Lição 2
Os dez mandamentos
Dez mandamentos, obsoletos?
Muitas dessas pessoas que falar que se chamam cristãos, acreditam que os dez mandamentos foram
cumpridos por Jesus ao ponto de tornando-os obsoletos. Disseram-me que como cristãos eles são salvos pela
graça de Deus, simplesmente declarando Jesus seu Salvador. Essa crença é baseada na mentira de Satanás. Os
dez mandamentos são a lei de Deus e como tal, deve ser obedecidos, se você deseja ser justos. No anterior
capítulo 1, definida a justiça e também revelou como esta crença é falsa.

Aviso de Deus
E ele falará palavras contra o mais alto e deve se desgastam os Santos de mais alta e acho que para
tempos de mudança e leis: e eles devem ser repetidos em sua mão, até um tempo, tempos e uma divisão de
tempo. Daniel 07:25
Eu vou quebrar este versículo, para que você vai entender completamente o que Deus está dando aviso
de. Este versículo é dada em relação ao descrever o anti-Cristo, que é o braço e a boca de Satanás na terra.

Blasfemar a palavra sagrada de Deus
e ele falará palavras contra o mais alto. No presente, a frase "grandes palavras" na verdade significa
"palavras blasfemas", que quer dizer que o anti-Cristo vai contar mentiras e corromper a verdade de Deus.

Desgastam os Santos de Deus
e deve esgotar os Santos do Altíssimo: Os Santos de Deus são definidos por Jesus como, aqueles que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Para "Vestir" Out é mato
ou então oprimir com mentiras de Satanás para confundir ao ponto que as pessoas pensam que eles

são Santos, mas na verdade são dando culto de acordo com as mentiras do diabo, falso evangelho de Satanás, e
não de acordo com a palavra de Deus.

Mudar as leis de Deus
e acha que os tempos de mudança e leis: Este aviso é dirigido para nós para que nós compreenderemos
que Satanás, através de seu anti-Cristo, tentará mudar as leis de Deus, que são os dez mandamentos. Sugiro que
se Satanás está pretendendo mudar os dez mandamentos, não devíamos, portanto, dar o tempo e esforço para
compreender Deus dez mandamentos, então saberemos o que é sobre eles que Satanás está tentando alterar?
Pense nisso, logicamente, se Satanás é bem sucedido em mudar as leis de Deus, e nós somos ignorantes destas
mudanças, que então já não damos adoração a Deus como ele comanda mas como mentiras do diabo diga-na
dar culto. Só por tomar o tempo e esforço para nos educar nos mandamentos de Deus, nós saberemos se
entendemos a palavra de Deus, ou se vamos ter sido enganados por Satanás.

Alterar os horários de Deus
No versículo acima, Deus também nos diz que o anti-Cristo será a intenção de alterar os horários de
Deus também. Já alguma vez pensou sobre o que os tempos de Deus são, então sozinho se eles foram alterados
ou não?

Sete dias da criação
Para entender o que são os tempos de Deus, você precisa voltar para os sete dias da criação, como
explicado por Deus no livro de Gênesis. Nos primeiros seis dias Deus explica o processo que ele usou para
trazer o spark original da criação de sua primeira forma, que Deus se refere como o "Deep", através de uma
série de manipulações até a forma final do universo que nós vivemos foi provocada. Se você quer uma
discussão completa sobre isto ir nesta página da web para o capítulo intitulado, criação de Deus.
No final de cada fase de manipulações de Deus, Deus então falaram estas palavras: "e a tarde e a
manhã foram o... dia." Praticamente todo mundo que falei com acredita que isto quer dizer que Deus está
dando um número para aquele dia, e como tal interpretar isso como sendo os sete dias da criação. Isto é apenas
uma parte da verdade, e é conveniente quando discutindo essas coisas realizadas por Deus em cada dia. Este
entendimento tem causado muitos para chegar à conclusão, que se Deus criou o universo em 7 dias e nós do
homem viver em 7 dias de 24 horas cada, que Deus devem ter criado o universo em 7-24 horas por dia.

Descobri que nada é a Sagrada Escritura que dá suporte a essa extrapolação. Como eu disse, eu dou uma
discussão mais detalhada sobre isso no capítulo intitulado "A criação de Deus."

Tempo de Deus
Para alcançar a compreensão, portanto, precisamos analisar as palavras que Deus usa. "E a tarde e a
manhã foram o... dia." A primeira palavra usada é "Noite", que é definido como: Crepúsculo, pôr do sol,
Crepúsculo, anoitecer, entardecer, em resumo, isso significa: quando o sol fica abaixo do
horizonte e não pode mais ser visto.
Então Deus diz, "e pela manhã," que tem que ser levado em consideração em compreender a
explicação de Deus. A palavra "Dia" é definido como: Alvorada, Alvorada, nascer do sol, nascer do
sol, significa que em breve quando o sol nasce acima do horizonte.
Então, então o que é Deus nos dizendo? Que um dia, como observado por Deus e, portanto,
como ele pensa que estamos na terra observar um dia começa por do sol, continua durante a
noite ao nascer do sol e então as horas de luz do dia, até o sol se põe outra vez.
Como você sem dúvida sabe, que isto é não como homem mantém tempo nem agora, nem por muitos
séculos. Até as 12:00, homem, que não os judeus, considerado o novo dia como início ao nascer do sol. Então
na 12:00 com a invenção dos relógios precisos, homem começou o dia a partir do golpe da meia-noite.

Sucesso de Satanás
Como você pode ver, o homem já não mantém a tempo como Deus pretendia quando ele nos deu sua
explicação dos sete dias da criação. Foi de Moses, que primeiro foi dada esta explicação, e a partir daí, que os
judeus voltaram para cronometrar, como Deus ordenara, somente aqueles referidos na Bíblia como os gentios,
que adoram deuses pagãos e, portanto, sob a influência de Satanás, continuaram em conformidade com a falso
quando um dia começa e termina.
É desta forma, que Satanás diz que algumas das suas mentiras, ignorando o que Deus tem falado,
fazendo com que as pessoas já não têm conhecimento da palavra de Deus. Satanás não realmente nos disse para
mudar o tempo do dia, mas impedindo-nos de conhecer a palavra de Deus, ele tem feito a mesma coisa.

Numeração dos dias
No entanto, a principal razão por que Deus dá o número para cada uma das fases do processo de criação
é estabelecer a seguinte premissa muito simples.
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, és tu, nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, não teu
gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas.
Deus não enumerar cada um dos dias da criação para indicar quantos dias levou para criar o universo,
mas para estabelecer o entendimento de que Deus levaram seis dias para criar o universo e, portanto, comandos
que trabalhamos seis dias e como o descanso de Deus no sétimo dia. O propósito de enumerar os dias da criação
é estabelecer a observância do sábado, para que em nossa observar o sábado, estamos como é Deus.

O dia de sábado
Então Deus dá a explicação de por que o sétimo dia é o seu Santo sábado:
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.

Anote aqui, Deus não hallow a observância do sábado, ele santificou o dia, o sétimo dia da semana.
As palavras acima, é claro, são um trecho do quarto mandamento de Deus, no qual Deus está comandando que
descansar no sétimo dia, como Deus. Então, Deus dá uma razão adicionada por que o homem deve manter seu
sábado do sétimo dia como ele ordena.

Um sinal entre você e Deus
Além disso também dei os meus sábados, para ser um sinal entre mim e eles, que eles podem saber
que eu sou o senhor que santifica-os. Ezequiel 20:12
Neste Deus diz tudo que guardam o dia de sábado, o sétimo dia, que é um sinal entre ele e os outros. Um

sinal é algo que distingue

um grupo ou pessoa de outra. Se você não conseguir manter sábado de Deus

do sétimo dia, então não há nenhum suspiro, e Deus não vão pensar de você como seu povo, porque você tem
mostrado em sua desobediência, você não pense nele como seu Deus.

Pode você citar todos os dez mandamentos?
Eu tenho descoberto que muito poucas pessoas podem citar todos os dez mandamentos de Deus.
Portanto primeiro darei a lista dos dez mandamentos, e em seguida vamos discuti-los um de cada vez.

Primeiro mandamento
Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito, da casa da servidão. Tu não terás nenhum
outro Deus além de mim. Êxodo 20:2-3

Segundo mandamento
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-te a mesmo a
eles, nem as servirás: porque eu o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, visitando a iniqüidade dos pais nos
filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam. Êxodo 20:4-5

Terceiro mandamento
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; para o senhor não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. Êxodo 20:7

Quarto mandamento
Lembra-te do dia do 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

Quinto mandamento
Honra teu pai e tua mãe: que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo
20:12

Sexto mandamento
Não matarás. Êxodo 20:13

Sétimo Mandamento
Tu não deverás cometer adultério. Êxodo 20:14

Oitavo mandamento
Não furtarás. Êxodo 20:15

Nono mandamento
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16

Décimo mandamento
Não cobiçarás a casa do teu próximo; Não cobiçarás a mulher do teu próximo; ou seu servo, ou sua
empregada, ou seu boi, ou rabo ou qualquer coisa que é do teu próximo. Êxodo 20:17

Entendendo os dez mandamentos
Darei a explicação de todos, mas o quarto mandamento no resto desta lição. O quarto mandamento é tão
amplo no seu significado e explicação precisa um capítulo completo tudo para si.

Primeiro mandamento
Não há outros deuses têm
Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito, da casa da servidão. Tu não terás nenhum
outro Deus além de mim. Êxodo 20:2-3
Aqui Deus exerce a sua soberania sobre toda a criação, bem como a denúncia dos falsos deuses. Para
entender o que Deus o significado pretendido deste mandamento é, deixe-me dar um exemplo.

Existem outras religiões que têm os Santos, para quase todos os aspectos da sua vida. Esta religião tem
um Santo para esperança, um Santo para amor e Romance, etc. É incentivado, por essas religiões, que reza para
um ou outro destes santos, com a compreensão que eles então atuará na sua comportar ou irão interceder a Deus
por você. Este curso é uma blasfêmia, pois vai contra este o primeiro mandamento em que Deus ordena que
você rezar somente a ele e nenhum outro.

Uma visão histórica
Além disso, por que falar com o Secretário, quando o chefe está prontamente disponível para você?
Sempre pedi a pergunta, "de que maneira são os Santos desta falsa religião viva para ouvir nossas orações?"
Eles não eram apenas homens e mulheres, que viveu como nós vivemos e que morreu, como faz-tudo o que é
mortal? O que depois sobre elas lhes dá, em sua morte, a capacidade de ouvir as nossas orações? Esta falsa
religião terá que rezar para os Santos, porque Satanás não querem orar a Deus. Desta forma, Satanás tem sido
bem sucedido em enganar aqueles que dão a oração para os mortos.

Como Jesus nos diz.
Não vou deixar você desvalidos: Eu irei até você. John 14:18
O que Jesus está dizendo é que quando você precisa de conforto devido à perda de um ente querido, não
fale com seu ente querido morto, ele está morto e não pode te ouvir, mas se você virar a Jesus e fazer oração a
Deus-Jesus, ele virá até você e confortá-lo. Para falar com seus entes queridos falecidos é uma forma de oração
e como tal, puxa-lo longe de Deus e coloca-o em violação, "não colocar nenhum outro Deus diante de mim."
Também é bom lembrar, que há um só Deus, e mas para ele outros não existem. Todos os outros deuses,
que foram ao longo da história do homem, onde não vivem, seres conscientes. Eles eram de pedras e argamassa,
ou de ouro ou de prata, nada mais do que objetos inanimados, criado pela mão do homem, (imagens de
escultura). Uma coisa que você também deve estar ciente de, cada um deles foram inventados por, estabelecido
por e promovido por Satanás. Ele fez isso como uma forma de enganar os homens da verdadeira adoração do
verdadeiro Deus.
Tendo falhado nestas religiões pagãs, ele estabeleceu uma outra religião, o que parece, parece e tem a
sensação de adoração a Deus, mas é uma religião falsa, e, portanto, aqueles que pertencem a esta outra religião,
acho que eles estão adorando a Deus, mas na verdade estão adorando Satanás. Esta religião falsa é o anti-Cristo,
como mencionado nos livros de Daniel e Apocalipse.

A meretriz e as filhas da meretriz
No livro do Apocalipse, Deus retrata o ant-Cristo como uma meretriz como revelado no seguinte
versículo.
E na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações
da terra. Apocalipse 18:5
Deus dá o simbolismo de mostrar o anti-Cristo como a mãe das meretrizes, para um propósito. Deus faz
isto para mostrar que não é só o anti-Cristo que é uma prostituta, mas que por se referir a ele como mãe das
meretrizes, Deus está nos mostrando que existe a falsa religião de Satanás, mais do que apenas uma única igreja
ou religião.

Filhas da meretriz
Para mostrar a importância deste, no livro de Daniel, o que está escrito 600 anos antes do livro do
Apocalipse, revela o anti-Cristo como uma única religião, mas ao longo dos séculos, que evolui em várias
religiões, todas as derivadas do original, portanto, as palavras, "mãe das meretrizes", como revelado no livro
do Apocalipse. É lógico que depois tem de ser filhas da meretriz, e que eles sendo filhas, são derivados do
original de alguma forma. Sabendo que tudo isto é e o significado destes simbolismos irá ajudá-lo a entender a
importância de manter os dez mandamentos. Como você continuar a ler essas lições, a verdade ficará evidente.

Segundo mandamento
Não há imagens de escultura
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-te a mesmo a eles, nem as servirás: porque eu o Senhor teu Deus sou um Deus
ciumento, visitando a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam.
Êxodo 20:4-5

O que é uma imagem de escultura?
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura. Como você pode ver, não pode haver nenhuma imagens
de escultura. A pergunta deve ser feita então, "o que é uma imagem de escultura?" Se você tem uma estátua,

pintura, ou outro homem fez representação, que em seguida rezar para, ou manter-se como um símbolo sagrado,
então você está violando este mandamento.

A imagem de Jesus
Você deve observar que Deus incluem qualquer imagem de qualquer coisa que está nos céus, na terra
e no mar. Isto levanta a questão sobre a imagem que é comumente vista como a imagem de Jesus, que muitos
cristãos usam, e que muitas pessoas rezam para. Jesus era um homem da terra, ele sendo Deus também é dos
céus, portanto ter ou rezar para uma imagem de um homem, que admitiu que a imagem de Jesus, você coloca
em violação deste mandamento.

É a imagem verdadeira de Jesus?
Meu problema com esta imagem de Jesus é que é uma fraude. Jesus era um judeu do primeiro século
D.C., ele não teria olhos azuis e não olharia caucasiana em tudo. Considere isto, se Deus quisesse que
soubéssemos o que Jesus parecia que ele queria ele posar para qualquer número de artesãos que viveu durante a
sua vida na terra. Isso não foi feito porque Deus se opõe às imagens de escultura, nem do seu único filho.

Considere isto; Eu interpreto isso no sentido de que se Deus estão em seu coração, se você
realmente o ama, então não há nenhuma necessidade de estaturas ou pinturas ou outras imagens representando a
Deus.
E o Senhor teu Deus vai circuncidar teu coração e o coração de tua descendência, a amar o Senhor teu
Deus de todo teu coração e com toda a tua alma, que tu possas viver. Deuteronômio Áspides
Algum de vocês notou a semelhança entre as palavras deste versículo do antigo testamento e o primeiro
mandamento de Jesus? Em Deuteronômio, os mandamentos, sendo referidos, são os dez mandamentos, para que
quando Jesus fala de amar Deus com todo seu coração, alma e mente, ele está se referindo aos dez
mandamentos, como evidenciado por sua referência a este versículo em Deuteronômio.

Jesus diz-nos como orar a Deus
Mas tu, quando orares, entra no teu armário, e quando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto; e
teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Matthew 6:6
Se você entrar em um armário e fecha a porta, é escuro, assim, você é incapaz de ver qualquer estátua
ou pintura ou outra imagem de escultura. O que Jesus está nos dizendo é que Deus está em todos nós, e se

realmente buscamos conhecer a Deus, precisamos apenas olhar para o nossa coração quando oramos e vamos
encontrá-lo.

As visões de estátuas chorando
Há um outro aspecto da idolatria, eu queria falar sobre isso. Porque Deus se opõe aos ídolos, Satanás é
tudo para eles, portanto, o que podemos dizer sobre essas visões da mãe Mary ou da imagem que tem vindo a
ser aceite como a imagem de Jesus. E quanto a estátua que chora, como relatado no noticiário vários anos para
trás, estes sinais de Deus ou é sinais de Satanás em sua tentativa de confundir e iludir-da verdadeira adoração de
Deus, o criador?
Eu vejo assim, se é uma imagem conforme descrito no segundo mandamento, em seguida, o sinal tem
que ser de Satanás. Se você duvida disso, você deve estar ciente de que o livro de Apocalipse nos dá uma
descrição do que os sinais de Deus será, portanto qualquer sinal de que estas não deve ser considerados com
extrema cautela. Além do mais, se Deus ordenou que nós temos sem imagens de escultura, e é uma imagem que
parece estar a chorar, não lhe parece improvável para Deus para nos dar um sinal, usando uma imagem de
escultura?

Você ama ou você odeia Deus?
Sinto-me obrigado a realçar mais uma vez, que o oposto de amar a Deus, é a odiar a Deus. Não existe
meio termo. Você o ama, por obedecê-lo e guardar seus mandamentos, ou você o odeia por desobedecer-lhe e
não seguir seus mandamentos.
Muitos na época da história que eu vivo agora, dizem que não há nenhum preto e branco, que tudo tem
tons de cinza. Deus refutam essa idéia neste versículo, ele só reconhece, preto e branco, certo e errado, bem e o
mal, ama-Me ou odiar-me. Não existe meio termo. Isto é dado apoio adicional nos versos seguintes.
Mas aquele que peca contra mim wrongeth sua própria alma: todos eles que me odeiam amam a morte.
Provérbios 08:36
Isso não é comigo é contra mim; e aquele que ajunta comigo não espalham no exterior. Matthew 12:30
E se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6

Há a exigência de novo sobre como manter os mandamentos de Deus, emparelhados com o ato de amálo. Nesses versículos, Deus também está mostrando as consequências de não obedecer-lhe por não seguir seus
mandamentos.

Viver ou morrer
A morte que é falada nos versículos acima, como foi o caso de Adão e Eva, não é a morte do corpo
mortal; é a morte eterna que vem de ser lançada no Fogo Hells .
Existem duas mortes que temos de estar cientes de como os seres humanos. A morte do corpo é apenas
uma morte temporária, que o que Jesus chamou "dormindo". No entanto, aqueles que são ressuscitados no dia
do juízo, (a segunda ressurreição) irão enfrentar a perspectiva de outra morte permanente. Tudo o que você são
e têm já pensou, desejei, tudo serão destruídas suas experiências de vida, tudo o que faz de você, você, único em
toda a criação, se fores julgado injusto. O que é sua essência, seu corpo e alma, será lançada ao fogo dos
infernos e deixar de existir, e será como se você nunca tivesse existido. Isso é o que significou quando você é
lançado fogo de Hells. Não é uma eternidade de contorcendo de dor e sofrimento, como Satanás nos quer
fazer crer, para sua alma não é eterna. Uma alma eterna é um dos dons que Deus vos dá para adorando-o como
ele comandos, por nem aumentando nem diminuindo nada com o que ele ordenou.

O Supremo castigo
Para Deus, a perspectiva da morte eterna é o maior dos castigos. Coloque-se em posição de deuses. Deus
é eterno, de eternidade em eternidade, para ele, a morte seria o fim, a perspectiva de que seria terrível para além
das palavras. Então quando ele nos diz, que a morte, morte eterna, é tudo o que você pode olhar para a frente
para se você não obedecer e adorá-lo, então que Deus está preocupado, que é o castigo mais horrível que ele
possivelmente poderia hidromel para fora.
Ele está relutante em hidromel para qualquer um que ele criou. Isto é evidente no quanto insulto ele
permitiu que Satanás se safar, mas o fim de Satanás já tiver sido determinado, Considerando que seu fim é até
você. Não é tarde demais, desde que você está vivendo e respirando, para mudar seus caminhos, amar e
obedecer a Deus como ele ordena.

Terceiro mandamento
Nome do senhor em vão
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; para o senhor não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão. Êxodo 20:7
Não é só que o nome de Deus é Jeová ou Jesus; o nome de Deus é o que define quem é Deus, sua
personalidade, sua honra e seu caráter Moral. Isso pode ser entendido melhor dos seguintes versos. Moses está
pedindo a Deus que se Deus não ficasse com seu povo de alguma forma viável, como ninguém no mundo vai
saber que eles são o povo de Deus.

A glória de Deus
Para onde será conhecido aqui que eu e teu povo ter encontrado graça em teus olhos? Então serão nós
separados, eu e o teu povo, de todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Êxodo 33:16
Basta colocar Moses está pedindo a Deus, que se Deus não abode com seu povo, então, como todo o
resto da terra saberá que eles são na verdade o povo de Deus.
E o senhor disse a Moses, "Eu vou fazer esta coisa também que vós haveis falado: porque achaste graça
em minha vista, e eu conheço-te pelo nome." E (Moses) disse, "Rogo-vos, Mostrai me tua glória." 33:17 de
Êxodo-18
Primeiro Deus diz Moses que ele fará como Moses pede dele, e então Moses faz seu pedido mais
específico, pedindo que Deus mostra sua glória de Moses. Os versos a seguir então dê a descrição do que Deus
faz como uma forma de mostrar a sua glória para Moses.
E ele disse, "Eu 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. E ele (Deus) disse, "tu não poderás ver a minha cara: para lá serão ninguém me ver e
sobreviveu. E o senhor disse: "Eis que, há um lugar por mim, e tu deverás ficar em cima de uma pedra: e hão
de acontecer, enquanto minha glória compreendem por, que te colocará em um clift da rocha e vontade cubrate com minha mão enquanto eu passar: vai tirar minha mão e tu deverás ver minhas partes traseiras : pelo meu
rosto não deve ser visto. 33:19 de Êxodo-23

E o senhor disse a Moses, "cortar-te duas tábuas de pedra como a primeira: e eu vou escrever sobre
estas tabelas as palavras que estavam nas tabelas de primeira, que tu brakest. Êxodo 34:1

O que define
Quando Moses pediram para ver a glória de Deus, Deus disse a Moses ele proclamaria o nome dele, e os
dez mandamentos foram a próxima coisa que Deus deu para Moses após mostrando Moses suas partes traseiras.
Modo a levar o nome do senhor em vão, é para ignorar ou dar pouca atenção para, ou em conflito direto com os
dez mandamentos de Deus. Selo de Deus é o nome dele, portanto, ter a marca ou selo de Deus é estar em
obediência os dez mandamentos.
Quando você usar o nome do senhor, "Jesus, Jesus Cristo, Jeová, etc" em qualquer tipo de forma
depreciativa, você usar o nome do senhor em vão também. Mas você também usar o nome do senhor em vão
quando você jura que não tem intenção de cumprir, ou em um momento posterior optar por não cumprir. Se
você pensar sobre isso, não usar o nome do senhor, de forma depreciativa, um pecado contra pelo menos um
dos últimos seis dos dez mandamentos e não apenas o terceiro mandamento? A jurar um juramento, sem a
intenção de cumprir o juramento, é dar falso testemunho, que é o nono mandamento. Tudo isso me diz que,
juntamente com outras evidências na Bíblia, que o verdadeiro nome de Deus não é um nome, como nós do
homem são chamados, mas o que dá a definição de quem é Deus e o que ele defende, que é o que fazem os dez
mandamentos.

Lembre-se: há apenas um Deus, então não há nenhuma necessidade para um nome como Tom,
Dick ou Harry. Há apenas um Deus, Considerando que há muitos de homem, é por isso que precisamos de um
nome de modo a diferenciar um de nós de outro.

Fazer não renegar a mesmo
Novamente, ouvistes que foi dito por eles de tempos antigos, não matarás renegar-te a mesmo, mas
deveis executar ao senhor teus juramentos. Matthew 05:33
Para renegar um é auto, significa a jurar ou prometer algo que não tem intenção de
cumprir. Quando você fazer este juramento, então incorporar é uma referência a Deus, tais como, "Deus, Me
ajude, ou então ajuda-me Jesus," você usar o nome de Deus ou seu filho ou qualquer referência a eles, de
forma que os faz festa para sua traição.

Para executar o senhor teus juramentos, significa para fazer qualquer juramentos feitos para
ninguém, incluindo Deus a sério. Fazer um juramento a Deus é dar-lhe respeito e compromisso. O
juramento não pode ser feito de ânimo leve. Uma vez feito, você deve viver até sua intenção e conclusão. Para
fazer o contrário é mostrar desrespeito a Deus e, portanto, em seus olhos, a odiá-lo. O mesmo é verdadeiro de
fazer juramentos para outros homens também.

Que afectem a honra de Deus
No entanto há mais do que isso. Quando você faz uma promessa ou um juramento, independentemente
de saber se você incorporar Deus em juramento, você ainda faz. Deus é o criador, portanto, ele é seu pai, como
tal o que você faz é um reflexo dele, que quando tempestiva, ou mentir ou fazer uma promessa que você não
gosta, então isto está mostrando o seu desrespeito por Deus, bem como para aqueles a quem as promessas são
feitas. Pense nisso como este, você tem um filho, e seu filho continua a problemas na escola e com a lei. É em
cima de você para tirá-lo ou discutir seu mau comportamento com professores e princípio. Em uma situação
como esta, não estaria envergonhado e diminuída? Isto é como Deus se sente quando se leva o nome do senhor
em vão.
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 deve jurar pela tua
cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas deixe a sua comunicação ser, sim, sim;
Nay, Nay: para qualquer é mais do que estes vem do mal. Matthew 05:34-37
Para mim isso significa, não faça uso de palavrões, calúnias ou palavras de baixo calão. Fazê-lo, permite
que o mal entrar no seu coração, onde mentiras maus o senhor não podem. Se você deixar o mal para obter uma
posição no seu coração, então você desbastar uma parte da Fundação da glória de Deus. Pois Deus está em seu
coração desde o dia em que é concebidas. Seu amor por você é substantiva e real, mas se você permitir que o
mal em e, em seguida, você véu o amor de Deus e você vai encontrá-lo mais difícil e mais difícil de saber e
sentir. Deus nunca vão deixar ou abandonar-te; é você quem deixar ou abandonar a Deus. Viver sem amor de
Deus, é não viver de todo. Você estará em um mundo de escuridão e confusão, sem significado, propósito e
direção. O amor de Deus dá essas coisas para você e muito mais.

Satanás muda a lei
Sei disso, o terceiro mandamento é uma das leis que reescreveu a Igreja de Roma. Isso mudou
completamente a formulação dada por Deus para dizer que o primeiro dia da semana era o dia sagrado de

Lordes. Isto é uma blasfêmia, por si só, mas é também uma tentativa de Satanás para mudar as leis de Deus. Isto
é fundamentado no seguinte trecho do jornal católico localizado no site da Igreja de Roma.

Enciclopédia Católica
Volume 4 página 153
A igreja, depois de mudar o dia de descanso do sábado judeu do sétimo dia da semana
para o primeiro dia, fez o terceiro mandamento referem-se ao domingo como o dia para ser
mantido sagrado como o dia do senhor.
A Igreja de Roma regrava os dez mandamentos de Deus, não pela autoridade de Deus, mas por sua
própria autoridade, isso é blasfêmia. Isso é Satanás no trabalho em suas mentiras e enganos. e o mundo inteiro
adorou-no.
O anti-Cristo pretende mudar as leis e os tempos de Deus. A Igreja de Roma reescreveu o terceiro
mandamento de, "não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; para o senhor não terá por inocente o
que tomar o seu nome em vão," para "o primeiro dia da semana é o dia de sábado".

Quinto mandamento
Honra teu pai e tua mãe
Honra teu pai e tua mãe: que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo
20:12
Na versão King James da Bíblia que eu uso, diz que esta é a Fundação para a vida familiar. Isto é
verdadeiro o suficiente, mas sinto que é uma explicação simplista demais.
Este mandamento também coloca uma responsabilidade, sobre o pai e a mãe, para criar os seus filhos
nas leis dos mandamentos de Deus, bem como as leis da nação em que eles morada. Para os pais fugir a essa
responsabilidade é o mesmo que mesmos romper este mandamento. Para saber como pode uma criança honrar
um pai, quando o pai não honra a sua própria responsabilidade. Se os pais não conseguem dar glória e
obediência a Deus, então como pode esperar seus filhos?
Como uma criança cresce, eles aprendem muito do que o tipo de pessoa que se tornarão de seus pais, seu
senso de moralidade, aka, o que é certo e errado, etc. Se dos pais tem uma injustiça, então as chances são, assim

também será a criança. Se o pai mantém e práticas na fé de Cristo a Jesus, então tão geralmente serão a criança.
Mas se o pai dá lábio serviço à fé, mas é desobediente em que a fé, a criança vai pegar isso e a menos que eles
desenvolvem uma fundação da fé por conta própria, vai se tornar rebelde próprios.
Tal é a responsabilidade do pai, pois Deus ordena que nós vivemos dentro de seus mandamentos e cada
geração atrás de nós, também. Se nós, como pais são faltas na educação dos nossos filhos, então podemos
mostrar nosso desrespeito por Deus e, portanto, deixar de mostrar a honra a ele. É uma coisa para fazer o seu
melhor e falhar, outra para fugir da sua responsabilidade por completo.

Filhos obedeçam seus pais
Filhos, obedeçam seus pais no Senhor: isto é certo. Efésios 6:1
Crianças, seus pais têm autoridade sobre você. Mesmo que você sente que seus pais estão errados, ou
não te entendem, você deve obedecer-lhes, para que Deus lhes deu autoridade para decidir o que é certo e o que
é errado para você, enquanto você é uma criança.
Honra teu pai e a mãe (que é o primeiro mandamento com promessa). Efésios 6:2
Obedecendo a seus pais, mostrar honra a eles. Quando você mostra homenagem àqueles que deram a
vida para você na terra, então você está dizendo a Deus que você vai dar honra a ele quando ele te dá a vida
eterna no céu.
Que pode ser bem com ti e tu possas viver muito tempo sobre a terra. Efésios 6:3
Quando uma criança obedece a seus pais, e vidas dentro dos parâmetros das regras estabelecidas por
eles, então, essa criança vai ser mais feliz e melhor centrado para lidar com as dificuldades que a vida vai
retribuir a eles quando se tornam adultos. Assim, eles vão viver uma vida mais feliz e mais saudável.
Quando uma criança é dado sem regras ou orientações a seguir, e os pais permitem que a criança tomar
decisões de seu próprio, em seguida, mais frequentemente do que não, a criança irá escolher mal. O único
problema é que sem orientações parentais para comparar com, a criança não saberá que eles escolheram mal, e
isso vai aumentar a vida. Este por sua vez causará frustração, raiva e infelicidade para a criança. Isto pode ser
evitado pelo pai simplesmente cumprindo a sua obrigação de Deus e a criança.
Quando Deus nos diz que podemos viver muito tempo na terra, ele não está se referindo a viver uma
vida longa mortal, mas que aqueles que são os Santos de Deus também vão viver muito tempo sobre a terra
depois que Satanás foi conquistado e a vida eterna dada para os Santos de Deus.

Pais, não abusem da disciplina
E, vós, pais não irriteis seus filhos para ira: mas nutrí-las na correção e na admoestação do senhor.
Efésios 6:4
Este versículo é o fundamento para a autoridade do pai de disciplinar seus filhos, com o verso 4 acima
sendo mantidos nas mentes dos pais. Mas também é um aviso para os pais. Não abuse da sua autoridade sobre
seus filhos. A disciplina é uma coisa para vencê-los, ou caso contrário maltratá-los, não é tolerada por Deus.
Você está a alimentá-los com amor e ensiná-los fora de seu amor por seus filhos. Disciplina deve ser temperada
pela infração feita pela criança. Deus é nosso pai no céu. Se Deus nos trata com amor e compreensão, mesmo
quando pecamos, então também devem os pais tratam seus filhos com amor e compreensão quando eles
desobedecem?
Quando um disciplinas pai sua criança sem uma razão, onde não há infração tenha ocorrido, ou a
disciplina é maior do que a infração garante, em seguida, a criança irá se ressentidos com o pai e solto respeito
por eles. Para homenagear alguém, você precisa ser capaz de respeitar a ele ou ela primeiro. Deus quer que os
pais soubessem, que a disciplina tem de ser temperada pelo amor. Para quando você ama alguém, você é
incapaz de fazer mal a ele ou ela, ou sendo injusto.

Um lugar de disciplina
Sempre acreditei que Deus tem um senso de humor, e em sua criação do homem, ele forneceu o atributo
perfeito em que a disciplina de nossos filhos. É conhecido como as nádegas. Quando um pai bate sua mão
aberta na nádega, o filho e o pai se sente a dor. Quando um pai é forçado a disciplinar uma criança, é como
muito o pai é curto idas em ensinar a criança, como é a obstinação da criança. Portanto, ambos devem ser
submetidos à dor.
Uma criança nunca deve ser atingida com uma vara ou haste ou qualquer outra forma de arma, deve ser
usada apenas a abrir mão do pai, e só nas nádegas, para dor será feltro mas nenhum dano permanente ou lesão
ocorrerá. Se um pai bate tão forte para causar prejuízo real para a criança então eles também vão ter ferido sua
própria mão.

Aqueles que podem suportar
Se suportais a correção, Deus trata com você como com filhos; para que o filho é ele quem o pai não
corrija? Hebreus 12:7

Se você suportar sendo disciplinado por seus pais, então, Deus vão lidar com você como seu pai
também. Que tipo de criança será o resultado que nunca tenha sido disciplinado por seus pais? Isto é dizer, que
todas as crianças em algum momento ou outro, precisa ser disciplinado. Ou seja, a natureza de crescer e a
tentativa de exercer autoridade própria mais um do auto.

Liberalismo, mão de Satanás
Este versículo é outro exemplo porque eu acredito que os liberais sociais de tempo estão em erro
extremo e sob a influência ou controle imediato de Satanás em relação ao criar uma criança. Liberalismo insiste
que não é certo disciplinar uma criança. O liberalismo acredita que também publicamente espancar uma criança
irá de alguma forma ferir a auto-estima da criança, ou criar uma doença mental da humilhação que cria tal
disciplina. Digo, todos nós precisamos de um pouco de humildade de vez em quando, independentemente da
nossa idade. Este versículo, diz-me que uma palmada, em público ou em privado, é tolerada por Deus.
Como é o caso, aqueles que promovem que nenhuma criança é ser disciplinado é em oposição direta aos
mandamentos de Deus e, portanto, não de Deus, mas de Satanás. Você quer obedece a Deus ou desobedecer,
você quer mostrar seu amor por Deus ou você mostrar o seu ódio de Deus, que não há nenhuma estrada média.
Ele tem até chegou ao ponto que alguns dos governos do mundo, aprovaram leis para punir os pais e até
mesmo remover as crianças da sua custódia, se eles, tanto quanto dar a essa criança uma palmada. Estes tipos de
leis são contra a vontade de Deus. Esses liberais sociais que promovem este tipo de lei são eles próprios em
oposição a Deus e, portanto, os promotores dos falsos evangelhos de Satanás.

Aqueles sem castigo
Mas se forem sem castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos? Hebreus
12:8
Se uma criança não é disciplinada então que tipo de pessoa ele/ela crescerá para ser, Deus usa a palavra
"Malditos" para mostrar como ele considera como uma criança e seus pais. Se o amor do pai, seus filhos tão
pouco que eles não iria disciplinar onde a disciplina é chamado para, então por que Deus desejaria convidar,
filho ou pai para o céu?
Quando uma criança, não é decidir o que é certo e o errado por conta própria, eles serão mais
frequentemente escolheu errado. Quando o pai fugindo de suas responsabilidades, ele deixa a porta aberta para
Satanás entrar. Isso vai levar as crianças para uma vida infeliz de frustração, quando não conseguem sua
maneira quando crescerem no mundo real.

Dever dos pais
O quinto mandamento faz a correta educação das crianças, o dever e a responsabilidade dos pais. Para
disciplinar uma criança é um mandamento de Deus que o pai deveria preparar a criança para os ensaios e
atribulações da vida, bem como a obediência a Deus. Falha em isso é um pecado dos pais contra Deus, assim
como a criança desobediente comete pecados, quando ele faz escolhas erradas na vida.
Se o pai tem tão pouca preocupação para os seus filhos, então eles estão tratando essa criança como um
trataria um bastardo. Se os pais tratam a criança como um bastardo, então Deus vão tratar-lhes o mesmo. Para
nunca ter sido disciplinado, quando foi chamado para, é não saber o amor do pai. Se você nunca sabe os pais
amam, então como vais reconhecer que deuses amam quando ele dá?

Agindo para cima
Considere isto, quando uma criança está constantemente a ser mau, e fazendo coisas para irritar
seus pais, os pais muitas vezes suspiram e dizem, "a criança só quer atenção." Muito bem! Sim! Se você
como um pai não tem tempo para dar atenção ao seu filho, então você está dizendo que a criança que você não
ama-los. Para a criança, até mesmo a atenção dada em uma palmada, é melhor que nenhuma atenção em tudo.
Da próxima vez que seu filho age, não espancar ele ou ela, simplesmente pegá-los em seus braços e dê-lhes
abraços e beijos e diga que você os ama. Da próxima vez, não espere a criança a agir. Um abraço um dia
mantém a tristeza, para não mencionar a Satanás. Um pai, que não consegue disciplinar seus filhos, é tão ruim,
como um pai que abusa de sua filha em nome da disciplina.

Preparado para Deus
Além disso tivemos pais da nossa carne que corrigida-nos, e demos-lhes reverência: podemos não
preferia estar em sujeição ao pai dos espíritos e ao vivo? Hebreus 12:9
Depois de ter sido disciplinado por nossos pais, não é ainda o amasse? Em obedecer a Deus e aceitando
suas disciplinas, deve ainda não amam ele, ele que nos oferece a vida eterna? Pensa em tudo que você tem de
ler estas palavras que Deus tem me dado para colocar nesta página da web. Eu digo a verdade de Deus, e tenho
dúvida de que muito do que eu escrevi que você acha ofensivo. Isto é como Deus é disciplinando você. Através
de mim Deus está te dando instrução, mesmo quando a instrução é ao contrário do que sempre acreditado. A
razão para a instrução é porque está em erro no que se refere a como dar adoração a Deus. Nestas palavras que
você tem de ler, Deus está castigando você, para que você verá o erro e corrigir o seu comportamento. Isto ele
por amor a você, pois se você continuar no erro, você nunca vai ser dado entrada no céu.

Para eles em verdade por alguns dias nos castigado após seu próprio prazer; Mas ele para nosso lucro,
que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10
Nossos pais disciplinar-nos, para que nós obedeceremos a seus ditames. Nossos pais estão estendendo
sua autoridade sobre nós, por suas próprias razões e normas. Deus nos disciplina para que nós pode saber sua
verdade e sua moralidade, que é a sua justiça, e lá por entrar no céu e adornar-se assim, em sua glória.
Abraçando os seis imperativos morais de Deus, então nós também faremos sua glória nossa glória. A razão pela
qual Deus nos convidou para se juntar a ele no céu é porque ele procura companheiros, mas seus companheiros
devem ter o mesmo senso de honestidade e moral que ele tem.

Disciplina colhe os frutos da compreensão
Agora nenhuma correção para o presente parece ser alegre, mas grave: no entanto, depois cedem o
fruto pacífico de Justiça-lhes que sejam exercido desse modo. Hebreus 12:11
Nunca é agradável de ser disciplinado, como está acontecendo, vamos encontrá-lo grave e humilhante.
No entanto, depois de um tempo, compreendemos a razão para isso, e as lições que aprendemos nos dar paz e
entendimento, tornando em uma pessoa melhor e mais perto de nossos pais e a Deus, por ter resistido a ele.

Benjamin Franklin disse
Quando a religião é boa, ele cuidará de si mesmo. Quando a religião não é capaz de
cuidar de seu auto e Deus não vê se encaixa para cuidar dele para que ele tenha de recorrer ao
poder civil para seu apoio, é prova a minha mente que a causa é um mau.
Em outras palavras, se Deus não está por trás da religião que ele precisa do governo civil de promulgar
leis para apoiá-lo, a religião é não de Deus, mas de Satanás. Em que a mesma luz, não é para um Santo de Deus,
para ocupar braços, ou qualquer outro dos instrumentos de guerra, ao progresso, acredita que seus religiosos,
Deus vão brilhar a luz de sua verdade sobre aqueles que ele será, como é o seu prazer, nada que possamos fazer
o que Deus não vai fazer ele mesmo. Quando Jesus voltar, ele tomará conta de todos aqueles que estão em
oposição a ele, não vai precisar da nossa ajuda, na justiça de distribuição. Como os Santos de Deus, é nosso
trabalho para pregar a verdadeira palavra de Deus, não para dispensar justiça sobre aqueles que não conseguem
receber a verdade. Isto é dado apoio no seguinte falada por Jesus.

Inofensivos como as pombas
Eis que. Mando-te para a frente como ovelhas no meio de lobos: ser-vos, portanto, prudente como as
serpentes e inofensivos como as pombas. Matthew 10:16

Sexto mandamento
Não matarás
Não matarás. Êxodo 20:13
Acha que isto é para a frente, e nenhuma explicação adicional é necessária. Mas sinto-me mais precisa
ser dito. Na versão King James da Bíblia, diz que este princípio ensina a sacralidade da vida humana, que
devemos esforçar-se para salvar a vida, ao invés de levá-lo. Este parece não ser consistente com a história
contada pela Bíblia.
Os dez mandamentos foram dadas para os escolhidos, (os filhos ou descendentes de Jacó) depois que
eles foram trazidos do Egito. Eles então vagavam no deserto por quarenta anos. Esta permissão para duas
gerações de crescer no conhecimento e na obediência dos dez mandamentos, que são as leis de Deus, antes que
eles seriam capazes de tornar-se contaminado pelas religiões pagãs dos povos que habitavam nas terras do
canhão, hoje conhecido como a Palestina.
Quando eles vieram em seguida para a "terra prometida", eles receberam a permissão de Deus, para
não apenas conquistar os povos encontraram lá, mas para eliminá-las totalmente. Por um lado eles são
comandados para não matar, e depois dizem não só matar, mas para não terem piedade naqueles que lutaram.
Mulheres e crianças foram postas à morte. Isto é suportado nos seguintes versos.
Quando o Senhor teu Deus te porá em terra para onde tu fores para possuí-la e tem expulsado muitas
nações de diante de ti, os hititas e os girgaseus e os amorreus e o Cananites e os perizeus, os heveus e os
Jebuisites, sete nações maiores e mais poderosos do que tu. Deuteronômio 7:1
E quando o Senhor teu Deus devem entregá-los diante de ti; Thou shalt aniquilá-los e totalmente
destruí-los; vós não deveis fazer nenhum pacto com eles, nem misericórdia Mostrai-lhes. Deuteronômio 7:2
Nem deveis vós fazer casamentos com eles; tua filha não dareis a seu filho, nem sua filha thou shalt
Tomai vosso filho. Deuteronômio 7:3

Para vai se recusarem eles filho de seguir-me, para que eles possam servir a outros deuses, então será a
ira do senhor ser acesa contra você e destruir-te de repente. Deuteronômio 4:7
Mas assim, vós devem lidar com eles, vos destruir seus altares e quebrar suas imagens e cortar seus
bosques e queimar suas imagens de escultura com fogo. Deuteronômio 5:7
Pois sois um povo Santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus escolheu você para ser um povo
especial para si, acima de todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Deuteronômio 6:7

Existe um duplo padrão?
Neste contexto, o que estamos a fazer-se do mandamento, não matarás? É que Deus estabeleceu um
padrão de duplo? Baseado nas seguintes palavras, parece ser o caso. "O Senhor teu Deus escolheu você para
ser um povo especial para si, acima de todas as pessoas que estão sobre a face da terra"
Eu não presumo saber deuses raciocínio por permitir este aparentemente duplo standard, mas posso
pensar em uma explicação. Os escolhidos eram um grupo relativamente pequeno, não é extremamente
poderoso, militarmente e, portanto, em risco de serem dizimados por si mesmos. Os mandamentos por que eles
viviam eram revolucionários em comparação com as religiões praticadas por outros povos da região. Só
destruindo todos os vestígios daquelas outras religiões, asseguraria que a verdadeira adoração de deuses iria
sobreviver e não ser corrompida.

Considere isto; todas as religiões já mantidas pelo homem desde o início, que não seja a fé no
verdadeiro Deus, foram estabelecidas e promovidas por Satanás. Se você adora qualquer outra fé daquele que
Deus ordenou-na manter, você está adorando Satanás não é Deus.
Este é outro exemplo de Deus é um Deus misericordioso, mas apenas com aqueles que o veneram como
ordena e não muito misericordioso de todo para com aqueles que seguem outros deuses. Tenha em mente
também, que os escolhidos se considerado por Deus acima de tudo os outros, acima de todas as pessoas.

Considere isto; Deus é tão determinado que os filhos de Israel manter suas leis, os dez
mandamentos, que era necessário destruir completamente os outros povos que adoravam outros deuses. Se ele
era então intenção então, que você realmente acredita que ele é menos insistente que os filhos da nova aliança
guardarem seus mandamentos também? Aqueles que acreditam que não temos que guardar os mandamentos,
porque vivemos sob a graça de Jesus estão em erro, a raiz da qual é as mentiras de Satanás, e isso deve ajudá-lo
a ver as mentiras para o que são e não ser cegado por eles todo o sempre.

Como você pode ver, "Não matarás", tem muito mais significado do que o primeiro pode ser assumida.
Tornou-se o costume, que é uma violação deste mandamento se matar outro ser humano. Eu não tenho nenhum
problema com este costume, porém como tenho mostrado, não pode ser correto que Deus está preocupado.

Jesus dá comentário
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 Conselho:" mas todo aquele que
disser, "tolo Thou", deve estar em perigo do fogo do inferno. Matthew 05:22
Como você pode ver, Jesus, através de seus ensinamentos tem expandido o significado de "Não
matarás", que 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 como cristãos devemos viver nossas vidas
dentro do trabalho do quadro de seus ensinamentos, a Fundação de que sendo os dez mandamentos?
Como uma forma de dar pleno entendimento do sexto mandamento, sinto que é necessário dar a
discussão a respeito de porque Jesus compara tendo raiva do seu irmão de matar alguém. Esta comparação não é
pouca coisa e precisa de ser discutido.

Para o ódio é para matar
Como você pode ver o versículo acima, Jesus através de seus ensinamentos expandiu-se sobre o
significado de "Não matarás", que 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?
No versículo acima, o ensinamento de Jesus, me deu problemas em compreender exatamente o que ele
está tentando me dizer, em oração pedi para esclarecimentos, isto é o que Deus revelou a mim.
Eu fiz a pergunta, "que tipo de raiva que você deve ter para outra pessoa 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 do que ele está
ensinando nesta lição. Se você odeia alguém que parece diferente de você, ou fala diferente de você, ou cujos
costumes são diferentes das suas, ou cuja pele é mais escura ou mais clara que a sua, em suma, para você ser
preconceituoso ou 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 sentido ou razão. Portanto, Jesus compara isso à morte de alguém,
porque se deixado para apodrecer e crescer, assassinato não está muito atrás do ódio.
Isto também me diz 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? A seguir é mais um exemplo de Jesus, ensinando os elementos dos dez mandamentos. Para mim
que isso significa ser um Santo de Deus, você também deve manter os dez mandamentos.

Sétimo Mandamento
Adultério
Tu não deverás cometer adultério. Êxodo 20:14
Bíblia de King James diz; Este é o princípio da pureza sexual. Relacionado com este princípio, são as
proibições de incesto, sedução, prostituição, fornicação, etc.
Em primeiro lugar, vamos definir o adultério. O American Heritage Dictionary define "Adultério"
como, "uma voluntária relação sexual entre uma pessoa casada e um parceiro que não seja o
legítimo esposo."
Você pode notar, que o sexo não é mencionado. As palavras, "uma pessoa casada," é usado, então se
um homem é casado e tem uma relação sexual com qualquer outro, do que seu cônjuge legítimo, então ele
cometeu adultério. Se uma mulher que é casada tem uma relação sexual com qualquer um que não seja seu
marido, então ela cometeu adultério. Minha definição pessoal de adultério ou fornicação é, engajar-se em
qualquer tipo de encontro sexual com alguém que não seja seu cônjuge.

Presente de Deus
O sexo é um presente dado a marido e esposa para dar realce ao amor que sentem-se já para o outro.
Pense desta forma, outro prazer nenhum animal leva fora do sexo. Para os animais servidores apenas uma
finalidade, a procriação da espécie, cara por outro lado também se sente amor por seus companheiros, isso não é
apreciado por qualquer outro animal. Combinando o amor que sente por seu cônjuge com o prazer do ato
sexual, você obter uma completa e cumprindo emocional e física de experiência. Isso só é possível entre duas
pessoas quando tiverem amor uns pelos outros. Quando você se envolver em um sexual encontro com qualquer
outro, então tu vais desonrar aquilo que é belo e torná-lo obsceno.
Você deve ter notado que eu usei as palavras, "Qualquer outro". É de salientar, que um indivíduo
casado, que tem uma relação sexual com alguém do seu mesmo sexo, constitui adultério ou fornicação, também.

Sexualidade homo
Nesta época em que eu vivo, Homo sexualidade não é considerada anormal pela sociedade como um
todo. Então a esse respeito, a lei deste mandamento se aplicaria também. No entanto, Deus definiu o casamento
como sendo entre um homem e uma mulher, não pode haver nenhum casamento, aos olhos de Deus, entre dois
do mesmo sexo. Eu pessoalmente acho Homo sexualidade ser abominável; no entanto, minha opinião não vale
nada, então o que Deus tem a dizer sobre isso?
Se um homem encontra-se também com a humanidade, como ele se deita com uma mulher, ambos
cometeram uma abominação; Eles certamente serão postos à morte; seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13
Como você pode ver, Deus fala claramente na sua condenação da sexualidade Homo. Se você continuar
lendo alguns versos no livro de Levítico, você verá apenas que tipo de outros atos sexuais obscenos ele tem
agrupado com.
É claro para mim que Deus quer que Homo sexualidade deve ser erradicada e destruída, para que o
pecado e a doença não afetará o resto da sociedade. Eu li uma vez, vários anos atrás, que alguns cientistas havia
determinado que existe uma diferença nos cromossomos daqueles homens que são Homo Sexual e aqueles que
não são Homo Sexual. O cientista conclui que é por isso que alguns homens preferem outros homens para
mulheres. Eu acho que esse cientista pode ter sido um Homo Sexual próprio e só estava tentando dar crédito a
suas preferências sexuais. Homo sexualidade não é um imperativo biológico, mas uma questão de escolha, em
outras palavras, você escolher a preferir outros do seu mesmo sexo.

Comentários de Jesus
Então sabendo disso vamos aprender o que Jesus tem a dizer sobre o adultério?
Ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "Thou shalt não cometerás 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
Agora eu estou assumindo que o inverso é verdadeiro também. Nenhuma mulher casada quem fica em
cima de outro homem com luxúria, também comete adultério em seu coração. Eu também tenho que assumir,
que Christ está se referindo a um indivíduo casado, por outro lado, desejando que segue completamente com a
definição de adultério. Novamente, Jesus está ensinando os dez mandamentos e não apenas ensinando-lhes mas
expandindo-se neles.

Fornicação
Como tudo isso se relaciona a pessoas não casados e seu comportamento sexual? Se o adultério é um ato
sexual entre uma pessoa casada e outra pessoa, que não seja seu cônjuge legalmente casado, então como que
traduz para a juventude, duas pessoas que são solteiras? Isto é abrangido pela definição de fornicação. O
American Heritage Dictionary define "Fornicação", como relações sexuais, entre os parceiros, que
não são casados entre si.
Se esta definição soa muito como adultério, é porque é e com a finalidade de tornando-se claro para os
jovens e outras pessoas solteiras, que também estão sujeitos a este mandamento. Então vamos deixar isto claro;
1: se uma pessoa casada faz sexo com alguém que não seja seu cônjuge, a dois deles, ambos cometem
adultério, mas o cônjuge é sem pecado.
2: se uma pessoa solteira faz sexo com uma pessoa casada, então ambos cometem adultério.
3: se duas pessoas solteiras fazer sexo um com o outro, então ambos cometeram fornicação, que é
essencialmente o mesmo que adultério.

Não é um brinquedo
Porém, o homem é um animal da natureza, e somente alcançado ascensão sobre os outros animais do
mundo, quando Deus fez o homem uma alma vivente, criando assim o homem-tipo, ainda temos o instinto
animal das bestas burros. No entanto, Deus colocou nós para um propósito maior neste mundo. Para conduzirnos em sexual relações, como fazem os animais, reduz-nos voltar a esse Estado e, portanto, nos torna indigno de

entrar a presença e a graça de Deus. Em suma, Deus tolera o sexo apenas entre um homem e sua esposa
legalmente casada, todos os outra atividade sexual é proibida por Deus. Então, se você se envolver em sexo
como um top de uma noite com alguém, (um encontro), então você está cometendo um pecado. Sexo não é um
brinquedo que você pegue e jogue com, significou por Deus para ser um cumprimento do amor que sente por
seu cônjuge e todos os outros atos do sexo são obscenos. O versículo seguinte dá suporte para isto.
Casamento é honrado em tudo, e a cama sem mácula: mas puta mongers e adúlteros Deus os julgará.
Hebreus 13:4
Vamos acabar com isso, a palavra "Defiled" tem significado. O American Heritage Dictionary define-o
como; tornar imundo ou sujo; poluir, para rebaixar o pureness ou excelência de; corruptos.
Como é que um sujar, poluir ou rebaixar um casamento? Uma maneira é por cometer adultério, ou um
ato de fornicação, antes ou depois de entrar no casamento. Eu sei que nesta idade, sexo antes do casamento é
aceito, e alguém, homem ou mulher, que se recusa a ter relações sexuais após ir a um encontro, é olhou tão
estranho ou anormal. Leitura tantas isso e querer ter Deus perdoe seus pecados, quem tem exagerado na
fornicação, podem estar dizendo a mesmos, "eu ter exagerado na sexo grátis toda minha vida adulta, como
posso esperar alguma vez Deus me perdoe. Os versos a seguir podem conter a resposta para esta pergunta.

Pecados do seu passado podem ser perdoados.
Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. John 03:15
Porque Deus amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. John 03:16
Para que Deus enviaram não seu filho ao mundo para condenar o mundo; Mas que o mundo através
dele pode ser salvo. John 03:17
Quem crê nele não é condenado; Mas quem crê não é condenado, porque ele hath não acreditou no
nome do único unigênito filho de Deus. John 03:18
E isto é a condenação, que a luz é vir ao mundo, e os homens adoravam a escuridão ao invés de luz,
porque suas obras eram más. John 03:19
Para cada um que faz o mal odeia a luz, nem vem para a luz, para que suas ações devem ser
repreendidas. John 03:20
Mas a verdade que as pratica se aproxima da luz, que suas ações podem ser feitas de manifesto, que
eles são realizados em Deus. John 03:21

Colocar simplesmente este todos os meios, se você pecou e se recusa a aceitar a Cristo e os
mandamentos de Deus, porque para isso, você primeiro deve reconhecer seus pecados e censurar a mesmo,
então seus pecados serão não ser perdoados por Deus. Se você não vê que mal lá é, por fazer sexo com alguém
que não seja seu cônjuge e se você não pode ver por que os outros, nem mesmo Deus, devem ditar para você o
que é certo e o que é errado, então sua personalidade não é de Deus mas do diabo, e você já está perdida.
Deus ama todos nós e quer que todos nós vamos com ele, mas primeiro devemos nos provar digno. Ao
contrário os ângulos, o que Deus fez perfeito, desde o início, ele nos colocou neste mundo imperfeito, com os
desejos e necessidades dos animais. Eu gostaria de referir-se neste momento na terra, como um cadinho da
alma. Aqueles de nós é capaz de ser moderado e forjados no calor das influências de Satanás e fez puro, serão
recebidos no céu, que é a casa de muitas moradas, que Jesus falou de, Considerando que, se você sucumbir à
imoralidade de Satanás, tem morte eterna só esperando por você.
Muitas vezes ouvi que isso dito por aqueles que desejam desfrutar de comportamento imoral, "Quem é
você para impor sua moral em cima de mim?" bem que eu digo que "Estas são moral deuses primeiro e ele
me deu. Eles têm sido o padrão pelo qual a civilização ocidental viveu por, há 6.000 anos. Quem é você para
pensar que é especial ou mais sábio do que Deus e todos os que viveram antes de você?"
John 03:21, acima, é a chave para sua salvação. Apesar de seus pecados, se você arrepender-se e olha
para Cristo para orientação, então Deus vão realizar seus pecados forjados. O American Heritage dictionary
define a palavra "Forjado", como um passado e um particípio do trabalho. Em outras palavras, ela é
colocada no passado, e enquanto ele permanece no passado, e você não mais pecar contra os mandamentos de
Deus, mediante Cristo, você será perdoado.

O casamento é para a vida
Um outro aspecto do casamento precisa ser abordado, aqui. Quando estão diante de alguém, seja ele um
sacerdote, ordenado ministro, ou algum outro indivíduo legalmente autorizada a realizar o casamento, faz um
juramento, para seu cônjuge em potencial e para todos os presentes na testemunha de seu casamento. Se você
fizer este voto para seu esposo ser, bem como os outros na presença de Deus que serão testemunha de seu
casamento, se você convidá-lo ou não, então você se comprometer com o casamento para a vida.

Divórcios são permitidos?
No antigo testamento, os divórcios eram aceitáveis, mas aqui está o que Jesus tinha a dizer sobre isso.

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
As palavras, "poupança para a causa da fornicação", me diz que o divórcio é aceito por Deus, quando
o cônjuge cometeu o pecado do adultério, ou qualquer dos outros actos sexuais coberto sob esse mandamento.
Então, a menos que Deus devem me dar motivos para acreditar no contrário, a única vez que um indivíduo pode
divorciar de seu cônjuge, sem cometer adultério, é se o seu cônjuge era infiel a eles primeiro.
Este versículo fala das consequências para a mulher, mas gostaria de sugerir que o inverso para os
homens é verdadeiro também. Isto também sugere para mim, que com excepção de infidelidade, Deus encara o
casamento como um compromisso vitalício. No entanto, se o cônjuge deve cometer adultério, Deus está nos
dizendo que aquele que pecou não fará com que a outra, que se manteve fiel no casamento, pecar deve ele ou
ela casar de novo depois de adquirir um divórcio.
Isto também significa para mim, se você se divorciou, fazer a infidelidade do seu esposo, e então você se
casar novamente, você não cometer o pecado de adultério, quando você se casar novamente, nem fazem com
que seu novo cônjuge cometer adultério. Se, no entanto, você era a pessoa que cometeu adultério durante o seu
casamento e é divorciado e depois casar de novo, você fazer com seu novo cônjuge cometer adultério, por causa
do seu pecado.

Solteiro de vida juntos
Neste tempo, os primeiros anos do século XXI, há muitos, que vivem juntos e ter filhos, mas nunca
obter legalmente casado. Faz isso e depois dizer que eles são ambos culpados de fornicação? Existem alguns
que diria que sim. Mas não se você olhar para as práticas do antigo testamento, havia nenhum licenciamento
formal exigida para um casal para ser casado.

Lembre-se: casamento foi inventado por Deus quando ele deu Eva a Adão; Portanto, não é a
legalidade dos governos civis que determinar se você está casado legalmente, mas se o casamento for realizado
e testemunhou de acordo com as leis de Deus.

Aos olhos de Deus
Na história, se os pais de ambos tolerada a relação, então eles se tornaram marido e mulher perante
Deus.

Como foi o caso então, hoje se os pais não o objeto que nenhum casamento formal ou licenciamento foi
obtido e, em seguida, eles são casados mesmo. Eles escolheram um ao outro; Eles fizeram um compromisso um
com o outro através de suas ações, se não em palavras, então eles são casados, portanto, sob Deus. Uma vez que
eles têm filhos, as crianças não são sacanas, mas descendentes legais. Claro, esta é minha opinião; Você pode
formar seu próprio de seu estudo da Bíblia.

Crianças do solteiro
Um bastardo não entrará na Congregação do senhor; até mesmo a sua décima geração ele não entrará
na Congregação do senhor. Deuteronômio 23:2
Se uma criança deve vir por causa de suas atividades de adúlteras, então essa criança, "um bastardo" é
incapaz de fazer parte da Congregação do senhor. O American Heritage Dictionary define bastardo como, "que
se assemelha a um tipo conhecido ou espécie mas não verdadeiramente tais". Então essa criança,
o que você pensaria que é inocente de qualquer pecado, é por causa de suas ações, negou o companheirismo da
Congregação do senhor, em outras palavras, a entrada na igreja, não é só uma criança, mas para a décima
geração, além de que a criança. Somente através da Congregação com os outros pode um indivíduo ter
conhecimento puro da vontade de Deus, para não mencionar a unidade com a Comunidade em que vive.
Pela Igreja e congregação, não me refiro a "Religião organizada". Em uma religião de organizar, a
interpretação das palavras de Deus, são ditadas por alguns que estão no controle, qualquer interpretação
contrária deles não são tolerados. Meu significado de "na Congregação e na Igreja" é outros que são da
sua fé, que se reúnem para discutir as palavras de Deus com você.
Sem a oportunidade de comunhão com os outros, então essa criança e seus descendentes são
prejudicadas em sua adoração a Deus. Se você adorar a Deus de qualquer maneira diferente daquele que ele
ditou, então você não adorá-lo em tudo. Portanto, essa criança é menos provável entrar no céu, do que uma
criança nascida do casamento.
Pode dizer tudo porque Deus tornaria a vida difícil para uma criança inocente e mesmo aqueles ainda
por nascer. Parece um castigo tão injusto para aqueles que se não pequei. Minhas simpatias estão com esse
pensamento. No entanto, não é a criança a quem é dirigido este mandamento. É para aqueles que iria cometer
adultério. Deus quer impressioná-los, que suas ações têm consequências para além de si mesmos. Mesmo se
eles são incapazes de controlar seus próprios impulsos animalescos, o pensamento da dor que eles iria impor
qualquer criança que é o resultado de seus pecados, talvez lhes dá uma pausa, com a intenção de convencê-los
de que o pecado.

Pecados do pai
Esta é uma das coisas que Jesus cumpriu; Deuteronômio 23:2, não faz mais a criança pagar pelos
pecados de seus pais. É por isso que o pecado de Adão não está nas nossas cabeças. É o pecado de Adão, que
todos os homens são mortais e como essa palavra implica, sujeito à morte. Jesus removeu o pecado, então o
potencial da vida eterna está disponível a todos os que "guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo."
É que o pecado que foi perdoado por Cristo, quaisquer pecados que cometeu em sua vida só podem ser
perdoados, se você se arrependê-los e pede a Deus para perdoá-lo, que é outra boa razão por que você precisa
manter os dez mandamentos. Se você não conhece estes mandamentos, e como vai saber se você está
cometendo um pecado ou não? Com exceção de pecados contra o Espírito Santo, você não cometer nenhum
pecado, se não é coberto pelos dez mandamentos. Se não for nos dez mandamentos, então não é um pecado.

Oitavo mandamento
Não roubarás
Não furtarás. Êxodo 20:15
A palavra "Roubar", é definida pelo American Heritage Dictionary como; "Para"tomar (a
propriedade de outro) sem permissão ou direito. A King James Version da Bíblia diz, "este
princípio dos direitos de propriedade é a base para os muitos comandos salientando robusta
honestidade em todas as relações comerciais e financeiras."
O ato de tomar o que pertence a outro e reivindicá-lo como sua própria, é roubar. Isto segue
completamente com aquisição da propriedade através de dolo, ou coação, também. Não sei o que mais pode ser
dito que poderia melhorar ou expandir-se sobre o sentido e o poder dessas quatro palavras. Se ele não pertence a
você, em seguida para levá-lo e torná-la sua, é roubar.
O velho ditado, "Guardião do Finder, perdedor chorão," é o mesmo que cometer roubo. Se você
encontrá-lo, é sua responsabilidade fazer um esforço honesto para dar volta para quem assim sempre que ele
pertence. O resto é roubo.

Nono mandamento
Falso testemunho
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16
Este é o princípio do respeito pela verdade. No significado literal das palavras, para não dizer algo
falso ou falso sobre outra pessoa, a fim de causar-lhes constrangimento, vergonha ou
conflito legal.
A frase, "Que vergonha, aqueles que iria tentar outra, vergonha" soa verdadeiro aqui.
A intenção deste mandamento não está restrita a sua literal significa, no entanto. Isso abrange qualquer
falsidades faladas. Se você fizer um voto ou promessa, com nenhuma intenção de fazer jus a ele e depois não
viver à altura, então você mentiu. Isto é verdade, sempre que você ignora, ou optar por não cumpri-la.

Promessas feitas
Se você fazer um voto ou promessa e eventos fora de seu controle, você impedem o cumprimento da
promessa ou voto, então vocês são inocentes e não tem mentido.

Mentiras brancas
É comumente aceito, que às vezes é necessário dizer uma falsidade, assim como para não magoar
alguém que você ama, em outras palavras, dizer uma mentira. Eu sou da opinião que, se a intenção por dizer a
falsidade é não causar dor ao outro e não para seu próprio ganho pessoal, não seria uma mentira, como é
pretendido deste mandamento. Refiro-me voltar para as palavras anteriores, como um guia para determinar se
você quebrou este mandamento. Se a narração de uma mentira encobrir algum outro engano, então todo o é uma
mentira. Se você dizer uma mentira para sua criança, como uma maneira de acalmar ou confortá-los, então você
não ter mentido. Se você mentir para uma criança para desencaminhar ou confundi-los, então você mentiu, e
você ter quebrado o quinto mandamento também.
Não diga uma coisa falsa ou falso sobre outra pessoa, a fim de causar-lhes constrangimento, vergonha
ou conflito legal. Se você é testemunha de um crime e você é solicitado a identificar quem cometeu o crime, e
você não é absolutamente positiva, sem sombra de dúvidas, que você é solicitado a identificar são aqueles que
cometeram o crime, no entanto, você apontá-los como sendo os culpados, então você deu falso testemunho.

Embora você nunca pode ser chamado em conta para sua testemunha falsa dando nesta vida, Deus é o juiz final
é claro, e ele vai saber a verdade. Se você deixar sua intenção vem do seu coração, e seu coração é puro, então
eu acho que suas ações também será puras.

Décimo mandamento
Não cobiçarás
Não cobiçarás a casa do teu próximo; Não cobiçarás a mulher do teu próximo; ou seu servo, ou sua
empregada, ou seu boi, ou rabo ou qualquer coisa que é do teu próximo. Êxodo 20:17
O American Heritage dictionary define a palavra "hit" como: se sentir desejo censurável ao
(que é do outro), para buscar ansiosamente, sentir desejo imoderado, por isso, que é do
outro.
Acredito que outra palavra define melhor monocromático e é "Luxúria". Se você desejo por aquilo que
é do outro, então você é cobiça. A intenção geral isto é dirigida no desejo ou cobiça da esposa de outro homem.
Também pode ser usada no contexto da propriedade também. Para o desejo de outro, com o desejo lascivo, é
dar forma aos seus traços animalescos, diminuindo assim você àquele de um animal. Deus não tem vontade de
deixar os animais no céu e, em seguida, em paz com sua presença. Acredito que esta é uma reiteração do 7º, 8º e
9º mandamentos.
7th mandamento: se você não cobiçava, você não estaria tentado a cometer adultério.
8th mandamento: se você não cobiçava, não roubaria.
9th mandamento: se você não cobiçava, você não mentiria.
Como eu disse no início deste capítulo, os últimos seis dos dez mandamentos são as leis da moralidade.
Eles levantam a humanidade de ser simples animais, para a de ser companheiros de Deus. Se você optar por
viver a sua vida como um animal, então você saberá a morte do espírito, assim como a morte do corpo, assim
como todos os animais. Se você luta contra seu animal quer e deseja, como ordenado por Deus, então você terá
o potencial de conhecer a vida eterna e a comunhão com seu pai no céu. Deus nos deu o poder de fazer esta
escolha. Só você pode fazê-lo. Falha é na cabeça, e a culpa pode ser colocada em nenhum outro.

Você deve ter notado que eu deixei de fora o quarto mandamento no explations acima. Isso é porque eu
acredito que é um mandamento que cola todos os outros juntos, como definindo sua adoração do Deus
verdadeiro e não algum outro falso Deus. Por essa razão, Satanás tem a intenção de causar-te e eu para não
manter o sábado do sétimo dia, como ordenado por Deus.

Satanás terá que pensar
O sétimo dia de que sábado não é mais necessário para ser mantido, porque Jesus ressuscitou no
primeiro dia da semana, a fim de honrar essa ressurreição é certo para manter o primeiro dia da semana como o
sábado. Isso é blasfêmia, e vou dar uma discussão aprofundada na próxima lição, que isto revela a mentira que é
do quarto mandamento.

