Lição 6
Revelando mentiras de Satanás
Satanás é registrado pela primeira vez
mentira
Deus revela como Satanás diz que algumas das suas mentiras no segundo capítulo de Gênesis.
E o Senhor Deus comandou o homem, dizendo: "de toda árvore do jardim tu podes comer livremente: mas da
árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela: porque no dia em que dela comeres certamente morrerás.
Gênesis 02:16-17

Tomam nota: destas quatro palavras: "certamente morrerás."

Contradição de Satanás
E a serpente disse à mulher, "vós certamente não morrerá: para Deus sabe que no dia podereis comer, em
seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses, sabendo bem e o mal. Gênesis 3:4-5

Primeiro Deus disse a Adão e Eva que "Tu certamente morrer," se eles comeram da árvore do
conhecimento. Esta é a verdadeira palavra de Deus, ou o Santo Evangelho de Deus.
Então Satanás diz a Adão e Eva que "vós serão não certamente morrer." Você pode ver como
Satanás diz a mentira? Satanás tomou as palavras de Deus e colocando uma palavra de três letras simples entre
as palavras de Deus; "Não," Satanás mudou de Deus se destina, ou seja, 180 graus. Satanás tomou uma verdade
falada por Deus e transformou-o em uma mentira. É desta forma, alterando o significado de que Deus tem
falado, que muitas das mentiras de Satanás são contadas.

Satanás encontra-se em traduções
Satanás também diz mentiras dele, influenciando ou pelo controle direto daqueles traduzir as escrituras
do original hebraico ou grego para as línguas atualmente faladas. Isto pode ser demonstrado no exemplo a
seguir.

O espírito se mudou
Aqui está outro exemplo de como o significado das palavras mudou de desejado por Deus:
E o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. Gênesis 1:2

Você pode reconhecer isso desde o primeiro dia da criação. A palavra "Moved", é a tradução da palavra
hebraica, "rachaph", que significa: a prole, que por sua vez, significa a ponderar, que por sua
vez significa dar o pensamento para, ou consideração de. Estou disposto a apostar que você
assumiu a palavra mudou-se, significava a flutuar por cima, ou passar por cima, que havia algum tipo de
movimento envolvida. Como você pode ver o significado da palavra hebraica original, um falso significado de
uma palavra não é sempre o verdadeiro significado por destinados por Deus.
Há uma outra versão da Bíblia, que substituiu o antigas Inglês palavras e forma de expressão com uma
formulação mais moderna inglês. A palavra "Movidos" nessa versão é traduzido novamente para a palavra
"Pairar", baseado na nossa nova compreensão do que a palavra hebraica original pretendido na verdade a
palavra "Pairar" muda completamente o significado do versículo todos juntos. Agora sugere que Deus estava
sentado em um lugar acima das profundezas. Verdade que poderia sugerir que ele estava a ponderar o profundo,
como ele se sentou no lugar, mas focalizar a palavra não nos revelar o fato de que Deus era na verdade
ponderando ou dando o pensamento para aquilo que ele tinha acabado de criar. Quando você entende o que
Deus está nos dizendo com estas palavras, então você vai entender que Deus não só está sentado no lugar ou
pairando sobre o profundo. A palavra "pairar" não lhe dá o pleno significado do original da palavra hebraica
"rachaph". É desta forma como entradas de Satanás encontra-se na Bíblia moderna.

Sempre faz perguntas
Isto é onde você faz a pergunta ao estudar a Bíblia, "O que é Deus verdadeiramente tentando me
dizer?" Para responder a isso, você precisa colocar no contexto de que Deus já nos disse.

Deus criada o universo
No início, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1

Esta é uma afirmação de facto; é minha opinião que Deus está nos dizendo que ele criou o universo,
inequivocamente e na verdade.

Um vazio escuro do nada
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus moveu-se
sobre a face das águas. Gênesis 1:2

A primeira vez que li este versículo com compreensão, não conseguia descobrir o que Deus estava me
dizendo. Aqui Deus está nos dando explicação de como ele criou o céu e a terra, e tudo o que as palavras me
sugeridas foi que o espírito de Deus movia-se sobre esta profunda ou águas, o que equivale a dizer que eu não
era melhor informaram sobre como ele criou o universo do que eu era antes de ler estas palavras. Deus me
revelaram seu verdadeiro significado quando ele mostrou-me o seguinte. Este versículo é dividido em duas
declarações.

O profundo
1 / Deus primeiro está nos dizendo que é onde ele colocou a sua criação que Deus chama de "O
abismo". É o lugar onde ele coloca sua criação "a terra sem forma, vazio e completamente escuro, sem
luz." Agora visualize em sua mente o que Deus está vendo e tentando nos mostrar. Ele criou o universo, e é o
lugar que ele chama de "terra", onde ele colocou a sua criação, é um vazio sem forma escuro; Um vazio do
nada.

A terra
Gostaria de salientar aqui, que a palavra "terra" como usado aqui não se refere ao planeta Terra. É o
que Deus chama o lugar que é o vazio, onde ele coloca o que ele criou. Aponto isso porque você vai ver em
outros versículos, como você lê a Bíblia, dois outros significados para a palavra "terra", o planeta Terra e o
solo do planeta, esses três significados da mesma palavra têm significado da compreensão de Deus o criador,
mas eu vou deixar você descobrir isso por si mesmo.

Voltando à minha demonstração das visualizações usado por Deus na descrição de sua criação, agora vê
o que Deus estava olhando? Eu fecho meus olhos e vejo um imenso vazio escuro do nada, que ele só colocou
sua criação (a profundidade) em.

A palavra mudou-se
2 a segunda parte de Gênesis 1:2 é Deus nos dizendo o que ele logo depois que ele criou o universo, e
depois ele coloca-o no escuro vazio. "E o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas." Este versículo
nos diz muito mais do que apenas ler que as palavras caso contrário podem sugerir. Novamente, você precisa
fazer a pergunta, o que é Deus nos dizendo aqui? Assim, comecei por ter certeza que entendi o significado das
palavras. Para minha surpresa, o Inglês palavra "espírito" não tem o significado que eu achei que ele tivesse.
Eu dei o espírito da palavra quer dizer, a alma, ou essência de Deus, quando você procura a palavra no
dicionário é definido como uma vida dando força, ou a essência de Deus. Quando você procurar o
palavra espírito em concordância a Bíblia no entanto, um significado mais completo se manifesta.

Espírito de Deus
A palavra hebraica original para a palavra espírito, é "Ruwach" que é definido como, vento; com o
hálito de semelhança, ou seja, uma exalação sensata (ou até mesmo violento), ar, raiva,
flutter ou apertar com um jato de ar, o que resulta em agitação ou vibrando. Já, estas duas
palavras, "Movido e o espírito," dar um significado diferente para o verso inteiro como Deus pretende que ele
quer dizer.

Explicação de Deus
A frase "Mudou-se sobre a face das águas," pensei que significava que Deus estava se movendo em
toda a face do abismo, ou como Deus tem isso, as águas reformuladas. Como você pode ver minha explicação
anterior da palavra "Moved" e agora com a definição hebraica da palavra "espírito", um novo significado vem
à luz para este versículo.
A palavra movido no antigo Hebraico que significa que a das castas, que por sua vez, para
refletir, para pensar ou para dar-lhe consideração. O fundo é o que Deus criou ou
milissegundos após a centelha da criação universo. Então Deus está pensando, ou colocando aquilo
que ele criou só ideias.

Eu vejo Deus, olhando para a sua criação e dando consideração quanto à forma de manipulá-lo para
formar o que ele quer se tornar. A outra parte do significado da palavra "Espírito", é para agitar ou
sacudir após que Deus tem "bloqueada" por cima ou dado atenção à sua criação, ele começa a agitá-lo e causar
a vibração soprando nele com uma força do vendaval da sua respiração.
Na segunda metade do versículo, Deus determinou a forma correta que ele quer que sua criação para
acabar sendo e procede para manipular os profundos ou das águas, soprando sobre ela; o espírito da palavra
como usado aqui, significa a soprar sobre o fundo, mas no decurso de soprar nele, conforme a definição nos diz,
a criação de Deus começa a vibrar e agitar.
Então, vamos rever mais uma vez. Deus criou o universo, que ele tem colocado em um vazio da
escuridão; Ele então pondera sua criação e em seguida sopra em cima dele. No entanto, ele não é só soprar em
cima dele, mas como a definição hebraica sugere, é um vento com violência, uma exalação ou explosão de ar,
tais como um vendaval forçar o vento sobre o mar, que então faz com que ele vibre e agitar. Assim, Deus está
manipulando o fundo ou as águas, a forma como ele quer a forma, o que eu chamo de Deus controlado processo
evolucionário. Esta explicação de que Deus estava fazendo é muito melhor em dar-me a compreensão do
processo que está envolvido em. Esta explicação dá uma descrição mais vívida para mim Visualizar.

A parábola de tigela de sopa
Você tem um prato quente de sopa na sua frente, você mergulhar a colher nela, mas antes de colocá-lo
na sua boca você sopra. O que fizeste é manipular o líquido em sua colher. Fazendo com que ele esfrie mais
rápido, torna-se disponível para colocar na boca mais cedo. Verdade que eventualmente, a sopa na sua colher
vai esfriar, então você pode comê-lo em seu próprio tempo, mas prefere não esperar, então você manipulá-lo.
Deus não vão comer a sua criação, mas o ato de soprar a sopa faz com que as moléculas que compõem a
sopa ir mais devagar, mais lento as moléculas o mais compactado a sopa. O vapor que saía do seu prato de sopa
é moléculas de vapor de água que se move em velocidades muito mais rápidas do que o líquido. Se você seguir
isto através de, e lento as moléculas ainda mais, a sopa vão virar gelo e endurecer.

O fundo é a água, H2O
Tal como acontece com a sopa, esta é a mesma coisa que Deus está fazendo. Soprando sobre o líquido
quente ceia H2O, que é a forma original de sua criação, razão pela qual ele se refere a ela como as "Águas", ele

está causando a substância de arrefecer em apenas a velocidade que ele quer que esfrie, causando assim uma
evolução controlada do líquido.

Compreender a ciência da criação
Em sua forma original, milissegundos após a centelha da criação, o que os cientistas chamam (Big
Bang), havia apenas 2 elementos na existência, oxigênio e hidrogênio. Todos os elementos mais pesados foram
formados a partir desses dois elementos, no centro das estrelas proto e expulso quando essas estrelas foram
super nova.

Galáxias formadas
Nos versos acima, Deus não é apenas soprando sobre o profundo, no entanto, é uma explosão, ou uma
força poderosa de ar e um tremendo. Isso inicia o fluido para começar a desenvolver jacuzzis e redemoinhos, tal
como são formadas em sua colher quando você soprar em cima dele. É que eu posso ver que as galáxias do
universo são formadas.

Deus o criador
Estou ciente de que alguns da explicação só dei não é suportado pela Bíblia.

Lembre-se: Deus deu-nos todo o universo para aprender tão bem quanto a Bíblia. Tenho interesse
no estudo de várias Ciências, assim que eu aprendi de um grupo de cientistas que determinou que o universo,
apenas milissegundos após o Big Bang, existia sob a forma de um líquido quente da ceia, H2O. Essa explicação
é assim perto do que Deus diz na Bíblia, que têm abraçado-lo como true.

Revelando a mentira de Satanás
Eu mostrei-lhe esta simples demonstração de como as palavras que você acha que sabem o significado
de, na verdade pode estar errado quando colocado no contexto de que Deus está tentando te dizer.

Lembre-se: os tradutores do antigo Hebraico e grego só podem dar o significado de palavras como
quem fez as traduções entendido o significado, e com a influência de Satanás, o significado está corrompido

ainda mais. Portanto, cabe a você determinar por si mesmos o que Deus está dizendo a você. Eis porque é
importante que você não aceita explicações de outros sobre o significado ou intenção das Escrituras da Bíblia.
Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Isso só pode acontecer se você tornar-se pessoal e
íntimo com ele. Isso pode levar um pouco de trabalho e tempo, mas não vida eterna, vale a pena?

Uma mensagem de texto de Deus
A Bíblia é a forma de deuses de falar para você, é por isso que Satanás quer polui-lo com as suas
mentiras. Mesmo que os livros da Bíblia foram escritos há milhares de anos, as palavras estão vivas, e quando
você lê-los hoje, eles têm significado para você hoje como fizeram para aqueles que viveram há milhares de
anos. Com os profetas de Deus dos livros, Deus está falando com você, agora hoje, como se ele está bem ali na
sala com você, o que é claro, ele é. Deus está enviando uma mensagem de texto, ao mesmo tempo como você
ler as palavras da Bíblia, você está ouvindo, ouvindo-o?
Como você pode ver que Satanás encontra-se a nós, alterando o significado das palavras quando ele
influencia suas traduções.

Maior mentira de Satanás
Dia do Deus de descanso
Existem alguns que eu falei para cristãos que acreditam que, enquanto você observar um dia de
descanso; Você está de acordo com os mandamentos de Deus quarta. Eles acreditam ainda que não importa que
dia da semana que é mantido em, isso é mentira de Satanás.

Dos lábios de Deus
O que é falado dos lábios de Deus é verdadeiro, e ser respeitados e mantidos precisamente como Deus
falaram-lhes, por todos aqueles que escolhem para adorar o Deus da criação. Portanto é necessário que você
sabe o significado pretendido das palavras de Deus, mais que você vai estar na ignorância do que deve fazer ou
não fazer em sua adoração a Deus.

Guardar sétimo dia sábado do Deus
Muitos oradores para que também se chamam Christian, não observar o sábado do sétimo dia, eles
acreditam que o primeiro dia da semana (domingo) é o sábado de Lordes. Eu desafio qualquer um a mostrar-me
na Sagrada Escritura Sagrada onde Deus ou Jesus ordena ou instrui-nos que o primeiro dia da semana é o dia
santo de Deus e, portanto, Santo sábado do Deus. Não há nada na Sagrada Escritura, onde Deus ou Jesus, dar
instrução ou comando que estamos para santificar o primeiro dia. O sétimo dia da criação como mencionado no
livro de Gênesis e o quarto mandamento que consta do livro de Êxodo, são muito claros, que é o sétimo dia da
semana em que Deus tenha transado e santificados. E é o sétimo dia da semana em que Deus ordena que nós
lembramos para santificá-lo.
Se você acredita que é pecado matar, então por que é tão difícil para você aceitar que não guardar o
sábado do sétimo dia é o mesmo pecado. Ele não está incluído nos dez mandamentos ao lado, "Não matarás"?
Se matar alguém é um pecado, então por isso também é um pecado não observar o Senhor Santo sábado assim
como Deus tem formulada, não colocar palavras na boca de Deus, ele quer dizer o que ele diz, e cabe a nós de
estudar, aprender e sabe Deus significado, pretendido e em seguida, para obedecer à sua palavra. Para dar
suporte ao que acabei de dizer quero que você rever tanto o sétimo dia da criação e em seguida o quarto
mandamento.

Sétimo dia da criação
Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminou seu trabalho que
ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:1-2

Tomam nota: no Deus acima nos diz duas vezes que era o sétimo dia que ele completou seu
trabalho, e também foi o sétimo dia ele descansou. Por que acha que Deus sentiam a necessidade de se repetir
basicamente nisto? Sugiro que é a casa martelo a idéia é a mente do homem que é o sétimo dia e nenhum outro
dia, que estes dois eventos ocorreram na.

Bendito e santificado
Deus e "O sétimo dia abençoado" e "Santificado" é: porque que nele tinha descansou de toda a sua
obra que Deus criou e fez. Gênesis 2:3

Mais uma vez e pela terceira vez em tantos versículos, Deus repete se. Deus quer-na compreender que é
ele, o Deus da criação, que criou este universo, e que ele é, no sétimo dia, que ele, o Deus da criação,
descansou.

Abençoado definido
Sobre e acima repetir-se, Deus também fala de algo que ele fez com que ele não fez em nenhum dos
outros dias da criação e que é "Abençoado" no sétimo dia ele e então ele também "Santificados" o sétimo dia.
A pergunta que deve fazer é o que isso quer dizer, qual é o significado desta bênção e santificação? A fim de
responder a esta pergunta, que você primeiro precisa saber o que as duas palavras significam.
A palavra "Abençoado" é definido como: tornar-se Santo ou sagrado, a consagrada. Como
expliquei anteriormente, a palavra significa "Santo" "verdade, ou para ser verdade." A palavra
"Sagrado" é definido como: sagrado, abençoado, reverenciado, sacrossanto; que quer dizer que tem
essencialmente o mesmo significado que a palavra sagrada. A palavra "Consagrada" é definido como:
sagrado, sagrado ou deificado. Mais uma vez, tem essencialmente o mesmo significado que "Santo" que
é outra palavra para verdade, ou em contexto para os versos acima, "A verdade de Deus."
Então, o que tudo isso significa? Quando Deus fez o sétimo dia da criação "Santo" ele está fazendo o
sétimo dia, o dia na "verdade". O que Deus está dizendo é que o sétimo dia da criação é dia santo de Deus na
verdade e na verdade.

Santificados definido
A palavra "Santificados" é definido como: sagrado, abençoado, sagrado, dedicada,
purificada e aprovados. Como você pode ver, portanto, tem mais uma vez o mesmo significado essencial
como a palavra "abençoado," com um significado adicional não dado para abençoado.
A palavra "Santificados" também significa, que ser dedicado, para ser purificado, bem como
para ser aprovado. A palavra "Dedicado" é definido como, concedeu, oferecidos, doados, cometeu,
dado, comprometeu-se e rendeu-se. O que esta todos os meios é que em "Sanctifying" o sétimo dia da
criação, Deus tem doado e cometeu, naquele dia como um dia santo e um dia sagrado, por que, porque nesse dia
Deus descansou.

Uma das palavras que são usadas para dar a definição para a palavra "Sanctify" é "Purify" , que é
definido como: para limpar, desinfectar, limpar, ou para esterilizar. Portanto, Deus não só é
certificar que o sétimo dia da criação é na verdade e na verdade seu santo dia, mas ele também purificou o
sétimo dia, indicando assim que, no sétimo dia, nenhum pecado é de estar envolvido em, o que equivale a dizer
que Deus pretende que o homem permanece livre de pecado em um dia da semana com propósito ainda maior
do que em qualquer outro dia da semana.

O quarto mandamento
Isto é dado mais apoio e um significado adicional quando Deus faz a manutenção do sétimo dia da
semana, como um sábado ou um dia santo, como um dos seus dez mandamentos.
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
E no sétimo dia Deus terminaram seu trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua
obra que tinha feito. Gênesis 2:2
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus
criou e fez. Gênesis 2:3

Por que o sétimo dia
Porque é importante que o sétimo dia da semana, o dia santificado por Deus, ser observadas e nenhum
outro dia? A simples razão é porque Deus ordena que nós mantemos seu sábado do sétimo dia. Depois de tudo
devemos obedecer a palavra de Deus, ou não damos a adoração verdadeira e correta para a criação de Deus. A
resposta completa é essencialmente uma questão de amor e respeito, no entanto. Se você ama o único e
verdadeiro Deus, o criador de tudo, seu criador, é até você e eu, que nós só pode se manifestar nosso amor por
ele por aceitar que a palavra de Deus é a verdade, e quando Deus fala, é a palavra dele como aplica-se o
significado dessas palavras que devemos obedecer. Não coloque palavras na boca de Deus. Sei que cada palavra
que Deus fala tem significado, bem como uma finalidade. É necessário que você tomar o tempo e esforço para
conhecer Deus é significado de cada palavra que ele fala e não aceita como significando o que outros disseram
significa.

Deus tem falado com seus próprios lábios que o sétimo dia é o dia do Santo e que nesse dia que nós deve
observar o sábado. Porque Deus falaram e que causaram a ser gravado em sua sagrada escritura e, em seguida,
ele é para nós que desejam adorar o Deus da criação, para fazer o que ele nos diz para fazer. Alguma coisa nos
coloca em oposição a ele que nós dizemos que nós adoramos. Como você pode dar adoração, quando você vive
em desobediência?

Noções básicas sobre o quarto mandamento
Vamos repetir cada frase no quarto mandamento, para determinar o significado dessas palavras, como
falado por Deus.
Lembre-se o dia de sábado: A palavra significa Lembre-se : se lembrar de algo à mente, ou
tornar-se consciente de algo que tinha sido esquecido, para reter uma idéia na memória,
sem esquecer que, para manter alguém ou algo em mente para atenção ou consideração, para
comemorar algo.
Se lembre de algo requer que você tinha que ter tido conhecimento dele primeiro. Como você pode
lembrar de algo que você nunca teve qualquer conhecimento de antemão? Isto então nos faz a pergunta, quando
nos adquirir este conhecimento de que Deus quer que nos lembremos?
A primeira vez que Deus dá a menção a um sétimo dia, é no Gênesis que dei acima e sua discussão
sobre o dia de Deus de descanso depois de terminar o trabalho de seis dias da criação. É para isso, a criação do
universo que Deus quer que me lembro e o fato de que Deus santificou o sétimo dia da semana. Deus nunca tem
santificado qualquer outro dia da semana, apenas o sétimo.
Para santificá-lo: A palavra "Santo" é definido como: dedicado ou posto de lado para fins
religiosos, dedicados ao serviço de Deus, um Deus ou uma deusa, relativas, pertencentes a
ou provenientes de um ser divino ou poder.
No meu estudo das Escrituras da Bíblia, descobri que há outra definição para a palavra "Santo", como
usado por Deus. Que significado é melhor refletida pela palavra "Verdade". Cada palavra que Deus fala é
verdade, e a palavra de Deus também é dado como palavra sagrada de Deus, assim, ser Santo é ser True.
Então Deus está dizendo, "Lembre-se, o dia de sábado, para mantê-lo de verdade." Se você obedecer
a Deus, então você é Santo, você é Santo, porque você aceita e acredita que a palavra de Deus é verdade. A fim

de manter a palavra de Deus verdadeiro, você precisa lembrar o sábado e manter aquele dia como o dia de Santo
a verdade.
Tome nota: não é a manutenção da observância do sábado que Deus está ordenando que nos lembramos,
mas para lembrar e santificar o dia. O dia, não a observância.
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: Então Deus dá a definição de como manter a
palavra de Deus "Verdadeiro", você vai fazer todo seu trabalho nos primeiros seis dias da semana, mas você
não trabalho no sétimo dia, para Deus tem santificado naquele dia e não outros.
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: A palavra "santificado" é definido como: separar
para um uso sagrado; para consagrar, tornar-se Santo; para purificar, para fazer algo de
um meio de alcançar a santidade ou a uma fonte de graça.
Para manter este fato, que você acredita que Deus santificou o sétimo dia, "Verdade", você deve
"Remember" e "Manter" o sétimo dia como Deus guardou, em descanso e não custa nada.
A "trabalho ou ao trabalho," também se refere a engajar-se no comércio de qualquer tipo.
Porque Deus diz que você não pode "Trabalho" ele também significa que você não deve se envolver no
comprar ou vender alguma coisa durante as horas do sábado também. Isto é dado suporte a seguir.

Comprar ou vender, marca da besta
E o faz com que todos, tanto pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e vínculo, para receber uma marca em
sua mão direita, ou nas suas testas: E que ninguém possa comprar ou vender, excepto aquele que tiver o sinal, ou o nome
da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16-17

Interpretação popular
Os versos acima, do livro do Apocalipse, tem sido incompreendido, fazer às mentiras de Satanás. A
interpretação popular esses versos é que Satanás, as forças de todos os que querem comprar ou vender para
receberem a sua marca, (a marca da besta), mais eles não serão capazes de comprar ou vender.
Só pensar o que Deus diz no entanto. É Deus quem decide quem recebe a marca de Deus e também é
Deus quem decide quem tem a marca da besta. Nesse caso, não é que Satanás obriga as pessoas a receber a
marca da besta, mas aquele "faz com que" para receber a marca.

a palavra "Causa" é definido como: uma pessoa ou coisa que faz com que algo aconteça ou
existe ou é responsável por uma coisa que acontece .

Por exemplo: Satanás faz com que você observe o domingo como o sábado através de suas
mentiras e enganos. Isso é sua escolha para observar o sábado de domingo, que você não está sendo forçado a
fazê-lo. Verdade, você fazê-lo por causa de mentiras de Satanás, dando-lhe a pensar que é dia santo de Deus,
quando não é.
Quero salientar que em nenhum lugar nesta definição é que a palavra "forçado" mencionado. Satanás
não te forçar a fazer nada, mas suas mentiras você fez ignorantes da verdade de Deus, então "causas" para
pecar.
Satanás é a causa por que você compra ou vende no sábado, porque você acha que o primeiro dia da
semana, o domingo, é o dia correto do senhor. É através desta mentira que você vai ao mercado ou trabalhar
durante as horas do sábado, porque vocês são ignorantes da verdade de Deus.
Portanto, Satanás faz com que aqueles que compram ou vendem durante as horas do sábado para receber
a marca da besta. Isto é verificado no seguinte, "e que ninguém possa comprar ou vender, excepto ele que
tinha a marca." o que Deus está dizendo é que nenhum homem é para comprar ou vender durante as horas do
sábado e que somente aqueles que têm a marca da besta, (aqueles que foram enganados pela mentira de
Satanás), será de facto comprar ou vender durante aquelas horas de Santos.
Se você adorar a Deus como ele ordena e santificar o sábado do sétimo dia, como suas palavras nos
dizem para, em seguida, você vai saber para não comprar ou vender durante as horas do sétimo dia, aqueles que
mantêm um outro dia como sábado, não vai entender a verdade de Deus, então eles vão pensar que nada de ir a
uma loja, etc. no sétimo dia.

A marca da besta
Este novo é incompreendido fazer às mentiras de Satanás. Neste Satanás mentira diz-nos que, no fim dos
dias, o falso profeta e o anticristo irá forçá-lo a tomar sobre sua testa ou sua mão a marca da besta. Se você
não conseguir levar esta marca, em seguida, você será incapaz de comprar ou vender qualquer coisa.
Nesta mentira, Satanás tem dado uma falsa interpretação dos versos seguintes.

E o faz com que todos, tanto pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e vínculo, para receber uma marca em
sua mão direita, ou nas suas testas: E que ninguém possa comprar ou vender, excepto aquele que tiver o sinal, ou o nome
da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16-17

Você não vai encontrar nada na Bíblia que revela Deus instruções ou mandamento que Deus ele
transferiu o sábado do sétimo dia da semana para o primeiro dia.

Truísmo do Lembre-se Deus: se não faladas por Deus, então é uma mentira. Você deve
entender o que acontece quando você acredita que a mentira de Satanás. Se você considera o domingo como o
Sábado Santo de Deus, então você não vai dar pensamento de sábado como sendo o sábado. Por causa disso
você não pensará duas vezes antes de sair para o mercado para comprar mantimentos, ou para parar e encher o
tanque do seu carro com gás, ou para ir a um evento esportivo e comprar a admissão.
A seguir está um exemplo que eu acho que melhor revela a verdade das palavras de Deus. Se você, por
causa das mentiras e enganos de Satanás, observa o sábado no primeiro dia da semana, (domingo) e não no dia
da semana em que está escrito na Bíblia do quarto mandamento, (que Deus tem falado), então você não adorar o
Deus da criação, mas sim Satanás.

Falsificação de Deus
Satanás pretende falsas ou devo dizer substituir-se para Deus, Jesus, através do estabelecimento de uma
religião que tem o som e a sensação de adoração a Deus, mas que é distorcida de que Deus falou, assim você
não adorar a Deus, mas Satanás. The Sabbath de domingo é a chave para essa religião falsa. Como tal, você
dar sem pensar em manter o sétimo dia sagrado, mas em vez disso, observar o primeiro dia como o sábado.
Porque você não dá conta a santidade do sétimo dia, (sábado), você se envolver em coisas pecaminosas como
compra e venda durante o único dia da semana em que Deus fez Santo, se não tem problema em trabalhar no
sábado, ou envolvendo-se em quaisquer outras actividades comerciais, por causa de sua observância do
domingo como o sábado então Satanás faz com que você pecar contra Deus , dando assim a causa de Deus para
dar-lhe a marca da besta.

Nome dos dias
Então Deus continua, ", mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus." o que Deus está dizendo é,
"trabalhou seis dias e nesses dias eu seu Deus fez os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles está. Portanto,
como eu fiz, você deve fazer, que é para trabalhar seis dias e santificar o sétimo (sábado) dia."

, Você deve saber que a palavra "Sábado" não é mencionada no livro de Gênesis. Sábado é o nome que
Deus deu para o sétimo dia da semana. O sétimo dia da semana é o dia de Deus Santo e a palavra Sabbath
significa: dia de Santo de Deus. Imperador Constantine na 12:00 renomeado os dias da semana para dar
glória a deuses pagãos, assim também o Deus da criação, nomeado em primeiro lugar no sétimo dia de sábado.

Imperador Constantino
O primeiro dia da semana, em que Imperador Constantine chamado domingo, honra do Deus-Sol pagão.
Deus primeiro nomeado o sétimo dia da semana, Sabbath. Então você deve saber o Imperador Constantine
chamado o sétimo dia da semana sábado, em honra ao Deus pagão, Saturno. Desta forma, Satanás esforça-se
para reescrever e alterar os tempos e as leis de Deus, assim como Deus profetizado no livro de Daniel.

Thou Shalt não funciona
A palavra "Trabalho" é definido como: a função de concluir um processo ou a realização de
uma tarefa, o esforço que você participar para ganhar a vida, para adquirir a riqueza que
você precisa para sustentar suas necessidades do dia-a-dia de seu corpo, família e casa.
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 santificado de la Porque Deus tem trabalhado seis dias no
cumprimento da criação, ele ordena que trabalhamos também apenas seis dias, como uma demonstração de
respeito pelos esforços de Deus. Quando você mostrar respeito por alguém, mostre seu amor, quando quem
desobedecer a Deus, é um sinal de desrespeito, que é uma exibição de seu ódio por ele. Deus é diz respeito você
ou "amor" dele ou que "odeio", existe há meio-termo, nenhuma área cinzenta.

A verdade de Deus
Não há mais a ser dito sobre tudo isso então, permita-me continuar esta discussão, repetindo mais uma
vez o quarto mandamento.
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer teu trabalho: 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, 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

A palavra trabalho
Como usado nos versos acima, a palavra "trabalho", tem mais envolvida no seu significado do que o
trabalho que você participar pessoalmente. O trabalho da palavra também se aplica a qualquer tipo de comércio
ou negócios, o que você está envolvido em. Em suma, tudo o que envolve a compra e venda de qualquer coisa,
usando liberatório ou escambo. Portanto, quando você compra algo durante as horas do sábado, (sábado), você
está violando o sábado do sétimo dia. Não importa que você não aceita o sábado como o sábado de Lordes ou
não, você está ainda em violação e como tal Deus vai te dar a marca da besta.
Quando você vai a uma loja para fazer uma compra, você fazer com outros violar o sábado sagrado de
Lordes. O fato de que a loja está aberta para negócios e tem funcionários lá para levar seu dinheiro em troca de
sua compra, faz com que você pecar duas vezes, uma vez que porque você está violando o sábado, mas também
porque você está causando outros como violação.

As causas da palavra
Satanás faz com que você quebre o sábado por enganar você a acreditar que o domingo é o sábado. Em
Apocalipse 16 e 17, nem em nenhuma das definições que tenho usado, não são usadas as palavras forças ou
forçado , Satanás faz não forçar que leve a marca da besta, mas Satanás causas que receberem a marca.
Quando Jesus retorna no segundo advento de Cristo, ele vai tirar todo o pecado da terra, e isso inclui a
Satanás, o Anticristo e o falso profeta. Incluirá também todos aqueles que estão em desobediência à palavra de
Deus. É Deus quem decide quem fica com a Marca de Deus , e quem fica com a marca da besta. Satanás não
forçá-lo a receber a marca da besta, para que você pode comprar e vender, mas através de mentiras e enganos,
Satanás faz com que você receba a marca da besta, de Deus, por ignorância, comprar ou vender no dia de
sábado verdadeiros Lordes.

Saber antecipadamente o pecado
Estas leis (os dez mandamentos) servem um propósito muito importante, além de nos mostrar a
personalidade de Deus, eles também nos informar antecipadamente o que constitui o pecado. Se você sabe de
antemão, que você vai cometer um pecado por engajar-se em algo, não fará seu melhor para evitar o pecado não
acoplando no que fará com que você a pecar? Ao dar-nestes dez leis, Deus alertou-nos antes do tempo como
não para o pecado. Este é um sinal de seu amor por nós. Se você aceitar a mentira de Satanás que os dez

mandamentos não são mais necessários, porque como cristãos, você está acima da lei, então você não terá o
conhecimento dos dez mandamentos para saber se você está pecando ou não.

Os dez mandamentos cumpridos
Quando Satanás nos diz que os dez mandamentos são cumpridos e, portanto, nenhuma preocupação em
adoração a Deus, ele remove o imperativo de nosso conhecer e compreender as leis de Deus, tornando-nos
propensos a ser pecadores por causa de nossa ignorância da lei de Deus.
A melhor maneira de mostrar seu amor por Deus, que é para ser justo, é para evitar o pecado. Por
conhecer e viver as leis dos mandamentos, mostrar seu amor e respeito para o único Deus verdadeiro, e a chave
para pronunciar o que é o verdadeiro Deus por quem você adora é manter os mandamentos de Deus, assim
como por guardar o sábado no único dia da semana que o próprio Deus tem santificado e santificou.
Se você é ensinado que os dez mandamentos não são mais importantes, ou que eles foram cumpridos até
ao ponto de tornando-os obsoletos por Jesus, então você provavelmente não sei o que são. Você pode ser capaz
de citar alguns, mas não todos. Isso é como foi comigo, antes de Deus me mostraram a luz da verdade.

Jesus e as leis cumpridas
Então a pergunta que eu tenho que perguntar, por que achamos que foram cumpridos os mandamentos
de Deus, e o que significa ser cumprida?
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: não vim destruir, mas cumprir. Matthew 05:17

Como você pode ver, o próprio Jesus nos diz que ele tem não veio destruir a lei ou os profetas.
Considero, assim, é necessário compreender o que Jesus está na verdade nos dizendo no versículo acima.

Definição de destruir
A palavra "destruir" é definido como: para demolir algo ou alguma coisa reduzir a
fragmentos, arruinar algo ou fazer algo inútil, para abolir, anular, ou terminar algo.
Surge então a pergunta, "Como se destrói uma lei, ou um profeta?"

Para destruir uma lei, é para abolir ou revogar uma lei. Ainda, Jesus diz que ele tem não veio para abolir
ou rescindir, então, por que então acredita mentira de Satanás que nos diz que no cumprimento da lei, Jesus
tenha processado é obsoleto?
Como se destrói um profeta? Os profetas de Deus estão mortas, então como você possivelmente pode
destruí-los. Para entender isso que você precisa saber o que é um profeta, e o que é sobre eles que tem o
potencial de ser destruída.
A palavra profeta é definida como: uma pessoa que fala por Deus, ou uma divindade. Pense
sobre isso, que os profetas de Deus fala por Deus? Tudo gira em torno de sua crença, são as palavras escritas na
Bíblia a palavra de Deus, ou eles são escritos por vários velha barba cinza ao longo de séculos? São as palavras
escritas na Bíblia, falada por Deus, ou eles são pensamentos e acredita daqueles homens que as escreveram?
Um profeta de Deus é uma pessoa através de quem Deus fala. Compreende a diferença no
significado? Deus fala as palavras para os profetas; Então nos dizem o que Deus disse por escrever essas
palavras para nos ler. Se isso é como você acredita, então você vai entender como os profetas poderiam ser
destruídos.
Para destruir um profeta é tomar aquelas palavras escritas nos livros da Bíblia e torná-los obsoletos ou
de não ter nenhum propósito. Este é o desejo de Satanás, e é por isso que ele disse a mentira para cumprir uma
lei de Deus, é para abolir ou para anular. Jesus diz que ele não veio para destruir, o que equivale a dizer que ele
não veio para abolir ou revogar as leis, portanto, as leis de Deus, os dez mandamentos, estão ainda em vigor e
necessário na adoração do Deus verdadeiro e correto.

Para cumprir as leis e os profetas
Este então faz a pergunta "Como é que Jesus cumprir, se não, destruindo?" A palavra "cumprir" é
definido como: para fazer o que for necessário para trazer ou alcançar algo esperado,
desejado, ou prometido, alcançar, realizar, perceber, justificar, fazer acontecer, para
completar, para levar à conclusão .
Não há nada em nenhuma destas definições que sugerem tornando as leis obsoletas. Quando Jesus nos
diz que ele veio para cumprir, é levar as leis e os profetas para conclusão .

Então a pergunta tem que ser feita, "de que maneira são as leis e os profetas de Deus não completa que
precisam ser feitos completa?"

Dois grupos dos mandamentos
Os dez mandamentos pode ser divididos em dois grupos; os quatro primeiros nos dizer como Deus
ordena que damos a adoração a ele. Os últimos seis diz-na moralidade de Deus, sua honra pessoal,
personalidade e seu caráter moral.
Nos primeiros quatro mandamentos, Jesus deu alteração nem expansão quanto seu significado ou
intenção. Deus é de eternidade em eternidade, que ele é quem ele é desde antes que este universo já foi,
portanto, como ele exige que ele seja adorado não mudou, nem isso nunca mudará.

Na terra como é no céu
Lembre-se: a criação de Deus é o Deus dos anjos no céu, bem como homem na terra. Deus exige e
ordena que eles adoração-lo tal como ele ordenou que o homem dar adoração a ele. Você deve adorar a Deus
como a primeira exigência de quatro mandamentos; mais você não adorar a Deus mas uma invenção do seu
próprio.
Isso é mostrado para ser verdade nos versos seguintes nos dada por Jesus como uma oração a Deus.
Depois dessa maneira, portanto, orai: pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha
o teu reino. Thy será feito na terra como no céu. Matthew 6:9-10
Você vê, Jesus está nos dizendo que a vontade de Deus, que é a lei de Deus, é para ser feita assim na
terra como no céu. Isso me diz que os anjos, que estão no céu, estão sujeitos a mesma lei, como é homem, e que
a lei é encontrada nos dez mandamentos.
Os últimos seis mandamentos, referem-se a moralidade de Deus. Deus é um ser moral, e como tal, ele
exige que seus filhos, nós, que ele criou, ser moral também. Estes seis mandamentos definem os valores
mínimos de morais que estamos a viver as nossas vidas por se temos alguma esperança de entrar no paraíso.
Mas se você dar uma olhada os seis mandamentos, eles são apenas uma lista parcial dos aspectos morais que
sabemos que Deus tem. É isto que as leis de Deus foram preenchidas ou concluídas por Jesus.

Como alcançar a vida eterna
Guardar os mandamentos
E, eis que um vem e disse-lhe: (Jesus), "bom mestre, que coisa boa que faço, que eu possa ter a vida
eterna?" E ele disse-lhe: "por que callest tu me bom, lá não é bom, mas um, ou seja, de Deus: mas se tu queres
entrar na vida, guardar os mandamentos. Matthew 19:16-17
O "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. Para que não há nenhum mal-entendido que
mandamentos que Jesus está falando, Jesus então listados cinco dos dez mandamentos; em seguida, novamente
ele repetiu 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

Nesta listagem, Jesus deixa de fora o décimo mandamento, e que é:
Não cobiçarás.

Você vê as implicações desta resposta dada por Jesus; Ele está nos dizendo que se guardamos os
mandamentos de Deus e mais precisamente, os dez mandamentos, teremos a esperança de ter vida eterna. Jesus
não está dizendo que vamos entrar na vida eterna, mas se tu quiseres, que equivale a dizer que se nós faremos
tudo o que é exigido de nós, e então a vida eterna pode ser nosso. Temos de começar o processo de redenção,
mantendo os mandamentos de Deus, e nós sabemos que Jesus está falando sobre os dez mandamentos, porque
ele tem apenas cinco deles listados e acrescentou o segundo mandamento, thou Amarás o teu próximo como ti
mesmo.
Para muitos que se chamam cristãos rejeitam o fato de que quando Jesus diz: "Manter meus
mandamentos," que ele apenas está se referindo aos seus dois mandamentos. O que mais precisa de saber antes
de você perceber que Satanás tem mentido para você, para você continuar a acreditar que os mandamentos de
Deus foram tornadas obsoletas?

Como é que Jesus cumprir as leis de Deus?
Como tenho mostrado, a palavra cumprir significa para completar ou levar à conclusão. Fazer a
pergunta, então, como que Jesus trouxe à conclusão os mandamentos de Deus, que são as leis de Deus?
Se Jesus nos diz que ele veio para cumprir as leis, então é lógico supor que se as leis precisam ser
cumpridas, que eles devem, portanto, não ser completos como elas existiam antes do primeiro advento de
Cristo. Os dez mandamentos não são tudo o que há em saber quem é Deus, nem em suas leis, especificamente
seu código moral que ele pretende que vivemos por. A essência de quem é Deus, são incompletos, conforme
listado nos dez mandamentos.
Se os dez mandamentos não refletem a personalidade completa de Deus, nem as leis de Deus, então de
que maneira que Jesus ensinou nos que lhes traz a conclusão? Jesus nos ensina muitas coisas, mas o seguinte é
uma lista desses traços morais de Deus que ele nos revelou não mencionados os mandamentos de Deus.
Compaixão,
Pena,
Perdão,
Generosidade,
Sendo só,
Honestidade,
Humanidade
Sendo isenta ,
Falta de comportamento de lascívia (pensamentos sexuais imorais), e
Não entregue a orgulho ou atos orgulhosos, (vaidade).
Estes são alguns dos traços adicionais morais que Deus tem que Jesus ensinou para nós. Ensinando essas
características para nós, Jesus também adicionados com suas discussões uma expansão no significado dos seis
mandamentos já nos dado por Deus. É desta forma que Jesus cumpre as leis de Deus. Uma vez cumpridas, as
leis de Deus não se tornem obsoletos, para já não ser dada a consideração em como dar adoração a Deus, eles
são uma visão completa de como Deus querem que sejamos; Deus quer que nós incorporamos em nossa própria
moralidade, todos esses traços de morais que ele tem. Quando você vive sua vida no mesmo tipo de perfeição
moral que Deus faz, e então você se torna um com Deus e como tal alcançar a justiça de Deus. Para continuar
aceitando as mentiras do diabo, ignorando os dez mandamentos, é a garantia de seu resultado final à danação.

Se você deseja a vida eterna, então você deve abraçar a moralidade de Deus, todas as coisas, como sua
própria moralidade e viver o resto de sua vida perseguindo esse objetivo de perfeição que Deus tem. É por isso
que Deus se refere ao seu "trabalho", é uma tarefa que precisa ser feito todos os dias da sua vida. Para ser
justos é viver nessa tarefa ou "trabalho".

Que dia é o sétimo dia?
A pergunta foi feita de mim, como sabemos que dia da semana em nosso calendário é o mesmo sétimo
dia da semana, como Deus fez o sábado. Afinal de contas, vários milhares de anos se passaram desde que ele as
escrevi para Moses e milhares de anos antes que durante seus tempos de volta com Adão e Eva? Isto então
segue com a pergunta, a que horas é que este sétimo dia começam e terminam, sob nosso calendário?
Nosso calendário é essencialmente o mesmo, como foi durante a época de Cristo. Foram alterados os
nomes dos dias da semana, (pelo Imperador Constantine do Império Romano, mas no primeiro dia da semana
cai chuva na mesma agora como ele fez em seguida, que chamamos de domingo. Isso faz com que o último dia
da semana que hoje é sábado. Isto pode ser provado, pelo fato de que Jesus em seguida e o povo judeu, de seu
dia, observou o sábado no sétimo dia, durante a época de Jesus. Você também pode olhar para qualquer
calendário, o primeiro dia da semana, ou a um mais distante à esquerda do calendário é domingo, o último dia
da semana ou todo o caminho para o lado direito do calendário é sábado. Este realizou verdadeiro desde a época
de Jesus, portanto, se Jesus manteve o sétimo dia como o dia de sábado, como é evidenciado que o fez, então
também nós deve manter o sétimo dia se quisermos chamar-nos, seguidores de Cristo.
Determinar a hora do dia, quando o dia começa e quando termina, é um pouco mais complexa. Ele gira
em torno dos sete dias da criação. A seguir deve ajudar em explicar em que hora o sábado começa e termina. A
razão pela qual que isto é mesmo uma pergunta é prova de quão eficaz Satanás tem sido em mudar os tempos e
as leis de Deus, como Deus nos avisaram que ele iria no seguinte versículo.

Mudar as leis e os tempos 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 a divisão do tempo.
Daniel 07:25

Os sete dias da criação
E Deus chamou à luz dia, e a escuridão chamou noite. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia.
Gênesis 1:5
Aqui é a coisa que você deve ter em mente. Em seis dias, Deus criou o universo e no sétimo dia,
descansou, mas ele também criou algo no sétimo dia, ou pelo menos finalizar sua criação, e que é a observância
do sábado.
Outra coisa foi criada nos sete dias da criação, que não são especificamente mencionados, mas é verdade
mesmo. Deus criou o "Tempo", ou pelo menos como estamos a observar a passagem do tempo.
As palavras, "e a tarde e a manhã foram o primeiro dia," explica como Deus diz as horas. O sábado
começa na noite (sol para baixo) do que chamamos de sexta-feira, mas não é só o sábado que começa então,
mas assim também é que o novo dia. A noite de todos os dias ao entardecer, é o fim do velho dia e o início do
novo dia. Portanto, o que chamamos de sexta à noite, anoitecer ao amanhecer, Deus se refere a como a noite de
sábado. O que chamamos de sábado à noite é noite de domingo na verdade.
Tempo como criado por Deus, tem a noite do dia primeiro, em seguida, pela manhã, então o tempo do
dia quando o sol está no céu acima de nós, então à noite até o sol fica abaixo do horizonte. Em outras palavras, a
noite vem primeira e, em seguida, dia e noite, então no crepúsculo do dia novo.
A definição do Crepúsculo é quando o sol se põe e não pode mais ser visto. É que ainda há
luz suficiente para ver o seu entorno, mas o próprio sol foi-se abaixo do horizonte.
Para cada um dos próximos cinco dias da criação, Deus usa a mesma frase, "e a tarde e a manhã foram
o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia e então finalmente o sexto dia." Satanás terá-nos acreditar
que Deus fizeram isso como uma forma de nos informar que ele levou seis dias para criar o universo e um
sétimo dia quando ele descansou. Embora este seja conveniente em lembrar dessas coisas que Deus alcançado
cada um dos dias da criação, que não era intenção de Deus para dar um número. O propósito de Deus era e é
estabelecer a seguinte premissa:
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, nem o
gado, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas: porque em seis dias o senhor fez o céu e a terra , o

mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia: por que o Senhor abençoe o dia de sábado e santificou.
Êxodo 20:9-11
Veja, Deus criou mais do que o universo durante os sete dias da criação, Deus também estabeleceram
uma semana de sete dias. Astronomicamente, não há mais nada no universo, como visto da terra que dá razão
para manter uma semana de sete dias. Apenas a órbita da lua em torno da terra e suas fases subseqüentes dar
qualquer razão para ter uma semana de sete dias. Até mesmo as fases da lua não são perfeitas para manter a
semana de sete dias, mas porque Deus estabeleceram juntamente com a criação do universo, observamos.
A razão pela qual não continuamos a observar o dia como Deus originalmente pretendido, tem a ver com
as mentiras e os enganos de Satanás e sua tentativa de reescrever as leis e os tempos de Deus.

Guerra contra os Santos de Deus
e ele falará palavras "grande" 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 a divisão do
tempo. Daniel 07:25
A palavra "grande" foi adicionada por tradutores, se você ler o versículo sem esta palavra, você terá
uma melhor compreensão do verdadeiro significado do que Deus está dizendo. Você também pode substituir a
palavra "grande" com a palavra "blasfêmia" que será ainda mais perto do verdadeiro significado. Isto eu
descobri quando eu fui para as palavras hebraicas originais para verificar a verdade deste versículo.

Deus escreveu os dez mandamentos
e o senhor disse a Moses, vem ter ao monte e estar lá: e eu dar-te-mesas de pedra, uma lei e
mandamentos que tenho escrito; que tu possas ensiná-los. Êxodo 24:12
Portanto os filhos de Israel devem guardar o sábado, para observar o sábado ao longo de suas
gerações, por aliança perpétua. (O sábado) é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre: porque em
seis dias o senhor fez o céu e a terra, e no sétimo dia ele descansou e foi revigorado. Êxodo 31:16-17

Lembre-se: a frase, os filhos de Israele que não se referem àqueles que são descendentes de
sangue de Jacob, mas quem gosta de Jacob e superaram seus pecados e guardar os mandamentos de Deus, que
são chamados os israelitas. Estes são aqueles que adoram a Deus como ele ordena. Se você adorar a Deus como

ele comanda, mantendo todos os seus dez mandamentos, bem como o ensino de Jesus, então você também é um
israelita, mesmo que você não é um descendente de sangue de Jacob.
e ele deu a Moses, quando ele tinha feito a fim de comungar com ele no Monte Sinai, duas tabelas do
testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo 31:18
Incluo os versículos acima para salientar, que as leis a que Jesus se refere a seguir são os dez
mandamentos escritos em pedra, escritas pelo dedo de Deus, que é simbólico da intenção de deuses que duram
para sempre.

As leis de Deus, cumprida?
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: não vim destruir, mas cumpri. Matthew 05:17
Neste versículo, Jesus está informando-nos, bem na frente que ele tem não veio destruir a lei ou os
profetas. Se você acredita que a mentira de Satanás, que como cristão, você está não está mais sujeito à lei, que
de alguma forma você está acima da lei, e salvo pela graça de Cristo, então isso não significa que as leis têm
sido feitas com a distância, ou destruídas? Como você concilia isso com o fato de que Jesus diz que ele não veio
para destruir a lei? Não é mais razoável perceber que Satanás mentiu sobre isso? Se Jesus diz uma coisa, mas
você disse outra coisa que está em oposição direta ao que Jesus falou por sua igreja, que você deve acreditar?
Mas há mais do que as leis envolvidas em que Jesus diz-nos, Jesus refere-se aos profetas também. Como
você cumprir ou destruir um profeta? É você primeiro precisa saber o que um profeta de Deus. Se você vai ao
dicionário e procure a palavra profeta lhe dirá, "Aquele que fala por Deus." Esta definição não é correta,
como se relaciona com o Deus da criação, no entanto. Todos os outros deuses que nunca houve foram
inventados por e promovidos por Satanás, como tal, eles não tinham vida. Este Satanás faz isso para dar uma
alternativa para a adoração do criador. Todos esses deuses eram feitos ou esculpidos pela mão do homem,
(imagens de escultura), só os deuses nas mentes dos homens, não deuses, na verdade. Porque eles tinham sem
vida e não mente, era necessário que haja um ser humano que fale por eles.
A criação de Deus tem vida e é a vida. Mas para o criador e seu presente da vida para o planeta Terra,
não haveria nenhuma vida, e a terra seria apenas um planeta morto estéril como Marte. Portanto, o Deus da
criação não tem necessidade de alguém para falar por ele, pois ele pode falar por si mesmo, como é evidenciado
na Bíblia.

A definição de um profeta de Deus, portanto, é um a quem Deus fala. Você entende a diferença? Deus
fala a seus profetas, então eles escrevem o que Deus manda-los para baixo, isto é como os livros da Bíblia
surgiram. É daqueles livros dos profetas que Jesus está se referindo quando ele diz que ele cumprirá os profetas.
A questão então é, de que forma Jesus trouxe a conclusão dos livros da Bíblia? Na época de Jesus a
Bíblia não existia. Aqueles livros que nos referimos como sendo no antigo testamento, não foram observadas
em forma de livro único, mas eram livros em seu próprio pé. É por esta razão por que nos referimos a eles como
os livros da Bíblia. Não foi até o estabelecimento da Igreja de Roma na 12:00 que os livros escritos por vários
profetas de Deus foram compilados em o que chamamos de Bíblia.
Quando Jesus andou na terra entre nós, os livros dos profetas continham todos os escritos antes do
advento de Jesus. Desde aquela época, no entanto, muitos outros livros foram escritos pelos últimos dias santos,
aqueles que foram os apóstolos de Jesus. É nestes vários livros novos que Jesus cumpre os profetas.
Agora que os livros da Bíblia estão completos, não por eles para fora e considerá-los obsoletos,
exatamente o oposto. Que o que foi escrito no antigo testamento é dada maior significado pelo que está escrita
no novo testamento, e muito do que está escrito no novo testamento requer referência aos livros do antigo
testamento para dar pleno sentido a eles. Os dois são necessários a fim de dar uma compreensão total e
completa do que o que Deus pretende que nós compreendemos.
Tudo isso é verdade da leis de Deus também. Essas leis como dado nos livros do antigo testamento, são
incompletos e muitos, (as relativas ao sacrifício de animais), são obsoletos. Tudo que Jesus ensinou que é
registrada nos livros do novo testamento, dar cumprimento e conclusão para as leis do antigo testamento.

Em nenhuma passagem do sábio da lei
Se você ainda acredita que Jesus cumpriu a lei ao ponto de torná-lo obsoleto, considere que o que Jesus
diz sobre este assunto.
Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um título em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido." Matthew 05:18
Estas palavras faladas por Jesus estão me dizendo que Jesus considera todas as leis dos dez
mandamentos e outros do antigo testamento, ainda estar em vigor são necessários, "até que tudo seja
cumprido."

Admito que a frase, "até que tudo seja cumprido", é um pouco ambígua, mas não tenho nenhum
entendimento ou aceitação que nada ainda foi cumprido, então sozinho "todos" ter sido cumprido. Por esse
motivo, eu continuo a observar o completo significado dos dez mandamentos como sendo uma exigência, que
nos foi ensinada por Jesus e ordenado por Deus.
, Portanto, todo aquele que dentre estes mandamentos menos quebrar e deve ensinar os homens, então,
ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo será chamado
grande no Reino dos céus. Matthew 05:19
Não sei quanto mais claro Jesus tem que conseguir fazê-lo entender que as leis de Deus são ainda um
aspecto necessário da adoração verdadeira a Deus da criação. Satanás encontra-se, então que você acreditará,
que que era falada pelos lábios de Jesus e escrita pelos Apóstolos de Jesus para lermos, ou que o que foi dito por
alguém, mas não tem nenhuma base é escritura para dar-lhe apoio?
Considere isto: A palavra cumprida não significa para pôr fim ao ponto de já não ter um uso para. Se
você vai para o dicionário que você encontrará que a definição da palavra cumprir é "para completar ou
levar a conclusão". Portanto, os ensinamentos de Jesus que é o que é incompleto e leva-lo até a conclusão.
O que significa que é os seis imperativos morais que são os últimos seis dos dez mandamentos estão
incompletos. Esses seis revelam a personalidade, o caráter moral e a honra de Deus, mas eles não são tudo o que
é de Deus; são, portanto, incompletas. O que os ensinamentos morais de Jesus revelam que são um aspecto
maior de quem é Deus, que equivale a dizer que os ensinamentos de Jesus traz a conclusão da identidade de
Deus, que é definido pelos dez mandamentos.
De forma semelhante a Jesus cumpre ou traz a conclusão os profetas. Os livros do Antigo Testamento
foram escritos por profetas que viveram antes do advento de Cristo. Os livros do novo testamento foram escritos
pelos profetas e apóstolos que vivem durante ou após o advento de Cristo. Na escrita dos livros do novo
testamento da Bíblia, o Evangelho de Deus foi trazido à conclusão ou cumprido. Os livros do antigo testamento
por si só não contam toda a história, mas quando você adicionar-lhes os livros do novo testamento então a
história é trazido até a conclusão. Isso não significa que as leis de Deus, adicionado pelo imperativo moral
ensinado por Jesus agora são desnecessárias e podem ser desconsideradas; significa que Jesus se expandiu em
cima dessas leis ou moral, para que nós que amam a Deus podem melhor ser capazes de chegar mais perto de
ser um com Deus.

Extremidades de sacrifício diário
As leis do livro de Levítico que pertencem ao sacrifício de animais, na maior parte, são os Mandamentos
escritos pela mão do homem, Moses e essas leis Jesus Cristo tornou-se nula e sem efeito, pelo sangue de Jesus
em seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Por seu sacrifício, ele acabou com a prática de sacrificar
animais.
Os judeus, antes da vinda de Cristo, eram obrigados a sacrificar um cordeiro ou cabra miúdo, para a
remissão dos seus pecados. Cristo, feito que prática nula e sem efeito, porque ele (Jesus) era um mais perfeito
cordeiro a ser sacrificado, e através dele todos os nossos pecados são perdoados, precisamos apenas se
arrepender de nossos pecados e pedir perdão. A necessidade de sacrificar animais, portanto, está obsoleto e
realizado.
Alguns de vocês podem dizer, "onde está tal coisa escrito, não encontrei nada nos livros do novo
testamento onde ele nos diz que os sacrifícios de animais não são mais necessários." Eu responder-lhe com o
seguinte fato. Deus viu que o sacrifício diário deve ter um fim, permitindo que os romanos destruir o templo de
Jerusalém, e fazendo com que a nação de Israel a ser dispersada aos quatro ventos.
Há também o fato de que ela nos diz na Bíblia que o sacrifício diário poderia ser levado embora, como é
evidenciado no seguinte versículo.
Sim, ele próprio ampliada até ao príncipe do hospedeiro e por ele o sacrifício diário foi levado, e o
lugar do seu santuário foi escalado para baixo. Daniel 08:11
Do acima exposto, versículo a maioria dos cristãos que eu tenho falado para acreditar que era Satanás
que trouxeram o fim para o sacrifício diário judaico e a destruição do templo, mas novamente foi um malentendido do que o versículo acima está dizendo.

O anti-Cristo
Sim, ele próprio ampliada até ao príncipe do hospedeiro e por ele o sacrifício diário foi levado, e o
lugar do seu santuário foi escalado para baixo. Daniel 08:11
e um host foi-lhe dado contra o sacrifício diário em virtude de transgressão e derrubarem a verdade ao
solo; e praticado e prosperou. Daniel 08:12

Como tantos outros versículos da Bíblia, estes versos têm sido incompreendidos devido a interpretações
de Satanás. No versículo 11, o "ele" é uma referência para o anti-Cristo, que se amplia ou tentativas de se
colocar numa posição superior de Cristo.
O "príncipe do host" é Jesus Cristo.
A frase, "e por ele que o sacrifício diário foi levado," é uma referência a Cristo. É pelo sangue de Jesus,
que a necessidade do sacrifício diário não é mais, então é por ele, Jesus que o sacrifício é levado embora.
O "Santuário" foi o templo de Jerusalém, que era o santuário de Deus. O templo foi construído com a
intenção de que o Messias, quando ele chegou, já teria um trono de te sentares.
Jesus foi crucificado no ano 31 D.C. ou por aí. Não há nenhuma prova real ou documentação sobre em
que ano isso aconteceu. Os romanos destruíram o templo em 70 D.C. ou lá sobre. Isso significa que cerca de 40
anos após a crucificação de Jesus, os judeus ainda foram ao templo e deram o sacrifício de animais para
purificar-se dos seus pecados. Porque o sacrifício diário não é mais necessário, por causa do sangue de Jesus,
Deus causou o santuário ou templo será destruído, garantindo que não mais sacrifícios poderiam ocorrer.
Nos últimos 2.000 anos, Deus não permitiu que o templo ser reconstruído. Eu acredito que isso seja,
porque se o templo ser reconstruído, os judeus, não acreditando na Cristo Jesus como o Messias, iria começar a
fazer sacrifícios de animais novamente. Isto seria uma abominação para Deus por causa do sacrifício do Deus
de seu filho amado.

Considere isto: Deus permitiu que os muçulmanos construir sua cúpula sobre a rocha, que Deus
considera seu "Santo monte", para que o templo nunca poderia ser construído outra vez a nação de Israel.

Lembre-se: a nação de Israel perdeu sua aliança com Deus e, portanto, já não é protegida por Deus.

Uma nova aliança
Eis que dias vêm, diz o senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a
casa de Judá: Jeremias 31:31
Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para trazê-los da terra
do Egito; que o meu pacto que eles freio, embora era um marido-lhes, diz o senhor: Jeremias 31:32

, Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel; Depois daqueles dias, diz o senhor: porei
minha lei em suas partes internas e escrevê-lo em seus corações; será o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Jeremias 31:33
Depois daqueles dias , é uma referência para o fim dos tempos ou fim dos dias ou o tempo do reinado de
1.000 anos de Jesus.
Escrevê-lo em seus corações se refere aos mandamentos de Deus, e como já não serão as leis escritas na
pedra para ser obedecida, mas eles serão traços morais que serão mantidos porque aqueles que permanecem
depois daqueles dias, será somente os Santos de Deus, não há outros que vivem em pecado permanecerá.
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
Depois daqueles dias lá não será mais necessário ensinar aos outros sobre Jesus e a moralidade de Deus,
porque somente aqueles que permanecem já saberá Deus-Jesus de forma pessoal e íntima.

A misericórdia de Deus
Os versos seguintes são mais exemplos, que suportam o meu ponto de vista, que para mostrar seu amor
para o único Deus verdadeiro, você deve manifestar esse amor obedecendo todos os dez mandamentos e não
apenas as seis leis da moralidade.
e se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Deuteronômio
05:10
Aqui Deus tem outra vez acoplado a ideia de amá-lo, por guardar seus mandamentos. Neste versículo
Deus é informando-nos que ele mostra misericórdia, mas apenas para aqueles que mostram seu amor por ele por
guardar seus mandamentos. Se você não guardar os mandamentos de Deus, que por não ter feito, é uma forma
de mostrar o seu ódio por Deus, então porque estaria Deus inclinado a mostrar-lhe misericórdia?
Eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) devem encontrar me
Provérbios 08:17
A palavra "diligentemente," é a chave para este versículo. A palavra "diligente" é definido como: para
procurar com cuidado, para pesquisa, como em para procurar novos conhecimentos. Portanto, a

fim de encontrar Deus, você tem que procurar por ele pesquisando a Bíblia com cuidado. O cuidado é de olhar
para o verdadeiro significado das palavras usadas, ao invés do significado assumido foi-vos dito que têm.
Por exemplo, soube por muitos que o livro de provérbios é tudo sobre lógica e não tem nada a ver com o
Jesus Cristo, mas se você ler provérbios 08:20 a 31, tenho certeza que você vai concordar comigo, isto é
Cristo, apresentando-se a nós, antes de ele ter nascido no corpo de Jesus.

Sabendo que a palavra de Deus
Jesus disse-lhes: "se Deus fosse seu pai, que me amais: que prosseguiu adiante e veio de Deus; também
não vim de mim mesmo, mas ele mandou-me" John 08:42
Jesus é informando-nos aqui, que se nós o amamos, então vamos mostrar o nosso amor por Deus o pai,
para ele, Christ foi enviado pelo pai, e sua autoridade vem do pai. Há outra coisa que Jesus está dizendo os
anciões do templo, no versículo acima, que se fossem realmente de Deus e obedeceu os mandamentos de Deus,
gostam de Jesus, porque é isso que Jesus fala de Deus. Se você conhece a Deus e, portanto, sabe a verdade, sabe
que o que Jesus diz é a verdade de Deus. A razão que os anciãos não considere o que Jesus diz como a verdade
de Deus é porque eles são cegos por mentiras de Satanás e, portanto, não são filhos de Deus, mas filhos de
Satanás.

Lugar Deus acima de tudo palavra outros
Isto prende verdadeiro hoje com os cristãos, eles acreditam que dão culto a Deus como Deus requer, mas
quando eu lhes mostro na Bíblia onde eles estão em erro, e, portanto, em risco de condenação, ficam com raiva
de mim, eles se tornam "Offended" na palavra de Deus, tal como Jesus previu que fariam.
e abençoado é ele, todo aquele que não deve ser ofendido em me Matthew 11:6
Quando você ouvir a palavra de Deus, e é conhecido por você ser a palavra de Deus, porque está escrito
na Bíblia, não se ofenda quando o que a palavra de Deus diz que você não é o que você acredita. A palavra de
Deus é o que você deve aceitar, acreditar não suportados pela palavra de Deus, mesmo aqueles foram pensados
desde a sua juventude, são suspeito, para eles foram ensinados a você por outros. Até você vai à Bíblia e
aprende o verdadeiro significado que as palavras escritas na Bíblia que têm significado, então o que você
acredita, pode não ser como é a intenção de Deus. Mentiras de Satanás, e o que você acredita pode ter sido uma
de suas mentiras.

Jesus adverte dos últimos dias
O seguinte é uma profecia de eventos que Jesus predisse que aconteceria; Você vê que eles se aplicam a
você e aos eventos que ocorrem hoje no mundo?
Todos estes são o princípio das dores. Então eles devem entregar-lhe até ser afligido e matá-lo: e vós
devem ser odiados de todas as Nações por causa do meu nome. E então muitos devem ser ofendido e devem
trair um ao outro e deve odiar um ao outro. Matthew 24:8-10
As palavras, "princípio das dores", são uma referência para os eventos que ocorrem no mundo antes da
grande guerra e a grande tribulação.
Para ser "entregue", refere-se a um tempo quando os amigos e parentes vão vender para fora da
autoridade, que têm a intenção de pisoteando os Santos de Deus.
Para ser "aflitos", refere-se à dor e sofrimento, até mesmo a morte que cairá sobre você quando você
está "Delivered Up."
Isso vai passar porque você vive sua vida nos ensinamentos de Jesus e é obediente a dez mandamentos
de Deus.

Falsos profetas de hoje
e muitos falsos profetas se levantará e devem enganar muitos. Matthew 24:11

Falsos profetas de Ísis
Quando você pensa dos falsos profetas, pensa de Ísis e como suas palavras estão causando milhares de
pessoas a recorrer o dogma islâmico radical de ódio e assassinato. Mas não pare por aí, existem entre os
cristãos, muitos dos que pregam que o dia do senhor é o primeiro dia da semana, (domingo). Isso é mentira de
Satanás. Estas também pregam que, como cristão, você está acima da lei de Deus, que vocês são salvos pela
graça de Jesus, que também é mentira de Satanás.

Disciplinando filhos
Olha como muitos pregam, para disciplinar uma criança é abuso infantil. Deus diz, que uma criança
indisciplinada, deve ser pensado pelos pais como sendo nada mais do que bastardos. Se você ama seu filho você
vai ensinar o certo do errado filho.

Prostituição de crianças e adultos
Há aqueles que nos dizem que as crianças deviam ter preservativos para que quando eles fazem sexo
eles evitam doenças e gravidez. Deus diz, todo o sexo é um pecado exceto que entre marido e mulher, que Deus
mais se define como um homem e uma mulher.
Há aqueles que nos dizem que a sexualidade Homo é normal e uma condição humana aceitável. A
homossexualidade é uma preferência, não é um imperativo biológico, e que todos os de sexo é um pecado que
entre marido e mulher. Deus diz, tais atividades são uma abominação. Ou você obedece a palavra de Deus e tem
justificação da salvação, ou não obedecer a palavra de Deus e aquém de vida eterna.

Regra de ouro do Satanás, ódio seu vizinho
e porque deve abundar a iniqüidade, o amor de muitos serão cera frio. Matthew 12:24
Basta olhar ao seu redor em sua cidade e país, Therapy comum e compaixão desapareceu, ódio,
violência e racismo é galopante, não importa qual a cor da sua pele. Estes são todos os sinais que revelam o
poder e a influência que Satanás tem sobre as pessoas e o mundo hoje.

Andando nos caminhos de Jesus Cristo
Em verdade, em verdade vos digo que vós, "se um homem manter meu ditado, ele nunca verá morte."
John 08:51
Com o sacrifício de Jesus na Cruz, as leis de Levítico que pertencem ao sacrifício de animais são
processadas obsoletas. Os ensinamentos de Jesus Cristo, substituir aqueles mas sem outros da lei de Deus, e se
você ler os livros de Matthew, Marcos e Lucas, você verá que Jesus nos ensinou sobre os dez mandamentos.
Jesus não só ensinou-nos sobre os dez mandamentos, mas expandiu o significado de cinco dos seis últimos
mandamentos morais. Se Jesus ensinou e expandiu os dez mandamentos, então, como podem eles ser
processados obsoletos?

Nunca vê a morte
Há outra frase aqui que acho que precisa de esclarecimento. "Ele nunca verá morte." Desde a época de
Cristo, todos os que nasceram morreram. Aqueles que se converteu aos ensinamentos de Cristo morreram.
Assim que o Christ mentiu para nós, quando ele disse estas palavras? Não, ele não mentiu. O significado da
morte precisa ser entendido. Cristo não se refere à morte do corpo mortal, porque, por definição, ser mortal,
significa que o corpo vai morrer. A palavra Mortal é definido pelo American Heritage Dictionary como:
causando ou ser sujeito à morte.
Cristo não está se referindo à morte do corpo mortal, mas a morte eterna que vem para o corpo e a alma
do fracasso de viver segundo as leis de Deus. Quando o corpo morre, Deus faz com que a alma dorme, mas após
a ressurreição, aqueles que não vivem pelas leis de Deus durante sua vida mortal, saberá também a morte
eterna, eles saberão duas mortes.

A alma do homem
Satanás terá acreditar que a humanidade tem uma alma imortal, que quando morremos, nós ainda têm
consciência e estão cientes do nosso entorno, que, quando ela morre, Martha Ante será no céu olhando para
baixo em cima de nós. Isto é não o que a Bíblia diz no entanto, que é dizer, que é não o que Deus nos diz. A
promessa de vida eterna é dada de Deus como um presente a todos os que o veneram como ele comandos. Isto é
melhor ilustrado nos seguintes versos.

Debaixo do Altar no céu
e quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram massacradas pela palavra
de Deus e por causa do testemunho que sustentavam: E clamaram com grande voz, dizendo: há quanto tempo,
Ó Senhor, Santo e verdadeiro, thou não julgar e vingar o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? E vestes
brancas foram dadas a cada um deles; e dizia-lhes, que eles devem descansar agora também para uma
pequena temporada, até seus conservos e seus irmãos, que devem ser mortos assim como eles, devem ser
cumpridos. Apocalipse 6:9-11
Nesses três versos, ele mostra as almas mortas dos Santos de Cristo. Eles são retratados como seu desejo
de vingança contra aqueles que mataram a gritar. Esta é uma representação simbólica que se relaciona com a
impaciência de muitos no céu e na terra por Deus trazer as blasfêmias de Satanás ao fim.

e depois ouvi um Santo que fala, e outro Santo disse que certos Santo que falava, quanto tempo deve ser
a visão sobre o sacrifício diário e a transgressão da desolação, de dar tanto o santuário e o host para ser
pisado? Daniel 08:13
Como você pode ver, Daniel em sua visão é mostrado a impaciência dos Santos de Deus mortos. As
almas deles que foram massacradas, não são realmente consciência, no entanto, como descrito por estar sob o
trono de Deus.

Lembre-se: esta é apenas uma visão dada a Daniel por Deus fazendo uso de simbolismos como uma
maneira de fazer uma exibição gráfica de seu significado pretendido.

Morte
Quando morremos, Santos e non-Santos iguais, vamos para o que Jesus chamou um longo sono, sem
pensamento ou sentimento. Um sono é temporário, e no caso dos mortos que não adorar a Deus como ele
ordenou, eles serão ressuscitados, ou retornou à vida no dia do juízo. Os Santos de Deus serão ressuscitados
após o retorno de Jesus e retomados nas nuvens com ele, não ter que enfrentar o julgamento.
Da mesma forma , quando Deus diz a Adão que se ele come da árvore do conhecimento ele certamente
morrerá, ele não está se referindo a uma morte humana, mas a morte de seu corpo e alma, a morte eterna. Estou
convencido de que Adam não tinha comido do fruto proibido, se Adão não tivesse pecado, seu corpo e sua alma
ainda estaria vivas hoje.
Fora do céu, tudo o que Deus criou é mortal, como tal, por sua própria definição, tudo morrerá mortal. O
primeiro pecado não criou a morte do corpo mortal, que é construído para o universo por sua própria criação. O
primeiro pecado criado morte eterna do corpo e da alma. Como toda a humanidade em pecado por causa de
Adam, toda a humanidade vai saber morte eterna, a não ser através do Jesus Cristo, nós nos arrependemos e por
causa do sangue de Jesus na Cruz, nós somos perdoados de Deus e assim salvou.
Por causa do sacrifício de Jesus, os pecados do pai já não são cobrados contra o filho, portanto, já não
somos culpados do pecado de Adão, no entanto, em nossas vidas, nós pecamos por nossa própria vontade, e são
esses pecados que precisamos ser redimidos de. Por causa do sacrifício de Jesus, Deus permite a possibilidade
de ser redimidos através do arrependimento e trabalhar para viver em retidão o resto de nossas vidas. Nós não
somos salvos automaticamente simplesmente declarando Jesus nosso Salvador, somos salvos pela nossa crença

na palavra de Deus e nos nossos esforços para retirar-do pecado. Isto só pode ser alcançado através do saber que
pecado é e o que está escrito nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus.
Na segunda vinda de Cristo, Jesus vai levar todos os fiéis a próprio, incluindo aqueles Santos que
morreram para o nome de Jesus, bem como tudo o que guardou os mandamentos de Deus, que estavam entre os
mortos. Os mortos serão chamados primeiro das sepulturas e retomada de Jesus nas nuvens e em seguida todos
aqueles ainda está vivo e que mantenha os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, vão ser pegados
nas nuvens com Jesus. É a primeira ressurreição. Aqueles que estão mortos e não cumpri os mandamentos de
Deus e os ensinamentos de Jesus permanecerá morto até a segunda ressurreição, que é o dia do juízo final.

Deus está conosco
Como o pai me conhece, sabe que eu mesmo assim o pai: e eu dou minha vida pelas ovelhas, (meninos
de Deus). John 10:15
Aqui Jesus está nos dizendo, que ele sabe que ele é o cordeiro do sacrifício, levando sobre si os pecados
de todos aqueles que adoram o verdadeiro Deus, o Deus da criação.
e outras ovelhas, (meninos de Deus), eu tenho, que não são deste aprisco: eles também tenho de levar e
eles devem ouvir a minha voz; e haverá um rebanho e um só pastor. John 10:16
Eu interpreto isso como uma referência para a aceitação dos gentios em seu um bolso dos filhos de
Deus, (os israelitas) e que ele Christ vai ser nosso pastor.
Este versículo também me diz que os judeus, os muçulmanos, os cristãos e aqueles que desejam adorar o
verdadeiro Deus da criação, estarão Unidos em Jesus, em uma única adoração, a verdadeira adoração de Deus,
que verifica se o que eu disse desde o início. "Se há apenas um Deus, então pode haver apenas uma forma
de adorá-lo."
, Portanto, porventura meu pai me ama, porque dou a minha vida, que eu poderia pegar outra vez. John
10:17
Eu considero este outro exemplo de como mostrar seu amor por Deus, se você sacrificar, não
necessariamente a sua vida, mas se você dá de si mesmo ao serviço de Deus, ensinando outros como Christ,
então Deus te amarei como amava a Jesus.

Crer em Jesus
Em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço será que ele faz
também; e maiores obras do que estas serão ele faz; porque eu vou para meu pai. John 14:12
Neste contexto, sempre que Deus se refere a obras, ele não significa trabalho duro em qualquer
profissão terrena você participar para ganhar a vida. As obras que ele está se referindo aqui são os mesmos
trabalhos que realizou enquanto estava no corpo de Jesus. Ensinando aos outros, as leis de Deus e outros
mostrando como eles podem entrar no céu, através da importância de manter os dez mandamentos e
reconhecendo Cristo como Deus na carne de um homem. Jesus diz que eles serão obras maior do que ele fez,
porque ele só tinha 3 anos e meio para fazer suas obras, mas somos nós que são deixados para trás, fará obras
maiores, porque temos muito mais tempo em nossas vidas para realizá-los. Está ativamente envolvido em outros
mostrando a verdadeira palavra de Deus?
Por escrito estas palavras que você está lendo e estabelecer esta página da Web, e ter sido envolvido
ativamente em mostrar a todos quem a vir a esta página Web e quem iria ler estas palavras, a verdadeira palavra
de Deus e como encontrar a redenção.

Jesus diz "Guardareis os meus mandamentos"
Satanás terá que acreditar que os dez mandamentos são parte das leis cumpridas pela morte de Jesus na
Cruz; e que em seu ser cumpridos eles já não são de importância na adoração de Deus.
Como revelado no Matthew 05:17 a 19, acima, Jesus mostra que seja a mentira que é. Quem não
guarda todos os dez mandamentos, porque eles acham que eles cumprido, está sendo enganado pelas mentiras
de Satanás e o anti-Cristo. Jesus então reafirma isto no seguinte versículo.
Se amais-me, guardareis os meus mandamentos. John 14:15
Há aqueles que me disseram que isto é Jesus falando, portanto, não é os mandamentos de Deus que ele
está se referindo a mas de dois mandamentos de Jesus. Jesus é o Cristo, o Cristo é Deus em carne e osso de um
homem, e, portanto, os mandamentos sendo falados são os dez mandamentos, porque Deus e Cristo são os
mesmos.

Novamente, este versículo revela a importância de manter os mandamentos de Deus e a parte que o
amor desempenha ao fazê-lo. Quem te diz que não é necessário manter os dez mandamentos é um mentiroso,
ele mesmo, ou tão enganado por Satanás, sobre não ser confiável como um Rabi, professor ou padre.

Outro Consolador
E eu rogarei ao pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele fique convosco para sempre; O espírito da
verdade; Quem o mundo não pode receber, porque ele vê-lo não, nem o conhece: mas vós conhece-lo; Pois ele habita
convosco e deve estar em você. Não vou deixar você desvalidos: Eu irei até você. João 14:16-18

Ainda um pouco e o mundo não me verá mais; mas vedes-me: porque eu vivo, viverdes também. John
14:19
Esta é uma profecia que o mundo inteiro já não será capaz de ver a verdade de Deus, porque Satanás e
sua influência sobre as mentes dos homens serão bem sucedidos na cegueira do mundo da verdade de Deus.
Aqueles que buscam diligentemente a Deus será capazes de ver Deus, e eles serão as testemunhas que mantêm
o Santo Evangelho vivo durante os longos séculos de poder de Satanás na terra.
Aqueles que vivem pela moralidade de Deus e manter os mandamentos de Deus e dar adoração a Deus
como ele comanda, vão viver na vida eterna, tal como Jesus.
Naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em ti. John 14:20
Todos os que são os Santos de Deus saberá no dia em que Jesus voltar que ele é Deus de fato e sem
qualquer necessidade de acreditar mais, pois eles saberão de fato, pois eles também serão redimidos.
Aquele que tem os meus mandamentos e guarda a eles, ele é que me ama: e aquele que ama a mim deve
ser amado de meu pai, e vai amá-lo e vai manifestar-me com ele. John 14:21
Tome nota destas palavras: ele que tem os meus mandamentos e guarda a eles, ele é que me ama: se
você tem alguma dúvida de que tem estado a dizer nestas palavras que escrevi, pelo menos sei que o que têm
dito sobre como manter os mandamentos de Deus é a maneira de mostrar seu amor por ele, pois Jesus afirmou
tanto neste versículo. Com estas palavras Jesus folhas sem dúvida a minha mente que Jesus requer que
mantenhamos os mandamentos de Deus, assim como Deus nos contou durante todo os livros do antigo
testamento.

Santos de Deus
Jesus não está falando com todos neste versículo, porque nem todo mundo pode ouvir a sua verdade.
Estas palavras são dirigidas a quem pode ouvir a verdade de Deus nas palavras de Jesus. Se você se considera
ser um bom cristão, você deve saber que a definição de um cristão no presente a 21st Century não é o mesmo
que é a definição de Jesus do que um Santo de Deus é. Comparar a seguinte definição que Jesus dá-se com você
mesmo e decidir por si mesmo se você é um Santo de Deus.
e o dragão indignou-se com a mulher e foi para fazer guerra com o remanescente da sua semente,
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
O dragão é Satanás, e a mulher é a igreja ou a Congregação de Cristo. Neste versículo Jesus está nos
dizendo que Satanás fará guerra sobre a Igreja de Cristo, que tem como base os dez mandamentos e os
ensinamentos de Jesus Cristo. Para fazer a guerra significa a tentativa de destruir e/ou distorcer a verdade a fim
de torná-lo irreconhecível como a verdade.
Isso me diz que há dois Evangelhos no mundo, o Santo Evangelho de Deus e falso evangelho de
Satanás. Satanás tem sido tão bem sucedido em suas mentiras, a dizer que você vai adorar seu falso evangelho,
pensando que é a palavra de Deus. Será que você será convencido de que é a palavra de Deus, que quando você
ouvir a palavra de Deus, você vai pensar ser encontra-se, e muitos vão ser ofendido pela palavra de Deus.
Este versículo é a declaração reveladora da prova que, para amar Cristo, o filho é o mesmo quanto amo
Deus pai e em fazer assim, você será salvo e seus pecados perdoados. O Cristo Jesus está nos dizendo, por amálo; Ele se manifestará o amor de Deus. Para mostrar seu amor por Deus é para mostrar seu amor por Jesus. Se
você cumprir seus mandamentos, então você cumprir os mandamentos do pais. A definição do primeiro
mandamento de Jesus é a totalidade dos dez mandamentos. Para cumprir os dois mandamentos de Jesus é para
cumprir todos os mandamentos de Deus.

A presença de Deus
Judas diz-lhe, não o Iscariotes, senhor, como é que tu queres manifesto ti mesmo para nós e não o
mundo? John 14:22
O que Judas está a perguntar, como é que Deus, "Jesus," manifestar-se-irão para aqueles que seguem
seus ensinamentos e manter os dez mandamentos, ainda permanecem escondidos do resto do mundo. Mesmo

que a minha versão da Bíblia tem incluído nesta questão que não é Judas Iscariotes que faz esta pergunta de
Jesus, não estou convencido de que não era. Depois de passar anos de três anos e meio com Jesus e ouvir suas
palavras, para ainda não entender a resposta já, é refletir a alguém que não tem crença de que Jesus é o filho de
Deus. Judas Iscariotes tinha acreditado, ele nunca teria traído Jesus.
Jesus nos diz que era necessário que Judas ser um não-crente, a fim de que a profecia é cumprida. Acho
também, que Deus sabe que esta questão deve ser perguntado e escrito na Bíblia, para que aqueles que estão
educando-se na verdade de Deus terá esta pergunta.
Se um homem me ama, guardará as minhas palavras: e meu pai o amará, e nós vamos-lhe e faremos
nossa morada com ele. John 14:23
As palavras de Deus-Jesus são o Santo Evangelho. Se você obedece e guarda os seus mandamentos e
assim adora o único Deus verdadeiro, você saberá que ele está com você, porque você será capaz de sentir a
presença dele, e quando ele pedir orientação, sabe que ele é com você, pois você vai entender quando você
dirige uma maneira ao invés de outro. Para mim, quanto mais que eu ter ido no meu estudo e pesquisa da Bíblia,
tornou-se sua presença física e espiritual. Rezo para que todos os que lerem estas palavras, que causaram de
Deus para mim escrever, saberá a alegria da presença de Deus, como eu vim a conhecê-lo.
Para mostrar seu amor por Cristo, em outras palavras, a maneira de manifestar o seu amor por Cristo é
manter suas palavras, ou ensinamentos.

Lembre-se: palavras não precisam ser ditas para ser ensinado, ações são tanto um parte das
palavras, como as próprias palavras. O que estou tentando dizer é que, Jesus nunca disse em palavras, que você
deve guardar o sábado, mas suas ações mostram-nos que ele na verdade guardar o sábado. Em suas ações, ele
estava ensinando-nos, que a manutenção do sábado foi fundamental na celebração da fé de Deus.
Aquele que me ama guarda não, não meus ditos: e a palavra que ouvir não é meu, mas o pai é que
mandou me John 14:24
O que Cristo está dizendo aqui é que suas palavras não são suas palavras, mas as palavras do pai. Assim
como as palavras escritas na Bíblia não são as palavras das pessoas que escreveram essas palavras, mas na
verdade foram causadas a ser escrita por Deus, usando suas mãos a escrever as palavras. Isto é dizer, eles são as
palavras de Deus, não as palavras dos profetas. Os dois mandamentos de Jesus não são os seus mandamentos,
porque eles não são as palavras de Jesus, mas do pai, o que significa que os dois mandamentos de Jesus são os
mandamentos de Deus. Se você ama Deus vai obedecer seus mandamentos, se você não conseguir manter seus

mandamentos, então você está mostrando Deus que você o odeia. Não há nenhuma estrada média, também ama
a Deus ou você odeia Deus.

Um profeta definido
Se você procurar a definição da palavra "Profeta", no dicionário ele vai dizer, "aquele que fala por
Deus." Isso pode ser verdade para todas as outras religiões, não de Deus, para aqueles assim chamados deuses
não têm vida e, portanto, precisam de alguém que fale por eles. Como a Bíblia e os profetas do Deus verdadeiro
no que diz respeito, a verdadeira definição da palavra "Profeta" é um a quem Deus fala. Você entende a
diferença? Deuses pagãos, precisa de alguém que fale por eles, porque não tendo nenhuma vida, não podem
falar por si. O verdadeiro Deus, o Deus da criação, não precisa de ninguém para falar por ele; Ele usa outros
desse modo que ele nos fala através deles.
Isso é mostrado para ser verdadeiro no livro de Daniel. Daniel é dito coisas por Deus ou seus anjos e
então escreve essas coisas para as gerações futuras, de homem para ler.

Uma mensagem de texto de Deus
Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você, pessoalmente e intimamente. Você pode orar a ele
para dar-lhe compreensão, e se em seu coração você verdadeiramente buscar entendimento, ele responderá suas
orações. Ele respondeu a minha. Em outras palavras, Deus está falando com você, como se essas palavras da
Bíblia foram escritas com você e suas necessidades em mente. Pense nisso como este, quando você começar a
ler as palavras da Bíblia, pense neles como uma mensagem de texto de Deus diretamente a você. Sabendo isto,
então entendo que você não pode apenas ler a Bíblia, mas você deve diligentemente estudar e pesquisar o que
dizem as palavras, para que você vai entender o que é que Deus mandou uma mensagem sobre. Não apenas ler a
palavra, mas aproveite o tempo e fazer perguntas, o que é Deus a dizer-me e então vá e encontre a resposta, não
depender dos outros para lhe dar uma resposta, exceto que você orar a Deus-Jesus para pedir-lhe para lhe
mostrar o caminho.
Estas coisas eu vos falou, estando ainda presente com você. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo,
a quem o pai enviará em meu nome, ele deve te ensinar todas as coisas e trazer todas as coisas à sua
lembrança, que eu vos disse. John 14:25

Enquanto Jesus andou na terra, ele nos ensinou a verdade de Deus. Com seu ser levantado nas nuvens,
ele deixa a terra, mas apenas por um tempo. Em seu lugar o Consolador virá e continuar a ensinar aqueles que
seriam os Santos de Deus. Jesus nos diz que o Consolador é o Espírito Santo. Portanto é importante que
saibamos quem e o que é o Espírito Santo.
Durante os primeiros anos após o estabelecimento da Igreja de Roma, seus cardeais definidas sobre a
tarefa de dar definição sobre muitas coisa sobre Jesus, uma dessas coisas era dar definição sobre quem e o que o
Espírito Santo estava.
Eles chegaram com a idéia da Santíssima Trindade, que me mostra que eles realmente não tinham idéia
do que Deus, Jesus diz. Jesus fala do Espírito Santo, como ser vivo e isto é verdade, mas não há nenhuma
Trindade. O Santo Evangelho de Deus é o palavra de Deus vivo, portanto, a palavra do Deus vivo é o Espírito
Santo. Pense nisso, como é que Deus te ensinar o que ele precisa de você para saber? Você aprende através de
seu estudo diligente da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus vivo, portanto a Bíblia, ou será que o Evangelho de
Deus, o Espírito Santo.

O Consolador
Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o pai enviará em meu nome, ele deve te ensinar todas
as coisas e trazer todas as coisas à sua lembrança, que eu vos disse. John 14:26
Quando você estuda e pesquisa a palavra de Deus, tal como consta nas páginas da Bíblia, você terá
conforto na verdade de Deus; é isso que é o Consolador, e que que Jesus chama o Espírito Santo. O Espírito
Santo é a palavra de Deus vivo.
e agora eu ter dito a você antes de vir para passar, que, quando ele veio para passar, talvez crerdes.
John 14:29
No livro de Matthew, Jesus dá profecias do fim dos dias. Em que Jesus diz-desses eventos antes que eles
aconteçam, assim teremos a prova que ele é Deus em carne e osso de um homem, quando essas coisas vêm para
passar no nosso tempo.

Príncipe deste mundo
Daqui por diante, não vou falar muito com você: para o príncipe vem deste mundo, e nada tem em mim.
Mas que o mundo pode saber que eu amo o pai; e como o pai me deu o mandamento, mesmo assim eu faço
John 14:30-31
Daqui em diante não vou falar muito com você: Jesus está prestes a subir ao céu, e ele é informandonos que ele, Deus irá não manifestar-se a nós como ele tem desde Noé.
Para o príncipe vem deste mundo, e nada tem em me Satanás é o príncipe deste mundo. Deus não deu a
Satanás naquela estação, mas Satanás tem reivindicou a este mundo e tudo o que está em cima dele. Quanto à
Satanás, homem pertence a ele, para fazer com o que quiser.
o pai deu-me o mandamento, mesmo assim eu fazer Deus deram Jesus os dez mandamentos, que são
uma abreviatura da totalidade do evangelho sagrado de Deus, condensada em um fácil de lembrar o formato. Na
vida, Jesus obedeceu os mandamentos de Deus, todos eles, até mesmo o quarto mandamento; Portanto, como
aqueles que amam a Jesus, também precisamos manter todos os mandamentos de Deus.
Como o pai tem me amava, então eu te amei: ye continuar no meu amor. Se vós guardarem os meus
mandamentos, ye reger no meu amor; mesmo que eu mantive os mandamentos do meu pai e habita em seu
amor. John 15:9-10
Isto suporta o que tenho tentado atravessar. Jesus guardava os mandamentos de Deus e através de seu
exemplo então também devemos se queremos nos chamar de um Santo de Deus. Esta é outra afirmação da
necessidade de manter todos os dez mandamentos, também como faz então traduz-se em amar a Deus. Jesus
manteve todos os mandamentos de deuses, e ele está nos dizendo aqui, que devemos fazer como ele fez, pois
guardava os mandamentos do pai dele, então para nós.
Essas coisas eu tenho vos dito isto, que minha alegria possa permanecer em você, e que sua alegria seja
completa. John 15:11
Este é o meu mandamento, que amais uns aos outros, como eu vos amei. John 15:12
Maior não amor nenhum homem que isto que um homem dá a vida por seus amigos. John 15:13

Com todo o teu coração, alma e mente
Se bem se lembram a primeira pergunta que eu pedi a Deus no início de tais obras, é como Deus quer
que eu adorá-lo? Diz Deus Me ama, guardareis os meus mandamentos. Os dois mandamentos de The
Jesus Cristo dá resposta a respeito de como estamos a manifestar este amor por Deus.
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." Matthew 22:37-38
É o maior mandamento, porque ele incorpora todos os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus
para o.
Jesus tomou estas palavras como uma citação de o seguinte verso.
e o Senhor teu Deus vai circuncidar teu coração, (com a lei de Deus) 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
O fato de que no novo testamento, Jesus, citações do antigo testamento, de um versículo que se refere
aos dez mandamentos, quando ele nos dá seu primeiro mandamento, sugere a importância e o significado para
este mandamento e que Jesus está dizendo através desta referência que a maneira de mostrar seu amor por Deus
é manter os dez mandamentos. Sim, até mesmo os cristãos são obrigados a manter os dez mandamentos. Se
Jesus diz que é assim, então tem que ser assim.
e o shalt de mil retornar e obedecer a voz do senhor e fazer todos os seus mandamentos que eu te
ordeno hoje. Deuteronômio 30:8
Você vê, o primeiro mandamento de Jesus é uma citação do antigo testamento que faz referência os dez
mandamentos. Que isto está sendo reapresentado no novo testamento, é uma das muitas provas para mim, o que
é tão válida e necessária por Deus dos gentios e os Santos de Cristo, como foi para os judeus, para manter os
mandamentos de Deus.
Esta citação é feita para mostrar que o Jesus Cristo é o mesmo Deus que deu este versículo para Moses
para escrever no livro de Deuteronômio. Portanto, a mesma definição de como manifestar o nosso amor para o
Deus do antigo testamento é a mesma definição de como mostrar o nosso amor para o Deus do novo testamento,
que é "Ama-Me, guardareis os meus mandamentos," todos os dez deles. Não é homem escolher qual das
leis de deuses que ele vai manter. Se você deseja adorar seu criador, então você deve adorá-lo como é o seu

prazer não pelo seu prazer. Você deve adorar a Deus como ele comanda, não como você achar conveniente. Isto
pode ser melhor ilustrado a seguir.

Deus será regra Over You
Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente com uma poderosa mão e com um braço esticado para
fora e com fúria derramado, eu te dominará: Ezequiel 20:33
Não acha que Deus só está se referindo à nação de Israel neste versículo; Ele está falando para todos que
amam e desejam dar-lhe a adoração verdadeira e correta. Se você ama a Deus, então você será obediente a seus
mandamentos e a palavra dele. Se você não for obediente, então você não ama Deus.

Desvia teu pé
Se tu se teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia; e chamar o sábado uma delícia, o
Santo do senhor, senhor; e serás honrá-lo, não fazendo teus próprios caminhos, encontrar o teu próprio prazer
nem falar as tuas próprias palavras: Isaías desviares
Se você colocar o pé em cima de algo você está exercendo seu controle dele. Quando você tirar o pé está
desistindo desse controle. O que Deus está nos dizendo, é que se nós guardar o sábado como Deus tem escrito
isso nas Escrituras, e não como acharmos conveniente, então encontramos o sábado e nossa comuna com Deus
em um prazer e uma delícia.

Delicie-se com o senhor
Então tu deverás thyself deleitar no Senhor; e vou causar-te a andar sobre os lugares altos da terra e
alimentar-vos com a herança de Jacó, teu pai: para a boca do senhor falou la Isaías 58:14
Crer na palavra de Deus é também acreditar nas promessas de Deus e de saber que quando Deus diz que
ele vai fazer algo, será feito. Esta é a definição de fé.
Espero que te mostrei como manifestar seu amor por Deus. Guardar os mandamentos de Deus requer
que mais do que as palavras implicam. Esforçando-se todos os dias da sua vida para viver e fazer parte de quem
você é, abraçando a moralidade de Deus, esforçar-se estar sempre dentro do espírito do senhor, que é a essência
da manifestando seu amor por Deus. É desta forma que você manifesta seu amor por Deus.

O que você faz, o tipo de pessoa que você é é um reflexo direto em cima de Deus pai. Se você se
esforçar-se para viver uma vida moral e depois isso mostra seu respeito e amor por seu criador, que é ele
próprio um ser moral. Se você vive uma vida em oposição a moralidade de Deus, então isso mostra seu
desrespeito e ódio de Deus pai.

Lembre-se: não é suficiente que você é uma pessoa moral; Vocês não são salvos pela sua trabalha
sozinha. Você também deve adorar a Deus como ele ordena. Isto está escrito nos quatro primeiros dos dez
mandamentos de Deus. É importante que você saiba estas quatro mandamentos e o mais importante que você
entenda e obedecê-las.
Há muitos cristãos que professam a viver suas vidas como a moralidade de ditames de Deus, mas
quando peço-lhes que dia da semana em que observam o sábado, dizem-me o domingo. Quando eu mostrarlhes, em Gênesis capítulo 2 e depois em Êxodo capítulo 20, que o sábado é exigido por Deus para ser observado
no sétimo dia da semana, eles rejeição-la mesmo que eu tenha mostrado na Bíblia. Você deve aceitar e acredito
que a palavra de Deus, mais que não é de Deus, mas enganados por Satanás.
Para resumir, o Cristo Jesus é a manifestação do amor de Deus para você. Jesus encarna as leis do amor,
os dez mandamentos e por amor enviado, por seu pai, o Deus da criação, para nos ensinar o caminho da vida
eterna e tomar sobre si, nossos pecados. Porque, Deus nunca pode permitir o pecado entrar no céu e por nós
mesmos, nós não podemos ser purificados dos nossos pecados; Precisamos dos ensinamentos do Cristo Jesus,
para nos mostrar o caminho.

Jesus te ama
Você pode entender o amor que Jesus tem para você partir destes versos próxima.
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 22:39-40
São as palavras-chave aqui, "semelhante a ele," e, "toda a lei." As palavras, "Como a ele," é uma
referência ao primeiro mandamento de Jesus, "Amor de Deus com todo seu coração alma e mente."
As palavras, "toda a lei," diz-me que Jesus está se referindo a todos os dez mandamentos, pois eles são
a lei, bem como tudo o que ele nos ensina. Como Cristo nos ensinou como manifestar nosso amor por Deus, em
seu primeiro mandamento, da mesma forma demonstramos nosso amor para os nossos vizinhos, por ensiná-los

a encontrar Deus. Se você escolheu para viver os ensinamentos de Jesus, você deve continuar a obra iniciada
por Jesus, ao ensinar os outros a encontrar Deus.

O evangelho eterno
e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam
sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, "Temei a Deus e dar glória a ele;
para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele que fez o céu e terra, o mar e as fontes das águas. "
Apocalipse 14:6-7
A razão pela qual que este versículo dá para adorar a Deus é que ele é o criador. É este facto que dá a
autoridade de Deus sobre todos os outros. Os sete dias da criação são sua pretensão de toda autoridade e sua
insistência de que ele seja adorado como comandos.

Um sinal entre Deus e você
Devido a este fato, ele sendo o criador, ele nos deu os dez mandamentos. Um dos que nos diz para
"Remember", o sábado.
Observando o sábado no dia em que ele tem especificado e nem definido, por nos dizer a que horas do
dia começa a que horas do dia que termina, você está mostrando em seu culto, que é o Deus da criação, quem
você reza e nenhum outro, como Deus disse, "como um sinal entre ele e aqueles que escolher adorá-lo."
Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Apocalipse 14:12
Este versículo verifica que acabei de dizer, define o "Santos de Deus," ou os verdadeiros adoradores de
Deus, os verdadeiros cristãos, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que
quer dizer que você aceita Jesus como sendo Deus na carne de um homem, e que você vive sua vida de acordo
com seus ensinamentos. Você precisa de ambos, para ser salvo. Que a sua igreja prega os dez mandamentos e
tudo o que eles representam, incluindo o sábado do sétimo dia? Se isso não acontecer, não é uma igreja de
Deus. Se não é a Igreja de Deus, cuja igreja é isso?

É do judeu os Santos de Deus?
Este é o manifesto em usar os judeus como um exemplo. Na maior parte eles observam o sábado, mas
não reconhecem Cristo como o Messias, ou o filho de Deus ou o Deus que vem à terra na carne de um homem.
De acordo com estes versos, o céu só pode ser alcançado ao aceitar que Cristo é Deus o criador, e que Cristo é
Deus, o Salvador, e que Cristo é Deus em carne e osso de um homem chamado Jesus, bem como manter os
mandamentos de Deus. Você precisa de ambos. Um sem o outro não é suficiente. Vocês não são salvos pela sua
trabalha sozinha.
Eu considero isto como uma exigência para os judeus, por causa da rejeição de Jesus enquanto ele
caminhou pela terra. Portanto, mesmo que eles podem manter todos os outros requisitos da adoração a Deus,
primeiro terá de aceitar Jesus, ou eles serão rejeitados por Deus. Sua adoração será em vão. Você deve aceitar a
palavra de Deus como autoridade suprema, a negar o que Deus tem falado e causou a ser escrito nas páginas da
Bíblia é rejeitar a Deus. Seu culto deve ser tudo ou pode também não ser nada.

Considere isto: Desde os dias de Daniel, Jeremias, Ezequiel, (Circa 600 BC), a nação de Israel
ignorado e desprezado profetas de Deus, rejeitou suas advertências e então crucificado Jesus, o Messias, que
tinha sido profetizado centenas de anos antes. Você acha que talvez, o pai está sem paciência com seus filhos de
torcicolo? Então se um judeu deseja salvação, eles têm que aceitar Jesus como o Messias e o Deus vivo, na
carne de um homem, o mesmo que os gentios. Os judeus já não têm tratamento preferencial de Deus. A nação
de Israel já perdeu sua aliança, Deus tem dado a outra nação, os Santos de Deus, quem guardar os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus o Cristo.

