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Afligem e dos males que su00e3o mais poderosos em vocu00ea do que em outros porque vocu00ea estu00e1 constitucionalmente inclinado a eles nessa batalha
vocu00ea teru00e1 que lutar por si mesmo vocu00ea pode obter alguma ajuda com a experiu00eancia de outras pessoas mas ainda assim a luta e o conflito tu00eam
que ser vencidos por vocu00ea
Os jovens nunca imaginam que todo o treinamento do mundo pode livru00e1 los de seu mal sem uma luta su00e9ria de sua pru00f3pria parte nu00e3o se concebe
que as orau00e7u00f5es de uma mu00e3e vu00e3o te dar uma boa consciu00eancia a menos que vocu00ea tambu00e9m aprenda de cristo por si mesmo nu00e3o se
concebe que as repreensu00f5es de um pai podem vencer seu mau temperamento a menos que vocu00ea lute contra ele e se vocu00ea habitualmente tem uma
tendu00eancia ao orgulho nu00e3o se concebe que as pregau00e7u00f5es do pastor contra o orgulho possam vencer o orgulho em vocu00ea nu00e3o em nome de
deus vocu00ea deve ir para a sala de armas e pedir a espada do espu00edrito para que pessoalmente cingido com foru00e7a divina vocu00ea possa obter
atravu00e9s da orau00e7u00e3o fervorosa vencer os pecados que afligem a sua pru00f3pria alma nesse sentido entu00e3o vocu00ea teru00e1 que arcar com o seu
pru00f3prio fardo
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Vocu00ea estu00e1 a lei de deus u00e9 como uma lei que adu00e3o nu00e3o conseguiu guardar embora inocente como entu00e3o vocu00ea a guardaru00e1
enquanto imperfeito u00c9 uma lei espiritual uma lei que diz respeito nu00e3o somente u00e0s suas au00e7u00f5es mas suas palavras e seus pensamentos como
vocu00ea pode guardu00e1 la feliz u00e9 o homem que escapou dos territu00f3rios da lei de deus e entrou nos domu00ednios da grau00e7a divina
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