Lição 1
Conhecendo Deus
Como para apresentar a verdade de Deus
Pense em mim como um advogado, e você é o júri. Deus tem sido difamado por Satanás e deu-me o
serviço de apresentar o testemunho de Deus a fim de defender sua honra e seu caráter. Vou mostrar-te provas,
da Bíblia, bem como de documentos históricos, para oferecer suporte a todos os comentários e interpretações
que eu faço. É seu dever como o júri, para decidir se as provas que eu mostrar dá validação para minhas
interpretações e comentários e, assim, reivindica a Deus de mentiras de Satanás.
Tinha buscando Deus diligentemente, durante vários meses depois que eu tive um sonho, que eu mostrei
em capítulo separado. Depois, com surpresa, Deus me tocaram. Com este toque tudo o que eu tinha lido e
pesquisou entrou em perfeita harmonia. O que quero dizer é que, antes de seu toque, eu tinha conhecimento,
mas foi espalhado e sem ligação coerente um com o outro. Eu tinha conhecimento, mas não viu a verdade de
Deus.
Querendo saber a verdade e não apenas bits e peças, tornara-me perturbado. Apesar de que eu já tinha
lido fez sentido para mim, isso ainda não esclarecer tudo o que eu tinha aprendido em uma totalidade simétrica
da compreensão, eu percebi que eu não estava apenas olhando para o conhecimento da verdade de Deus, foi à
procura de Deus.

Pedindo perdão a Deus
Este défice sugeriu-me, que embora Deus estava me chamando, eu ainda precisava provar-lhe que
desejava adorá-lo como ele ordenou, antes de compreensão total poderia ser alcançado. Veio a mim, que eu não
tinha ainda pediu perdão a Deus da minha vida de pecados.
Sentar-se, comecei a forçar a minha memória, todos os pecados que eu tinha cometido desde que eu
tinha cerca de doze anos de idade. Eu era 57 na época, havia um monte de recall necessário antes eu estava

convencido de que eu tinha a maioria dos meus pecados me lembrei e desse modo poderia revelar não somente
a Deus, mas para aqueles da minha família que eu amo, tão bem quanto eu, o mal que tinha feito.
Com esta memória está fresca na minha mente, sentou-se com a Bíblia à mão e orou a Deus. Pedi a Deus
para perdoar-me, para todos aqueles pecados que lembrei-me agora e todos aqueles que não lembrava.
Eu disse a Deus, através da sinceridade earnest, que eu desejei para adorá-lo como ele me disse para, e
busquei a verdade dele. Pedi a Deus, para me ajudar a discernir a verdade das mentiras de Satanás, porque por
mim mesmo, que não parecia capaz de fazê-lo. Eu disse a Deus que eu daria o resto da minha vida ao serviço
dele, o Deus da criação, mas não como percebi que ele precisava de mim, mas eu convidei ele para me levar, de
qualquer forma, esse serviço pode levar.
Depois de um tempo, eu estava sentado assistindo uma aula de estudo Bíblia na televisão, quando Deus
me tocaram. Tenho certeza, que eu não estava sentado em baixo, eu teria caído no chão. O toque era físico,
mental, bem como espiritual. O poder dele, de repente trouxe tudo o que eu tinha estudado em harmonia e
compreensão. A partir daí, ter sido zeloso em minha tentativa de mostrar aos outros, especialmente a minha
família o que Deus tem me mostrado.
Deus respondeu a minha oração e a seguir é dado a mim, para passar para todos que optou por leitura e
todos aqueles que buscam a Deus, como eu faço.
Antes de começar a leitura, quero que saiba, esses escritos não são nada mais do que uma ferramenta.
Com esta ferramenta você pode, se você desejá-lo, encontrar o começo para o caminho da retidão. Estas
palavras apenas mostrar-lhe a entrada para o caminho no entanto. O caminho propriamente dito só pode ser
seguido se você permitir que Jesus para levá-lo para baixo. Posso mostrar-lhe a entrada, mas a viagem é o seu
andar, e somente com Jesus ao seu lado você será capaz de manter o caminho e não vacilar ou tirar.

Jesus é o caminho
Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida: nenhum homem chega ao pai, senão por mim.
John 14:6
O que significa este versículo para mim é que você deve aceitar Jesus como seu professor, tomando a
direção dele, na sua vida, mas também na sua educação no estudo da Bíblia. Permitir que Jesus, para mostrarlhe o que ele precisa te conhecer e então vá lá e siga suas instruções. Uma das maneiras que Deus-Jesus fala

comigo é através da minha leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus vivo. Quando você colocar-se nas
mãos de Deus, ele vai responder suas perguntas com as palavras da Bíblia.

A primeira pergunta que eu pedi a Deus
Que Deus nos diz como nós deve adorá-lo?
Você perguntou a pergunta, "Como posso adorar a Deus?" Existem muitas religiões, o que nos dizem
que eles são a verdadeira fé, mas há apenas um Deus, então eu sou deixado para acreditar que só pode haver
uma verdadeira adoração de Deus.
Em oração, pedi a Deus, "Como me adorar você quer?" Ele respondeu a minha oração, mostrando-me
a resposta através do estudo da Bíblia. Nas palavras da Bíblia, fala de Deus para nós, é por isso que a Bíblia
chama-se "A palavra viva de Deus e do Espírito Santo."

Os elementos do amor
Quando eu fiz a pergunta acima que Deus levaram-me para o seguinte verso na Bíblia.
Eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) devem encontrar me
Provérbios 08:17
É minha opinião que é necessário para aprender a amar alguém que você precisa primeiro conhecê-los.
Se você ver alguém que você é atraído, você pode dizer que é "amor à primeira vista," mas até que você
começa a conhecer o tipo de pessoa que eles são, pode realmente dizer que você é apaixonado por eles? Não
confunda atração física com amor; Este é um grande erro que a maioria das pessoas têm quando eles encontram
alguém.
Como uma criança crescendo, encontrei-me atraído por Deus, mas eu nunca me considerei como
realmente amá-lo. Senti o mesmo acerca de Deus, quando eu comecei meu estudo da Bíblia em 2007. Quando
comecei a ler a Bíblia, agora que estou no meu final dos anos 50, eu vim ver o tipo de personalidade que ele
tem, assim como seu personagem. Quanto mais eu tenho que conhecer a Deus mais eu encontrei-me amá-lo.

Quem é Deus?
Através do meu estudo, descobri que Deus é uma moral sendo, com um tipo e amando a personagem,
estes são os traços da personalidade de dois eu sempre olhei nas pessoas também e quando eu os vi em Deus eu
me apaixonei com ele logo após.

A imagem de Deus
Eu foi dito por muitos que não pode dar qualidades humanísticas de Deus; Afinal, Deus é um
onipresente, não sendo humano. Eu gostaria de lembrar a ninguém que pensa isso, que é Deus que fez o
"homem" à sua imagem. Isso não significa que Deus se parece com um ser humano, na sua aparência física
para fora, mas que esses traços de personalidade, chamamos humanísticas na verdade são traços de
personalidade divina. É isso que nos faz à sua imagem, não nossa aparência exterior. Quando Deus fez o
homem à sua imagem, ele levou um animal da terra e fez o homem uma alma vivente, isto deu traços homem
temente a Deus. Quando você chamar alguém humano que é na verdade chamou Godly.
Deus nos diz que "Ama-Me, obedecer a mim e me de adoração" Para mim ser capaz de fazer isso eu
precisava saber quem era Deus. Em oração pedi a Deus para me mostrar sua personalidade e seu caráter. Em
resposta, ele trouxe à minha mente os versos a seguir.

A personalidade e o caráter de Deus
Como você deve se lembrar, Moses fez a mesma pergunta de Deus no livro de Êxodo, e foi para aquele
livro que Deus me encaminhou em resposta à minha oração. O que foi revelado para mim em Êxodo é mais do
que eu esperava.
Para onde será conhecido aqui que eu e teu povo ter encontrado graça em teus olhos? É não em que
caminhares conosco? Então serão nós separados, eu e o teu povo, de todas as pessoas que estão sobre a face
da terra. Êxodo 33:16
Isto é Moses pedindo de Deus, "se você não ficar com seu povo e, em seguida, como será o seu povo,
conhecido por ter encontrado a graça aos teus olhos, como separado de todas as outras pessoas na terra?"

E o senhor disse a Moses, vou fazer essa coisa também que vós haveis falado: porque achaste graça em
minha vista, e eu conheço-te pelo nome. Êxodo 33:17
Deus responde a Moses, que ele fará isso e que Moses e seu povo seja conhecido no mundo inteiro para
ser especial e separado de todos os outros.
E (Moses) disse, suplico-vos, Mostrai me tua glória. Êxodo peço
Moses está pedindo a Deus para se revelar. Moses quer ver como é Deus, mas mais do que isso, Moses
quer saber quem ele é. Isto é essencialmente a primeira pergunta que eu pedi a Deus, "como você quer me
adorar você?"
Como usado no versículo acima, "glória" é definido como:
1. Uma conquista, algo que traz ou confira a admiração, elogio, honra ou fama em
cima de alguém.
2. Louvor e ação de Graças ofereceram como um ato de adoração a uma divindade.
3. Beleza que inspira sentimentos de alegria ou de maravilha.
E ele (Deus) disse, que farei toda a minha bondade passar diante de ti, e vai proclamar o nome do
senhor diante de ti; e vai ser gracioso para quem vai ser gracioso e será shew misericórdia de quem eu vou
mostrar misericórdia. Êxodo 33:19
Deus responde a Moses, dizendo que ele vai fazer tudo o que sua bondade passar diante dele. A palavra
"Deus" é a palavra em inglês que substitui a palavra hebraica, "Tuwb", que significa; Alegria, alegria,
bem-estar e beleza. Para mim representam traços de personalidade e não apenas de aparências.
E ele (Deus) disse "vós podeis ver a minha cara: para lá deve nenhum homem me ver e viver." Êxodo
33
Deus não podem mostrar Moses a cara dele, pois para isso mataria Moses.
E o senhor disse: Eis que há um lugar por mim, e tu deverás ficar sobre uma rocha: Êxodo 33:21

E hão de acontecer, enquanto minha glória compreendem por, que te colocará em uma fenda da rocha
e vontade cubra-te com minha mão enquanto eu passar: vai tirar minha mão e tu deverás ver minhas partes
traseiras: mas meu rosto não deve ser visto. 33:22 de Êxodo-23
Eu já mencionei antes, minha impaciência para com aqueles que configurar o versículo na Bíblia,
sistema de numeração que eles muitas vezes quebrar parágrafos e explicações conectadas por estes numeração
inadequada.
Isto é verdade esses versos. Eu acredito que o primeiro versículo do capítulo 34 deveria ter sido incluído
no Capítulo 33. Eles continuam a discussão entre Moses e Deus no Monte Sinai e, portanto, devem ser incluídos
como parte dessa mesma conversa. Talvez você vai concordar comigo, como eu dou explicação este versículo
seguinte.
E o senhor disse a Moses, Hew-te duas tábuas de pedra como a primeira: e eu vou escrever sobre estas
tabelas as palavras que estavam na primeira tabela, que tu brakest. Êxodo 34:1
A palavra "Glória" é a palavra em inglês que substitui a palavra hebraica, "Kabowd ou Kabod," que
significa, magnificência, carruagem, honra. Se você tomar todas as três definições em consideração, não
só é Deus revelando sua aparência de Moses, mas sua honra também. Honra é definido como, algo ou alguém
digno de respeito. Então você vê que Deus não está apenas mostrando Moses como ele é, mas sua
personalidade e caráter também.

A aparência ou a imagem de Deus
Eles estão ainda no Monte Sinai, e Deus só revelou sua aparência externa de Moses e, agora, a próxima
coisa que ele diz é para preparar duas novas tábuas de pedra, para que ele possa escrever os dez mandamentos
em cima deles. Quando Deus disse, "Vai proclamar o nome do senhor diante de ti," ele está se referindo que
os dez mandamentos, e eles são a segunda metade da revelação a Moses.
Primeiro Deus mostrou Moses suas partes traseiras, e então a próxima coisa que Deus falam é substituir
as tábuas de pedra que tinha os dez mandamentos em cima deles. Isso me diz que os dez mandamentos são a
personalidade de Deus, seu caráter, sua glória, sua honra e o nome dele. Quando Deus nos diz que nós não
tomará o nome do senhor em vão, é tudo o que os dez mandamentos de depor para que dá a definição de quem é
Deus. Não tome qualquer aspecto dos dez mandamentos em vão; Senão você quebra o terceiro mandamento.

Uma introdução de Deus
Nessa luz, dou-lhe os seguintes versos do Livro de provérbios. Para mim, eles são uma introdução para
nós, de Cristo, por Deus.
Um advogado é meu e sabedoria de som: estou entendendo; Eu tenho a força. Provérbios 08:14
Se procuras a direção na vida, se você deseja saber por que você é e para que finalidade você vive,
através do estudo diligente da Bíblia, e então em adoração a Deus como ele comanda, você vai encontrar essas
respostas. Ao vir a saber quem é Deus, você irá encontrar a mesmo e seu propósito, e através deste
conhecimento ou entendimento, você vai adquirir força de Deus para ir com você o resto da sua vida.
Por mim reinado do rei e príncipes decreto justiça, por mim, a regra do Príncipe e nobres, nem todos os
juízes da terra. Provérbios 08:15-16
É pela vontade de Deus que reis reinam, mas para Deus, que eles governam. A verdade disto pode ser
encontrada no livro de Daniel e o relacionamento entre Deus e o rei Nebuchadnezzar. Altamente aconselho a ler
isto, Daniel capítulo 4, que mostra um rei arrogante altivo humilhados pela criação de Deus.
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios
08:17
A palavra "cedo" como usado neste versículo é definido como: produzido em, ou que representa
um estágio não muito avançado no desenvolvimento de alguém ou algo assim, para ser devida,
a ser esperado, ou solicitada a acontecer num futuro muito próximo. Esta definição não fazia
sentido para mim em contexto ao que Deus está falando, então eu decidi procurar a palavra no início da
concordância da Bíblia. A palavra "Precoce" é a palavra em inglês que substitui a palavra hebraica "shachar",
que significa: a procurar com seriedade implícita, para procurar com diligência meticulosa,
ser diligente em busca de algo.
Para colocar esta definição para o contexto de que Deus está dizendo, isso significa diligentemente
estudar e Pesquisar para a verdade de Deus. Se você buscar a Deus diligentemente, então está
envolvido num estudo da Bíblia e a pesquisa de história e astronomia, como eles recebem importância na
compreensão da Bíblia.

O que é que Deus está a tentar dizer-me?
A palavra "diligentemente" é definido como: através de pesquisa cuidadosa, investigação
diligente. Em outras palavras, só lendo a Bíblia como se fosse um livro de romance ou história, não será
suficiente, você deve pesquisar, usando o cuidado para não levar as coisas fora de contexto e sempre a pergunta,
"O que Deus está tentando me dizer?"
No versículo acima, Deus nos diz que ele "Ama" aqueles que o buscam diligentemente. Conhecendo a
definição de que Deus chama de "amo", você vai ganhar uma visão e compreensão de quem ele é. Neste estudo
revelará como Deus define amor, sobre o que ele quer dizer com a frase, "Love me"

Conhecimento de Deus é riqueza
Riquezas e honra estão comigo; Sim, riquezas duráveis e justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim,
do que o ouro fino; e a minha receita do que a prata de escolha. Provérbios 08:18-19
As riquezas terrenas que você ganha enquanto na vida são inúteis em adquirir a entrada para o céu. Um
servo de Deus é dado as riquezas de Deus muito maior do que qualquer riqueza terrena, riqueza ou poder jamais
alcançada por qualquer Imperador ou rei que já viveu neste mundo. Pense desta forma, quando você morrer,
nada que nesta vida sob a forma de riqueza, poder, prestígio mesmo, adquiriu entra com você no seu túmulo.
Mesmo se você está enterrado com toda a sua riqueza, ele ainda permanece na Terra junto com seus ossos. Não
tem valor é comprar sua passagem para o céu ou para a vida eterna.
Por outro lado, se você dar adoração a Deus como ele comandos e vida sua vida no tipo de moral do
caráter que Deus ordena que você faz, então você vai adquirir o tipo de riqueza que vai pagar sua passagem para
o céu.
Como usado acima da palavra "Justiça" significa: estritamente observador de moralidade,
comportando-se sempre de acordo com um código moral. Portanto, quando Deus diz que ele vai te
pagar para atendê-lo com justiça, isso significa que você irá adquirir uma empresa "Base Moral" para viver a
sua vida mortal, bem como sua vida imortal por.
Thomas disse-lhe:"Senhor, não sabemos murchar caminhares; e como podemos saber o caminho?"
João 14:5

Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida: nenhum homem chega ao pai, senão por mim."
John 14:6
Conduzi-me no caminho da retidão, no meio os caminhos do acórdão: provérbios 08:20
Jesus nos diz, "só os justos devem vir diante do pai", que equivale a dizer, que se você não é justo
então você será excluído do céu. Isto é dado apoio no versículo acima; eu conduzir no caminho da justiça.
Se Jesus é o caminho para o senhore Jesus leva no caminho da retidão, então somente os justos devem
vir antes do pai.
Embora estas palavras em provérbios foram escritas a milhares de anos antes do nascimento de Jesus,
que fala como Jesus falando. Jesus é o caminho da retidão. Há apenas um caminho que conduz à salvação, mas
há muitos caminhos que levam ao julgamento. O "caminho da justiça" é o caminho para a salvação, o
"caminho do acórdão" leva à danação.
Se em seu esforço para encontrar Deus, rezar a Deus por direção em seu estudo, ele lhe mostrará o
caminho. Como ele está dizendo aqui, só ele pode mostrar-lhe o verdadeiro caminho para a justiça e por isso a
salvação. Este é um aviso para você; Não olhe para os outros para orientação e compreensão, como um padre,
pastor, ou ordenado ministro, somente Cristo pode te mostrar o verdadeiro caminho. Para receber a sua direção
e instrução, que você precisa pedir a ele e então estar preparado para seguir onde ele orienta você para ir.
Para pedir o seu pastor ou outro ministro ordenado, é bem um ponto, mas peço a Deus enquanto você
lê, ele as perguntas que surgem em seu estudo, ele lhe dará a resposta verdadeira. Lembre-se, o ministro ou
sacerdote, você vai para a direção é ainda apenas um homem, e como você sabe se ele tem mentido, para que
ele acredita que ele está a serviço de Deus, mas que na verdade ele está em serviço para o falso evangelho de
Satanás?
Seja paciente na resposta de Deus às suas perguntas, fala de Deus para nós, mas você deve sintonizar-se
para ouvi-lo, para se não tens paciência você não seria capaz de ouvir o que ele diz sobre o ruído de que
impaciência. Quando rezo a Deus, a maioria das respostas que ele dá-me vem de meu estudo da Bíblia. Eu não
leio um livro ou mesmo um capítulo de primeira página até o fim, eu li onde Deus me guia para ler. O que isso
tem feito é causa me saltar tudo sobre os vários livros da Bíblia em padrão lógico não aparente, mas na hora que
o conhecimento adquirido dá resposta para as perguntas que eu tinha pedido. Como eu disse, você tem que estar
disposto a seguir a Deus onde ele te dá direção; Ele vai te mostrar o que ele precisa saber.

Encontrar o caminho para a justiça
Existem muitos caminhos para julgamento, apenas o caminho da justiça levará você diretamente para a
salvação. Ser justo é ser certa, a palavra de Deus é certa; Portanto, a palavra de Deus é o caminho da retidão.
Só Jesus pode te mostrar esse caminho.

Lembre-se: Satanás está tentando mentir pra você, e através de sua influência dos outros, ele irá
desviar você. Satanás estabeleceu um falso Cristo, o anti-Cristo, e através dele vai fazer você pensar está
adorando a Deus, mas você vai estar adorando o falso Cristo em vez disso.
Que eu pode causar aqueles que me ama herdar a substância; e eu vou encher os seus tesouros.
Provérbios 08:21
Mais uma vez somos confrontados com o fato de que somente aqueles que hão de herdar a "Love Me,"
substância. Não concorda comigo, que conhecer o pleno significado da frase "Love Me" é de fato importante
em qualquer adoração a Deus se esse conhecimento é necessário para herdar a substância?

Uma introdução de Cristo
O senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras antigas. Provérbios 08:22
O que Cristo está dizendo aqui é que ele é de eternidade em eternidade, assim como Deus é.
Foi armação da eternidade, de início, nem nunca a terra era. Provérbios 08:23
Eu vejo isso como uma explicação parcial de quem e o que Cristo é. Foi armação, sugere-me, que
Cristo é a essência ou a personalidade de Deus, que é dizer, que no primeiro, Deus tem tido essa mesma
personalidade e como ele era então que ele é agora e ele vai ser na hora de voltar.
Quando não havia nenhum profundidades, trouxeram-me para a frente; Quando não havia nenhuma
fontes abundante com água, antes que as montanhas foram assentadas, antes das colinas fui trazido adiante:
enquanto ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem a maior parte da poeira do mundo. Quando ele
preparou os céus, eu estava lá: quando ele estabeleceu uma bússola sobre a face da profundidade: quando ele
estabeleceu as nuvens acima: quando ele reforçou as fontes das profundezas: quando ele deu ao mar seu

decreto, que as águas não devem passar seu mandamento: quando nomeado as fundações da terra: Então eu
estava por ele , como um criado com ele: e eu estava diariamente seu deleite, regozijando-se sempre antes dele.
Provérbios 08:24-30

A relação pai-filho
Eu interpretar versos 08:22 através de 08:30 como sendo o filho de Deus, explicando que ele é, a relação
entre o pai e o filho, e que os dois são um e foram juntos desde antes do universo que conhecemos, já era. Isto
foi para mim a primeira vez que Deus se apresentou a mim, que também me deu o insight sobre sua
personalidade e caráter.
Embora a formulação sugere dois indivíduos, na verdade, Deus é tanto o filho e o pai. Jesus é um
homem de carne e osso, mas isso é apenas sua casca externa, Cristo também é o espírito de Deus, ou
personalidade de Deus, o Cristo está dentro a carne e os ossos do homem Jesus, que equivale a dizer que Jesus é
Deus em carne e osso de um homem.
Quando ele deu ao mar seu decreto, que as águas não devem passar seu mandamento. Tal como
acontece com os planetas, as estrelas e as galáxias, como revelei no ensaio, do Deus criação; Estas palavras
estão me dizendo que foi Deus quem deram o mandamento ou estabeleceram as regras pelas quais as águas
desta função de terra. A mecânica do mundo funciona da maneira que eles fazem, porque Deus os fez assim que
funciona.

Filhos do homem
Regozijando-se na zona habitável de sua terra; e minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios
08:31
No versículo acima, Deus nos dá uma visão sobre por que ele mesmo tem um cuidado sobre os assuntos
dos homens. Deus criou o universo, mas ele não parou por aí, Deus também deu vida a este mundo que
chamamos de terra. Deus é vida, e só através dele existir vida. Ao dar a vida, Deus deu uma parte de si mesmo,
é por isso que diz que Deus está em todos nós, para se Deus remove-se de nós, já não teríamos vida e então
voltamos para os átomos inanimados que este universo é composto.

Sempre que Deus usa palavras como, "Os filhos dos homens," ele está se referindo a descendência do
animal conhecido como homem em oposição a um dos outros animais da terra. Isto é para revelar o lugar
especial que Deus deu o homem no mundo natural, ao contrário de outros animais deste mundo.

Para ser abençoado de Deus
Agora, pois, ouvi-me, Ó ó filhos: para abençoados são os que mantém meus caminhos. Provérbios
08:32
Tendo apresentou-se a nós, Cristo agora dá nos instrução, bem como um aviso. A frase "manter meus
caminhos," é uma outra maneira de dizer "manter meus mandamentos," para como eu estará mostrando seus
caminhos, sua personalidade, seu caráter, são mostradas nos dentro dos dez mandamentos e os ensinamentos de
Jesus Cristo. Tome nota de que Deus nos diz que aqueles que de fato manter seus caminhos, e somos
abençoados por ele. Não sei sobre você, mas eu prefiro ter a bênção de Deus do que seu desprezo ou ira.
Ouvir a instrução, ser sábio e não recusá-lo. Provérbios 08:33
Se você tem inteligência e sabe como usá-lo, a instrução de Deus e não demitir ou recusá-lo. Através de
sua instrução, você será mostrado o caminho para a justiça. Aceite a palavra de Deus como verdade, portanto,
quando uma coisa falada pelos contrastes de Deus algo acreditado desde a infância, aceitar a palavra de Deus e
afastar a mentira de que há muito tempo acreditado, que contradiz a palavra de Deus.
Abençoado é o homem que ouve-me, vigiando diariamente à minha porta, esperando nos postos de
minhas portas. Provérbios 08:34
Boa sorte cairá sobre aqueles que ouvem as palavras de Deus e aceita-los, e que vivem suas vidas com
base na instrução de Deus. Nem todos nós encontrará Deus, como eu disse você deve procurar com diligência e
procurar a Deus direção. Ninguém, nem mesmo você, pode procurar por Deus através de sua própria arrogância
ou pressupunha compreensão. Você deve permitir a Deus para levá-lo e quando ele mostra que vás, buscando
Deus usando diligente estudo e pesquisa, sim, mas também em oração a Deus pela sua orientação.

Aqueles que procuram e encontrar Deus
encontram a vida eterna
Para quem acha, me acha a vida e deve obter o favor do senhor. Provérbios 08:35
Para encontrar Deus é conhecer a Deus, e em conhecê-lo, então, aprender a amá-lo, o que leva a
obedecer-lhe e adorando a ele como ele comandos que fazemos. Por meio da obediência a Deus, você ganhará a
vida eterna, Considerando que negar Deus ou ser desobediente à palavra de Deus é conhecer a morte eterna.
Mas aquele que peca contra mim wrongeth sua própria alma: todos eles que me odeiam amam a morte.
Provérbios 08:36
Se você pecar contra Deus, ao invés de seguir seus mandamentos, então você ferir sua própria alma, em
que não terá vida eterna. Quando Deus se refere a todos os que odiá-lo, ele está se referindo a todos os que se
recusam a guardar os seus mandamentos. Você pode dizer que ama a Deus, mas se você não guardar seus
mandamentos, como ele insiste que você faz, então você realmente não ama-lo, pois está em desobediência a
ele, quando você se recusa a guardar os seus mandamentos. Para Deus só ama-lo ou odiá-lo, não há terceira
possibilidade. Deus vê somente preto e branco, certo e errado, bem e o mal; Não há nenhuma área cinzenta que
Deus está preocupado.

Outra introdução de Deus
Para pedir agora dos dias que passaram, que estavam diante de ti, desde o dia em que Deus criou o
homem sobre a terra e pedir o um lado do céu até o outro, se tem havido qualquer coisa como esta grande
coisa é, ou que foi ouvido como ele? Deuteronômio 04:32
Pessoas ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu tens ouvido e ao vivo? Deuteronômio
04:33
Ou hath Deus analisada para ir e levá-lo uma nação do meio de outra nação, por tentações, por sinais
e com maravilhas e pela guerra e por uma poderosa mão e por um braço esticado para fora e por grandes
terrores, de acordo com tudo o que o Senhor teu Deus fizeram por você, no Egito, diante dos seus olhos?
Deuteronômio 04:34

A ti foi tirarás, que tu possas saber que o senhor é Deus, não há ninguém mais ao lado dele.
Deuteronômio 04:35
Nesses versículos de Deuteronômio, Deus está falando com as pessoas que Moses levaram fora do
Egito, mas a introdução dada aqui é relevante para todos os que desejam adorar o verdadeiro Deus, o Deus da
criação.
As palavras, "que tu possas saber que o senhor é Deus, não há ninguém mais ao lado dele," precisa
ser lembrado. Há um Deus falso, que mentiu e enganou-nos. Tanto sucesso tem sido a essas mentiras que nós
pensamos que nós estão adorando o verdadeiro Deus, quando na verdade nós estão adorando Satanás.

Dois mandamentos de Jesus
Com estas introduções em mente, que comecei a "Diligentemente", estudo da Bíblia. Enquanto
estudava a Bíblia, Deus chamaram minha atenção a seguinte frase: "Love Me"e a consciência de que este é o
predominante solicitam que Deus e seu filho o Cristo Jesus nos pede. "Love Me" é também o tema dos dois
mandamentos que o Cristo Jesus deu aos seus discípulos e para nós.
Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: "Amarás o Senhor teu Deus de todo teu
coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E a
segunda é como se a este, é: Amarás teu próximo como ti mesmo. Estes dois mandamentos enforcar toda a lei e
os profetas." Matthew 22:36-40
Este tema do amor se repete nos versos seguintes.
E: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento
e com todas as tuas forças: Este é o primeiro mandamento. E o segundo é assim, ou seja, Amarás o teu próximo
como ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Marcos 12:30-31
A questão para mim foi, "Como você ama a Deus com todo seu coração, alma, mente?" Só digo, "Eu
te amo, senhor, Deus, criador do universo, e eu aceito que veio viver entre nós, na carne de um homem, Cristo
Jesus, meu Salvador e Redentor." Ou é algo mais que necessário como uma exibição ou manifestação de meu
amor? Afinal, existem várias religiões, que se intitulam cristãos e, claro, as religiões judaicas e muçulmanas e
todos eles afirmam que eles são a verdadeira fé. No entanto, há apenas um Deus, então eu tenho que acreditar

que pode haver apenas uma fé verdadeira. A verdadeira fé, o verdadeiro caminho de Deus adorando, tem que
ser aquela que ele próprio nos disse de.

Como fazemos para manifestar o amor?
A pergunta ainda persiste, "como para manifestar este amor," como pediu no primeiro mandamento
de Jesus? Só digo, "Sim, eu amo a Deus, e sim, eu amo o Cristo Jesus e eu aceitá-lo como meu Salvador?" Só
isso vai garantir minha entrada aos céus e a vida eterna?
Embora quem é educado nos ensinamentos da Bíblia falou-me, sim, isso é tudo o que deve fazer, isso
não parece certo para mim, e ainda surge uma pergunta incômoda. Como para manifestar o meu amor por Deus,
bem como meu vizinho, como o Cristo Jesus nos mandou fazer?
Isto dá-me motivos para definir o amor, como parte de diligentemente pesquisando o que eu li. O
dicionário de herança americana tem muitas definições diferentes da palavra amor, mas o que parece melhor
associado com esta pergunta é, "para ter um sentimento profundo, meigo e inefável de afeição e
solicitude em direção.
Querendo ter certeza que compreendia a definição, olhei para cima a definição para a palavra inefável,
que é, "a incapacidade de ser expressa; indescritível ou indizível." Eu também decidi procurar a
palavra solicitude, só para ter certeza de que entendi seu significado, o dicionário diz-na solicitude é "das
causas de ansiedade ou preocupação."
Com esta informação, surge uma definição mais completa da palavra amor , para ter uma proposta
profunda, indescritível e indizível sentimento de carinho e ansiedade ou preocupação em
direção."
Peço-lhe, o leitor, essa definição ajudá-lo a entender como a manifestar o seu amor por Deus? Isso não
me ajuda tanto assim. Sugiro que olhemos para o significado do amor, em uma perspectiva bíblica. Afinal de
contas, Deus e Jesus ambos conte-na amá-los, então não é estar a razão que nos contaram como manifestar esse
amor? É com isso em mente que Deus me deu resposta à minha oração, "Como me adorar você quer?"

Ame-me
Por meio de minha cópia informatizada da Bíblia, eu olhei para todas as ocasiões que a frase, "LOVE
ME" é encontrada na Bíblia. Várias ocorrências foram encontrados, do que apenas um não respeitava a nossa
amorosa de Deus ou a Jesus Cristo. Eu listei-os abaixo.

Sistema de numeração de verso
Antes de enumerá-los, quero emitir um aviso sobre uma coisa que eu descobri ao ler a Bíblia. Quando os
monges católicos, durante a idade média, foi para a difícil tarefa de numeração os versículos da Bíblia, muitas
vezes romperam as frases e parágrafos com o verso de numeração sistema que, em muitas ocasiões, quebrou um
pensamento ou uma explicação. Isso causou-me, no passado, antes que eu percebi o problema, para assumir a
frase ou parágrafo tinha acabado, e começou um novo. Isto resultou em meu não entendendo o contexto
completo que um verso foi relacionado para. Portanto sugiro que fique de olho sobre a pontuação e menos no
verso sistema de numeração. Isto vai deixar você saber se a frase ou pensamento é completo ou não. O sistema
de numeração de verso é ótimo para rapidamente localizar versículos específicos, mas é um obstáculo à
compreensão de Deus a ganhar significado pretendido.
Este problema é evidente na primeira ocorrência da expressão, "Love me" Eles têm dividido este
pensamento único ou parágrafo em três versos. Mas quando você permite a pontuação, o significado verdadeiro
e completo transparece.

Primeiro Me amar
Amor ou ódio
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no
céu acima, que é embaixo da terra, ou que está na água debaixo da terra: tu não deverás curvar thy-auto-lhes,
nem as servirás: porque eu o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, que visita a iniqüidade dos pais nos
filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam; e se misericórdia a milhares dos que me amame
guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:4-6

Este curso é o segundo dos dez mandamentos. Eu quero dizer algo aqui antes de continuar. Quando você
ler estes três versos, reparou que Deus define o que significa amá-lo e o que é o oposto de amá-lo? No versículo
20:5, as últimas palavras são "de-lhes que odeio ME." Isto é em oposição aos que o amam, que são os mesmos
que aqueles que obedecem a seus mandamentos como dado no verso 20:4 e 20:5. Em outras palavras, se você
obedecer a Deus por guardar seus mandamentos, mostrar seu amor por ele, Considerando que se você não
obedecer-lhe por não seguir seus mandamentos, mostrar o seu ódio por ele.
No meu estudo da Bíblia, eu encontrei o seguinte para ser um truísmo para Deus; também ama a Deus
obedecendo ele ou você odeia a Deus, por não obedecer-lhe, é aquela simples, preto e branco, sem áreas
cinzentas, obedece-lhe, assim, mostrando seu amor, ou desobedecer-lhe, mostrando seu ódio por ele. Eu
encontrei na leitura da Bíblia que este truísmo tem a ver com respeito. Se você mostrar respeito por alguém,
mostrar uma forma de amor, que se mostrar desrespeito para alguém mostrar seu ódio deles.
Você notou uma coisa nos versos acima? A primeira ocorrência de "Love Me," encontra-se nos dez
mandamentos. Eu considero isto um ponteiro de Deus. Em outras palavras, ele está falando conosco,
diretamente como se a Bíblia é um meio interativo, como uma mensagem de texto é entre você e seus amigos. O
que ele está nos dizendo que é o ato de mostrar seu amor por Deus é centrado em seus dez mandamentos.
Estes três versos, Êxodo 20:4-6:20, parece dizer tudo pára de forma concisa. A maneira de manifestar
seu amor por Deus, é para manter seus mandamentos, simples certo? Acho que não, existem centenas de
mandamentos, e então é o seguinte.

O Apóstolo João define amor
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus: e cada um que ama-lo que gerou a ama-lo
também isto é gerado dele. Por isso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardar
seus mandamentos. Para isso é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos: e seus mandamentos não
são graves. Eu John 5:1-3
Todo mundo que ele ama que gerou refere-se a Deus para gerou Jesus, Considerando que a frase,
"Elizeu-lhe também que é gerado dele," refere-se a Jesus, o filho de Deus.
Neste versículo o Apóstolo João dá a definição do que significa amar a Deus. Essa definição é a
manutenção dos dez mandamentos. Se você diz que ama a Deus, ou que você ama Jesus, mas não mantém seus

dez mandamentos, então você é um mentiroso. O John está dizendo é que só mantendo os mandamentos de
Deus é você manifestando seu amor por Jesus e por meio de Jesus nosso pai no céu, Deus o criador.
É muito claro para mim que o Apóstolo João iguala nosso amor por Deus, com a necessidade de manter
os dez mandamentos. Se o Apóstolo João considera a manutenção dos dez mandamentos tão importante, então
por que tantos que chamada se Christian, diga-me que os dez mandamentos eram mas um acordo temporário
entre Deus e os judeus, mas como cristãos, estamos acima da lei? Sugiro que aqueles que assim crêem na
verdade são enganados por mentiras de Satanás.

Lembre-se: Se você não dar adoração a Deus "Exatamente" como comandos de Deus, então você
não adorar o Deus da criação em tudo.
Para qualquer é nascido de Deus vencer o mundo: e esta é a vitória que vencer o mundo, até mesmo a
nossa fé. Eu John 5:4
O "mundo" como falado aqui é outra maneira de dizer "os caminhos de Satanás." Nossa fé é baseado
nos dez mandamentos, pois é nos dez mandamentos que Deus dá a definição sobre como estamos para adorá-lo
e também nos dá seus seis imperativos morais pelo qual somos obrigados a viver as nossas vidas, sendo que se
o fizermos, nós se manifestará nosso amor e ser "Um com Deus."

Mentiras de Satanás
Muitos cristãos são ditos por suas igrejas que os dez mandamentos foram cumpridos por Jesus na Cruz,
desse modo tornando obsoleto e eles ainda mais acreditam que como um cristãos os dez mandamentos não se
aplica a cristãos, que eram, mas um acordo temporário entre os judeus e Deus.
Dentro os dez mandamentos de Deus nos fornece elementos de moralidade, seis desses mandamentos
refletem moralidade do próprio Deus. A moralidade que Jesus ensina expande-se sobre esses seis anos, o que
me diz que os mandamentos de Deus não são cumpridos a ponto de ser processado obsoleto, e que são, em vez
disso, a Fundação de qualquer culto verdadeiro e justo de Deus. Isso que estou convencido é dado apoio pelo
próprio Jesus.

Jesus cumpre as leis de Deus
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: não vim destruir, mas cumprir. Matthew 05:17
Jesus está nos dizendo com suas próprias palavras que ele não veio para destruir a lei ou os profetas. Ou
acreditas que as palavras de Jesus ou acreditam nas mentiras de Satanás.
Você já deu conta que o que Jesus quer dizer quando ele diz que ele veio cumprir? Eu posso entender o
cumprimento das leis, mas o que quer dizer Jesus quando ele refere-se a cumprir os profetas? O dicionário diznos que a palavra cumprir significa; para completar, ou levar à conclusão, em nenhuma maneira essa
definição sugere que ele tem que ser processado obsoleto quando é levada até a conclusão.
Faço a pergunta, como você traz profetas para conclusão para não mencionar destruí-los? Isso nos leva a
outra questão, que Jesus está falando quando ele se refere aos profetas? O que é um profeta? Porque Jesus está
falando sobre profetas, temos que assumir que ele está se referindo a profetas de Deus. Este então faz com que
me perguntar, "o que é um profeta de Deus?" De que maneira você destruir ou trazer até a conclusão dos
profetas de Deus?
Os profetas eram homens que Deus deu instruções para, que então escreveram aquilo que Deus instruiuos a escrever. De que forma você cumprir um homem que está morto há muito tempo? Portanto, tenho que
assumir não é os homens que Jesus está se referindo, mas o trabalho que realizaram. Os profetas de Deus
escreveram os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia são o Santo Evangelho de Deus. Se Jesus está nos dizendo
que ele não veio para destruir os livros da Bíblia, mas para trazê-los à conclusão, então como é que ele fazer
isso?
Os livros que compõem o antigo testamento são incompletos por si só. Há muitas coisas faladas
naqueles livros que não são totalmente compreendidos até que você leia os livros do novo testamento e há
coisas faladas nos livros do novo testamento que não são totalmente compreendidos até que remetem para os
livros do antigo testamento.
Os ensinamentos de Jesus e as suas profecias são o que deu o estímulo para os apóstolos e profetas
desde Jesus a escrever os livros do novo testamento. É na escrita dos livros do novo testamento que Jesus trouxe
os profetas para cumprimento. Jesus terminou o que estava incompleto. O Evangelho de Deus e os
ensinamentos fornecidos pela Santa palavra de Deus foram levados à conclusão (cumprido) pelos escritos dos

livros do novo testamento. Então, como que você acha que estes livros novos e aqueles do velho testamento
devem ser lançadas para fora, ou não é mais dada consideração quando buscando a Deus?

Acho que não, que vim destruir a lei
O que significa destruir e como pode você destruir as leis e uma ainda maior pergunta como você
destruir os profetas? Se você colocar um prato de cerâmico sobre uma mesa e começa batendo nele com uma
vara, você terá sucesso em destruir o prato por reduzi-lo em 1 milhão de fragmentos de poeira.
Como se destrói no entanto as leis de Deus? Uma maneira de destruir uma lei é para passar uma nova lei
que processa a lei original obsoleto. Jesus não escreveu nenhuma lei nova; na verdade Jesus dá a discussão
sobre os mandamentos de Deus e mesmo expande-se sobre seu significado. Isto não é como destruir nem
reescrever, mas para cumprir. Portanto, o significado de que Jesus está falando gira em torno da definição da
palavra cumprir. Isso me diz que o que Jesus está nos dizendo é que os dez mandamentos e os livros do antigo
testamento são incompletos, e que ele veio para trazê-los até a conclusão.
Outra maneira de destruir uma lei é ter uma autoridade superior determinar que a lei é obsoleta ou
contrários a vontade de uma autoridade superior. Jesus não é uma autoridade superior a Deus, ele é Deus e não
há nenhuma autoridade maior que Deus. As leis de Deus foram escritas por ele, o pai e o filho, que então não há
nenhuma autoridade superior. Jesus nos diz que ele tem não veio para destruir as leis; Portanto, as leis
permanecem em vigor.
Há um que tem a intenção de destruir ou reescrever as leis de Deus, e que é Satanás. Satanás não tem
autoridade para mudar as leis de Deus, mas sendo o mal sendo que ele é, ele tentou fazê-lo, apenas o mesmo.

Considere isto: se Deus não mudaram uma das leis que ele estabeleceu e Jesus Cristo tem
expandido o significado dessas leis como forma de reforçar a eles e não para destruí-los e, em seguida, você não
acha sábio para obedecer a palavra de Deus e olhar com desconfiança em nada que diz que as leis de Deus não
se aplicam aos cristãos?

Até o céu e a terra passe
Se você não acredita em mim sobre a lei, Jesus responde a isto para nós. Talvez você vai acreditar em
Jesus.

Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um tittle em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido." Matthew 05:18
O que Jesus está dizendo neste versículo é que as leis ainda permanecem as leis, e que nenhuma parte
dessas leis passará da lei, até que tudo seja cumprido.
Estou convencido de que a "lei" de que Jesus fala é os dez mandamentos, exclusivamente. Jesus tornar
obsoleta algumas das leis escritas pela mão de Moses, tais como aquelas que se aplicam ao sacrifício de
animais, mas não todos eles. Jesus faz não em qualquer forma ou meio, como está escrito na Bíblia; tornar
obsoleta em qualquer um dos mandamentos de Deus.

Dentre estes mandamentos menos
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Matthew 05:19
Você vê, Jesus está dando aviso para aqueles que pensam que as leis de Deus são obsoletas e dá uma
ameaça para aqueles que também os outros ensinam que as leis de Deus foram tornadas obsoletas.
Você já deu o que significa "quebrar um destes mandamentos menos"? em conta O que Jesus está
dizendo aqui é que existem dez mandamentos, e para quebrar mesmo, um deles é quebrar todas elas. Nós não
podemos escolher quais mandamentos para manter, ou manter todos e desse modo são justos aos olhos de
Deus, ou escolhemos quais mandamentos que pretendemos manter e desse modo criar um culto de um Deus de
nossa própria invenção, porque não é o Deus da criação, você adora se você adorá-lo de qualquer maneira
diferente o que ele ordena que nós adoramos.
A seguir está um exemplo que Jesus dá para dar clareza a este versículo.
Mas ele (Jesus), respondendo, disse-lhes, "por que ye também transgredir o mandamento de Deus pela
vossa tradição?" Matthew 15:3
Por que Deus ordenou, dizendo: "Honra teu pai e tua mãe: e, ele que amaldiçoarem a pai ou mãe,
deixá-lo morrer a morte." Matthew 15:4

Mas dizeis: (os anciões do templo), "todo aquele que disser a seu pai ou sua mãe, é um presente, por
qualquer tu poderias ser lucrou por mim; Matthew 5:15
E honrar seu pai nem a mãe dele, ele estará livre. Assim, vós fizeram o mandamento de Deus, de
nenhum efeito, por sua tradição. " Matthew 6:15
Você vê como estes versos refletem sobre o significado do que Jesus está dizendo em Matthew 05:19?
O mandamento que Jesus está se referindo é o Quinto mandamento, "Honrar a sua mãe e seu pai" e
por causa das tradições estabelecidas pelos anciões do templo, especificamente, a tradição que, se uma criança
daria uma doação para o templo, que, ao fazê-lo, vai libertá-los do pecado de não dar a doação para o apoio dos
pais , que na prática está em oposição direta para o quinto mandamento e a vontade de Deus.
Não há lugar na escritura que dá suporte a esta tradição, como foi estabelecido pelos anciões do templo,
contudo os anciões do templo foram estabelecido e promoveu. Pensa nisso, quando uma criança dá suporte para
seus pais como os mandamentos de Deus, então o templo não recebe nenhuma receita, mas quando o templo
recebe o dinheiro que deveria ter ido para o apoio dos pais, então, o templo ganha riqueza. A tradição
estabelecida pelos anciões do templo, portanto, era uma mentira, para trazer riqueza para o templo em
detrimento dos pais idosos. Jesus usa isso para mostrar como a tradição era uma violação do quinto
mandamento, mas como você pode ver; a mentira foi igualmente uma violação do oitavo, nono e décimo
mandamentos.
Para mim esta é a prova que os anciões do templo onde, sob a influência de Satanás. Era o trabalho
deles, dado a eles por Deus, para pregar o Evangelho ao povo, para que o povo não se desviasse de verdadeira
palavra de Deus, mas em vez disso foi os anciões do templo que tinham me desviei do Santo Evangelho de
Deus, corrompendo assim as pessoas.

A Lest destes mandamentos
Outro exemplo que dá a compreensão de que Jesus está falando de é a observância do sábado em um dia
da semana diferente daquele que Deus tem escrito no capítulo 2 do livro de Gênesis e o Quarto mandamento .

O sétimo dia
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminaram seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou
o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Gênesis
2:1-3
Como você pode ver, é muito claro que Deus descansaram no Sétimo dia, não é o primeiro dia.
Também é muito claro que Deus "abençoado" no sétimo dia. É também evidente que Deus "santificados"
sétimo dia também. Para "Bless" é tornar sagrado, para "Sanctify" é para definir lado como uma
ocasião especial, e neste caso, Deus está deixando de lado o sétimo dia para que é ser livre de pecado.
Nenhum outro dia da semana nunca foi tornado sagrados ou santificados por Deus; Só o "sétimo dia" detém
essa honra.

Quarto mandamento
Lembre-se o dia de sábado, para santificá-lo, seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, mil, nem eles
filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas
portas.
Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia:
portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:8-11
Primeiro Deus nos diz que se lembra. Lembrar significa que já foi-nos dito alguma coisa, e nós agora
estão sendo instruídos para lembrar o que disseram anteriormente. Quando eu entendi isso, eu fiz a pergunta,
"onde na Bíblia antes destes versículos Deus nos disse sobre o"dia do senhor"?
Eu tenho uma cópia eletrônica da Bíblia King James, então eu fiz uma seleção de palavra para todas as
ocasiões onde a palavra "Sabbath" aparece na Bíblia. Fiquei surpreso ao encontrar a primeira ocasião foi nos
versos acima do quarto mandamento.
Em que estão sendo dissemos para lembrar o dia de sábado, e nunca foi falado de antes este mesmo
verso, me deixaram perplexo. Como vou lembrar de algo se nunca falaram disso antes?

Lembre-se: Deus nos diz para procurar diligentemente; Portanto, eu decidi encontrar onde na
Bíblia que Deus fez um dia santo.

Lembre-se: Deus está instruindo-na lembrar o dia do sábado e não a observação do evento.
O único dia que Deus fez Santo ou santificados é falado em Gênesis 2:1-3 como que dei acima. Isso me
diz que Deus está apontando para esses capítulos e o sétimo dia como sendo o único dia santo da semana. É,
portanto, o sétimo dia, que Deus tenha dado o nome de sábado para. Assim como chamamos agora o sétimo dia
da semana sábado, primeiro foi dado o nome pelo Deus do Sabbath.

Erro de Christian
Tal como acontece com a tradição dos anciãos do templo, esta tradição de observar o primeiro dia como
o dia de sábado está em oposição direta à palavra de Deus. Aqueles que se chamam cristãos, que tem os
observando o sábado no primeiro dia da semana, fazem-lo mesmo que ele não tem base nas Escrituras. Você vai
encontrar nada nas Escrituras onde Deus ou Jesus dá comando ou instrução para qualquer outro dia da semana
sendo feita Santo ou santificados. Que os cristãos observam o primeiro dia da semana (domingo) como o
sábado, está em oposição direta à vontade e as leis de Deus como enunciado nos versos acima do sétimo dia da
criação e o quarto mandamento. Portanto, os cristãos que guardam o sábado dia primeiro não adorar a Deus,
como ele comanda, de acordo com Deus Santo Evangelho, mas eles adoram a Deus de acordo com o falso
evangelho de Satanás. Se Deus não falou isso, então é uma mentira.

Hipócritas
Hipócritas, bem profetizou Isaías de vocês, dizendo: este povo se aproxima-me com sua boca e me
honra com os lábios; Mas seu coração está longe de mim." Matthew 15:7-8
Me entende? Jesus chamou aqueles que pensam que eles adorarem a Deus, mas não faça como os
mandamentos de Deus, hipócritas. Isto aplica-se àqueles que chamam-se judeu ou cristão que estabeleceu os
costumes e tradições que estão em oposição à palavra de Deus. Se você é um cristão e observa o primeiro dia da
semana como o sábado, então, Jesus pensa em ti como um hipócrita. Guardam o domingo como o sábado? Se
você faz então você está em oposição à palavra de Deus, e como tal Jesus pensa em ti como um hipócrita. Isso é
realmente como você deseja que Jesus a pensar de você? Se arrependam de seus pecados, aprender a verdade e
procurai diligentemente para Deus.

Estes cristãos que são enganados por Satanás, dar serviço de bordo para Jesus e seus ensinamentos,
mas suas ações revelam que o seu coração está longe de ser a verdadeira adoração de Deus. Eu já encontrei
várias pessoas que quando eu mostrar-lhes a verdade como enunciado por Deus nas palavras da Bíblia, ainda
rejeitar o que mostrei, preferindo continuar em seu erro preenchido falsa adoração. Eles se recusam a ver que
para adorar a Deus de qualquer maneira que não é o que Deus ordenou, é a não adorar a Deus em tudo. Se você
adora, e não é de Deus a quem você adora, então quem está dando sua adoração para?

Mas em vão me adoram
Mas em vão eles idolatram-me, ensinando para doutrinas os mandamentos de homens. Matthew 15:9
Estes cristãos enganados podem pensar que eles adoram a Deus, mas esse culto é em vão. Se você não
adorar a Deus como ele comanda, por sua vontade, então você não adorar a Deus em tudo. Os mandamentos de
homens é sinônimo de falso evangelho de Satanás.
Pois eu digo,"que exceto sua justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus, vós em nenhum caso
entrará no Reino dos céus." Matthew 05:20

Lembre-se: significa que a palavra 'justiça' , aqueles

que deuses dez mandamentos e viver

de acordo com a moralidade de Deus e, portanto, são justos aos olhos de Deus.
O que Jesus nos ensina aqui é que você nunca entrará no Reino dos céus, se você manter ou pratica
qualquer coisa que você coloca em oposição a Deus por causa de uma tradição que não é fundada sobre as leis
de Deus, (os dez mandamentos).
Deus nos deu mandamentos, é para nós guardar os mandamentos como Deus falou-lhes, nem
adicionando ao seu significado, nem subtração de seu significado. Em suma, "Não coloque palavras na boca
de Deus."
Os versos acima de quatro, (Matthew 05:17 a 20), são muitas vezes tomadas fora de contexto, um para
o outro. É desta forma como Satanás diz que algumas das suas mentiras. Compreende totalmente o que Jesus
está nos dizendo nos quatro versos acima?

Jesus diz:

Quem quer romper, mesmo o menor dos mandamentos e ensina aos outros a fazê-lo, nunca entrará no
Reino dos céus.
As leis de Moses são as escritas pela mão de um homem, temporária e, portanto, não intenção de
perdurar para sempre. No entanto as leis ou mandamentos de Deus são aqueles escritos pelo dedo de Deus em
tábuas de pedra, indicando que eles são perdurar para sempre.

Lembre-se: Truísmo de Deus, se Deus falou, então é verdade, se Deus não falava então é uma
mentira. Que Jesus falou palavras que você pode ler na Bíblia, então você sabe que para ser verdade, mas
quando você ouvir palavras faladas e dizerem que são de Deus, que não são encontrados na Bíblia, ou não pode
ser suportado por qualquer coisa que está escrito na Bíblia, então eles são mentiras. A Bíblia é o Santo
Evangelho de Deus, todos ligeiramente manchada por mentiras de Satanás. O evangelho da palavra significa
palavras, ou palavras sagradas de Deus .

A lei de Deus ou a lei de Moses
Mesmo que a Bíblia está ligeiramente manchada, a verdade de Deus ainda pode ser encontrada através
de pesquisa e estudo diligente. Para mostrar-lhe que há uma diferença entre as leis de Deus, (os dez
mandamentos), e as leis de Moses, considere o seguinte.
Também não irá mais remover o pé de Israel fora da terra que designei para seus pais; para que eles
vão ter cuidado para fazer tudo o que lhes ordenei, de acordo com a toda a lei e os estatutos e as ordenanças
pela mão de Moses. II Crônicas 33:8
Como você pode ver, Deus separa as palavras "Toda a lei" as palavras "estatutos e ordenanças," pela
palavra "e" A palavra "e", como utilizado neste lugar, significa que os dois são separados em consideração e,
portanto, não é igual. O verso então continua a dizer-nos que as leis que constituem os estatutos e ordenanças,
eram aqueles que foram escritas pela mão de Moses. Você vê, essas leis e Mandamentos escritos pela mão do
homem, "Moses", são apenas os estatutos e ordenanças que Deus, Jesus está em causa, Considerando que as
leis de Deus são eternas, que é o que se entende quando você diz que algo é escrito em pedra.

Jesus expande-se sobre os dez mandamentos
Sobre se os dez mandamentos foram cumpridos a ponto de ser processado obsoletos ou não, Jesus nos
diz o seguinte, que, para mim, suporta que os dez mandamentos não se tornem obsoletos.

Não matarás
Ouvistes que foi dito por eles de tempos antigos, não matarás; e todo aquele que deve matar deve estar
em perigo do acórdão: Matthew 05:21
Mas eu vos digo que todo aquele que está zangado com seu irmão sem causa deve estar em perigo do
acórdão; e todo aquele que disser a seu irmão, Ra'ca deve estar em perigo do fogo do inferno. Matthew 05:22
Vamos nós dar consideração sobre o que Jesus está tentando nos ensinar nos versos acima. Aqui Jesus
está falando sobre o sexto mandamento, "Não matarás". Como você pode ver, Jesus através de seus
ensinamentos expandiu-se sobre o significado de "Não matarás", que é claro é um dos dez mandamentos. Se
Jesus nos ensina aspectos dos dez mandamentos e não só nos ensina mas expande-se sobre o significado, então
não é correto que os Santos de Deus, devemos viver nossas vidas dentro do trabalho do quadro de seus
ensinamentos, sendo os dez mandamentos?

Que tipo de raiva
No versículo acima, este ensinamento de Jesus tem me dado problemas em compreender exatamente o
que Jesus está tentando me dizer, em oração pedi para esclarecimentos, isto é o que Deus revelou a mim.
Que tipo de raiva que você deve ter para outro que causaria a Jesus para nos avisar que isso poderia
resultar em julgamento e inferno fogo e que Jesus é comparando-o com o de matar alguém?
Deus, Jesus me revelou que para sentir ódio por outro sem causa lógica, é um aspecto de que ele está
dizendo nesta lição. Se você odeia alguém que parece diferente de você, ou fala diferente de você, cujos
costumes são diferentes de você ou cuja pele é mais escura ou mais clara que a sua, em suma, de ser racista,
então está em perigo dos infernos de fogo, que é o que Jesus está nos alertando sobre. Quando alguém não é
racista, sua raiva e ódio tem nenhum fundamento a fim de dar justa causa para a raiva deles. Eles odeiam porque

eles odeiam, sem senso de razão. Portanto, Jesus compara isso à morte de alguém, porque se deixado para
apodrecer e crescer, assassinato não está muito atrás do ódio.
Isto então dá-me prova que Satanás mentiu, quando disse que os dez mandamentos foram
cumpridos até ao ponto de tornando-os obsoletos, quando Jesus foi pregado na Cruz. Se isso fosse verdade,
então por que Jesus nos ensina moral que baseia-se a seis imperativos morais listados nos dez mandamentos?
Por que Jesus nos ensina que é pecado matar, e depois expandir-se sobre o significado do que com um aviso
relativo tendo raiva sem motivo?

Adultério
A seguir é mais um exemplo de Jesus, ensinando os elementos dos dez mandamentos.
Ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, tu não deverás cometer adultério: mas eu vos digo, que
qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar hath cometeu adultério com ela já em seu coração.
Matthew 05:27-28
Este é o sétimo mandamento, "Thou shalt não cometer adultério," bem como o décimo mandamento,
"Não cobiçarás". Mais uma vez, Jesus não só ensina nos elementos dos dez mandamentos, mas ele está
expandindo o seu significado. O que ele está nos dizendo aqui, é que não é só o ato físico de cometer adultério
ou fornicação é um pecado, mas para pensar em tais atividades; para gozar com essas coisas é um pecado
também.

Lembre-se: Deus deram a vida do homem e fez o homem uma alma vivente. No presente, nós
somos uma parte de Deus; como tal ele está conosco sempre, se nós Alegrai-vos no amor de Deus, ou quando
nos envolvemos em coisas que nos colocam em oposição as leis de Deus. Se você tomar o tempo para estudar a
formulação do sétimo mandamento, você vai descobrir que todo o contato sexual que entre um homem e sua
esposa, são pecaminosos. Em suma, o sexo fora do casamento é repugnante para Deus e, portanto, é um pecado.

Divórcio
Foi dito, "todo aquele que deve guardar a sua esposa, deixá-lo dar-lhe uma escrita de divórcio:"
Matthew 05:31

Mas eu vos digo, "que todo aquele que deve guardar a sua esposa, guardando para a causa de
fornicação, faz com que ela cometa adultério: e todo aquele que casará com ela que é divorciada quem comete
adultério." Matthew 05:32
Nos versos acima que Deus-Jesus está fazendo clara, quando se casar, isso é para a vida. A única razão
que você pode divorciar de seu cônjuge é se seu cônjuge cometeu adultério ou fornicação primeiro. Se não há
nenhum fornicação e você se divorciar, e então você se casar novamente, você está cometendo adultério com
sua nova esposa, e está causando seu novo cônjuge cometer adultério por causa de seus próprios pecados.
Nestes dias de moral duvidosa, devido à influência de Satanás, você não pode considerá-lo ruim ter sexo
extraconjugal, mas se você deseja adorar a Deus como ele ordena que ele seja adorado, então você tem que
aceitar que todo o sexo fora dos laços sagrados do matrimônio são um pecado, para pensar o contrário é ser
aquele que aceita as mentiras do diabo , tornando-o um filho de Satanás e não é um filho de Deus.

Como os mandamentos de Deus
Eu vou dizer de novo, para adorar a Deus de alguma forma diferente de como ele ordena é para não
adorar a Deus, mas uma invenção do seu próprio, cujo padrão é uma adoração de Satanás.
Se você duvida a declaração acima, então deixe-me mostrar-lhe onde é Deus quem nos diz isso, não
estou com as mesmas palavras como eu usei.
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que ensinei a vocês, para fazê-las, que vos
podem viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Vós não devem acrescentar para a
palavra que eu te ordeno, nem deve que Ye diminuem alguma coisa dele, que vós podem guardar os
mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:1-2
Como você pode ver, Deus nos deu seus mandamentos, e através de Moses seus estatutos e, em seguida,
ele nos diz que estes são completa e perfeita como dada a nós por ele e que nós somos não para mudá-los de
qualquer maneira. Para mim, isso significa que estamos a dar a Deus a adoração de Deus "exatamente" como
ele ordenou, nem adicionando ou subtraindo o que ele ordenou.

Thou Shalt não dar falso testemunho
Novamente, ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, tu não deverás renegar-te a mesmo, mas
deveis executar ao senhor teus juramentos: mas eu vos digo, juro que não em todos; Nem pelo céu; para ele é o

trono de Deus. Nem pela terra; Pois é seu banquinho: nem por Jerusalém; por isso é a cidade do grande rei.
Nem tu deveis jurar pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas deixe a sua
comunicação ser, sim, sim; Ou melhor, ou melhor: para qualquer é mais do que estes vem do mal. Matthew
05:33-37
Este é o nono mandamento, "Não dirás falso testemunho contra o teu próximo." Nesses versículos
Jesus quer entender que a mentira é convidar o mal em seu coração. Deus é a verdade e como seu pai no céu,
ele quer ter a mesma moral que ele tem, mentir não é o que Deus é, por isso é um pecado.
Como você pode ver, Jesus está ensinando e expandindo o significado dos dez mandamentos, ele então
amarra tudo isto com o segundo de seus dois mandamentos:

Amarás o teu próximo
Ouvistes que foi dito, "Thou shalt Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Matthew 05:43
Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeio, e
orar por eles que desrespeitam usar você e vos perseguem. Matthew 05:44
Que sejais filhos de vosso pai que está no céu: ele faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia
chuva sobre justos e injustos. Matthew 05:45
Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Fazer nem mesmo os publicanos o mesmo?
Matthew 05:46
E se saudardes somente os vossos irmãos, que vós mais do que outros? Nem mesmo os publicanos fazêlo? Matthew 05:47
Sê tu, portanto, perfeito, mesmo como é perfeito o vosso pai que está nos céus. Matthew 05:48
O que Jesus nos ensina aqui vai como segue:
Para perdoar e amar os outros é um traço moral muito elevado. Se você só ama quem te ama, então o
que é a grandeza nele? Mas se você ama aqueles que te odeio e abusar de você e orar a Deus para ajudar os que
abusam de você, para que eles vão ver a luz da verdade, então você está lá em cima com Deus em sua perfeição
de moralidade.

Quando você peca, não Deus ainda te amam? Deus ama o mesquinhas e o vil, apenas como ele ama os
justos. Ele ama-los porque eles ainda têm o potencial de se arrepender de seus maus caminhos, e desde que eles
têm um potencial, Deus está disposto a perdoar uma vez que seu potencial é realizado. Todos os que pecaram
serão perdoados por Deus se eles apenas se arrependerem aqueles pecados e pedem a Deus para perdoá-los.
O que Jesus nos ensina aqui é que precisamos ter essa capacidade de amar até mesmo aqueles que nos
odeiam, se possuímos essa característica moral elevada, então seremos como Deus, perfeito. Você vê! Tudo o
que Jesus nos ensinou até agora tem a ver com a moralidade. Deus é um ser moral, e ele nos ensina a sua moral
na expectativa que nós vai querer imitá-lo e ser moral nos conforme definido pelo nosso criador.
Os últimos seis dos dez mandamentos tem a ver com a moralidade, que Jesus está expandindo os seis
com tudo o que lemos até agora, é uma prova para mim que, Satanás mentiu quando disse, "os dez
mandamentos eram prestados obsoletos por Jesus na Cruz." Se eles são obsoletos, então por que Jesus fez um
esforço para ensinar e expandir-se sobre o seu significado?
O que tenho andado a estudar é importante, então vamos dar uma rápida revisão do que tem sido
mostrados.
Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um título em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido." Matthew 05:18
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Matthew 05:19
Pois eu digo, que só vossa justiça pode exceder a justiça dos escribas e fariseus, vós serão em nenhum
caso entrareis no Reino dos céus. Matthew 05:20
Você conseguiu isso? Quem quer romper, mesmo o menor dos mandamentos e ensina aos outros a fazêlo também, nunca entrará no Reino dos céus. Estou convencido de que o menor deles que Jesus está se referindo
é a guarda do sábado. Vai estar se expandindo sobre isto ao longo destas páginas.
As leis de Moses são as escritas pela mão de um homem, temporária e, portanto, não intenção de
perdurar para sempre. No entanto as leis ou mandamentos de Deus são aqueles escritos pelo dedo de Deus em
tábuas de pedra, indicando que eles são perdurar para sempre.

Guardareis os meus mandamentos
O seguinte é uma coisa que eu gostaria de ver também:
Meu filho, esquecer não é a minha lei; Mas deixe teu coração guardareis os meus mandamentos; para
comprimento de dias e longa vida e paz, eles devem adicionar a ti. Provérbios 3:1
No versículo acima, Deus-Jesus está explicando-nos que temos de manter os seus mandamentos, não
apenas como a lei que deve ser mantida, mas para mantê-los em nossa coração. O que isto está me dizendo é
que devemos manter os mandamentos de Deus não como leis que devem ser mantidas, mas como você
esconderia algo para o qual você tem amor para, em seu coração. Os mandamentos de Deus incluem seis
imperativos morais, estes moral é a moral de Deus, e se você ama a Deus, você também deve amar a sua
moralidade, por isso é sua moralidade que define quem é Deus. Para realmente mostrar o seu amor para alguém
que você respeita, é querer ser como eles são, isto é como você mostrar honra a outra pessoa, quando você
manter as leis de Deus em seu coração, você está dando honra a Deus.
Deixe não a misericórdia e a verdade te desampararei: Atai-o sobre o teu pescoço; escrevê-los sobre a
mesa do vosso coração: Então tu encontrarás favor e bom entendimento à vista de Deus e o homem.
Provérbios 3:2-4
Deus escreveu os dez mandamentos em duas tábuas de pedra, neste versículo, Deus está nos dizendo
para escrever esses mandamentos mesmos sobre as tabelas de nossos corações. Fazer a moralidade de Deus sua
moralidade, e em fazê-lo fazer as leis de Deus por parte de quem você é, sua honra pessoal, sua personalidade e
seu caráter moral. Quando você definir que você é da mesma forma que Deus define quem ele é, então você é
um com Deus, você está no espírito do senhor seu Deus.

A palavra de Deus é a verdade
Confia no Senhor de todo o teu coração; e magra não vos estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não ser sábio aos teus próprios
olhos: teme ao senhor e afastar-se do mal. Provérbios 3:5-7
Quando você adora como é o seu entendimento dessas lições aprendidas por você ao longo do seu tempo
de vida, você está confiando em seu próprio entendimento. No exemplo acima, Deus está dizendo, "não faça
isso." Você deve colocar sua fé na palavra verdadeira de Deus, para que quando algo que você tem crido por

toda sua vida está em conflito com o que Deus nos diz na Bíblia, então você deve aceitar o que Deus tem falado,
e não o que você pensou que isso significa.
Se você colocar a palavra de Deus acima de tudo que você acha que sabe e aceita a sua palavra como a
verdade e permitir que suas palavras direcionar o caminho que você tomar, então você está colocando sua
confiança no senhor. Se você refutar a palavra de Deus, mesmo depois de você ter demonstrado sua verdadeira
palavra, então você está em um mau caminho e não um filho de Deus, mas de Satanás.
Apenas em sua fé a verdade da palavra de Deus, você mostra seu medo de Deus, para saber que ser
desobediente à palavra de Deus irá mantê-lo do céu, deve ajudá-lo a permanecer fiel a vontade de Deus. As
maneiras de Deus são definidos por sua moralidade, quando Deus diz para manter todos os seus caminhos, ele
está dizendo que ser moral, como ele é moral.

Precisava de mais alguma coisa
Como você pode recordar, começamos com me mostrando todas as ocasiões na Bíblia onde Deus ou
Jesus nos diz para "Love me" O versículo seguinte é o segundo lugar onde isto ocorre.
E mostrando misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos.
Deuteronômio 05:10
Mais uma vez Deus casais a alegação de "Love Me", com o ato de guardar seus mandamentos. A fim
de manifestar algo, você precisa agir em cima dele. Para manifestar o seu amor por Deus, você age sobre a
conclusão do que mostrando por guardar seus mandamentos.
Então esta é a resposta à minha pergunta anterior, há mais alguma coisa que precisava de mim, do que
apenas dizer que eu amo a Deus e aceitar Jesus como Deus na carne de um homem. A resposta é sim, há mais;
Você deve manifestar o seu amor por obedecer a Deus, e que é definido por Deus, pela manutenção de seus
mandamentos.

Deus dá instruções
Para entender o contexto completo de que Deus está nos dizendo, você precisa ler o seguinte.

Lembre-se! Atenção para a pontuação, não prestar atenção ao versículo do capítulo sistema de
numeração.
Primeiro Deus diz-nos que não devemos fazer.
Vós não deveis vós fará imagem de escultura, ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no
céu acima, que é embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra é: Deuteronômio 5:8
Então Deus define essas coisas como sendo uma exibição de seu ódio por ele, se você fazê-las.
Tu não deverás curvar-se-lhes, nem as servirás: porque eu, o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento,
que visita a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam, e se
misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Deuteronômio 5:9-10
Em seguida, Deus indica que ele mostra misericórdia sobre aqueles que não exerçam essas coisas e isso
define como uma forma de amá-lo, bem como adicionar na condição de guardar seus mandamentos, como
forma de manifestar seu amor por ele.

Lembre-se: estamos a tentar encontrar a definição bíblica de como dar amor ou para manifestar o
nosso amor por Deus, estes acima de três versos, dá-nessa definição, bem como a definição do que é para
mostrar o nosso ódio para Deus.

Conhecimento sobre ignorância
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios
08:17
Mais uma vez encontramos a frase: "Me ama". Já dei a definição para a palavra "precoce" que vai
explicar porque eu incluído entre parênteses a palavra "diligentemente".
Ao contrário do que muitas religiões hoje advogam, Deus não incentiva "fé cega", que pode ser
definido como:
Não penso nisso,

Não pergunta o que seu ministro ou sacerdote diz,
Aceite o que dizem e acreditam na fé. Esta é outra maneira de dizer, confiar no
conhecimento dos outros e não tomar o tempo para descobrir a verdade por si mesmo.
Esta é uma das ferramentas que Satanás usa para enganar aqueles em pensar que eles estão adorando a
Deus o criador, mas na verdade estão adorando o falso Deus, Satanás.
Você deveria sempre fazer perguntas, porque, porquê, por que. Deus incentiva você a ter um
conhecimento inteligente da parte dele, não apenas aceitar o que outra pessoa lhe disse como sendo verdade,
cegamente, sem questionar o é dito.
Para obter um relacionamento pessoal e íntimo com alguém, ou ir ao "amor", você precisa conhecêlos pessoalmente e intimamente. Para se conhecer alguém, você precisa fazer-lhes perguntas, a fim de obter
insights sobre sua personalidade e caráter. Se você se apaixonar por alguém, simplesmente porque são bonitas,
em seguida, ao longo do tempo, você descobre que sua personalidade não é compatível com o seu; mais
frequentemente do que não encontrará a tristeza em seu relacionamento, ao invés de alegria.
É por isso que Deus nos deu a Bíblia e sua criação, o universo, através de perguntas então procurar as
respostas na Bíblia, e nas estrelas, vamos conhecê-lo, intimamente e pessoalmente. Juntos, eles revelam quem é
Deus. O universo revela a sua inteligência e criatividade, e a Bíblia revela sua personalidade e caráter.

O que Deus deseja de nós
Aprender a conhecer-me, estudar a palavra de Deus diligentemente, encontrar Deus através do estudo
pessoal e oração para orientação de Deus e o entendimento derivado desse estudo.
Isto é suportado pelo seguinte versículo.
Meu povo é destruído por falta de conhecimento: porque tu rejeitou o conhecimento, também rejeitará a
ti, que tu não serás nenhum padre para mim: vendo thou hast esqueceu a lei do teu Deus, eu também vou
esquecer teus filhos. Oséias 5:6

Você vê, Deus está nos dizendo que quando você adora fora da fé cega e não de conhecimento serão
destruídos. Para ser destruído, significa não ser trocados, quando você não está redimido tem o fogo do inferno
pela frente e a morte eterna que é o resultado desse fogo.
Deus não quer você para ser ignorante, mas ter conhecimento de quem ele é e o que é a sua moralidade.
Adorando a Deus de conhecimento Self obtido pelo estudo e pesquisa, junto com a oração a Deus para a sua
orientação, é o tipo de adoração desejos Deus de nós. Fé cega, é chamado para por Satanás, porque nós somos
tão facilmente enganados quando nós somos ignorantes da verdade.

Conhecimento das estrelas
E Deus disse: que haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite; e que sejam por sinais e
para estações e para dias e anos: Gênesis 01:14
Você vê que Deus incentiva o estudo do universo que ele criou, bem como o estudo da Bíblia. De que
outra forma você pode perceber um sinal de Deus por olhar para o céu à noite? Se você apenas olhou para cima
e Deus estava dando-lhe um sinal, como você saberia se é um sinal ou uma ocorrência regular normal? Só
estudando o movimento dos astros, pode perceber que algo único está ocorrendo ou se é algo que acontece o
tempo todo. Quanto mais você estudar a Bíblia e o universo, que é a criação de Deus, as perguntas são
respondidas, melhor você começa a conhecer a Deus, por causa de seu conhecimento, não de sua ignorância, ou
fé cega.
Gostaria de salientar aqui, uma verdade que enquanto você lê a Bíblia, eu acho que você vai descobrir
ser verdadeira também. As palavras, Me ama, obedeça-Me, bem como as palavras ME de adoração, são todos
sinônimas para Deus, ou devem dizer intercambiáveis um para o outro. Se você ama a Deus, você expressar
esse amor pela obediência a ele, se você lhe obedecer você adorá-lo, se você adorá-lo mostrar seu amor por ele.
Se você verdadeiramente deseja adorar o único e verdadeiro Deus, criador do universo, então a obedecer seus
mandamentos, é para mostrar seu amor e obediência a ele.

O caminho para a justiça
Conduzi-me no caminho da retidão, no meio de caminhos de julgamento: que eu pode causar aqueles
que me ama para herdar a substância; e eu vou encher os seus tesouros. Provérbios 08:20-21

O caminho da retidão é ficar longe do pecado. Os dez mandamentos ensina-no que é pecado, e sabendo
o que é pecado, portanto, somos capazes de não é pecado.

Lembre-se! Para manifestar o seu amor a Deus é guardar os seus mandamentos. Deus é
informando-neste versículo que se podemos manifestar nosso amor por ele por guardar seus mandamentos,
então nós vai ser reformuladas por herança a substância.
Se você acredita que o Cristo Jesus é Deus em carne e osso de um homem, então estes dois versos são
validação dessa crença. Provérbios foi escrito muito antes do nascimento de Jesus, no entanto, quando você ler
estes dois versos, não soa como Jesus falando? Jesus é o caminho da retidão, e Jesus é sua testemunha, no dia
do juízo. Este verso está nos dizendo, que, se amamos a Deus e obedecer a Deus e Adorai a Deus, então ele tem
reformula para nós, que nós herdará a substância.

Uma introdução de Cristo
Se você continuar lendo provérbios 08:22 por 08:32, você pode notar que eu tenho, que Christ está
introduzindo-se a nós, antes de ele nascer na carne de um homem.
Há uma outra coisa que você deve tomar nota neste versículo, Deus está te dizendo "Eu conduzir no
caminho da justiça." Eu interpreto isso quer dizer, se você quer adorar a Deus, então você deve escutar o que
ele está dizendo a você e não a mais ninguém, pois só ele pode direcioná-lo para o caminho da retidão. É uma
coisa para pedir orientação, seu padre ou pastor, mas não leve o que conta é como a resposta final, verificar na
Bíblia que o que eles disseram é de fato o que Deus diz para fazer.

Lembre-se: Satanás tem influência sobre os outros, mesmo as pessoas que são líderes na religião,
apenas as palavras da Bíblia, nos dado pelo próprio Deus, pode ser confiável como sendo a vontade de Deus. É
por isso que Deus disse-na procurar-me cedo (diligentemente).

Filho de Abraão
Eles, responderam, disse-lhe: "Abraão é nosso pai". Jesus disse-lhes: "se fôsseis filhos de Abraão, que
fazeis as obras de Abraão." John 08:39

Você já tomou o tempo para entender o que Jesus está dizendo neste versículo? Para entender isso, você
precisa saber quem foi Abraão. Sim, ele foi o primeiro a receber um pacto de Deus, e dessa aliança Deus
expandiram em cima dele para Jacob e depois para Moses e todos os que vieram depois dele. Até o terceiro ou o
Nova Aliança tem como base que Deus fez com Abraão. Tudo isso é verdade e tenho dúvida que você todo sabe
disso, mas você sabe por que Deus fez um pacto com Abraão. É em saber que você vai entender que Jesus está
falando.

Abraão creu em Deus
Deus fez um pacto com Abraão, porque Abraão creu a palavra de Deus. Deus disse a Abraão que sua
esposa Sarah lhe daria um filho. Abraão tinha 100 anos e Sarah foi 90. Só na fé verdadeira Abraham acreditar
nesta promessa de Deus. Ambos estavam bem passado a idade de ter filhos, ainda que Abraão creu. É esta
crença de que as obras de Abraão.
Mas agora vos procuram matar-me, um homem que vos disse a verdade, que ouvi de Deus: isto que
Abraão não. John 08:40
É esse tipo de crença de que Jesus está apontando para. Se os anciãos do templo acreditava que a palavra
de Deus eles teria visto Jesus para Deus na carne de um homem. Que não podia ver isto, que é por isso que
Jesus disse que eles não fizeram como Abraão fez, mas onde as crianças de Satanás, não de Deus.
Fazeis as obras de seu pai. Então eles lhe disse, não ser nascemos de fornicação; Nós temos um pai,
mesmo Deus. John 08:41
Nisto, Jesus está dizendo os anciãos que Satanás é o pai deles. Os anciões Então negam isto, dizendo
que eles são os filhos de Deus.
Jesus disse-lhes: se Deus fosse seu pai, que me amais: que prosseguiu adiante e veio de Deus; também
não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. John 08:42
Se os anciãos do templo confiam na palavra de Deus saberiam a verdade falada por Jesus, mas eles não
reconhecem o que Jesus falou como sendo as palavras de Deus, porque eles não sabiam a palavra de Deus se.
Por que vós não entendem meu discurso? Mesmo porque não posso ouvir minha palavra. John 08:43

Jesus então pergunta, "por que você não entende o que digo, porque não consegue ver a verdade das
minhas palavras? Jesus então lhes dá a resposta à sua pergunta, porque você não ser de Deus não pode ouvir a
palavra de Deus quando é falado para você, porque você é apanhado nas mentiras de Satanás, pensando que eles
são a verdade.
Sabe a frase? "A história repete-se." Bem, isso é o que está acontecendo com os cristãos de hoje, como
fez com os judeus de 2.000 anos atrás. Eles são apanhados nas mentiras de Satanás, pensando que a mentira é a
verdade, então quando souberem a verdade, eles percebê-lo como uma mentira.
Vós sois de seu pai o diabo e os desejos do seu pai que fizerdes. Ele foi homicida desde o início e
habitualmente não, na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala de seu
próprio: ele é um mentiroso e o pai dele. John 08:44

Cego da verdade
E porque digo a verdade, não me credes. John 08:45
Qual de vocês convinceth-me de pecado? E se eu disser a verdade, por que vós não acredita em mim?
John 08:46
A palavra "Convinceth" é uma antiga palavra inglesa que substitui a palavra grega, "Elegcho" , que
traduzido significa: para advertir, condenar, repreender ou reprove. Os anciãos chamam Jesus um
mentiroso e um blasfemo, que é um pecado sob a lei de Deus. Eles fazem isso porque o que Jesus prega é ao
contrário do que pensam que é a verdadeira palavra de Deus. Mesmo que Jesus fala apenas a palavra de Deus,
os anciãos rejeitam suas palavras, porque estas palavras estão em oposição o que eles acreditam para ser
verdade. Isto é verdade hoje entre aqueles cristãos que tenho discutido o que Deus tem me mostrado. O sábado
de domingo, sendo o mais desagradável para os cristãos. Eles acreditam que o domingo ou primeiro dia da
semana é o dia verdadeiro do resto senhores, apesar de Gênesis capítulo 2 e capítulo 20 de Êxodo tornam muito
claro que dia Deus nos diz é seu santo dia de descanso.
Ele que é de Deus ouve as palavras de Deus: vós, pois, ouvirem-los não, porque não sois de Deus. John
08:47
Se você conhece e compreende a palavra de Deus, então quando você ouvir alguém falar aquelas
palavras que você vai reconhecer-lhes a verdade de Deus, porque estes anciãos e os cristãos de minha época,
não sei a verdade de Deus, eles não reconhecê-lo quando o ouvem. Para conhecer a palavra de Deus quando

você ouvir é ser de Deus, se você não conhece a palavra de Deus quando você ouvi-lo, então você não é de
Deus, mas enganados por mentiras de Satanás.
Eu incluí todos estes outros versos, porque eles são necessários para a compreensão de um versículo que
tem a frase, "Love Me," nele. Estes versos e aqueles que antecederam a eles, Jesus está dando instruções para
aqueles ao redor dele. Então os membros do templo, começam a fazer-lhe perguntas e tenta-lo tropeçar em que
ele está dizendo.
Jesus está falando sobre o pecado, e como acreditar nele vai mostrar-lhes verdade, e a verdade irá
libertá-los do pecado. Os anciões do templo, não compreender o seu significado, retorta com o fato de que eles
são filhos de Abraão e, portanto, nunca estive na escravidão a qualquer homem e, portanto, não precisam de ser
libertado.
Em seguida, Jesus explica que eles estão em sujeição ao pecado, é por isso que eles não podem discernir
a verdade da mentira. Mas crendo nele, Jesus, serão libertados do pecado, e a verdade será conhecida mais uma
vez para você.
Eles, ainda não compreender o que Jesus diz, dizem-lhe que eles são filhos de Deus, que eles não são
filhos da fornicação, "Miseráveis".
Jesus então respostas, "você não entende eu, ou o que estou dizendo, porque Satanás mentiras e
enganos têm você cego para a verdade, portanto, você é os filhos do diabo, não de Deus."
Para mim, este só tem uma comparação semelhante daqueles que se chamam cristãos no meu tempo de
vida, mas são tão enganado por Satanás, que quando souberem a verdade, eles não podem discernir isso, que é
dizer, que muitos que se acham cristãos ter-me dito que eles leiam a Bíblia pelo menos uma vez por semana, no
entanto, quando discutir o verdadeiro significado das Escrituras , baseado sobre o verdadeiro significado das
palavras usadas, eles não podem ver a verdade porque eles estão cegos pelas mentiras que Satanás tem ocultado
a verdade com. As palavras estão ali para eles lerem, mas ao invés de tomar o verdadeiro significado do que
essas palavras significam, que é outro aspecto de buscando diligentemente, eles aceitam a falsa interpretação
que foi dada a eles desde a infância, ou eles se agarram à sua fé cega.

Jesus dá a vida
Portanto meu pai me ama, porque dou a minha vida, que eu poderia pegar outra vez. John 10:17

Este versículo me diz que Jesus sabia que ele estava prestes a morrer, mas ele também sabia em morrer,
ele iria ser ressuscitado para a vida eterna, e nunca a morte novamente. No entanto, ele é não só estabelece sua
vida, sem motivo ou causa, ele estabelece sua vida por nós, que através dele vai saber a verdade e ser salvos do
pecado e as formas do diabo. Se você comparar os ensinamentos de Jesus, com o que prega a sua igreja, você
será capaz de ver a verdade e a mentira.
Esta compreensão é obtida através de educar-se nas palavras faladas por Jesus e levá-los no contexto
como Jesus pretendido. Mostre-me onde a Sagrada Escritura nos diz que Deus ou Jesus dá comando ou
instrução que o primeiro dia da semana é dia de descanso do Deus. Você não vai encontrá-lo na Sagrada
Escritura, porque não existe, mas Deus nos diz que ele descansou no sétimo dia, e que ele tenha transado no
sétimo dia, e que ele santificou o sétimo dia e, em seguida, ele ordenou que nos lembramos do dia do sábado
para santificá-lo. Deus não está dizendo-nos recordar o Sabbath, ele está nos dizendo para lembrar o dia, o dia
que Deus santificou, aquele e único dia em que Deus deu um nome, o sábado.

As crianças perdidas de Deus
Tendo falado com muitos, incluindo ministros ordenados, eu encontrei que há um grande número de
cristãos que pensam que Jesus foi enviado para perdoar todos nossos pecados. No entanto, não foi intenção
original de Deus em enviar Jesus Cristo à terra na carne de um homem. Isto pode ser mostrado melhor nos
versos seguintes.
E quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou-lhe um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, que
meu servo jaz em casa doente da paralisia, dolorosamente atormentada. Matthew 8:5-6
E Jesus disse-lhe, eu virei e curá-lo. Matthew 8:7
O centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno que tu shouldest vir debaixo do meu tecto:
mas fala apenas a palavra, e meu servo será curado. Matthew 8:8

Redenção estende-se aos gentios
Quando Jesus ouviu isso, ele se maravilhou e disse-lhes que se seguiram, "em verdade vos digo que, eu
não encontrei tão grande fé, não, não em Israel." Matthew 08:10

E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vamos sentar com Abraão, Isaac e Jacob, no
Reino dos céus. Matthew 08:11
Mas os filhos do Reino devem ser expulso na escuridão: haverá choro e ranger de dentes. Matthew
08:12
Um centurião era comparável no Army romano a um capitão ou Major do exército americano. No
versículo 7, Jesus aceita o pedido do centurião e compromete-se a vir a sua casa com ele. No versículo 8, esse
Romano, pagão, revela sua fé em Jesus, como sendo Deus na carne de um homem, explicando que sua casa não
é digna de Deus entrar e que na fé que Jesus é Deus em carne e osso, Jesus só precisa falar as palavras e o
centurião sabe que seu servo será curado. No versículo 10, Jesus está maravilhado pelo fato de que um nãojudeu poderia ter tanta fé, nunca ter sido educado nos ensinamentos dos livros da Bíblia.
Aqui, Jesus veio para recuperar seus filhos perdidos que tem sido desencaminhados pelas mentiras e os
enganos de Satanás,-apenas para descobrir que eles não estão ouvindo-o, no entanto um pagão dos romanos
odiados, tem fé maior do que qualquer Jesus viu-se no povo de Israel.

Instruções aos apóstolos
Os próximos versos são outro exemplo de meu entendimento que não foi intenção de Deus que toda a
humanidade ser salvo quando ele enviou a Jesus Cristo, para viver entre nós.
Estes doze Jesus enviado adiante e ordenou-lhes, dizendo: "não entrar o caminho dos gentios e em
qualquer cidade dos samaritanos entrar vós não. Mas vá um pouco para as ovelhas perdidas da casa de
Israel." Matthew 10:5-6
Você vê, Jesus não envia seus apóstolos para converter os gentios, mas abrir os olhos dele perdeu o povo
escolhido, os filhos de Jacó. Não é até perceber que Deus, por causa da rejeição de Jesus, que os filhos de Jacó
são realmente perdido com ele, que ele então instrui os apóstolos para pregar aos gentios. Isso é ainda mais
ilustrado no seguinte versículo.

Para salvar os filhos de Jacó
E, eis que, uma mulher de Canaã saiu das costas mesmas e gritou-lhe, dizendo: "tem piedade de mim, Ó
Senhor, tu filho de David; minha filha é dolorosamente vexada com um demônio." Matthew 15:22

Mas ele lhe respondeu nem uma palavra. E seus discípulos vieram e rogou-lhe, dizendo: "manda-a
embora; para ela clama atrás de nós." Matthew 15:23
Mas ele respondeu e disse, não sou enviado, mas até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Matthew
15:24
Então veio ela e o adorou, dizendo: "Senhor, ajude-me." Matthew 15:25
Mas ele respondeu e disse,"é não reunir para tomar o pão das crianças e lançá-lo aos cães." Matthew
15:26
E ela disse, "verdade, o senhor: ainda que os cães de comer as migalhas que caem da mesa dos seus
senhores." Matthew 15:27
Então Jesus respondeu e disse-lhe, "Ó mulher, grande é tua fé: seja a ti mesmo como quiserdes. E a
filha dela foi feita toda partir naquele exato momento." Matthew 15:28
Como você pode ver, Jesus veio originalmente para não dar a salvação a toda a humanidade, mas para
recuperar os perdido falecidos de Jacob. Nestes versos, suplicando a Jesus a mulher não é um judeu, e Jesus
equivale a dar-lhe ajuda como tirar comida de seus filhos e dar aos cães. Que até então Deus considerados
gentios, nada melhor do que os cães, ainda no fim, convidaram-os para a família de seus filhos é o que eu acho
profunda.

Que o amor é para obedecer
Para obedecer é para manifestar o seu amor
Se amais-me, guardareis os meus mandamentos. John 14:15
Para Deus, a frase "Me ama", é sinônimo de "Me obedecer" e "adorar-Me." Para manifestar o seu
amor a Deus é guardar os seus mandamentos. Quando você obedecer seus mandamentos, mostra seu amor por
Deus. Quando você guardar seus mandamentos você está adorando-o. A Bíblia confirma isto com o seguinte
verso.

Justos diante de Deus
E eram ambos justos perante Deus, andando em todos os mandamentos e preceitos do senhor sem
culpa. Lucas 1:6
Este versículo está me dizendo, que Zacarias e sua esposa Abia, obedecido os dez mandamentos, por
isso é que eram justos. O oposto de ser justos é estar em desobediência a Deus, por não seguir seus
mandamentos.
Os Santos de Deus manter as leis de Deus, porque a moralidade de Deus é uma parte do que somos,
escrita em nossos corações, e porque o nosso amor para que o senhor nos motiva para agradá-lo por andar em
obediência, ou como Paul disse, andando no espírito do senhor, e porque Deus diz que a manutenção de seus
mandamentos é um sinal entre nós e ele , que se manifesta a nossa demonstração de nosso amor por ele.
Que tu fôra teme o senhor, teu Deus, para manter todos os seus estatutos e seus mandamentos, que eu
comando ti, tu e teu filho e filho do teu filho, todos os dias da tua vida; e que teus dias podem ser prolongados.
Deuteronômio 6:2
E: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força. E
estas palavras, que eu te ordeno hoje, deve ser no teu coração: Deuteronômio 6:5-6
E vós deveis ligá-los para um sinal a tua mão, e eles serão como frontlets entre os teus olhos.
Deuteronômio 6:8
Você também deve tomar nota que estes versos, há uma distinção entre os mandamentos e as
ordenanças. Os mandamentos referem-se os dez mandamentos, escritos em pedra, Considerando que as
ordenanças referem-se às leis de Moses. Esta distinção deve ser lembrada. A fim de perceber que há uma
diferença em importância.

Espírito da verdade
O espírito da verdade; Quem o mundo não pode receber, porque ele vê-lo não, nem o conhece: mas vós
conhece-lo; Pois ele habita convosco e deve estar em você. John 14:17

O espírito da verdade é o mesmo que os anciões do templo e os cristãos não podem ver como discutido
anteriormente. Mas Jesus não fala somente daqueles que estão vivos, quando ele andou na terra, mas para todas
as gerações desde. Jesus está falando para todos que vivem hoje e não ouvir a palavra de Deus, mesmo quando é
revelado a eles nas Escrituras.
Jesus diz aos apóstolos que eles conhecem a verdadeira palavra de Deus, que é o espírito da verdade, e é
por isso que eles podem ver que ele é o filho de Deus. Quando você sabe a verdadeira palavra de Deus, você
saberá quando você ouvi-lo, então você é de Deus e assim, pode ver o que é manifesto de Deus, mesmo que
você pode ver, todos aqueles que o rodeiam enganados pelas mentiras de Satanás, não pode ver, porque não
sabem a verdadeira palavra de Deus.

Porque eu vivo
Não vou deixar você desvalidos: Eu irei até você. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais; Mas
vedes-me: porque eu vivo, viverdes também. John 14:18-19
eu não vou te deixar desamparados: Este Jesus está dizendo a seus discípulos pouco antes de ser traído
por Judas e então crucificado.
eu irei até você. Mas Jesus sabe que ele será sacrificado em morte, ele garantiu a seus discípulos que
morte não tem poder sobre ele e que ele vai voltar a eles.
Ainda um pouco e o mundo me verá mais; Jesus está dizendo a seus discípulos que na morte o mundo
não irão vê-lo novamente.
Mas me vedes: porque o mundo, a partir da época de Jesus, não conhecem Jesus e, portanto, não
acredito que ele é Deus em carne e osso de um homem, eles não vêem a verdadeira palavra de Deus, mas os
discípulos vão vê-lo após sua morte, porque eles vêem a verdade de Deus. Jesus vai aparecer aos seus discípulos
em carne e osso, mesmo depois de sua crucificação, mas aqueles que não conhecem a palavra de Deus não será
capazes de vê-lo na sua ressurreição.
Porque eu vivo, também viverdes. Embora Jesus vão morrer na Cruz, ele ainda vai viver, porque ele
será ressuscitado por Deus. Porque seus discípulos também acredito que isso seja verdade, eles também tem
vida após a morte e também serão ressuscitados por Deus.

Naquele dia sabereis que eu sou em meu pai e vós em mim e eu em ti. John 14:20
Que dia é uma referência para o segundo advento de Cristo e não apenas para a ressurreição de Jesus.
Todos os que crêem a promessa de Jesus que ele vai voltar e todos aqueles que não crêem, saberá a promessa
para ser verdade, quando na verdade ele volta. Não pode haver dúvidas, quando o evento ocorre de fato.
Aqueles que fazem a crença assim saberá que Jesus é Deus, e que eles ser de Jesus, será também de Deus.

Tem os meus mandamentos
Aquele que tem os meus mandamentos e guarda a eles, ele é que me ama: e aquele que ama a mim deve
ser amado de meu pai, e vai amá-lo e vai manifestar-me a ele. John 14:21
Mais uma vez, Jesus informa-nos de quem são os Santos de Deus, ele que tem os meus mandamentos e
os guarda. Deus nos deu os dez mandamentos, para que nós saberíamos que pecado é. Aqueles que guardam os
mandamentos, sei guardar do pecado e, portanto, são justos. Aqueles que são justos são amados por Deus e
como tal são amados por Jesus.
Como cristão, não considera que se isso é pregado por Jesus, então deve ser aceite se estás a ser um com
Cristo. Como quem chama-se um cristão pode fazê-lo se eles refutam as palavras faladas por Jesus, que para ser
um com Jesus para que os mandamentos de Deus e depois de viver segundo os mandamentos?
Eu sei que existem muitos que querendo dar razão para refutar as palavras acima, ditas por Jesus vai
argumentar que Jesus estava falando de seus dois mandamentos e não dos dez mandamentos. Mas como tenho
mostrado antes, primeiro mandamento de Jesus está apontando para o que tinham escrito Moses e Moses estava
ensinando que aqueles que guardam os dez mandamentos estão manifestando seu amor por Deus. Quando Jesus
refere-se aos seus dois mandamentos, ele também se refere aos dez mandamentos.
Além disso, Jesus é o Cristo, Cristo é a essência de Deus e, portanto, Cristo é Deus, o mesmo Deus que
deu os dez mandamentos de Moses, que me diz que quando Jesus diz: "Guardai meus mandamentos," é Deus
nos dizendo para guardar os seus mandamentos. Não há um só Deus, e ele manifestou-se a nós na carne do
homem, Jesus. Ser cristão, requer que você acredita que isto não és de Cristo.

Ser capaz de ver Jesus
Judas disse-lhe, não o Iscariotes, senhor, como é que tu queres manifesta a mesmo para nós e não o
mundo? John 14:22
Mesmo que o versículo acima não está sendo perguntado por Judas Iscariotes, eu vejo a questão como
sendo solicitado por alguém que mesmo nesta data tardia, ainda não vê a palavra de Deus verdadeiro que é
falada por Jesus. Nos últimos vários versículos, Jesus já respondeu essa pergunta, mas esse Judas ainda não
entende.
Jesus respondeu e disse-lhe: "se um homem me ama, guardará as minhas palavras; e meu pai o amará,
e nós vamos-lhe e faremos nossa morada com ele." John 14:23
Isto significa para mim, se você manter suas palavras, que se traduz em seguir seus mandamentos, e
aquilo que ele nos ensinou enquanto na carne de Jesus, em seguida, a palavra de Deus será gravada no teu
coração, que é onde ele vai abode com você. Isto soa verdadeiro para mim, pessoalmente.
A maior parte da minha vida eu procurei a Deus orientação, especialmente em tempos de tristeza ou
confusão emocional. Mas não foi até que eu comecei um esforço concertado para encontrar Deus, com pesquisa
diligente e o conhecia de maneira pessoal e íntima, que agora me sinto sua presença em mim o tempo todo.
Uma coisa que tenho notado em ler o livro de Matthew é que Jesus ensina elementos dos dez
mandamentos. Quanto a mim, se ele ensina aspectos de alguns dos dez mandamentos, então ele é pela intenção,
ensinando-nos todos os dez mandamentos. Portanto, mesmo que Jesus nunca se refere a eles pelo nome, "os dez
mandamentos," o fato de que ele ensina elementos dos dez mandamentos, significa que ele ainda considera os
dez mandamentos, a Fundação quanto à forma de adorar a Deus.

Para não destruir
Para mostrar isso para ser verdade e revelam a importância que coloco em cima deste, deixe-me repetir o
que Jesus Says.
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: não vim destruir, mas cumprir. Pois em verdade vos
digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um título em nenhum sábio passará da lei, até que tudo
seja cumprido." Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar

os homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o
mesmo será chamado grande no Reino dos céus. Pois eu digo, que só vossa justiça pode exceder a justiça dos
escribas e fariseus, vós serão em nenhum caso entrareis no Reino dos céus. Matthew 05:17-20
Que Jesus nos diz que as leis ou os dez mandamentos são ainda em vigor é bom o suficiente para mim.
Todos os outros que aceitaram mentiras de Satanás, estão erradas, ou na liga com Satanás. Se Jesus ensina os
mandamentos de Deus, então como pode alguém se chamam Christian, se eles não vivem suas vidas dentro das
linhas de guia de seus ensinamentos?
No caso de você não notar a frase, "ou os" profetas "," que dá a referência para o que Jesus veio para
cumprir, que é as profecias, não apenas as leis de Deus.

Guardareis os meus mandamentos
Já reparou, que outra frase é proeminente na maioria destes Me ama ocorrências, "manter meus
mandamentos," isto está me dizendo que se você ama a Deus ou a Jesus Cristo, você também deve manter seus
mandamentos. A questão se levanta, que mandamentos que estão falando. São tantos.

A lei de Deus
No meu estudo da Bíblia, descobri que haja, duas categorias de leis, mandamentos, ou como foi revelado
em Lucas 1:6 acima. Há as leis de Deus, como está escrito pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra, os dez
mandamentos.
E ele deu a Moses, quando ele tinha feito a fim de comungar com ele no Monte Sinai, duas tabelas do
testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo 31:18

A lei de Moses
Depois, há as leis ou mandamentos ou como Deus chamada-os de ordenanças, que são conhecidas como
as leis de Moses. Estas leis também são de Deus, mas eles não são escritos em pedra, assim, não significando
sua eterna observância. As leis de Moses foram escritas pela mão de Moses, não pedra e, portanto, não é eterna.
Isso é algumas das leis de Moses que Jesus cumpriu a ponto de tornando-os obsoletos, que principalmente se

refere a esses mandamentos que dão instruções sobre o sacrifício de animais, não as leis de Deus. Então quando
Deus, Jesus diz, "ama-me, guardareis os meus mandamentos," é os dez mandamentos que ele está se referindo.

Mostrando seu amor por Deus.
Você pode protestar que Jesus, por outro lado nos deu dois mandamentos da sua própria. Foi ele então
referindo-se a eles quando ele disse, "me ama, guardareis os meus mandamentos"? Esta pergunta traz nos
círculo completo ao redor para a definição de como mostrar seu amor por Deus, ou como cultuar a Deus. Como
a Bíblia tem mostrado, a definição de como mostrar seu amor por Deus é guardar os seus mandamentos. Os
mandamentos de Deus são os dez mandamentos. Portanto, quando Jesus se refere a seu primeiro mandamento
como o maior;
Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o
teu entendimento, Matthew 22:37
Jesus também está referindo-se volta para a totalidade dos dez mandamentos tão bem.

Amar a Deus com todo seu coração e alma
E agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhor, e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 04:12-13
Quando Jesus nos deu seus dois mandamentos, ele levou seu primeiro mandamento deste versículo em
Deuteronômio. Se você ler os versos que antecedem este, você irá encontrar Moses dando aviso para os filhos
de Israel e sua recusa contínua para manter os dez mandamentos de Deus e não só para não guardar os
mandamentos, mas apresentar paganisms em sua adoração, o que significa que Deus poderia não ser condenálos se eles mantinham os dez mandamentos. Isso me diz que Jesus é comparar a demonstração de seu amor de
Deus, mantendo-se os dez mandamentos.
Não há outra maneira de mostrar que é para os dez mandamentos que Jesus se refere em seu primeiro
mandamento e que vai como segue.

O Jesus Cristo era um homem de carne e osso, nascido do ventre de uma mulher, mas com o Espírito
Santo dado na concepção. Isto significa que Jesus era um homem, mas ele também era o Deus da criação, na
carne de um homem.
E, eis que, shalt de mil conceber em seu ventre e trazer um filho e deves chamar o nome de Jesus. Lucas
01:31

Jesus Cristo é Deus
Isto significa que o mesmo Deus, que deu a Moses os dez mandamentos no Monte Sinai, foi Cristo.
Quando Jesus, portanto, diz, "ama-Me, guardareis os meus mandamentos," ele não está apenas se referindo aos
seus dois mandamentos, mas para esses mesmos mandamentos que ele deu a Moses.
Pense desta maneira, Deus é eterno, de eternidade em eternidade, você acha mesmo que ele mudaria a
forma como ele ordena que ele seja adorado, quando é assim desde antes deste universo que nunca existiu? Ele
não vai mudar seus caminhos, é Satanás quem mentiram para você, e você está enganado, se você acha que
Deus parou de exigir a observância de seus dez mandamentos.
Mais uma vez temos um círculo completo. Embora a Figura 8 é pensada frequentemente como o
símbolo da eternidade, o círculo é verdadeiramente o símbolo de Deus, sem começo e sem fim, eterno.
Isto devolve-nos também que a definição de, significa "Amor a Deus com todo seu coração, alma e
mente," . Se a definição de como amar a Deus, é guardar os seus mandamentos, então isso também é a
definição de como manter o primeiro mandamento de Jesus.
Então disse que os judeus-lhe, tu não és ainda 50 anos de idade e reparaste Abraham? Jesus disse-lhes:
"em verdade, em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou." John 08:57-58
Então se Jesus era antes de Abraão, então ele era antes de Moses, por conseguinte, foi Cristo que deu os
dez mandamentos para Moses. Se for esse o caso, então por que ele jogou fora seus dez mandamentos? Não, a
definição de como amar Deus com todo seu coração alma e mente é como tenho mostrado. Você mostra o seu
amor quando você guardar os seus mandamentos, todos os dez deles.
Sabe também, que a definição de "Amarás o teu próximo" mostrar seu vizinho a maneira de Deus por
guardar os mandamentos, assim como Jesus nos ensinou isso. Ao fazê-lo, ele mostrou seu amor por nós, então

demonstramos nosso amor de nosso vizinho, mostrando nosso vizinho, o caminho para o amor de Deus. Veja,
se você acredita que Jesus estava se referindo aos seus dois mandamentos, quando ele disse "Manter meus
mandamentos", ou para os dez mandamentos, a definição de um outro, é que mais uma vez é um círculo, que
leva de volta a Deus e amor Me, guardareis os meus mandamentos."

Andar a pé
Eu acredito que estes versículos verificar minha preocupação inicial, no entanto, há que algo mais
exigido de nós, para além de simplesmente declarar Jesus nosso Salvador e dizendo que eu amo a Deus, antes
que nós podemos ganhar a salvação.

Jesus cumpre
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: não vim destruir, mas cumpri. Matthew 05:17
Jesus está nos dizendo que ele não veio para destruir a lei ou os profetas, mas cumpri -las. No entanto,
o versículo seguinte diz:
Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um título em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido." Matthew 05:18
Para responder minha pergunta acima, "por que Jesus jogaria fora os mandamentos de Deus", a resposta
é não, como se verifica neste versículo. Jesus está nos dizendo em termos inequívocos que as leis são ainda em
vigor, até que tudo seja cumprido.
O que é o "ALL", que precisa ser cumprida, pode ser apenas especulação, mas estou confiante de ainda
não foi cumprido ainda, e tem a ver com mais do que apenas a vida ou a morte de nós seres humanos. Deus
Afinal de contas, é o rei de todo o universo, portanto, a definição do que constitui a "Todos" é provavelmente
mais substancial.

Jesus repreende os falsos profetas
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Matthew 05:19
Este versículo é um dois espada afiada. Punho um aviso para aqueles que quebram mesmo o menor
destes mandamentos, (como não guardar o sábado de sábado,) e do seu exemplo instruir outros para quebrar os
mandamentos e em seguida uma recompensa para aqueles que não só guardar os mandamentos em si, mas
também ensinar os outros a guardar os mandamentos.

Pecados podem ser perdoados.
Portanto eu vos digo, "todo tipo de pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens: mas a blasfêmia
contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens." Matthew 12:31
É este pecado que Matthew 05:19 acima se refere. Quando você peca contra o Espírito Santo, você está
deliberadamente e conscientemente promover falsas doutrinas que diminuem o nome, a honra e o caráter de
Deus. Se você é um padre ou outro líder religioso, que ensina aos outros inverdades e chamá-los de verdade,
então você blasfemar contra Deus e sua palavra sagrada, que é o Espírito Santo. O Santo Evangelho é a palavra
viva de Deus, que é o que torna o Espírito Santo.
Por exemplo, Gênesis 3:4, Lúcifer disse, Adão e Eva, que eles " não quero morrer," se comer da
árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao fazê-lo, ele estava chamando Deus de mentiroso. Para Deus
disse-lhes que certamente morreriam. Por chamando Deus de mentiroso, Lúcifer cometeu um pecado contra
Deus, mas em mudar a palavra de Deus, inserindo a palavra "Não" o que Deus tinham falado, Satanás pecaram
contra o Espírito Santo.

Pecado de Adão
Disseram que a razão pela qual o homem nasce para este mundo com o pecado de Adão, é porque eles
comeram da árvore, mesmo que Deus tinham disse-lhes que não.

Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela: porque no dia em que dela
comeres certamente morrerás. Gênesis 02:17
Mas isso não é o pecado, que todos nós carregamos. O verdadeiro pecado, o pecado é imperdoável, é
que Adão e Eva acreditaram nas mentiras de Satanás, como a verdade e a verdade de Deus como mentiras.
Quando Satanás disse a eles que Deus mentiram para eles sobre a árvore do conhecimento, que se eles comeram
do eles seriam como Deus, e Deus não queria que eles para atingir esse nível, igual a ele. O verdadeiro pecado
que Adão cometeu foi parar de acreditar que a palavra de Deus era a verdade.
E a serpente disse à mulher, vós certamente não morrerá: porque Deus sabe que no dia podereis comer,
em seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses, sabendo bem e o mal. Gênesis 3:4-5
Adão e Eva acreditavam Satanás, mesmo que eles conheciam a Deus pessoalmente e intimamente. Ele
era seu pai, irmão e Deus. Deus veio e sentou-se com eles no jardim um dia por semana (o sábado) para se
comunicar com eles, ainda que gostavam dele, então o pouco que eles aceitaram mentiras contado a eles por
Satanás, ao invés de confiar no amor de Deus como a verdade. É este pecado que foi imperdoável, não o real
comer do fruto da árvore.

Pecados do pai
É este pecado que Jesus perdoou, quando ele morreu na Cruz. Já não terá os filhos pagar os pecados de
seus pais. De agora em diante, a partir do dia em que Jesus foi pregado na Cruz, seremos responsáveis apenas
por nossos próprios pecados, já não pode responder pelos pecados de nossos pais.
Os pais não devem merecer a morte para as crianças, nem as crianças ser posto a morte para os pais;
Mas todo homem deve ser condenado à morte por seus próprios pecados. Deuteronômio 24:16
Os pecados que cometemos através de nossas vidas nós mesmos podem ser perdoados somente se nós
pedimos a Deus para nos perdoar. Se você não pedir perdão, Deus não podem perdoar você. Satanás terá
acreditar que a graça de Jesus está perdoado todos os seus pecados, automaticamente, mas como tenho tentado
mostrar-lhe, apenas o pecado de Adão foi perdoado, você ainda tem a "Trabalhar" alcançar a retidão de seus
próprios pecados em seu próprio.

Somente os justos devem entrar no céu
Pois eu digo, "que exceto sua justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus, vós em nenhum caso
entrará no Reino dos céus." Matthew 05:20
Este é um aviso, sobre a sua justiça, que naturalmente faz com que eu quero saber exatamente o que é
justiça? O American Heritage Dictionary define justiça como sendo moralmente eretas e sem culpa ou
pecado .
Eu entendo o significado da culpa palavras e pecado, o que constitui a moralidade, no entanto, é ainda
incerto. O dicionário define moralidade como um sistema de idéias de conduta de certa e errada.
Com esta definição na mão, olhemos para a Bíblia para a definição de Deus de moralidade. Eu olhei para as
ocorrências da palavra moralidade na Bíblia, e ele não apareceu uma vez. Então procurei a palavra Moral; da
mesma forma, ele não apareceu, nem uma vez. Isso significa que a Bíblia não aborda moralidade, não? Deus
simplesmente não usa a palavra moralidade em si.
A explicação mais completa e concisa do assunto da moralidade pode ser encontrada no livro de Êxodo,
capítulo 20, nesses versículos que conhecemos como os dez mandamentos. Os dez mandamentos, afinal,
cumprir a definição da moralidade como uma "Sistema" de idéias de certo e errado.
Eu procurei a palavra "justiça" em concordância a Bíblia e é a palavra em inglês que substitui a palavra
hebraica "tsadaq" que é definido como, para fazer direito em um sentido moral ou forense. Isto
segue com o fato de que os últimos seis dos dez mandamentos são os mandamentos da moral. Portanto, na
Bíblia, Deus define justiça como o ato de guardar seus mandamentos, para que você pode fazer certo no
sentido moral, se você não tem uma definição do que é conduta moral? É por esta razão, é hora de dar uma
olhada diligente os dez mandamentos de Deus, que farei na lição 2 e lição 3.

