Lição 4
Como manifestar nosso amor por
Deus.
Dois mandamentos de Jesus
É minha opinião que tudo o que Jesus ensina, pode ser resumida em seus dois mandamentos, portanto
vamos discutir os mandamentos.
Mas quando os fariseus ouviram que ele tinha colocado os saduceus ao silêncio, eles se reuniram.
Matthew 22:34

Primeiro mandamento de Jesus
Como disse no livro de Matthew
Então um deles, que era um advogado, ele fez uma pergunta, tentando-o e dizendo: "Mestre, qual é o
grande mandamento na lei?" Matthew 22:35-36
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." Este é o primeiro e grande mandamento. e o segundo é como se a este, é: Amarás teu
próximo como ti mesmo. Sobre estes dois mandamentos enforcar toda a lei e os profetas. Matthew 22:37-40
Você entende o que Jesus está nos dizendo? O maior de todos os mandamentos não é nem um dos dez
mandamentos, mas que amamos a Deus com todo nosso coração, alma e mente. Sugiro que esta sendo
considerado por Jesus, o maior de todos os mandamentos, nós deve ter o tempo para entender o porquê.
No exemplo acima do livro de Matthew, Jesus é fez uma pergunta, "Qual é os grande mandamentos na
lei?" Em vez de dar uma resposta para a pergunta de um dos dez mandamentos, que é a lei, Jesus dá-se como
uma resposta de algo que não faz parte dos dez mandamentos, pelo menos não à primeira vista. , "Este é o

primeiro e grande mandamento." Que por cima, Jesus nos diz que este, apresentando muito poderoso de amor
por Deus, é o maior de todos os mandamentos.
Isto diz-me, que o maior mandamento, conforme definido por Jesus, não é mesmo um dos dez
mandamentos de Deus, mas que Jesus quer que tenhamos esta mostrando poderosa de amor por Deus. Isso
obriga-me a pensar, o que, em seguida, Jesus está nos dizendo. O que significa, ou como nós manifesto de um
amor tão poderoso para Deus. Eu sou deixado com nenhuma escolha mas para dar o pensamento, estudo e
oração sobre o que Jesus está tentando nos ensinar. Você, leitor, sabe o que significa que Jesus, ou como
manifestar este nível de amor por Deus?

Como disse no livro de Mark
E um dos escribas veio, e tendo ouvido eles juntos o raciocínio e percebendo que havia respondido-los
bem, perguntou-lhe: "Qual é o primeiro mandamento de todos?" Marcar 12:28
Aqui no livro de Marcos, aquele que a pergunta não é um advogado mas um escriba. Nesta versão, o
escriba não é Jesus é tentador, mas tem percebido que Jesus tinha respondido a outra pergunta bem, então,
decide fazer-lhe esta pergunta.
E Jesus respondeu-lhe: "o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Ó Israel; O Senhor nosso Deus é
o único Senhor: 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 teses. Marcos 12:28-31
A resposta que Jesus dá em ambas as versões é essencialmente o mesmo no entanto.

Como disse no livro de Lucas
E, eis que, um certo advogado se levantou e tentado-lhe, dizendo: "Mestre, que farei para herdar a vida
eterna?" Ele, (Jesus), disse-lhe: "o que está escrito na lei? Como tu readest?" E ele, (o advogado),
respondendo disse: "Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua
força e com todo o teu entendimento; e teu próximo como ti mesmo." E ele, (Jesus), disse-lhe: "Thou hast
respondeu certo: isto e viverás." Lucas 10:25-28
Mais uma vez em Lucas, a pessoa a fazer uma pergunta é um advogado, mas Luke mostra-lo como o
advogado responder sua pergunta e não Jesus. A questão não é o mesmo também. Nos dois primeiros livros, a

pergunta era, "Qual é o grande mandamento de todos"? No livro de Lucas, a pergunta é, "O que farei para
herdar a vida eterna?"
Vejo a resposta de Jesus a este advogado, importante. Jesus não responde a pergunta si mesmo, mas dá o
advogado, que é suposto saber a lei de dentro para fora, para responder à pergunta se. O advogado, em seguida,
dá a resposta, "Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força
e com todo o teu entendimento; e teu próximo como ti mesmo."

Onde nas Escrituras?
Eu considero isso importante porque eu quero saber, "onde nos livros do antigo testamento dá esta
resposta?" Este é um advogado dando a resposta. Um advogado é suposto ser bem educado na lei. Sei que isso,
a lei da nação de Israel, neste ponto da história, inclui os dez mandamentos, bem como todos os outros
mandamentos e preceitos escritos por Moses. Mais uma vez peço-lhe o leitor, "onde está escrito, que este
advogado poderia saber a resposta correta?"
A resposta à minha pergunta vai chegar logo, mas vamos primeiro analisar a resposta dada por Jesus,
nos dois primeiros livros.
A questão para mim é, "como é que amar Deus com todo seu coração, alma e 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, e para mim, você é meu Salvador e Redentor?" Há alguns que eu tenho conversado com isso sim, é tudo
o que você tem que fazer... e vocês são salvos. Me disseram, que neste ser salvo e redimido pelo Grace de Jesus
e que eu não tenho que fazer alguma coisa como uma forma de impermeabilização-me ou dar demonstração do
meu amor.
Isto não parece correto para mim no entanto. Estou convencido de que algo mais é exigido como uma
demonstração 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, a verdadeira maneira de
adorá-lo, tem que ser aquela que ele próprio nos disse de. Com isto em mente, fez a oração a Deus e pediu-lhe
para me mostrar sua verdade.

Deus define amor
Minha experiência, desde que comecei minha jornada em busca da verdade de Deus, que Deus muitas
vezes me dá respostas às minhas preces enquanto eu estou lendo a Bíblia. Então, comecei um estudo diligente,
ansioso por sua resposta, como eu procurei por onde na escritura o advogado pode ter encontrado a resposta que
ele deu escrita.
A pergunta ainda persiste, "Como para manifestar este amor," como pediu no primeiro
mandamento de Jesus? Isto dá-me motivos para definir o amor, como parte da pesquisa diligentemente o que
li na Bíblia como disse para nós no seguinte versículo.
"Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me."
Provérbios 08:17
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 nos diz "Solicitude" é "A
causa da 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?

Com todo o teu coração
Esta é a primeira parte de como mostrar seu amor por Deus. Você já pensou sobre o que significa amar
com todo o teu coração? Para mim vai como segue: Eu amo minha mulher, de 46 anos com todo meu coração,

mas como para manifestar esse amor por ela? As palavras "eu te amo", são palavras ocas apenas até que você
preenchê-los com atos substanciais. Você pode dizer cem pessoas você amá-los, mas até que você demonstrar
que o amor de uma forma ou outra, as palavras permanecem ocas. Mostrar meu amor por minha esposa toda vez
que eu acaricie o cabelo dela ou beijá-la no pescoço ou só subir com ela e dar-lhe um abraço.
Isso é como encher as palavras ocas com ações. Surge a pergunta, "como traduzir este tipo de ação a
Deus?" Você pode nem ver nem sentir Deus, portanto, nenhuma dessas ações manifestam seu coração sentiu
amor por Deus.

Com toda a tua alma
Este é a segunda parte de como Jesus nos ensina a amar a Deus. Você já amou alguém com toda a tua
alma, que nem mesmo sabe que uma alma é? A Bíblia nos diz que Deus fez o homem uma alma vivente, não
que ele nos deu uma alma vivente, mas que ele nos fez uma viva alma.
E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Como você pode ver, Deus não deu homem uma alma vivente, mas na verdade fez o homem uma alma
vivente. Isso me diz que uma alma é a parte do corpo e não se separar dele. Eu, até encontrar esse entendimento,
assumido que a alma é que que tem ressuscitado e não o corpo, isso me diz estava errado sobre isso, e é o corpo
que obtém ressuscitado, em que a alma é a parte do corpo.
Este então faz com que a pergunta mais uma vez, o que é a alma? Para compreender isto, sugiro que
comparamos o homem aos outros animais estabelecidos sobre a terra durante o sexto dia da criação. O que é
diferente do homem e outros animais que dariam a perspectiva de que uma alma é?
Meu estudo da Bíblia me diz que não há nenhum outro animal que caminha sobre a terra da terra que
Deus também fez uma viva alma para. Portanto só precisa comparar os animais de nós mesmos para determinar
que uma alma pode ser.
Em que Deus nos diz que o ama, eu tenho que assumir que a capacidade de amar é um indicador como
tendo uma alma. Eu poderia usar como link de mais próximo do homem de comparação ao reino animal e
comparar os macacos e chimpanzés com capacidade do homem de amar, mas não tenho nenhum conhecimento
pessoal sobre que isso, em vez disso, que irá comparar homem dos outros animais que estou convencido, tem a
capacidade de mostrar amor.

Os cães e a alma
O cão é, sempre, recebeu o título de melhor amigo do homem. Nos tempos antigos, esta foi por causa da
parceria entre homem e cão em busca de comida. Nestes tempos quando nós só precisa ir ao mercado para
adquirir alimentos, esta relação não tem significado, no entanto o cão ainda é considerado o melhor amigo do
homem, por causa de sua companhia para nós e a capacidade de cães para dar tão poderosa lealdade a seus
mestres. É esta lealdade que sempre associaram com uma forma de amor.
Estou convencido de que o cão tem o potencial de sentir amor, mas na verdade sentem amor? Muitos
outros animais mostram capacidades semelhantes; Portanto, pergunto-me se a capacidade de sentir amor é um
aspecto de que uma alma é afinal de contas, em que Deus só fez homem uma alma vivente.
Um aspecto do homem que estou convencido não é algo que um animal pode fazer é dar o pensamento
cognitivo sobre o que significa amar. Embora o cão pode ter a capacidade de mostrar o amor, no entanto, não
tem nenhuma compreensão do amor ou mesmo que o amor, é meramente a agir sobre os instintos. Isto não é
como o homem se sente o amor; pelo menos não como eu expor o amor é.

Entrar na vida
Nos ensinamentos de Jesus, bem como nas seis dos dez mandamentos de Deus, Deus, Jesus nos ensina
um aspecto do amor, e que é moral. Como parte desta lição, Jesus nos disse o seguinte:
Mas se tu queres entrar na vida, guardar os mandamentos. Matthew 19:17
A "vida" que Jesus está se referindo não é nossa vida mortal na terra, mas a vida eterna que Deus
oferece como um presente para quem mostrar o seu amor por ele.

Lembre-se: o Meek herdarão a terra, e o Meek são os Santos de Deus. Após os versículos acima
que dão resposta à pergunta do advogado, Jesus então enumera cinco dos dez mandamentos; Então, novamente,
Jesus repete seu segundo mandamento.
Vós não deveis fazer nenhum assassinato,
Tu não deverás cometer adultério,
Não roubarás,
Não dirás falso testemunho, Matthew 19:18
Honra teu pai e tua mãe: e,
Amarás o teu próximo como ti mesmo. Matthew 19:19

Ao dar esta listagem de cinco das últimas seis dos dez mandamentos, Jesus está ensinando os dez
mandamentos. Jesus é perguntado qual é o maior mandamento, e sua resposta é "amor" de Deus com todo seu
coração, alma e mente. Jesus então nos dá uma definição quanto à forma de manifestar esse amor poderoso para
Deus, dando uma listagem de cinco dos dez mandamentos de Deus.
Quando você combinar esta listagem dos dez mandamentos com algo que Deus se repete em toda a
Bíblia, você vai entender como Deus nos dá a definição sobre como estamos para mostrar nosso amor por ele.
E se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
É neste versículo, onde revelam-se aspectos da alma. Você vê, Deus está nos dizendo que se
mantivermos os seus dez mandamentos, então vamos mostrar o nosso amor por ele. Neste Deus está nos
mostrando sua capacidade de ter piedade de quem guardar seus mandamentos e é este revelador de sua alma que
pretende que nós amamos com toda nossa alma.
A palavra "misericórdia" é definido pelo dicionário Inglês como, que tem compaixão, piedade,
perdão, a humanidade, a generosidade para com os outros. Que outro animal tem na capacidade de
exibir qualquer um desses atributos, mas o homem. É, portanto, esta habilidade que dá provas da nossa alma.

A imagem de Deus
Deus fez o homem à sua imagem; uma imagem não precisa ser apenas uma forma ou um formulário mas
atributos também. Em que, como Deus, temos a capacidade de dar compaixão, piedade, perdão e generosidade
para com os outros, revela nossa alma, exatamente como faz a alma de Deus. Quando você também dê uma
olhada os imperativos morais seis listados nos dez mandamentos, você verá os aspectos de ter uma alma que os
animais não têm. São estes que definem o que é uma alma, e é a alma que nos torna a imagem de Deus.

Com todo o teu entendimento
A terceira parte de como Jesus nos diz para amar a Deus é com nossa mente inteira. A mente é outro dos
aspectos de um homem que nenhum dos outros animais possuem. O cérebro do homem tem a capacidade de
armazenar enormes quantidades de dados, e então comparando-se esses dados, usando cognitivo pensei, para
verificar o significado e, em seguida, como aplicar esse significado. É uma coisa para armazenar dados na
memória, que os animais têm uma capacidade limitada para fazer, é muito outro para levar esses dados e saber
como fazer uso dele. Esta é a diferença entre alguém que é educado e alguém que tem sabedoria.

Amor através do conhecimento
Amar a Deus com nossa mente inteira é outra maneira de dizer que Deus quer-na amá-lo do nosso
conhecimento dele e não por fé cega. Quanto mais você sabe sobre Deus, mais o conhecimento da verdadeira
palavra de Deus, que é o evangelho eterno de Deus, quanto mais você vai entender que Deus é tudo. É minha
opinião, quanto mais você entende e discernir a verdade de Deus de mentiras de Satanás mais você vai amar a
Deus. Talvez agora você vai entender o que Jesus está dizendo quando ele nos diz para amar Deus com todo
nosso coração, alma e mente.

Encontrar onde o advogado tem a sua resposta
Através de meus esforços para dar a definição para as três partes de dar amor a Deus, foi-me mostrado
onde o advogado tem sua resposta, o que é amar a Deus com todo seu coração, alma e mente.

Uma citação de Moses
Você sabe que esta frase, ": Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e
com todo o teu entendimento," não se origina com Jesus, mas que Jesus está na verdade dando citação de
palavras escritas no livro de Deuteronômio, pela mão de Moses, cerca de 1500 anos antes, que é lógico , em que
Jesus tinha o advogado responder a pergunta si mesmo. É a partir dos escritos de Moses, que deu o advogado a
resposta.
Mas se dali tu deverás procurar o senhor, teu Deus, tu encontrarás-lo, se tu procurá-lo com todo o teu
coração e com toda a tua alma. Quando estais em tribulação, e todas estas coisas são vir sobre ti, nem nos
últimos dias, se tu voltar para o senhor, teu Deus e serás obediente a sua voz: para o Senhor teu Deus é um
Deus misericordioso; Ele não vai te desampararei, nem destruir-te, não esquecer o Pacto dos teus pais que
jurou-lhes. Deuteronomy4:29-31
Isto não é o único lugar onde Moses define como manifestar seu amor por Deus. Incluí estes outros
versos, porque eu quero dizer uma coisa que considero importante para você. A frase, "Mesmo nos últimos
dias," tem significado para aqueles que se intitulam Christian neste vigésimo primeiro século, bem como
aqueles nos dias de Moses e Jesus.
A frase, "tu encontrarás a ele, se tu procurar-lhe com todo o teu coração e com toda a tua alma," me
diz que Deus requer mais de nós do que com a só busca-lo diligentemente, como no estudo e pesquisa, mas que
temos de olhar para Deus com o desejo completo de encontrar sua verdade e com a intenção de dar adoração a

ele quando o encontrarmos. Se você estudar a Bíblia com a finalidade de compreender a verdade de Deus, você
pode encontrar a sua verdade, mas a menos que sua busca é não apenas para a verdade, mas para encontrar o
próprio Deus, você não vai encontrá-lo, exceto como resultado da compreensão de sua verdade.

Uma mentira refutada
Há muitos que diga, que os dez mandamentos eram um acordo temporário entre Deus e os judeus, mas
que como cristão vocês são salvos pela graça de Jesus e que um cristão está acima da lei, e, portanto, os dez
mandamentos não se aplicar a você.
A frase acima, sinto-me, mostra essa crença de ser uma mentira. Moses está dizendo aos não de seu
tempo, mas os do nosso tempo que ler suas palavras, que nos últimos dias, que quando a tribulação vem sobre
nós, Deus não esquecerá sua aliança e vontade, se guardamos os mandamentos de Deus, tem piedade de nós.
Isso me diz que os dez mandamentos são importantes e necessárias em como um culto cristão dá a Deus, tal
como se aplica para os primeiros israelitas. Isto é mais dado suporte nos seguintes versos.

O que Deus exige?
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 senhore seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10:12-13
"O que é que Deus requer de ti," mas para guardar os mandamentos do senhor. Quão simples e direto
para a frente são essas palavras, no entanto, muitos que se chamam cristãos, refutá-las como não se aplica a
eles.

Como eu encontrei Deus
Não tenho certeza se que estou passando o que pretendo, então deixe-me dar-lhe uma perspectiva em
minha busca pessoal pela verdade. Meu primo é um ministro ordenado, e ele teria oft tempo citação da Bíblia e
então dê a definição do que significava a citação. Eu não era versado na Bíblia, no entanto, de alguma forma eu
sabia que suas definições não eram sempre corretas. Tentei explicar que os versos na verdade quis dizer, mas
sem a educação nas escrituras que tem meu primo, ele sorriu para mim como um velho sábio seria no sentido de
uma criança ingênua. Essa frustração na minha falta de conhecimento é o que me levou a estudar e procurar o
verdadeiro significado das Escrituras da Bíblia.

Você vê, eu não começo com o desejo de encontrar Deus, apenas para descobrir a verdade que mostraria
meu primo seu erro. Depois de vários meses, encontrei muito da verdade de Deus, mas ainda senti que faltava
alguma coisa. Foi então que comecei a orar a Deus para direção, não só em meu estudo, mas também na minha
vida. Uma vez que eu virei a Deus em oração, que é uma forma de adoração, Deus teve pena de mim. Através
da direção de Deus encontrei assim, Deus, bem como sua verdade, e minha vida não tem sido a mesma desde
então. Agora sei que não é apenas a verdade de Deus, mas que Deus é real, vivo, e que ele criou tudo o que é,
inclusive eu. Eu sei que isso não de fé cega, mas de conhecimentos obtidos. Com esse conhecimento, dediquei o
resto da minha vida ao serviço de Deus, da forma que Deus me dá a direção. Espero que agora você tem um
conhecimento maior do que Deuteronômio 10:12-13 está falando sobre como revelado de uma conta pessoal
meu.

Na Tribulação
A frase, "Quando estais em tribulação," do versículo acima, refere-se a qualquer momento de tristeza
ou dificuldades, se você olhar para Deus, ele vai estar lá para dar-lhe conforto. Mais especificamente, no
entanto, é uma referência para o tempo da tribulação que os judeus sofreram durante o seu cativeiro na
Babilônia e o tempo da tribulação que os cristãos suportou sob os imperadores do Império Romano e então
últimos sob o torchers e mortes cometidas pela Igreja de Roma durante os 1260 anos da idade das trevas, assim
como a grande tribulação que Jesus nos diz que ocorrerá no fim dos dias.

Nos últimos dias
A frase, "mesmo nos últimos dias," é uma referência para o fim dos dias, que começa quando as
profecias de Jesus, dos livros de Matthew e revelação, começam a vir a passar, que é dizer, que mesmo se você
não é de Deus, antes da tribulação do fim dos dias, ele ainda não é tarde demais para que se arrependam de seus
pecados e pedir perdão a Deus.
O objetivo da grande tribulação é duplo.

Primeiro: As pragas que afetarão somente aqueles que têm a marca da besta, para impressionar
aqueles que pensam que eles são um com Deus para perceber, quando as pragas afligirem, que estão no erro, e
precisa alterar suas formas.

Segunda: Para mostrar, de uma forma muito real, que Deus é real, e que sua paciência com a
humanidade está no fim e sua ira sobre todos os que rejeitam a sua palavra, já chegou.

Obediente a sua voz
A frase, "serás obediente a sua voz," está instruindo-na que devemos obedecer as leis de Deus, que são
os dez mandamentos, bem como o resto do evangelho sagrado de Deus. Também significa que o que Deus fala,
seu Santo Evangelho é a verdade, e se nós aceitamos a sua palavra como verdade e, portanto, perceber que, se
Deus não falou isso, é uma mentira, então seremos obedientes a sua voz.

O que Deus exige de nós?
A frase, "o que o Senhor teu Deus pede de ti," qual é a pergunta original, eu perguntei, "o que mais
devem fazer para ser redimido do to simplesmente dizer que Jesus é meu Salvador?"
A resposta a esta pergunta é, ", mas a temer 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 senhore seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu bem?"

A temer o Senhor teu Deus
"Temer o Senhor teu Deus," tem mais a ver com você mesmo, temendo que to ser no temor de Deus.
Se você é obediente aos mandamentos de Deus, então você tem medo dele, mas se você está relaxado em sua
obediência e sua adoração, então você tem algo a temer. Mas é você e suas ações que trarão a ira de Deus sobre
você, então que você deve temer que você não escorregar do caminho da justiça a mesmo.
Você também deve saber que a frase "Temei o senhor" não significa apenas ter medo. A palavra
inglesa "Medo" é definido como: para ser de terror, de medo, ansiedade, terror, angústia,
medo. Mas ser no Temor de Deus é melhor compreendido quando fores para a palavra hebraica original para
sua definição. A palavra hebraica, "Yare" dar as mesmas definições como a palavra inglesa, mas um outro
aspecto que omite o inglês e é reverência. Ter "Reverência" para alguém é ter respeito, admiração,
adoração, temor, veneração e devoção. Então você pode ver a temer que a Deus é dar adoração e
respeito por Deus não somente ter medo dele.

Todos os seus caminhos
A frase, "para andar em todos os seus caminhos," é outra forma de dizer, levar a moralidade de Deus e
para torná-lo seu próprio. Os seis imperativos morais listados nos dez mandamentos, bem como a moralidade
ensinaram por Jesus, são os caminhos de Deus e são um reflexo de sua personalidade, caráter moral e sua honra.

Então quando você abraça a moralidade de Deus e torná-lo sua moralidade, então você anda em todos os
caminhos do senhor, que também é outra forma de dizer que você é justo em seus caminhos .

Tome nota: a frase acima, "nem nos últimos dias," é uma referência para o Fim dos dias, que
estou convencido, que agora vivemos. A palavra "Tribulação", refere-se a uma grande guerra e suas
conseqüências desastrosas, que Jesus fala sobre no livro do Apocalipse.

Uma citação de Moses
Quando Jesus nos deu seus dois mandamentos, ele estava citando os versículos acima. Portanto,
primeiro mandamento de Jesus não é dele foi escrito por Moses, a mando de Deus claro, então eu acho que você
poderia dizer que eles são a palavra de Deus, mas dado a Moses para anotar 1500 mais anos antes de Jesus falou
primeiro. É neste que Deus revela como as palavras do antigo testamento são apenas conforme necessárias para
os cristãos a estudar, como são as palavras do novo testamento, porque o novo testamento traz a conclusão que
o que foi dado no antigo testamento. Jesus ensina que os dez mandamentos são tão importantes para os cristãos,
como eram para os israelitas originais.
Se você ler os versos que antecederam e após estes, no livro de Deuteronômio, ambos no capítulo 4 e
capítulo 10, você irá encontrar que o contexto quanto o Moses estava falando que deu origem a sua escrever
estas palavras. O primeiro versículo do capítulo 4, também bonita muito resume o contexto quanto o Moses
falava.
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. Deuteronômio 4:1
Moses está falando de ensinar o povo de Israel, os estatutos e os juízos, quais são as leis de Moses,
escrito por sua mão, mas também neste contexto representa a todas as leis de Deus, incluindo os dez
mandamentos. Isto se tornará evidente como você continuar a estudar a Bíblia.

Adoração como os mandamentos de Deus
Na minha opinião, a seguir é extremamente importante para quem deseja verdadeiramente adorar a Deus
como ele ordena que nós adoramos. É minha firma entendimento de que se você não adorar a Deus como ele
ordena então você não adorar a Deus em tudo. Isto é dado apoio no seguinte versículo.
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem vós devem diminuir alguma coisa
dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2

É algo que eu tenho dito desde o início, apesar de eu dizer que usando palavras diferentes. "Você deve
adorar a Deus como ele comanda nem adicionando a nem subtraindo como ele ordena que nós deve
adorá-lo, a adoração de qualquer outra forma é a não adorar o Deus da criação, mas alguns outra
invenção do seu próprio." Não colocar palavras na boca de Deus.

Não se esqueça milagres de Deus
Só tomar cuidado de ti mesmo e mantenha tua alma diligentemente, não tu esquecer as coisas que os
teus olhos viram, e menos eles partem seu coração todos os dias da tua vida: mas os ensina o teu filho e os
filhos dos teus filhos; Deuteronômio 4:9
Nestes versos, Moses adverte os israelitas para manter as leis de Deus. Em que o Deus de Israel é o
mesmo Deus que é o Cristo, que veio à terra na carne de um homem, Jesus, isso então me diz que este aviso se
aplica a nós que seguem o ensinamento de Jesus, tanto quanto é aplicado a eles nos dias de Moses. Em que o
próprio Jesus está apontando para isso que foi escrito por Moses, e o contexto de que Moses estava falando, é,
portanto, o contexto que Jesus está apontando, e nesse contexto é manter os dez mandamentos e em fazendo
isso você manifesta seu amor de todo seu coração, alma e mente para Deus.
Moses dá advertência, "Acautelai-vos a vós," significa para lembrar tudo aquilo que Deus tem te
mostrado e manter as leis que Deus deu a você. Mesmo que você e eu não vi Deus separar o mar vermelho,
sabemos que isso aconteceu, e podemos vê-lo partir as palavras escritas na Bíblia. Portanto, quando Moses diz
que os israelitas se lembrar daquelas coisas que eles viram, ele está também nos dizendo para recordá-los
também.

Um israelita definido
Tem havido muita confusão quanto ao significado do que é definido como um israelita e que é definido
como um judeu, a maioria dos cristãos que eu falei para me dizer que eles são os mesmos. Eu não encontrei este
para ser correto, no entanto.
Israelita é um que nos vem de seus pecados e se arrepende, como Jacob, que é por que Deus nomeou-o
Israel, e porque aqueles que guardam os mandamentos de Deus são israelitas e não necessariamente os judeus.
A maioria das pessoas que pode ser chamado de "Judeu" não guardaram os mandamentos de Deus ao longo dos
anos, é por isso que Deus causou o templo será destruído, não uma, mas duas vezes na história.

Não se meta nessa mistura com um israelita, ou um judeu, pois são cidadãos da nação de Israel e,
portanto, são participantes na segunda aliança que Deus fez com Moses e os primeiros israelitas.
"Israelita" pode ser definido como, aqueles que guardam os mandamentos de Deus .
" Manter tua alma diligentemente," me diz que o trabalho de manter as leis e mandamentos de Deus não
é fácil, portanto você deve trabalhar "diligentemente" a prevenir-se de esquecê-los e quebrá-los. Este é o
caminho da retidão. Você deve também certificar-se ciente de que Satanás é um mentiroso e vai te enganar com
mentiras dele se você não procurar diligentemente para a verdade de Deus. Se não está escrito nas Escrituras da
Bíblia então não é de Deus. Se não é de Deus então deve ser de Satanás, pois ele é o príncipe das mentiras.

Segundo mandamento de Jesus
E a segunda é como se a este, é: Amarás teu próximo como ti mesmo. Matthew 22:39
Este versículo não é um mandamento de standalone, mas tem um qualificador, "semelhante," que
amarra ao primeiro mandamento de Jesus. Quando você entender o primeiro mandamento, então compreenderá
plenamente o segundo.
Tal como acontece com o primeiro mandamento das palavras, , "Amarás o Senhor teu Deus de todo teu
coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento." Também se aplica ao segundo mandamento de
Jesus. Em outro versículo você encontrará estas palavras escritas:
E o Senhor vosso Deus vos faça abundante em toda obra da mão do thine, no fruto do teu corpo e com o
fruto de vosso gado e no fruto da tua terra, para o bem: para o senhor novamente se alegrará por ti para
sempre, como ele se alegrou em teus pais: se thou shalt de mil ouvidos à voz do Senhor teu Deus , para guardar
seus mandamentos e seus estatutos que estão escritos neste livro da lei, e se tu virar ao Senhor teu Deus de todo
teu coração e com toda a tua alma. 30:10 de Deuteronômio
Nesse então dá a definição quanto à forma de manifestar seu amor por Deus, que o primeiro
mandamento de Jesus abrange a totalidade dos dez mandamentos. Em que Jesus se refere a seu primeiro
mandamento como, "Este é o primeiro e grande mandamento," devia dizer enganam-se aqueles que pensam que
só "Love thy vizinho," é necessário. O próprio Jesus coloca mais ênfase em seu primeiro mandamento do que
ele faz seu segundo.

Semelhante a isso
Como eu disse, a chave para entender o segundo mandamento de Jesus é a frase, "semelhante a la" Isto
significa que, como Jesus mostrou seu amor por nós em seu primeiro mandamento, ensinando-nos como
adoração e mostrar o nosso amor por Deus, que é definido pela manutenção dos dez mandamentos, portanto,
"semelhante," mostrar seu amor por seu vizinho no segundo mandamento de Jesus, ao ensinar seus vizinhos a
adorar a Deus. Em outras palavras, você continuar com as obras de Jesus, "ensinar os outros a adorar e amar a
Deus," mostrando seus vizinhos como de Deus. Isto é compreendido melhor pela palavra "Evangelista", que
quer dizer que Jesus está chamando a todos os que são convertidos para a adoração do Deus verdadeira e correta
que é o trabalho para mostrar aos outros o caminho também.

Amai os vossos inimigos
Jesus reafirma seus dois mandamentos nos seguintes versos, que vejo como uma forma de expandir
sobre aqueles que só mostrei.
Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, abençoar os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeio e
orar por eles que desrespeitam a usá-lo 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 você ama quem você odeia, então vocês estão conseguindo o pinnacle de estatura moral que Deus se
tem.

Lembre-se: apesar de nossos pecados, Deus ainda vão nos perdoar e nos ama, se apenas se
arrepender de nossos pecados e pedir-lhe perdão. Portanto, devemos tudo fazer menos do que aqueles que
pecam contra nós?
Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Fazer nem mesmo os publicanos o mesmo?
Matthew 05:46
Só quem ama você, amar é fácil. Não há nenhum teste de seu caráter moral ao fazê-lo. Quando você ama
quem você odeia, então, sua verdadeira alma interior é revelada.
Os publicanos eram os guardiões de taberna, mas principalmente, foi uma referência para os cobradores
de impostos. Em que os cobradores de impostos são considerados na mesma empresa como guardiões de

taberna, mostra apenas como pouco eles foram considerados na época de Cristo. Embora geralmente eram
judeus, eles trabalharam para o odiado Império Romano; eram colaboradores romanas, se preferir.
O que Cristo está dizendo aqui, é se os publicanos, amam seus vizinhos, mas odeio quem odeia eles,
então para que você possa fazer o mesmo, você faz melhor do que eles. Apenas por amar aqueles que te odeiam,
que sobem-se acima deles e mais perto de ser um com Deus.
E se saudardes somente os vossos irmãos, que vós mais do que outros? Nem mesmo os publicanos fazêlo? Sê tu, portanto, perfeito, mesmo como é perfeito o vosso pai que está nos céus. Matthew 05:47-48
Lembro-me quando eu era uma criança, alguém, não me lembro quem, respondeu a este versículo,
dizendo, "como pode o homem ser perfeito como Deus, estamos sem Deus?" Isso é verdade, nós
somos sem Deus, mas Deus nos fez à sua imagem, portanto, temos o potencial para ser perfeito em nossa
moralidade, como é Deus. Só por se esforçando para cumprir este ideal de amar aqueles que odeiam e abusar de
você, pode ser obtida a perfeição. Isto é como Deus seu pai no céu. Deus não perdoa aqueles que desobedecem
a ele, que é como eles mostram seu ódio por ele? Se você acredita que Deus vai te perdoar seus pecados, então
como o filho é parte do pai, você precisa perdoar aqueles que odeiam você. Ao fazer isso, você consegue mais
perto para a mesma personalidade e caráter que Deus tem.

O décimo primeiro mandamento
Há muitos que sinto que o segundo mandamento de Jesus deve ser o décimo primeiro mandamento de
Deus.

Lembre-se: Deus escreveu os dez mandamentos em duas mesas de pedra, que eles podem durar
para sempre, mas o mandamento, o amor eles vizinho como teu próprio, é apenas um mandamento temporário.
Chegará um tempo quando apenas aqueles que adoram a Deus como ele comanda serão deixados. Todos
aqueles que veneram pelo falso evangelho de Satanás serão removidos da terra. Naquela época, todo mundo já
sabe e amar a Deus, assim o mandamento de amar nosso próximo, mostrando-lhes o caminho para Deus já não
vai ser necessário, que equivale a dizer que é temporária, Considerando que os dez mandamentos são para
sempre. Isto é suportado isso no seguinte versículo.
Serão ensinam seu vizinho não mais a cada homem e cada homem seu irmão, dizendo: sabe o senhor:
para todos me reconheçam, do menor deles até o maior deles diz o senhor: eu perdoarei a sua iniqüidade, e me
lembrarei de seus pecados não mais. 34Pois Jeremias

Você vê, 600 mais anos antes do nascimento de Jesus, Jeremias nos diz que Jesus segundo mandamento
já não terá efeito, porque, no fim, tudo o que restará do homem serão aqueles que guardam os mandamentos de
Deus e desse modo já saberá Deus, intimamente e pessoalmente.

Até o céu e a terra passe
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
Então você vê, Jesus está nos dizendo que os dez mandamentos são para sempre, e que nenhuma parte
dos dez mandamentos passará da lei. Também lembre-se, não é para nós (homem) de alterar ou modificar as leis
de Deus, somente Deus tem esse direito e autoridade. Para nos mudar nada que o próprio Deus estabeleceu é
tornar-nos, nada melhor do que Satanás. Deus nos dá aviso sobre isto no seguinte versículo.

Não adicionar nem diminuir
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 4:2

Os dez mandamentos um espelho
Considere isto: Os dez mandamentos são como um espelho. Quando você olha no espelho, você
pode ver se seu cabelo está bagunçado, ou sua gravata está na reta, etc. Em outras palavras, você pode ver se
você está apresentável para sair em público. Os dez mandamentos são como um espelho, em que eles revelam
para você qualquer iniqüidades que você pode ter que mantê-lo-ia para além do seu pai no céu. A Deus, pecado
é tão detestável e substantivas como é um depósito de lixo tóxico é para nós. Apenas por manter-se limpo do
pecado está apresentável para entrar antes do Senhor Deus, seu pai. Só por conhecer e entender os dez
mandamentos você será capaz de olhar para si mesmo e saber se está livre de pecado, ou se você tem as
desigualdades.
Seja conhecido, que no fim dos dias e após o reinado de mil anos de Jesus, a necessidade de amar o
próximo, por ensinar-lhes sobre Jesus se tornará obsoletos, porque todos os que estão naquele tempo já saberá
Jesus, pessoalmente e intimamente e não será necessário que você fale sobre ele, que equivale a dizer , que
segundo mandamento de Jesus se tornará obsoleto. Tele primeiro dez mandamentos no entanto ainda será
necessário. Portanto, manter apenas um segundo mandamento de Jesus e não o outro de dez de Deus é contrária
a vontade de Deus.

Como Deus nos ordena adoração Ele
Há alguma coisa que você deve ter em mente, os quatro primeiros dos dez mandamentos, tem a ver com
como nós somos nos apresentar diante de Deus, uma demonstração de respeito e de colocar o verdadeiro Deus,
nosso criador, acima de todos os outros, em suma, "Como adorar a Deus." Para mim, isso responde a
pergunta, "como é que Deus ordenou-na adorá-lo?"
Os quatro primeiros mandamentos são a base para como Deus nos ordena para adorá-lo.
1. tu não terás nenhum outro Deus além de mim.
2. tu não deverás fazer a ti imagem de escultura.
3. não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
4. lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo;
Os próximos seis tem a ver com a forma como interagimos com os outros, mas eles também revela a
personalidade moral, o caráter e a honra de Deus.
5. honra teu pai e tua mãe.
6. não matarás.
7. thou shalt não cometerás adultério.
8. não furtarás.
9. não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
10. não cobiçarás.
O quarto mandamento, que começa com a palavra "Remember", não soa como um comando, faz isso.
"Lembrar". Não há nada no comando sobre a palavra lembra. Mas quando você passar por essa palavra, você
achar que o resto é um comando. Eu interpreto isso como Deus nos dizendo, se você me ama, se você escolher
a adorar-me, você deve fazer isso que te digo. Portanto, se você Me ama, guardareis os meus mandamentos, e
"Lembra-te do sábado." Se você manter todo o resto dos mandamentos de deuses, mas não guardam o sábado,
exatamente como Deus ordenou, então você não adorar a Deus em tudo, mas o falso Deus, que estabeleceu o
sábado de domingo, através de seu anti-Cristo.

Quem ou o que é o anti-Cristo
Tenho certeza que você está fazendo a pergunta, "não é o anti-Cristo alguém que irá surgir no fim dos
dias; o sábado domingo estêve ao redor por séculos, então, o que o anti-Cristo que tem a ver com o sábado
domingo? "
Toda a minha vida soube histórias, retratando os versículos da Bíblia, que deu sentido a esses versos.
Desde que comecei este estudo diligente da Bíblia descobri que muitas dessas histórias deram sentido falso. As
palavras têm significado, e quando você coloca o seu verdadeiro significado para eles, especialmente na Bíblia,
um significado diferente é frequentemente o resultado de que tinha sido dado a entender que queriam dizer. Isto
é devido as mentiras e os enganos de Satanás e o anti-Cristo. O significado como Deus originalmente falavam
as palavras foi poluído e corrompido pelas mentiras de Satanás, que dão uma interpretação alterada para o que
Deus pretendia. Então você vai saber, ao fazer isso, Satanás pecou contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é a
palavra viva de Deus. Para alterar a palavra ou o significado da palavra para algo que não transmite Deus
significado pretendido, é o que era a palavra de Deus e a verdade e transformá-lo em uma mentira e não mais a
palavra de Deus, que é um pecado imperdoável contra o Espírito Santo.

A verdade de Deus é incompreendida
Profecias relacionadas com o fim dos dias, são incompreendidos. O anti-Cristo não é uma pessoa que se
coloca nos últimos sete anos antes da segunda vinda de Jesus. Esta história é de uma má interpretação do livro
de Daniel e Apocalipse. Eu lhe mostrarei o verdadeiro significado de fim dos tempos e fim de dias profetiza, em
aulas deste último, mas não ainda. Vamos continue com o tema de como adorar a Deus, como ele nos ordenou a
fazê-lo.

Considere isto, no entanto; se Satanás quer impedir-nos de conhecer a Deus, qual a melhor
maneira de fazer isso, do que to estabelecer uma religião que se parece com deuses, soa como deuses, ainda não
é deuses? Alterando as palavras e significado na Bíblia, Satanás estabeleceu um falso evangelho, que é por isso
que Deus nos diz para ele procurar diligentemente se queremos conhecer Deus e sua verdade.

Lembre-se: o melhor disse mentiras são 90% verdade e apenas 10% de mentira. É por isso que
Jesus se refere a Satanás como o príncipe da mentira; para Satanás é excelente em contar mentiras que abraçar a
humanidade como verdade.

As leis da moralidade
O quinto através de décimo mandamentos são as leis da moralidade, que estávamos procurando, para
nos ajudar a definir a palavra "Moralidade" biblicamente. Se nós, como pessoas morais observar estes seis
mandamentos, você é meio caminho para mostrar seu amor e, portanto, sua adoração para Deus.
Esta pergunta está mais envolvida do que pode ser suspeito pela primeira vez no entanto. Ao longo da
história, tem havido muitas religiões, que exigem de todos ou alguns destes mandamentos seis moralidade.
Portanto, como você mostra que você adora o verdadeiro Deus, e não um falso Deus, exige mais de você do que
apenas observando estes seis mandamentos. Você conhece a frase: "Vocês não são salvos pela sua trabalha
sozinha?" É a manutenção de seis mandamentos de moralidade e se esforçando para fazer esses imperativos
morais que constitui o significado da palavra "funciona" como ele é usado nesta frase.
Considere isto e decida por si mesmo se é verdadeiro ou falso. Todas as religiões que já existiram na
história do homem, exceto a um praticado pelos Patriarcas da fé judaica e, em seguida, os filhos de Jacó, foram
estabelecidas e suportadas por Satanás. Não há um só Deus; Portanto, pode haver apenas uma fé verdadeira. Se
não for a verdadeira fé, é de Satanás, não Deus.

A casa de Deus
Na casa do meu pai há muitas moradas: se não fosse assim, eu teria te dito. Vou preparar um lugar
para você. John 14:2
E se eu for e preparar um lugar para você, vai voltar e receber-vos para mim; que onde estou, aí sejais
também. John 14:3
E para onde vou... você que sabe, e como sabeis. John 14:4
Thomas disse-lhe: Senhor, sabemos que não 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

A parábola da casa grande
Considere isto: tem uma casa muito grande, caso contrário o que é conhecido como uma mansão,
que vive sozinho. Você decide convidar outras pessoas para se juntar a você e venha morar na sua casa com
você. Que você não quer apenas aqueles que tinham valores semelhantes como você viver em sua casa com
você?
Para continuar a consideração acima, um homem vem à sua porta pedindo que ele pode vir morar com
você. Ele tem um cigarro na boca, mas você não fuma, ele tem o cheiro de álcool na respiração dele, mas você
não bebe. Você gostaria de ter este homem, com seu mau cheiro tabaco entram em sua casa e polui-la com sua
fumaça, cinzas e seu cheiro?
A Deus, o pecado é tão nojento e desagradável como cigarro deste homem é para você. Como você, um
não-fumante recusaria este homem para viver em sua casa, a menos que ele primeiro parei de fumar, porque
você esperaria Deus, permitir que aqueles que não desistiram pecado de entrar e viver na sua casa.

Definição de pecado
Se não tiver certeza do que é "Pecado" , é o ato de estar em desobediência a Deus, , ou mais
precisamente, você cometer um pecado quando você quebrar qualquer um dos dez mandamentos de Deus.
Existem outros pecados, não mencionados nos dez mandamentos, mas eles têm a ver com pecando contra as
outras ordenanças de locador escritas pela mão do homem, (Moses) e pecados contra o Espírito Santo.
Deus fez um convite que ir vivemos com ele na casa dele, mas reservou o direito de recusar aqueles que
não aceitaram e viver pelas suas leis. Se você não conseguir dar a obediência à lei de Deus, assim mostraram
desrespeito por Deus, que é a mesma coisa que mostrando que você não ama Deus.
Deus tem insistido que você não colocar nenhum outro Deus diante dele, como indicado nos três
primeiros dos dez mandamentos. Os últimos seis dos dez mandamentos até a exigência que você honra a sua
mãe e seu pai, que têm a ver com a moralidade, são uma exigência de outras religiões e não somente do
verdadeiro Deus, portanto, como você sabe que você está adorando o verdadeiro Deus e não ser enganado por
Satanás?
Você diz esperar um minuto, se no meu coração eu estou rezando para o único Deus verdadeiro, então
estou rezando para o único e verdadeiro Deus. Parece bom, mas eu sugiro que se você não sabe o verdadeiro

Deus pessoalmente e intimamente, como pode ser certeza que está adorando o criador e não levados a adorar
um falso Deus, em vez disso?
Observar-se os dez mandamentos é um componente-chave para conhecer a Deus pessoalmente e
intimamente. É por isso que Satanás terá acreditar que os dez mandamentos foram cumpridos ao ponto de
tornando-os obsoletos por Jesus, se Satanás podem impedi-lo de conhecer e entender o que eles representam e o
que eles significam e, em seguida, você não saberá quem é Deus, então sozinho como adorá-lo.

O Elixir de mentiras de Satanás
As escrituras da Bíblia é o elixir de mentiras e enganos de Satanás. Se o que você acredita não pode ser
encontrada nas Escrituras na Bíblia, então ele provavelmente deve ser false. Quero dizer o verdadeiro
significado das palavras, não o significado tradicional dos versos que foram dadas a acreditar que seja verdade.
Satanás tem 2000 anos dar falsas interpretações do significado das palavras. Apenas pela escavação para o
verdadeiro significado, pesquisando-os diligentemente por si mesmo, será você totalmente assegurada que você
entende o que Deus está dizendo para você e não as mentiras e enganos de Satanás. Para fazer isso você precisa
de uma Bíblia, uma concordância da Bíblia e para ser sem vergonha de dar a oração a Deus para lhe pedir sua
orientação.
O quarto mandamento é o mandamento do amor, que responde à pergunta, como você manifesta seu
amor para o Deus verdadeiro? Como observado o Sabá manifestar o seu amor e adorar o verdadeiro Deus?
Somente o único e verdadeiro Deus exige que você observar um dia de descanso no sétimo dia da semana,
porque é ele quem criou uma semana de sete dias. Com exceção de Deus, fazendo com que a lua a orbitar a
terra, como faz, não haveria nada mais nos céus que dariam motivo para nos observar uma semana de sete dias.
O sábado é tanto uma parte da criação como é o universo em que vivemos. É porque Deus nos criaram, que ele
deriva sua autoridade para exigir nossa adoração. É porque Deus criou o sábado, ao mesmo tempo ele criou o
universo, que ele exige que mantemos seu sábado do sétimo dia e não outros.

Observando o sábado
O sábado é um dia de refrigério, da prévios seis dias de trabalho e um dia de reflexão e comunhão com
Deus. É o único dia da semana quando Deus entraria no jardim de Eden e comuna francesa com Adão e Eva.
Somente o Deus da criação pede que você guardar o sábado em um dia específico e um tempo específico. Por
que um dia específico e tempo, você pode perguntar? Porque que dia específico e tempo, caminha junto com
seu ser o criador, e na sua observância, você está trabalhando seis dias como fez o senhor, e descanse no sétimo

dia, como fez o senhor. Isto o coloca em comunhão com Deus e dá-lhe uma compreensão íntima de que Deus
passou em seus trabalhos de criação.
O quarto mandamento tem tudo a ver com o fato de que Deus é o criador. Só ele criou o universo. Não
há nenhum outro Deus, e, portanto, não há nenhum outro que tem o poder ou a glória, para trazer sobre a
criação de todas as coisas. Levou Deus sete dias para criar o sábado; o universo só levou seis dias para criar.
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 20:11
Este versículo, acima de tudo, explica-se nas próprias palavras de deuses, por que temos que manter seus
mandamentos e especialmente seu Sabbath. O quarto mandamento é um simbolismo dos sete dias da criação,
que em seis anos que ele trabalhou para trazer sobre a criação do universo, como nós do trabalho para manter a
comida na nossa mesa e um teto sobre nossas cabeças, e no sétimo dia ele descansou, tal como nós se amamos a
Deus como ele Deus define amor.

Deus fala de amor
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. 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 minha receita que tira de escolha, que podem causar-aqueles que me amam herdar a substância; e eu
vou encher os seus tesouros. Provérbios 08:17-21
Incluo nestes versos de provérbios para mostrar-lhe que aqueles que amam a Deus e obedecer-lhe, por
guardar seus mandamentos, herdará a substância e tesouros, muito maiores do que pode ser obtido nesta curta
vida na terra. Um desses tesouros é a vida eterna.
Deus santificou e então oco o sétimo dia da semana, especificamente para mostrar que é importante para
ele que só naquele dia pode ser observado como sábado. Ao fazê-lo, ele fez o sétimo dia da semana Santa.
Deus não fez com que nenhum outro dia da semana Santa, portanto, se você observar o domingo que é o
primeiro dia da semana, como o sábado, e domingo não sendo um dia santo, então sua observância do sábado é
profana.
É o sétimo sábado do dia é a essência de quem é Deus. Ele proclama a sua autoridade, do fato de que ele
é o criador. A observância do sábado no dia que ele santificou e santificou-se, é o reconhecimento de sua
autoridade, que você aceite e apenas a ele como seu Deus. É intenção de deuses que nos manterá suas leis,

mandamentos e escritas em nossas corações. Em mantê-los ele vai fazer-lhes uma parte de nós e que nós somos,
impossível para nós então esquece sozinho quebrar.

