir, i em l'Armada perds o vostre índex així que tens
n garantia de quin seràs fer. Se els vostres nens mai qualsevol coisa dolent ou perds um
pagament em o vostre cotxe, o déu t'ajuda. A majoria de persones não fiquem dins per um altre
allistament perquè tentem sortir ao més aviat possible mentre poques persones em l'exèrcit
quedarien dins se podrien deixar.
Això és per què jo pensa a bíblia creient que els cristians tendeixen per ser conservador
socialment.
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