Lição 7
Guardareis os meus mandamentos
O que Deus exige?
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhor, e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10: 12-13
É freqüentemente vezes perguntou de pessoas, "por que eu sou, o que há nesta vida para mim?" Os
versos acima dar resposta a estas perguntas.

Lembre-se: quando Deus está falando de "Israel", como a palavra é usada nos versos acima, é para
aqueles que guardam os mandamentos de Deus, portanto, não acho que Deus está falando com a nação de Israel
ou os judeus apenas, mas em vez disso, Deus está falando com toda a humanidade que deseja dar adoração a
Deus da criação.
O que Deus exige de todos aqueles que são "Israel" e optar por dar adoração a Deus da criação?

Temer a Deus
Lembre-se: ao "medo" Deus não significa ter medo dele, mas para dar a honra de Deus, o
respeito e o seu amor. Amor"Deus é ser obediente aos seus mandamentos e viver no caminho do senhor.

Para servir ao senhor
Para servir a Deus é fazer aquelas coisas que Deus pede de ti, com alegria e de bom grado, por seu amor
a Deus. O que as coisas então faz Deus te peço, "para amar-Me e guardai meus mandamentos."

Como uma forma de ajudá-lo a entender exatamente o que Deus requer de ti, eu olhei todas as
ocorrências das palavras, "guardar meus mandamentos." Os versos seguintes foram incluídos na lista que o
computador encontrou. Eu fiz isso como uma forma de mostrar a importância que Deus coloca sobre você e eu
em seguir seus mandamentos, todos os dez deles, não apenas aqueles que são convenientes para nos manter.

Primeiro: Guardareis os meus mandamentos
Segue-se o fome
E os filhos de Israel disseram-lhes, "iria a Deus nós tinha morrido pela mão do senhor na terra do
Egito, quando sentamos pelas panelas de carne, e quando comemos pão na íntegra; para vós nos trouxeram
adiante para este deserto, para matar este conjunto com fome." Êxodo 3:16
Por esta altura, todos os alimentos que consumiu-se as pessoas que trouxeram do Egito, com eles e eles
começavam a morrer de fome, e então eles começaram a reclamar de sua situação.
Então disse o senhor a Moses, "Eis que eu vai chover pão do céu para você; e as pessoas devem ir para
fora e recolher uma determinada taxa de todos os dias, que pode revelar-lhes, se eles irão caminhar em minha
lei ou não." Êxodo 16:4

O dia de preparação
E hão de acontecer, que no sexto dia que eles prepararão o que eles trazem; e será em dobro como eles
se reúnem diariamente. E Moses e Aaron disse a todos os filhos de Israel, "no mesmo, então sabereis que o
senhor tem te tirou da terra do Egito:" Êxodo 16:5-6
Não sei se neste momento se Deus já deu ao povo os dez mandamentos ou não, mas neste julgamento
ele é estabelecer o sábado do sétimo dia, bem como as pessoas a dar incentivo para obedecer seus mandamentos
e leis.

Codornizes e maná
E no-los de manhã, então vós vereis a glória do senhor; para que ele ouve as suas murmurações contra
o senhor: e o que somos nós que vos murmuram contra nós? E Moses disseram, "isto deve ser, quando o

Senhor te dará na carne para comer à noite e o pão de manhã na íntegra; para que o senhor ouve as suas
murmurações que vós murmuram contra ele: e o que somos? As murmurações são não contra nós, mas contra
o senhor. Êxodo 16:7-8
E Moses falou a Aaron, "dizer a toda a Congregação dos filhos de Israel, aproxime-se diante do
Senhor: pois ele ouviu as murmurações." Êxodo 16:9

Deus em uma nuvem
E veio a passar, como Aaron falou a toda a Congregação dos filhos de Israel que eles olharam para o
deserto, e eis que; a glória do Senhor apareceu na nuvem. E falou o senhor a Moses, dizendo: "tenho ouvido as
murmurações dos filhos de Israel: falar-lhes, dizendo, em nem comereis carne, e pela manhã vos serão
preenchidos com pão; e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Êxodo 16:10-12
Como você pode ver, Deus sempre se apresenta como uma nuvem ao povo e das nuvens que sua voz é
ouvida. É incompreensível para mim, que quem vê todas essas coisas não naturais da terra, e ainda eles ainda
não acreditam. Considerando que, eu nunca vi, mas ao ler estas palavras, eu vejo em minha mente, e eu
acredito.
E aconteceu, que no mesmo as codornas veio para cima e cobrir o acampamento: de manhã o orvalho
leigos rodado sobre o host, e quando o orvalho que lay foi ido, eis que, sobre a face do deserto lá colocar uma
pequena coisa redonda, tão pequena como a geada hoar no chão, e quando viram os filhos de Israel , disseram
um ao outro, "é o maná:" para eles wist não o que era. E Moses disse-lhes: "Este é o pão que o senhor tem
dado para comer. Esta é a coisa que o senhor ordenou, juntem-se de cada homem segundo sua comilança, uma
omer para cada homem, de acordo com o número de suas pessoas; levar-vos todos os homens para os que
estiverem em suas tendas." Êxodo 16:13-16
Uma "Codorna" é um pequeno-de-cauda-curta jogo pássaro parecido com perdizes, mas
geralmente menores e menos robusto. Um "Omer" é um antiga hebraica unidade de medida de
seco igual a cerca de 3,5 litros ou 3,7 quarts.
No exemplo acima, Deus é dar ao povo as instruções que estão a tomar apenas o que precisam para
comer, mas não mais. Neste Deus está tentando estabelecer a compreensão com as pessoas, que ele, Deus irá
fornecer para eles e, portanto, não é necessário que eles acumulam mais do que o que eles podem comer, pois
Deus irão fornecer mais como ele é necessário no dia seguinte.

Provisão de Deus para seus filhos
E os filhos de Israel fizeram e reuniram-se, alguns mais, alguns menos. E quando eles mete-lo com um
Ômer, que reuniu muito não tinha nada sobre, e que reuniu pouco não tinha nenhuma falta; Eles se reuniram a
cada homem segundo sua comilança. Êxodo 16:17-18

Observação do sábado
E Moses disse, "homem não deixar isso até de manhã." Não obstante não deram ouvidos Moses; Mas
alguns deles resta dela até a manhã e pão vermes e fedia: e Moses indignou-se com eles. E eles se reuniram,
todas as manhãs, cada homem segundo sua comilança: e quando o sol quente de encerar, derreteu. Êxodo
16:19-21
Nestes versos nós estão sendo mostrados que alguns ignoraram a ordem de Deus para não tomar mais do
que precisavam e o preço que pagaram por sua desobediência.
Aconteceu, que no sexto dia eles se reuniram duas vezes mais pão, dois Stone para um homem: e todos
os governantes da Congregação veio e disse a Moses, e ele disse-lhes: "isto é o que o senhor disse," amanhã é
o resto do Sábado Santo ao senhor: assar o que vos irão fazer hoje e ver que vos vão ver; e o que permanece
sobre parar para você ficar até de manhã. Êxodo 16:22-23
Este Deus é estabelecer a exigência de que nenhum trabalho é de estar envolvido no sétimo dia, mas o
que é correto e permitido que as pessoas preparem alimentos adicionais no sexto dia para aguentar para
consumo no sétimo dia, quando o trabalho não é permitido.
E colocaram até a manhã, como Moses bade: e não fede, nem foi há qualquer verme nele. E Moses
disse, "come que a-dia; para a-dia é um sábado ao senhor: a-dia não achareis no campo. Seis dias vós devem
recolhê-lo; Mas no sétimo dia, que é o sábado, nele haverá nenhum. Êxodo 16:24-26
Este então estabelece que que veio a ser conhecido como o Dia
da semana.

de preparação, que é o sexto dia

Adoração como os mandamentos de Deus
e veio passar, que saiu algumas pessoas no sétimo dia para reunir, e eles não encontraram nenhum.
Êxodo 16:27
Apesar das garantias de Deus que ele iria sustentá-las todos os dias, e que não extra foi autorizada a ser
reunidos para salvar para o dia seguinte, vários não obedecer ou acreditar nas promessas do senhor, então eles
saíram no sábado, em um esforço para reunir mais maná para esse dia. Ao fazer isso, essas pessoas
desobedeceram Santo sábado Deus, fazendo então revela a Deus que estas pessoas não têm nenhuma crença nas
promessas de Deus. Se você não tem crença, então você não tem fé. Você deve dar plena adoração a Deus como
ele ordena; mais você não adorar a Deus em tudo.

Deus ouve as pessoas
Deus ouviram as queixas das pessoas e está ciente de sua fome. Ocupou-se da gastronomia do povo,
porque ele quer impressioná-los que é ele, o Deus da criação, que vai alimentá-los. Desta forma, Deus
pressupõe que, se as pessoas sabem que é Deus que está fornecendo-lhes a comida e, em seguida, eles estarão
mais propensos a obedecer e guardar seus mandamentos e suas leis.
E o senhor disse a Moses, quanto tempo se recusam a vós para manter meus mandamentos e minhas
leis? Êxodo 16:28
Ver, por que o Senhor concedeu-lhe o sábado, portanto ele te dá no sexto dia o pão de dois dias; ye
obedecer cada um no seu lugar, não deixe nenhum homem sai de seu lugar no sétimo dia. Êxodo 16:29
Como você pode ver, Deus estava ficando impaciente mesmo com Moses e os israelitas primeiros, que
os mandamentos não estavam sendo observados. Para mim, este é ainda outro exemplo de como é importante
Deus considera o dia de sábado, bem como seus outros mandamentos. Dar a verdadeira e correta de adoração a
Deus nós deve adorar como Deus nos disse que, mais é verdadeiramente que você dá a sua adoração a Deus?

A palavra de Deus deve ser obedecida
Isso é de acordo com este versículo que eu vim para observar o sábado. Durante as horas do sábado, do
sol, para baixo, no sexto dia ao pôr do sol no sétimo dia, permanecem em minha casa e tenta manter o dia de
oração a Deus e ao estudo das escrituras de Deus. Partir destes versos no livro de Êxodo, presumo que o único

momento em que é permitido sair de casa durante o Sabbath é ir à sinagoga (igreja) e estar em comunhão com
os outros da fé, na adoração de Deus.
Para pensar que porque Jesus morreu na Cruz para remissão dos nossos pecados, é motivo para parar
mantendo os mandamentos de Deus, é ridículo, para não mencionar, não suportado pela escritura sagrada
Bíblia. A mentira é mais uma das mentiras de Satanás, e por Satanás enganou todo o mundo.

Lembre-se: Deus diz, ama-Me, guardai meus mandamentos, porque quando você manter todos os
seus mandamentos e vive sua vida na moralidade de Deus e dar culto como os mandamentos de Deus, então se
você manifesta seu amor a Deus de modo real e substancial que Deus podem facilmente reconhecer como sendo
a adoração a ele e nenhum outro.
Se você der a adoração de qualquer outro modo, especialmente num dia não ordenado por Deus, então
não é o Deus da criação que você adora. Quem então não é culto, se não o Deus da criação?

Todos os que iriam adorar
Há muitos que informaram-me que tudo o que eu ter apenas mostrado no livro de Êxodo é apenas para
os judeus, e que os dez mandamentos eram apenas um acordo temporário entre Deus e os judeus e não ter
nenhuma influência sobre os cristãos, mas isso não é verdade. Neste ponto da história dos primeiros israelitas, a
designação entre os judeus e um israelita não ainda foi feita. Deus refere-se a todas as pessoas que saiu do Egito
como sendo os filhos de Israel, ou simplesmente israelitas, isto é para revelar que eles são todos descendentes
de sangue de Jacob quem Deus renomeado Israel. A razão pela qual Deus os considera todos os israelitas, é
porque ele espera que, com todos os milagres que ele está mostrando-lhes que eles como Jacob irão superar seus
pecados e abraçar a adoração do Deus verdadeira e correta.
Assim como Deus espera que estes primeiros israelitas para converter para sua fé, ele espera que
qualquer outro na história que lê estes versos para também arrepender de seus pecados e converter para a
adoração do Deus verdadeira e correta. Por esta razão, quem daria a adoração a Deus são esperados para
obedecer os mandamentos e as leis de Deus, assim como ele espera que essas pessoas cedo para fazer.

Segundo: Guardareis os meus mandamentos
O segundo mandamento, idolatria
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura, ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no
céu acima, que é embaixo da terra, ou que está na água debaixo da terra: tu não deverás curvar-te a mesmo a
eles, nem as servirás: porque eu o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, que visita a iniqüidade dos pais nos
filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam; E se misericórdia a milhares deles que Me ama e
guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:4-6
Me referi a estes versos antes, inclui as palavras "Love Me" , bem como as palavras, "manter meus
mandamentos," juntos na mesma frase. Para mim isto é uma confirmação dupla de minha compreensão, que
você precisa de ambos juntos para alcançar a correta adoração do único Deus verdadeiro.

Deus define amor e ódio
Uma coisa eu quero impressionar você neste segundo mandamento, na definição que Deus considera
como amá-lo, ele também é a definição que Deus considera como odiá-lo, que sendo, se você amor Deus vai
manter os dez mandamentos, mas quando você não conseguir manter os mandamentos de Deus, mostra seu ódio
de Deus.
Quando você ama a Deus, você se manifestar esse amor, mantendo-os dez mandamentos, mantendo-os,
não só, mas escrevê-los no teu coração, e tornando a moralidade de Deus sua moralidade e adorando Deus como
comandos, seu prazer e não pelo seu prazer.
Deus equivale a não obedecer seus mandamentos como seu mostrando seu ódio por Deus. Isto é muito
claro para mim nos versos acima, não é claro para você também?

Lembre-se: para Deus lá é só "Love Me", ou "Hate Me", lá não é nenhuma terceira possibilidade.

Terceiro: Guardareis os meus mandamentos
Sacrifício de animais
Portanto, vós devem Manter meus mandamentose fazer-lhes: Eu sou o senhor. Levítico 22:31
Novamente, para compreender o contexto deste versículo você precisa ler aqueles que vêm antes dele.
Este versículo é incorporado dentro as instruções de como fazer um sacrifício de animais e o seu consumo. Com
o advento de Jesus, que fez com que o sacrifício diário ser retirado a adoração do Deus verdadeira e correta,
estas instruções já não têm significado. No entanto, você deve tomar nota que antes do advento de Jesus, isso
estava correto em verdadeira adoração a Deus, e que no versículo acima Deus está dando instruções que em
fazer o sacrifício como instruído por Deus, então "Guardareis os meus mandamentos." Se você pré-forma o
sacrifício de uma forma diferente o que Deus nos instruiu, então você não manter os mandamentos de Deus.
Somente o caminho de Deus é justo, todos os outros caminhos são em erro e um pecado contra Deus.

A essência da obediência
A essência de guardar os mandamentos de Deus está no fato de que você é em obediência a Deus. Se
antes de Jesus tomar um animal e o sacrifício que em qualquer outra forma que como Deus instruiu a fazer,
então você não dá verdadeira e correta de adoração a Deus e o sacrifício e seu culto é em vão. Para guardar os
mandamentos de Deus, é estar em obediência a palavra de Deus, na forma e intenção do significado de suas
palavras, como falou o comando.

Quarta: Guardareis os meus mandamentos
Imagens de escultura
Adorar somente o Deus da criação
Vós vos fará sem ídolos nem imagem de escultura, nem traseira você uma imagem de pé, nem vós
instituirá qualquer imagem de pedra em sua terra, curvar-se para ele: pois eu sou o Senhor vosso Deus. Vos
manter meus sábadose reverência meu santuário: Eu sou o senhor. Levítico 26-2

Isto não é realmente dizendo para Manter meus mandamentos, mas isso equivale a mesma coisa, pois
Deus disse, "Manter meu sábado" e a manutenção do sábado do senhor é um mandamento de Deus, o quarto
mandamento.
Se andar nos meus estatutos e Manter meus mandamentose fazê-las; Então eu dar você chove na
devida época e a terra serão produzirá seu aumento, e as árvores do campo devem produzir seus frutos.
Levítico conservarás-4
Você notou isto, e reverenciar meu santuário. O santuário de Deus é o Tabernáculo, que começou
quando Moses escreveu estas palavras, como uma tenda como estrutura que poderia ser facilmente retirada e
colocar de volta. Na época de Jesus o templo tinha substituído a tenda como uma correção e Tabernáculo
permanente. A razão pela qual Jesus entregou os cambistas e instalação da outra tabela dentro das paredes do
templo é porque eles estavam envolvidos no comércio em um local sagrado. Aqueles que assim fazem não
estavam dando reverência para o santuário de Deus. O versículo acima mostra-nos que esta falta de reverência
do Tabernáculo era expressamente proibida.

Reformula de Deus
Boas colheitas
Debulha deve chegar até o vintage e vintage deve chegar até o tempo das sementeiras: e comer seu pão
na íntegra e viver na sua terra com segurança. Levítico 26

Paz na terra
E eu darei paz na terra e vos deitarão, e nada vos fará com medo: e eu livro maus bestas da terra, nem
a espada... deve passar por sua terra. Levítico 26:6

Poder sobre seus inimigos
E vós devem perseguir seus inimigos, e eles cairão diante de vocês pela espada. Levítico 26:7
Cinco de vocês deve perseguir uma centena e uma centena de você colocar dez mil para voo: e seus
inimigos cairão diante de vocês pela espada, pois vou ter respeito a vós e faz você frutifique e se você
multiplicar e estabelecer a minha aliança com você. Levítico 9,15-9

Incluo volverá versículo acima para mostrar que existem recompensas na terra para seguir
mandamentos de deuses; Você não precisa esperar até a próxima vida suas recompensas.
Nesses versículos, Deus está falando com os descendentes de Jacó como parte de o que devem fazer
para adorar a Deus como ele mandou. O Pacto de Deus fala de é a que chamam o primeiro pacto, entre Deus e
Abraão, Isaac e Jacob e então o segundo pacto, entre Moses e os filhos de Israel, no entanto, esses versículos se
aplicam a todos aqueles que escolhem para adorar a Deus, independentemente de suas origens nacionais.

Lembre-se: a definição de um israelita sob o Segundo pacto é aqueles

quem guarda os

mandamentos de Deus, Considerando que a definição de um israelita sob o Terceiro pacto é aqueles que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ambos os convênios exigem a
manutenção dos mandamentos de Deus.

Falha em obedecer
Enquanto o povo da nação de Israel manteve os mandamentos de Deus, essas promessas que Deus fez
realizada verdadeiras, que não foi até o povo tornou-se corrompido pelas mentiras de Satanás, (cerca de 200
anos depois de Moses), que a nação de Israel começou a sofrer. Tal como acontece com aqueles que vieram do
Egito, tudo o que dá a verdadeira e correta de adoração a Deus saberá misericórdias e amor de Deus. Todos
aqueles que são desobedientes à palavra de Deus será sem misericórdias de Deus.

Quinto: Guardareis os meus mandamentos
E se misericórdia a milhares deles que Me ama e Manter meus mandamentos. Deuteronômio 05:10
Estas palavras parece familiares para você? Eles devem, eles são uma repetição quase palavra por
palavra do Êxodo 20:6. Estes dois versículos, que Deus está enfatizando que se as pessoas guardam seus
mandamentos então ele Deus mostrará misericórdia sobre aqueles que o fazem, o que implica que ele não será
misericordioso para com aqueles que não guardar os seus mandamentos.

Pela graça de Jesus
Hoje na história, a maioria se não todos os cristãos que falei a respeito deste, acredita que eles estão sob
a misericórdia de Deus simplesmente porque eles têm professado a Jesus para ser seu Salvador pessoal e,
portanto, são salvos pela graça de Jesus. Esta é mais uma vez a mentira de Satanás. Deixe-me dar um exemplo
para ajudar você a entender por que isso é uma mentira.
Um homem que sabe se refere a mesmo como um cristão e diz-lhe que ele declarou Jesus seu Salvador,
e que ele acredita que Jesus é Deus em carne e osso de um homem. Como a maioria dos cristãos acreditam, este,
em seguida, é tudo o que precisa ser salvo em Cristo. Mas se este homem também é um ladrão, ou um
mentiroso ou um assassino? Ele acredita em Jesus, mas ele ainda comete pecados contra os mandamentos de
Deus. É isso que estes não são pecados contra este homem, simplesmente porque ele declarou que Jesus seja o
filho de Deus? Ou ainda estes pecados para os quais ele terá que responder sobre o dia do julgamento?
Se você concorda comigo que estas são na verdade os pecados contra os mandamentos de Deus e, por
conseguinte, os seus pecados contra Deus, então você deve também acreditar que dar o serviço de bordo para
ser um cristão não é suficiente, você deve andar a pé e não só falar por falar. O próprio Jesus dá o comentário a
respeito no seguinte versículo.
Hipócritas, bem fiz Isiah profetizar de vocês, dizendo: este povo se aproxima-me com sua boca e me
honra com os lábios; Mas seu coração está longe de mim. Mas em vão eles idolatram-me, ensinando para
doutrinas os mandamentos de homens. Matthew 15:7-9
Jesus está chamando as pessoas que dão o serviço de bordo para ser um cristão, hipócritas, porque
porque ser uma cristão significa seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e Jesus ensina que devemos manter os
mandamentos de Deus, portanto, se você não conseguir manter os mandamentos de Deus, mas em vez disso,
acredito que mentira de Satanás que os mandamentos de Deus não tem nenhuma influência sobre os cristãos e
que como cristão você está acima da lei , então você está enganado e ignorando o que Jesus ensinou. Isto pode
ser mostrado como verdadeiro nos versos seguintes.
, Mas essas coisas que saiam da boca vem adiante do coração; e contaminam o homem. Porque do
coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos,
blasfêmias: Estas são as coisas que contaminam o homem: para comer com as mãos unwashen, mas defileth
não é um homem Matthew 15:18-20

Se você dá o serviço de bordo para ser um cristão, mas depois, envolver-se em qualquer um dos pecados
acima que também são dadas como sendo pecados nos últimos seis dos dez mandamentos, então você é
hipócrita e não um seguidor de Jesus Cristo.
Nestes versos, falados pelos lábios de Jesus, acima de Jesus dá voz a essas coisas que incluem os dez
mandamentos. Desta forma, Jesus está dizendo que você deve obedecer e manter os dez mandamentos de Deus.
Onde está a confusão? São estas palavras faladas por Jesus confuso para você, você não entendeu? Se você
ainda aceita que os dez mandamentos não se aplicar a você porque você está acima da lei, então por que Jesus
falou caso contrário?
O que, então, sobre o quarto mandamento, "Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo." Isto não é
também um dos dez mandamentos, tal como são os outros? Por que então você aceita que o primeiro dia da
semana é o dia do senhor de descanso, quando Gênesis capítulo 2 e capítulo 20 de Êxodo nos diz que o dia de
sábado é o sétimo dia, que o sétimo dia é o dia que Deus oco, e que o sétimo dia é o dia que Deus santificou, e
que era o sétimo dia, quando Deus descansou de todo seu trabalho na criação da universo. Por que então você
observar o sábado de domingo? Ou você acredita e aceita a palavra de Deus como sendo a verdade, ou você
rejeita a palavra de Deus e acredita na mentira.

Sexto: Guardar meus mandamentos
Terrível advertência de Deus
Mas se devem em tudo virar de seguir-me, vós ou seus filhos e Não manter meus mandamentos e os
meus estatutos que eu tiver definido antes de você, mas ir e servidor de outros deuses e adorá-los: Então vai
cortar fora de Israel da terra que eu dei a eles; e esta casa, que eu tenho santificado pelo meu nome, eu emitirei
fora da minha vista; e Israel deve ser um provérbio e um sinônimo entre todas as pessoas. Eu Reis 9:6-7
E nesta casa, que é alta, cada um que passa por ele deve ser admirado e deve assobiar; e dirão, por que
o senhor fez, portanto, para essa terra e a esta casa? Eu Reis 9:8
E eles devem responder, "porque eles abandonaram o senhor seu Deus, que trouxeram seus pais da
terra do Egito e tem apoderado após outros deuses e têm os adoravam e serviu-lhes: portanto o senhor trouxe
sobre eles todo este mal." Eu Reis 9:9

Nesses versículos acima Deus é informando a nação e o povo de Israel, que ele irá fazer, se não guardam
seus mandamentos. Deus é tão inflexível que seus filhos Manter seus mandamentos , que, se não conseguirem
fazê-lo, ele irá cortá-los fora e derrubar a nação que ele criou. Em suma, ele irá destruir a nação que é Israel e
causar as pessoas a ser dispersada aos quatro ventos.

Se os judeus, por que não os cristãos?
Então eu lhe pergunto, se ele vai fazer isso se os descendentes de Jacó não guardar os seus
mandamentos, então por que ele estaria disposto a estender uma nova aliança para os gentios e não também
insistem que eles guardam seus mandamentos ?

Na história, punido
Na história, Deus tem realizado esta ameaça contra a nação de Israel.

Babylon
A primeira vez que Deus castigou a nação de Israel é quando ele permitiu que os babilônios destruir a
cidade de Jerusalém e o templo nele e conquistar a nação.

Roma
A segunda vez é quando os judeus conseguiram aceitar Jesus como o Messias e então apedrejado Steven
para pregar que Jesus era o Messias. Mais uma vez, Deus castigou a nação de Israel, permitindo que os romanos
destruir o templo e forçar a dispersão dos judeus para os confins do Império Romano.

Não pela mão de Deus
Levou dois mil anos antes da nação de Israel em si, restabelecida (70 AD a 1948 D.C.), mas não pela
graça de Deus, mas pela assistência do anti-Cristo, ou pelo menos aquelas nações que dá sustento para o antiCristo. Enquanto você lê mais, para as lições, você vai entender minha referência acima relativas a estas nações.
Eu incluí-las acima de 5 versos, juntamente com aquele que tem a frase: "manter meus mandamentos,"
para trazer para casa as conseqüências por não manter Deus do mandamentos. Para entender completamente o
que pode ser perdido quando você não conseguir guardar os mandamentos, você precisa ler o livro de "Reis",
bem como os livros de Jeremias e Ezequiel. Neles, Israel é dada atenção após o aviso, por meio de profetas,
eles ainda não disse a arrepender-se e manter os mandamentos de Deus. Por isso a aliança que Deus fez com

Moses e os descendentes de Jacó, foi anulada, e a nação de Israel foi autorizada a ser destruída e seu povo
espalhado aos quatro ventos, não uma vez mas duas vezes, por Babilônia e depois por Roma. Se Deus fizesse
isso para seu povo escolhido, por que acha que ele não faria isso para os cristãos se eles recusaram ou falharam
em guardar os seus mandamentos?

Nada melhor do que os judeus, os cristãos?
Uma outra coisa que você pode querer tomar nota de novo aqui é que Deus diferencia seus
mandamentos, mandamentos e seus estatutos. Eles não são os mesmos; os dez mandamentos foram escritos em
pedra, pelo dedo de Deus, significando que eles são para sempre, Considerando que um estatuto pode ser
alterado, alterados ou removidos como dita a vontade de Deus.

Sétimo: Guardareis os meus mandamentos
No entanto, o senhor testemunhou contra Israel e contra Judá, por todos os profetas e por todos os
videntes, dizendo: "transformar-vos de seus maus caminhos e Guardai meus mandamentos e os meus
estatutos, segundo toda a lei que ordenei vossos pais, e que enviei para você pelos meus servos, os profetas." II
Reis 17:13
Gostaria novamente de tomar nota de que Deus se refere separadamente a seus mandamentos e seus
estatutos. Novamente, os mandamentos são os dez mandamentos, escritos em pedra, feita para durar para
sempre, Considerando que os estatutos são as leis de Moses, escrito por Moses e temporária, alguns dos quais,
(aqueles relativos ao sacrifício de animais), foram rendidas obsoletas pelo primeiro advento de Cristo Jesus.

Tome nota: A revelação de versos acima que não é só os dez mandamentos que Deus insiste em ser
mantido, mas todos o que está escrito em seu Santo Evangelho. A palavra de Deus é a lei de Deus; Existem
diferentes níveis de sua importância. Aqueles esculpido na pedra pelo dedo de Deus e as escritas pela mão de
um homem, Moses e os profetas.

Oitavo: Guardareis os meus mandamentos
Deus renovaram o aviso
Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenas teu servo Moses, dizendo: se vós transgridem, dispersará
no exterior entre as nações: Neemias 1:8
Neste Deus está dando aviso para a nação de Israel, manter meus mandamentos, ou "vou destruir a
nação de Israel que eu criei. Não só vai destruí-lo, vai espalhar o povo para viver entre as outras nações do
mundo, longe das terras que prometi a vossos pais."
Há quem diga que este versículo é em referência a destruição da nação de Israel e a subsequente
escravização do povo pelos babilônios, mas peço-lhe, não foi da nação de Israel destruída pelos romanos, não
era o povo de Israel, disperso entre as Nações do mundo e não é só apenas desde 1948 D.C. , que a nação de
Israel foi restabelecida em si? Embora uma profecia pode se aplicar a um evento, ele também pode aplicar a
mais de um evento. História tende a repetir-se, porque Satanás é o mesmo, e a humanidade são crédulos e
sempre queda para as mesmas mentiras e enganos e outra vez.

A misericórdia de Deus
Mas se volta para mim e Manter meus mandamentose fazê-las: embora havia de te expulsar até a parte
extremo do céu, no entanto, eu reuni-los dali e trazê-los até o local que escolhi para definir o meu nome lá.
Neemias 1:9
Isso é para mostrar as misericórdias que Deus dá àqueles que mostrar seu amor por ele, obedecendo as
suas leis e sua palavra sagrada. Isto é igualmente revelador que se seus pais não conseguiram manter os
mandamentos de Deus, mas então você se esforçar para fazê-lo, que você será trazido de volta que a família de
Deus.

Nono: Guardar meus mandamentos
Esquecer não é a lei
Meu filho, esquecer não é a minha lei; Mas deixe teu coração Manter meus mandamentos; Para
comprimento de dias e longa vida e paz, eles devem adicionar a ti. Deixe não a misericórdia e a verdade te
desampararei; Atai-o sobre o teu pescoço; escrevê-los em cima da mesa de teu coração: Então tu encontrarás
favor e bom entendimento à vista de Deus e o homem. Provérbios 3:1-4

Lembre-se: Deus querem que você escreva seus dez mandamentos no seu coração, que esses versos
verificar isso. Então eu pergunto novamente, como Jesus poderia cumprir as leis de Deus, a ponto de tornar os
dez mandamentos obsoleto, quando ele quer escrevê-los em cima de seu coração, o que significa mudar sua
personalidade e caráter (para renascer) para lembrar que a moralidade de Deus, a renascer no espírito.
Novamente, isso é mostrado para ser verdade no seguinte versículo.
Jesus respondeu e disse-lhe: "em verdade, em verdade te digo, ' se um homem nascer de novo, ele não
pode ver o Reino de Deus." John 3:3
Remover seu rebanho cego e abrir seu coração, ouvir a palavra de Deus-Jesus, arrepender-se e viver,
continuar em pecado e morrer.

Poder da mentira de Satanás
Pensar que os dez mandamentos já não têm relevância para a correta e verdadeira adoração de Deus é o
mesmo para você virar as costas para Deus e abraçar a Satanás, para em acreditar nesta mentira poderosa, você
ficar aquém da adoração de Deus. A palavra de Deus é Suprema; aceitá-lo por palavras nunca faladas por Deus.
Não cometa o mesmo erro que Adão e Eva fizeram; Eles acreditavam que as palavras proferidas pela
serpente, (Satanás), ao invés de que que Deus lhes tinham ordenado.

Não encontrei nas Escrituras
Se as palavras não são escritas nas páginas dos livros dos profetas, então é mentira de Satanás. Em
nenhum lugar nas Escrituras vai encontrá-lo escrito que Deus ou Jesus deu comando ou instruções que o santo
dia senhores de descanso era para ser mantido no primeiro dia da semana. Em nenhum lugar nas escrituras de

Deus você encontrará onde Deus ou Jesus santificou ou santificados qualquer dia que não seja o sétimo dia. Por
que então você observar o primeiro dia da semana como dia santo de Deus, quando Deus nunca chamou o
primeiro dia dele dia Santo?

Permitir que Deus-Jesus para guiá-lo
Confia no Senhor de todo o teu coração; e magra não vos estribes no teu próprio entendimento.
Provérbios 3:5
Este versículo é importante manter em mente, e você deve viver por ele. Magra não vos estribes no teu
próprio entendimento. Quando comecei a ler a Bíblia com a intenção de encontrar a verdade de Deus, eu
confiei na maior parte no meu próprio entendimento como eu li. Eu não só não encontrou Deus, mais do que eu
a leitura foi confuso e, portanto, inútil na minha pesquisa. Foi só quando orei a Deus por seu perdão da minha
vida de pecado e pediu sua ajuda e orientação, em minha vida e no meu estudo, sobre o rumo que tomará em
meu estudo e minha vida que Deus me deram entendimento. Deus tinham piedade de mim e me deram a sua
orientação, e de que ele tem demonstrado sua luz de entendimento em cima de mim. Recomendo vivamente este
curso de ação para você também.

Dar glória a Deus
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6
Isto é para dizer que você deve fazer tudo o que você faz, como uma forma de dar glória, não a mesmo,
mas a Deus. Não viver para ganhar glória ou honra para si mesmo, mas viver a sua vida, então que Deus irão
honrar você, porque você deu honra a Deus.

Você é um reflexo
Não tanto na civilização que vivemos hoje, por causa da influência de Satanás sobre as Nações do
mundo, mas em gerações passadas, as ações do pai refletido sobre seus filhos, e as ações dos filhos refletido
sobre o pai. Isto também é verdade com Deus. Somos os filhos de Deus,... podemos ser masculino ou feminino,
somos todos filhos de Deus. O tipo de pessoa que você é, se você é honrado e moral, ou desonesta e imoral,
suas ações refletem sobre seu pai na terra e no céu. Quando você peca, você é manchem a honra de seu pai, na
terra e no céu; é por isso que, no versículo acima Deus está dizendo para reconhecer Deus em tudo o que você
faz. Se você manter Deus na mente e sempre olhar para honrá-lo, então a menos que você realmente odeia a
Deus, você vai evitar desonrando-o como um curso natural de suas ações.

Aceitar a repreensão de Deus
Meu filho, desprezo, não a correção do senhor; também não se cansarão de sua correção: para quem
ama o senhor... ele correcteth; mesmo como um pai, o filho em quem ele se deleita. Provérbios 03:11-12
Quando você é um erro, ou pecado e então são reprovou por suas iniqüidades por Deus, não em massa
no seu castigo, mas sei que ele lhe dê correção por amor, para que você vai aprender o certo do errado, para que
você vai aprender as maneiras de Deus, em oposição a maneira de Satanás.

Andar no espírito do senhor
Sempre ande na vida no caminho de Deus. Isto também tem relevância quando você é mostrado nas
Escrituras algo que refuta uma longa crença que você tem. Satanás encontra-se, e grande parte de suas mentiras
são sob a forma de uma interpretação errônea dos versos ou palavras na Bíblia. Quando você é mostrado a
interpretação correta, como Deus pretendia que signifique, é uma forma de repreensão de Deus. Não a granel
para a verdadeira interpretação, mas verificá-lo para ser verdade através do seu próprio estudo e pesquisa. Então
você saberá a verdadeira palavra de Deus de conhecimentos adquiridos por você e não da fé cega em aceitar o
que os outros mandam.

Do saber vem o ter
Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que getteth entendimento. Para a mercadoria de é
melhor do que a mercadoria de prata e o ganho de seu ouro fino. Provérbios 03:13-14
Isso que eu posso atestar. Eu era um homem de riqueza mundana até que eu encontrei Deus. Felicidade
me iludiu, até coloquei minha vida e alma nas mãos de Deus. Já não sou um homem de riqueza em coisas
terrenas, mas agora sou um homem de extrema riqueza no amor de Deus.

Deus quer sua crença fundada no conhecimento
Este versículo dá suporte aos meus comentários acima. Sabedoria é adquirida com o conhecimento e
compreensão é a recompensa para ambos. Estas coisas não podem ser alcançadas de fé cega; somente em
estudos e pesquisas você pode obter conhecimento, que leva à compreensão, o que resulta em sabedoria.
Conheço muitas pessoas que são altamente educadas, mas eles não são sábios na minha opinião. Quando
você toma conhecimento e combiná-lo com entendimento, então você alcançar sabedoria. Se você ler a Bíblia

em uma base regular, mas não conseguem entender, ou não tomar o tempo para obter uma compreensão sobre o
que a Bíblia é a tentativa de explicar a você, então você tem educação, mas não tem sabedoria. Só em ganhar a
compreensão de que Deus ordena que você, você vai ganhar a sabedoria de quem e o que é Deus, e o que Deus
requer de você.

Décimo: Guardareis os meus mandamentos
Ouve, ó filhos, a instrução de um pai e assistir para saber o entendimento. Para eu lhe dar boa
doutrina, abandone ye não é meu direito, pois eu era filho do meu pai, tenro e único amado aos olhos de minha
mãe. Ele ensinou-me também e me disse: "Deixe que teu coração retenha minhas palavras: guardareis os meus
mandamentose viver." Obter sabedoria, entendimento: esquece não; Nem declínio das palavras de minha
boca. Abandonar ela não, e ela te preservará: amá-la, e ela protegerá. Sabedoria é a coisa principal; Portanto,
obter sabedoria: e com todos os teus conseguir obter o entendimento. Provérbios 4:1-7
Dentro destes versos, ergue-se a verdade de Deus. Deus está instruindo todos nós a ganhar sabedoria
através da compreensão. Compreensão só pode ser conseguida a instrução ou educação. Portanto, somente por
educar-se no evangelho sagrado de Deus e através do estudo diligente você ganhará compreensivo e com a
sabedoria de compreensão. Estes versos explicam como revelar a mentira de Satanás para as mentiras que eles
são:

Fé cega
Ferramenta de Satanás de enganos
Satanás mentiu quando ele disse: "Acredite sua instrução pela fé; através da fé você será
salvo." Fé cega é a ferramenta que Satanás usa a maioria nos enganar acreditando nas mentiras dele sobre a
verdade de Deus. Se você aceitar o que os outros mandam como verdade sem inclinando-se para si mesmo,
então você não tem como saber se o que eles disseram é verdadeira ou não. Esta é a maneira da pessoa
preguiçosa. Você pode chamar-se um bom cristão, mas você está disposto a fazer o trabalho que é preciso para
ser um Santo de Deus. Você pode ser um cristão, mas você é um Santo de Deus? Um cristão é definido no
século XXI, como quem vai à igreja no domingo e vive sob um código moral, mas isso não faz de você um
Santo de Deus.

Santo de Deus definido
No livro de Apocalipse Jesus dá a definição para aqueles que o dragão (Satanás), faz uma guerra em
cima.
E o dragão indignou-se com a mulher e foi para fazer guerra com o remanescente da sua semente, que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. 112:17 revelação
Esta definição se encaixa você? Se isso não acontecer, é até você para ajustar a sua personalidade e
moral código para se conformar à quem define Deus como sendo seus santos, mais você vai cair curto e só seus
santos tem alguma esperança de entrar no céu.

Décima primeira: Guardareis os meus
mandamentos
Manter minhas palavras
Meus filhos, manter minhas palavrase na cama até meus mandamentos convosco. Manter meus
mandamentose ao vivo e o meu direito como a menina dos teus olhos. Atai-o em cima de teus dedos; escrevêlos em cima da mesa de teu coração. Diz a sabedoria, "tu és minha irmã;" e a chamada a compreensão teu
parente: que eles podem manter-te da mulher estranha, do estranho que lisonjeia com suas palavras.
Provérbios 7:1-5
A frase, "e viver" refere-se à vida eterna, não a vida mortal.
A frase, "como a menina dos teus olhos," é essencialmente o mesmo significado como tendo os
Mandamentos escritos em cima de seu coração.
Deus refere-se a irmã e o kinswoman como sendo família, pura e saudável, Considerando que a
mulher estranha é a meretriz e levará para o pecado e corrupção. A família é A maneira de Deus;
a mulher estranha é os caminhos de Satanás.

O caminho do pecado.
Deixe teu coração não declinar a sua conduta, (a mulher estranha); Não se perca em seus caminhos.
Pois ela tem derrubado muitos feridos: Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A casa dela é o
caminho para o inferno, indo para as câmaras da morte. Provérbios 07:25-27
Nos versos acima Deus está usando uma conotação sexual para simbolizar seus caminhos, (os dez
mandamentos), em oposição as formas de Satanás. Instruindo o que acha de sabedoria como sua irmã e
compreender seu kinswoman, aqueles que você não consideraria para participar de um ato sexual com e as
mentiras de Satanás, que pode ser resumido na frase, (fé cega), como uma mulher estranha, ou uma prostituta.
A última frase, "a casa dela é o caminho para o inferno, até as câmaras da morte," é o resultado em
não tomar o tempo para estudar, aprender e compreender o Santo Evangelho de Deus, mas tomando o caminho
mais fácil de aceitar o que outros dizem para ser a verdade. Você também pode entender que as "mulheres
estranhas" é uma referência para a mulher meretriz (o Anticristo) que se senta sobre o bicho coloridas, (Satanás
falso evangelho) falada no livro do Apocalipse e é um simbolismo do anti-Cristo. Com conhecimento educado
as mentiras do anti-Cristo não terá poder sobre ti, Considerando que a fé cega trará para o alcance da meretriz.
Uma coisa deve-se notar aqui. O livro de provérbios é o antigo testamento, no entanto, estou convencido
de que o um falando com a gente é Cristo, antes de seu nascimento na carne de um homem. Em suma, em
Provérbios, Christ, apresentando a mesmo nos antes de ele nascer de mulher na carne de um homem. É verdade,
o livro de provérbios foi escrito pela mão do rei Solomon, mas como é a maneira de todos os profetas de Deus,
ele escreveu que foi dado a ele para escrever por Deus, é por isso que o rei Solomon é um profeta de Deus.

Décima-segunda: Guardareis os meus
mandamentos
Filipe diz-lhe: Senhor, mostrai no pai, e isso nos basta. Jesus disse-lhe: "fiquei tanto tempo com você, e
ainda tens tu não me conhece, Philip? Ele que tem me visto tem visto o pai; e como dizes tu então, mostrai-no
pai? " John 14:8-9

Acredito que Jesus é Deus
Crês tu não que eu estou no pai e o pai em mim? As palavras que falo a ti eu não falo de mim: mas o pai
que habita em mim, ele faz as obras. John 14:10
Crede-me que estou no pai e o pai em mim: ou mais acreditar em mim por causa da própria obra. Em
verdade, em verdade, vos digo, "aquele que crê em mim, as obras que eu faço serão que ele faz também; e
maiores obras do que estas serão ele faz; Porque eu vou para meu pai. John 14:11-12

Tome nota: Jesus está nos dizendo que se você acredita que Jesus é o filho de Deus e, portanto,
Deus em carne e osso de um homem, então você também deve viver sua vida por aquelas coisas que Jesus nos
ensinou. Se você não abraçar os ensinamentos de Cristo, então você não está qualificado para se considera um
cristão.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o pai seja glorificado no filho. Se pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu farei isso. John 14:13-14
Se amais-Me, Manter meus mandamentos. John 14:15
Novamente a dupla exigência, se você ama a Deus e, em seguida, você deve guardar os seus
mandamentos. Pode haver aqueles que dirão, que Jesus está falando neste versículo, e, portanto, é que seus dois
mandamentos que são referenciados aqui, não de Deus dez mandamentos. Se depois da minha explicação do
primeiro dos dois mandamentos de Cristo ainda se recusam a ver, os dez mandamentos como parte integrante
para o significado de amar a Deus, em seguida, considere isso. Se você acredita como eu vim a acreditar, que
Cristo é a encarnação de Deus, e que, portanto, Cristo é Deus e então se Cristo diz "guardareis os meus
mandamentos" e Deus disse " guardareis os meus mandamentos," estamos não, referindo-se aos mandamentos
mesmos, se eles são um e o mesmo Deus que está falando conosco?

Décima-terceira: Guardareis os meus
mandamentos
Se vós "guardareis os meus mandamentos," vós serão Permanecei no meu amor; mesmo que eu
mantive os mandamentos do meu pai e habita em seu amor. John 15:10

Neste versículo, não o próprio Cristo diz para guardar os seus mandamentos é para guardar os
mandamentos do pai? Isso é o que este versículo está me dizendo. Se a Jesus Cristo, manteve os mandamentos
do pai dele, "os dez mandamentos," não é apenas correto que se você deseja se considera um cristão, você deve
seguir os passos de Cristo e guardar os mandamentos de nosso pai no céu?

Um sinal com Deus
Deus está sempre nos dizendo, que para amá-lo nós deve mostrá-lo, mantendo todos os dez
mandamentos. O sábado é a chave para manifestar esse amor e verificar que ele, o Deus da criação, é o Deus
que você adora e nenhuma outra. Quando você manter os mandamentos de Deus é um sinal entre Deus e você.
Você está dizendo a Deus que você o ama, respeitar a sua autoridade para impor suas leis sobre vós, e que você
olhar para a criação de Deus e só ele para sua adoração e salvação.

Continuar as obras de Jesus
O Jesus Cristo nos deu dois mandamentos, o primeiro é para mostrar o nosso amor por Deus, que referese voltar à insistência de Deus na nossa observando os dez mandamentos. O segundo é amar nossos vizinhos, de
maneira semelhante, como Jesus mostrou seu amor por nós. Jesus mostrou seu amor por nós, nos ensinando a
maneira correta e verdadeira de como adorar a Deus, então devemos fazer como ele fez, ensinando os outros a
encontrar e amar a Deus. Desta forma, nós carregamos em suas obras.

Glória a Deus pai
Você vê o círculo de consistência entre os ensinamentos de Cristo e seu desejo de glorificar, não a
mesmo, mas o pai, nosso Deus. Toda a glória é os pais. Nem Jesus nem fazer temos nenhuma glória, mas aquilo
que nos é dado pelo pai.
Nas páginas acima, eu tentei mostrar-lhe como a adorar a Deus como ele ordena que façamos. Se você
está ainda não se convenceram, ou tiver dúvidas, como, por que é tão importante manter o sábado sábado e
errado para adorar no domingo, ou por que é errado para nós usar uma cruz com uma escultura de um homem
em cima dele, como uma demonstração de nossa fé, você ficará convencido de por que tenho certeza que,
quando você entende quem é o anti-Cristo , e o que Satanás tem feito nos últimos 2.000 ou mais anos desde que
Jesus foi pregado na Cruz.

Vivendo por 2 de Jesusnd mandamento
Parábola do fruto da videira
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Cada ramo em mim que confirmou não fruta ele
tira: e todos os ramos que confirmou a fruta, ele purgeth-lo, que ele pode dar mais frutos. John 15:1-2
A fruta que está sendo falada aqui é a conversão de pessoas adicionais a verdadeira palavra de Deus.
Jesus ordena que nós amamos nossos vizinhos, como ele nos amou; Isso é conseguido fazendo como Jesus fez.
Jesus revelou seu amor por nós na pregar o Santo Evangelho de Deus e por isso apresentou-na Deus pai. Jesus
propõe que podemos continuar seu trabalho, por ensinar aos outros como Jesus nos ensinou, é assim que você
mostrar seu amor por seu vizinho.
No exemplo acima, Jesus usa outra analogia agrícola para atravessar um entendimento usando uma
ilustração gráfica. Neste Jesus usa o exemplo de uma videira e todos os seus ramos que crescem para fora da
videira primária.
Um "Lavrador" é um fazendeiro e alguém que supervisiona o aparamento de ramos que já não dão
frutos. Quando você remover o antigo desgastado ramos, você permitir que novos ramos frescos crescer,
aumentando assim o rendimento da fruta que produz uma videira.
Cada ramo em mim que confirmou não fruta ele tira: Em que Deus é o lavrador, ele remove aqueles
que pela primeira vez aos ensinamentos de Jesus, mas que ficam aquém da fé, permitindo que somente aqueles
que abraçam os ensinamentos de Jesus com seu coração cheio, alma e mente para continuar a crescer.
Cada ramo que confirmou a fruta, ele purgeth-lo. A "Purgeth" é a ameixa, o que significa para
aparar ou cortar fora o velho para permitir que o novo e fresco crescer e prosperar.

Andar a pé?
O que Jesus está dizendo é que, embora você pode vir para os ensinamentos de Cristo e se considera um
cristão, (dando serviço de bordo para a fé), mas se não anda a pé e não só fala por falar, você pode ser
improdutivo para o aumento dos filhos de Deus, e portanto, Deus irão remover você a fim de não impedir que
outras pessoas quem andar a pé para crescer e expandir.

Truísmo de Deus
Você pode perguntar, "como posso eu, andar a pé, o que devo fazer para mostrar a Deus que minha
adoração a ele é sincero e sincera?" A primeira e mais importante coisa que todos temos que fazer é entender
que a palavra de Deus é suprema e somente se Deus falou algo é de Deus, que nos leva ao truísmo do Deus.
Se Deus falou com ele, você o encontrará na Sagrada Escritura,
Se Deus falou com ele, é a verdade, é a verdade, porque é de Deus, é de Deus, porque
Deus falou isso.
Se Deus "Não" falou isso, você não vai encontrar isso na Sagrada Escritura,
Se Deus "Não" falou isso, então é uma mentira, é mentira, porque não é de Deus, não é de
Deus, porque Deus nunca falou isso.

Um exemplo
Um exemplo de como pode ser mostrado este truísmo é a observância do Sábado Santo. No livro de
Gênesis e nos livros de Êxodo e Deuteronômio é mostrado várias vezes que o dia de Santo de Deus é o sétimo
dia da semana, no entanto, todos, mas alguns cristãos, observar o sábado no primeiro dia da semana. Não há
nenhum lugar na Bíblia onde encontrará onde Deus ou Jesus dar mandamento nem instrução que o primeiro dia
da semana é dia de Santo do senhor. Por então cristãos continua, ao invés do dia em que Deus "falou"?
O primeiro sábado do dia não é de Deus, Deus nunca falou isso, portanto, deve ser uma mentira e só
Satanás tem motivos para dizer uma mentira tão. Quando você observar o sábado no primeiro dia da semana,
sua adoração a Deus é em vão, pois não é Deus quem disse que o primeiro dia é meu dia santo.
Neste exemplo, aqueles que mantêm o primeiro dia como o sábado, são "Falar a falar," mas eles estão
fazendo isso em oposição à palavra de Deus, portanto, eles não conseguem "Andar a pé," não ser um daqueles
que passam pela vida em desobediência à palavra de Deus.

Limpeza do pecado
Agora estais limpos pela palavra que eu vos tenho dito. John 3:15
Entende o que Jesus diz estas palavras? Nós nos limpamos o que significa ser redimidos, não por nossa
professar que Jesus Cristo é nosso Salvador, mas em que as palavras proferidas por Jesus. Devemos viver
nossas vidas das maneiras que nos foi ensinada por Jesus Cristo se queremos ser salvos para a salvação.

Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar frutos de si mesmo, exceto que ele habita
em videira; Nem mais, exceto se vós estiverdes em mim. John 15:4
Para ser limpo como Jesus está discutindo aqui é ser puro de pecado e com pleno conhecimento da
palavra sagrada de Deus. Jesus está falando diretamente aos seus Apóstolos, no momento que ele fala essas
palavras para eles, eles estão cheios de tudo o que Jesus falou para eles. Mas isso também se aplica a você e a
mim.
Tal como acontece com o exemplo acima, Jesus nunca falou de mais um dia que não seja o que Deus
estabeleceu durante os seis dias da criação, e então outra vez no quarto mandamento, portanto, se Jesus não
falava de outro dia, e Deus fala somente do sétimo dia, então deve, portanto, ser o sétimo dia é o dia santo de
resto de Deus , para acreditar em alguma coisa é acreditar em mentiras de Satanás sobre a verdade falada por
Deus.
Se nos estudos e pesquisas, diligentemente, os livros da Bíblia, nós também será limpos através da
palavra. Temos de saber a verdade de Deus e confiar apenas em que a verdade, nunca aceitando qualquer outras
palavras faladas por outras pessoas, pois são Satanás olhando para enganar e corromper você.

Filhos de Deus
Eu sou a videira, vós sois os ramos: aquele que permanece em mim e eu nele, o mesmo produzirá
muitos frutos: porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5
Só através do conhecimento da palavra de Deus somos ramos vindo de Jesus, a videira. Só nesta
conexão com a verdadeira palavra de Deus, somos capazes de trazer frutos da fé, em vez de fruto contaminado
produzido por mentiras de Satanás.

Filha de Satã
Se um homem habitar não em mim, ele é convertido para trás como um ramo e murcha; e homens
reuni-los e lançá-los no fogo, e são queimados. John 15:6
Se você prega o Evangelho falso de Satanás, então vós permanecerdes não em Jesus ou o Santo
Evangelho de Deus. Embora você prega um evangelho, é o falso evangelho, e Deus não vão ter nenhuma parte

de sua colheita. Se Deus te rejeita, depois que você enganar nas mentiras de Satanás irá murchar e sabe apenas
morte eterna também. Suas mortes serão na cabeça, por ter pregado o Evangelho falso de Satanás.
Se você têm demonstrado a verdadeira palavra de Deus, mas rejeitado em favor de seu tempo realizada
acredita, então você e aqueles que prega a serão destinados para a morte eterna.

Glorificando a Deus o pai
Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos
será feito. Aqui é meu pai glorificado, que vós frutificam muito; Então sereis meus discípulos. John 15:7-8
Entende-se que no segundo mandamento de Jesus, que nós devemos pregar a palavra aos outros como
Jesus pregou a palavra para nós. Ao fazê-lo que damos glória a Deus pai como bem como Jesus o filho. Jesus
propõe que se tornam pregadores e dar o nosso conhecimento da palavra de Deus aos outros não compreender a
verdade.

Escolhida por Deus
Não escolhestes a mim, mas eu escolhi você e ordenado, que vos deveriam ir e dar frutos, e que sua
fruta deve permanecer: que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome, ele pode dar-te. John 15:16
Deus nos diz: "Terei misericórdia para com aqueles que eu vou". Deus escolhe aqueles que ele vê
como sendo fiel à sua adoração. Para entender o que Jesus está dizendo, eu olhei para trás em minha vida. Antes
de vir a Deus, eu estava sozinho, sem sentido ou propósito na vida. Verdade, fui em busca de Deus, mas Deus é
quem escolheu tenha piedade de mim e me convidar para sua graça. Basta Olhe para as pessoas ao seu redor.
Todos, mas alguns vão pela vida com o falso acreditar que eles são salvos da graça de Deus, ainda não fazem
nada para merecer a salvação, e mais frequentemente do que não, eles se envolvem em atos imorais em
desrespeito para os ensinamentos de Jesus e a moral mostrada nos dez mandamentos.

Um esforço pessoal
Satanás nos disse que nós só precisamos declarar Jesus nosso Salvador, e será salvo. Como você pode
ver tudo o que eu escrevi até agora, que isso é uma mentira. Deus exige que ganhamos conhecimento e através
de conhecimento, compreensão e entendimento, sabedoria. Isto só pode ser realizado por um esforço pessoal de
sua parte. Fé cega é ferramenta do diabo para nos manter ignorantes do Santo Evangelho de Deus.

Essas coisas que eu te ordeno, que amais uns aos outros. John 15:17
Novamente, para amar um ao outro é pregar a palavra de Deus a todos os que conhecemos e conhecer.

O mundo te odeia.
O mundo odiou Jesus
Se o mundo te odeia, sabeis me odiou antes te odiasse. Se fôsseis do mundo, o mundo amaria seu
próprio: mas porque não sois do mundo, mas eu escolhi você fora do mundo, por isso o mundo odeia você.
John 15:18-19
Para entender isso, você tem que conhecer e aceitar que as religiões deste mundo não seguem os
ensinamentos de Jesus ou os mandamentos de Deus. Como tal, eles mostram o ódio por Deus o pai e o filho de
Deus. Quando você aprender e começar a viver a sua vida e pregação aos outros o que você aprendeu de seu
estudo da palavra de Deus verdadeiro, todas as outras das igrejas vai rejeitá-lo e o que você diz. Quando você
prega o sábado do sétimo dia, e eles rejeitam a verdadeira palavra de Deus, porque eles preferem o primeiro
sábado de dia, eles revelarão seu ódio de você, de Jesus e de Deus pai.
Lembre-se a palavra que vos disse, "o servo não é maior que seu senhor." Se me perseguiram, também
perseguirão a vós; Se eles têm mantido o meu ditado, elas manterão seu também. John 15:20

Lembre-se: Jesus foi rejeitado e, finalmente, pregado na Cruz, para as palavras que ele falou. As
palavras que Jesus falou contradisse as mentiras de Satanás, que os anciãos do templo tinha sido cegados por
em que Jesus foi tão perseguido, assim também serão nós que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo perseguidos por aqueles que se chamam cristãos, porque a palavra de Deus é
contrária ao que eles acreditam para ser verdade.
Mas todas essas coisas vão fazer a vós pelo meu nome, porque eles sabem que não é ele que me enviou.
John 15:21
Você será rejeitado e perseguido por aqueles que se intitulam, cristão, judeu e muçulmano, pois acham
que conhecem a Deus, mas eles sabem apenas Satanás, que tem se para parecem ser Deus falsificada. Todas as
três dessas religiões dizem que adoram o Deus da criação, no entanto, eles rejeitam as palavras faladas por Deus
e escrito nos livros da Bíblia por seus profetas.

A rejeitar Jesus é pecado
Se eu não veio e falou-lhes, eles não tiveram pecado: mas agora eles não têm nenhuma capa por seus
pecados. John 15:22
Antes do primeiro advento de Jesus, os judeus não estavam em pecado enquanto eles mantiveram as leis
de Deus, como eles foram escritos nos livros do antigo testamento e os dez mandamentos, mas com Jesus e seus
ensinamentos, isto já não é suficiente na adoração do Deus verdadeira e correta. É por isso que Jesus dá a
definição de quem são os Santos de Deus.
Aqueles que o dragão (Satanás), faz a guerra com são aqueles que manter os mandamentos de Deus e
têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
Aquele que odeia me odeia meu pai também. John 15:23
Se você rejeitar o que Jesus é o Messias, e que como tal é o filho de Deus, então você mostrar o seu ódio
por Jesus e mostrar seu ódio de Deus através de Jesus. Lembre-se, Deus nos deu a profecia da vinda do Messias,
que rejeita o único na história a ser capaz de cumprir essas profecias e cumpri-los, portanto rejeita Deus, bem
como, para a adoração que você dá é incompleta. Deus nos diz que nós deve adorá-lo exatamente como ele,
comandos, mais nós não adorá-lo em tudo.
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que ensinei a vocês, para fazê-las, que vos
podem viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de seu pai lhe dá. Deuteronômio 4:1
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve que Ye diminuem alguma coisa
dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2

Cristo não tivesse vindo
Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro homem fez, eles não tiveram pecado: mas
agora eles ambos viram e odiava a mim e a meu pai. Mas esta vem para passar, que a palavra se cumprisse
que é escrito em sua lei, "Eles me odeiam sem uma causa." John 15:24-25
Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro homem fez, é uma referência para os
ensinamentos de Cristo e seu cumprimento das leis e profetas de Deus. Se Jesus não tivesse vindo, em seguida,

Jesus nos diz, eles não tivesse pecado, que significa: aqueles que pensamos como judeus, que caso contrário
mantém os dez mandamentos, não estaria em pecado em sua adoração a Deus.
o primeiro advento de Cristo e os ensinamentos de Jesus rescindir a segunda aliança que Deus tinham
com os filhos de Jacob e da nação de Israel. Com este fim do que me refiro como o segundo pacto, , mas agora
eles ambos viram e odiava a mim e a meu pai, o novo ou o terceiro pacto de Deus torna-se o verdadeiro e
corrigir a maneira de dar culto a Deus, como os mandamentos de Deus. Em toda a Bíblia, Deus deu a voz, em
muitas ocasiões nos livros do antigo testamento, para esta nova aliança, e com Jesus, a nova ou terceira aliança
nega a segunda aliança.
Os judeus rejeitaram Jesus, então o culto com base no Pacto de segunda não é mais a adoração
verdadeira e correta do Deus da criação. Com isso somente aqueles que aceitam Jesus, seja judeu ou gentio e
seus ensinamentos, juntamente com os dez mandamentos e tudo o que eles representam, dar verdadeira e correta
de adoração a Deus.
Se você prestar culto a Deus, mas não abraçar os ensinamentos de Jesus, bem como manter os dez
mandamentos, então Jesus-Deus considera isto como "odiaram-me sem uma causa". Lembre-se, Deus vê
somente em preto e branco, bem ou mal, me ame ou me odeie, não há nenhuma estrada média. Também dar
adoração exatamente como Deus ordena que sua adoração é em vão.

O Consolador
Mas quando o Consolador é, quem eu enviarei a vós do pai, o espírito da verdade, que procede do pai,
ele deve testemunhar de mim: E vós também devem dar testemunho, porque vós tem estado comigo desde o
início. John 15:26-27

Lembre-se: as lições anteriores que o Consolador é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é a
palavra viva de Deus que é revelada no evangelho sagrado de Deus, ou o que chamamos de Bíblia.
O Consolador irá testemunhar de Jesus em que na Bíblia, Deus deu a profecia do Messias, e no estudo
da Bíblia, você terá o testemunho. O Consolador é, também, os livros do novo testamento, em que também dão
testemunho das palavras faladas por Jesus. As outras testemunhas de Deus são os Santos de Deus, que já
tomaram o tempo para estudar e pesquisar as palavras da Bíblia, ter encontrado a verdadeira palavra de Deus e
em seguida, continuar que o trabalho começou por Jesus pregando as palavras proferidas por Jesus a todos os
outros que eles são capazes de.

Isto é dado suporte nas seguintes palavras, "Mesmo o espírito da verdade." O Espírito Santo é a palavra
de Deus vivo, a palavra de Deus é a verdade, e por conseguinte, o Consolador é o espírito da verdade, em que
na Bíblia você pode encontrar a verdadeira palavra de Deus.

Lembre-se: na época de Jesus e até as 12:00, não houve nenhuma Bíblia como tal como é hoje.
Havia vários livros escritos pelos profetas de Deus, mas eles não estavam em qualquer tipo de publicação
contido all-in-one, como é a Bíblia. É este estabelecimento da Bíblia escrita, que é o Consolador que Deus-Jesus
enviou para nós. Quem ler a Bíblia e estudar para a verdade de Deus encontrar conforto nas verdades escritas
em suas páginas.

As duas testemunhas de Deus
Ele deve testemunhar de mim: é uma referência a uma das duas testemunhas que Jesus nos diz no livro
do Apocalipse. O outro é revelado nas seguintes palavras, e vós também devem dar testemunho, porque vós
tem estado comigo desde o início. A palavra "YE" indica que nós os Santos de Deus. As duas testemunhas são
portanto, a Bíblia e aqueles que são Os

Santos de Deus, que, através de seu compromisso de lugar-

rápido à palavra de Deus, como está escrito nos livros dos profetas, encontrado na Bíblia e o compromisso de
Santos de reproduzir a Bíblia e não permitindo que ele se tornar esquecido nos longos séculos que o anti-Cristo
foi dado para fazer a guerra sobre os Santos de Deus e no testemunho de Jesus.

Alcançar a vida eterna
Estas palavras falou Jesus e levantou os olhos para o céu e disse: "pai, chegou a hora; glorifica a teu
filho, que a teu filho também pode glorificar a ti: como deu-lhe poder sobre toda a carne, que ele deveria dar a
vida eterna para tantos como tu tem dado a ele. John 17:1-2
E esta é a vida eterna, que eles podem saber de ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem tu
hast enviados. John 17:3
Nesses versículos, Jesus está dando instruções sobre como nós podemos alcançar A

vida eterna.

Para alcançar a vida eterna, Jesus nos diz, que você primeiro precisa saber o Deus da criação e seu filho Jesus
Cristo. Como já expliquei, para conhecer alguém, você primeiro deve aprender sobre eles, quem eles são, sua
personalidade, honra e caráter moral. Estas três coisas dá a definição de quem alguém é, seja Deus ou outro ser
humano. Aprender implica a educação, e educação é obtida através de estudo e pesquisa, bem como o contacto
pessoal. Este então dá suporte a minha explicação anterior do versículo seguinte.

Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram diligentemente encontrar-me. Provérbios
08:17
Se você quer a vida eterna, "que eles podem saber de ti, o único Deus verdadeiro," tomar o tempo e
esforço para conhecer Deus, Jesus.

Conhecer Jesus
Eu tenho te glorificado na terra: terminei o trabalho que tu longura que eu faça. E agora, Ó pai,
glorificar tu me com tua própria auto com a glória que tive contigo antes que o mundo era. João 17:4-5
São as palavras-chave nestes dois versos, "antes que o mundo era." Isto diz respeito à introdução do
livro dos provérbios e Jesus de si mesmo antes de ele nascer na carne de um homem.

O caminho de Deus
O senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras antigas. Foi armação da
eternidade, de início, nem nunca a terra era. Provérbios 08:22-23
Quem conhecemos como Jesus, é o Cristo, e Cristo é Deus em carne e osso de um homem. Cristo é o
filho de Deus, mesmo antes de Jesus o seu filho unigênito. O início de sua maneira refere-se ao fato de que
quando Deus estabeleceram-se também estabeleceu Christ. O caminho de Deus é definido como sua
personalidade, sua honra e seu caráter moral. Isso me diz que Deus foi, é e sempre será, como agora,
é um ser moral, quem tem a capacidade de amor, mas que também entende de ódio.
Enquanto ainda ele não tinha feito a terra, ou os campos ou a maior parte da poeira do mundo. Quando
ele preparou os céus, eu estava lá: quando ele estabeleceu uma bússola sobre a face da profundidade: quando
ele estabeleceu as nuvens acima: quando ele reforçou as fontes das profundezas: quando ele deu ao mar seu
decreto, que as águas não devem passar seu mandamento: quando nomeado as fundações da terra: , então eu
estava por ele , como um criado com ele: e eu estava diariamente seu deleite, regozijando-se sempre antes dele;
Regozijando-se na parte habitável da terra; e minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 08:26-31
Agora, pois, ouvi-me, Ó ó filhos: para abençoados aqueles que manter meus caminhos. Ouvir a
instrução, ser sábio e não recusá-lo. Provérbios 08:32-33

Crer em Jesus
Têm manifestado o teu nome aos homens que tu longura me fora do mundo: teu eram e tu longura eles
me; e eles têm mantido a tua palavra. Agora eles têm conhecido que todas as coisas que tu me deu são de ti.
John 17:6-7
Para nosso benefício, Jesus está falando para Deus o pai. Tudo que Jesus fez, disse e realizado foi por
causa disso que foi dado a ele por Deus pai. Jesus está dando louvor aos apóstolos, e que eles acreditam e sei
que o que Jesus fez foi de e para a glória de Deus. Jesus fez não tudo isso para si mesmo. Jesus está dando toda
a glória a Deus o pai, e ele está dizendo nos e Deus que os apóstolos estão conscientes de que isto é assim.

Um apóstolo de Jesus
Pois dei-lhes as palavras que tanto me; e eles receberam-los e saber com certeza que saí de ti, e eles
creram que thou enviar-me. John 17:8
Porque estas palavras são escritas para nosso benefício, eles se aplicam a nós que cremos em Jesus,
assim como fizeram com os doze apóstolos originais. Significa que se você se lembra da palavra certamente,
com o conhecimento absoluto, uma certeza, portanto, Jesus está nos dizendo que os apóstolos
acreditaram sem dúvida, devido ao conhecimento e compreensão, e assim devemos nós. Se você aceitar os
ensinamentos de Jesus como sendo a verdade do próprio Deus, então é esperado de você para pregar seus
ensinamentos aos outros.

Jesus reza pelos Apóstolos
Rezo por eles: Eu rezo para não para o mundo, mas para eles que me; Pois são teus. E todos meus são
teus e teu são minhas; e eu sou glorificado neles. John 17:9-10
Jesus não está rezando para todos os que vivem na terra ou vai viver na terra, Rezo para não para o
mundo, apenas para aqueles que Jesus definiu como os Santos de Deus, mas para os que me deste Somente
aqueles que o amor de Jesus-Deus recebem misericórdia, todos os outros que mostram o ódio por Deus, por não
adorando exatamente como Deus ordena, não são considerados salvos, eles têm o potencial de ser salvo, mas se
recusam a ver a verdade de Deus, ser cegada por mentiras de Satanás. Isto também se aplica para aqueles que
observam o sábado de domingo, em vez do sábado do sétimo dia, como Deus ordenou.

Em nome de Deus
E agora não sou mais do mundo, mas estas são do mundo, e eu venho a ti. Santo Padre, continue
através do teu próprio nome aqueles a quem deu me que eles sejam um, como nós somos. John 17:11
O nome de Deus que Jesus está se referindo aqui não é Jeová ou qualquer das outras que nós, como
seres humanos considerariam um nome. O nome de Deus é que o que dá a definição de que Deus é a sua
personalidade, sua honra e seu caráter moral. O nome de Deus que Jesus está pedindo que Deus o mantenha os
apóstolos e os Santos, são aqueles que surgirão a partir da pregação dos Apóstolos. Tudo isso é de Deus e seu
filho que Jesus pode ser encontrado no evangelho sagrado de Deus e como ele é resumido pelos dez
mandamentos. Só por nossas vidas na moralidade e verdadeira adoração de Deus pode nós ser salvos pela graça
de Deus. É a isto que Jesus reza para Deus. Quando alcançar o status de um Santos de Deus, então nós seremos
um com Deus como Jesus é um com Deus.

Os apóstolos foram mantidos em nome de Deus
Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os mantive em teu nome: aqueles tu longura me guardei e
nenhum deles é perdido, mas o filho da perdição; que se cumprisse a escritura. John 17:12
O filho da perdição que Jesus está se referindo é Judas e que somente ele estava perdido, mas isso foi
porque foi profetizado que um perto Jesus iria traí-lo. Eu acredito que Jesus sabia desde o início que seria Judas
quem iria traí-lo, e é por isso que Jesus aceitou-o como um dos Apóstolos, para que a profecia seria cumprida.

O mundo odeia os Santos de Deus
E agora eu venho a ti; e estas coisas eu falo no mundo, que talvez tenham a minha alegria cumprida em
si mesmos. Dei-lhes tua palavra; e o mundo tem os odiava, porque eles não são do mundo, como eu não sou do
mundo. John 17:13-14
Dei-lhes tua palavra, refere-se a ensinamentos de Jesus, como um cumprimento da palavra de Deus.
E o mundo tem os odiava, refere-se àqueles que se recusam a ver a palavra de Deus como verdade, por
causa de sua cegueira em mentiras de Satanás. Porque a palavra de Deus contradiz o que as pessoas aceitaram
como true para todas as suas vidas, eles rejeitam a palavra de Deus quando o ouvem, como se a palavra de Deus
é a mentira.

Lembre-se: a palavra de Deus pode e é suportada pelos livros da Bíblia, Considerando que as
mentiras de Satanás tem não esse apoio.

Mantê-los do mal
Rezo para não que tu shouldest levá-los fora do mundo, mas que tu shouldest mantê-los do mal. Eles
não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade: tua palavra é a verdade. John
17:15-17
Este versículo dá suporte para o que eu disse anteriormente. A palavra de Deus é a verdadee a palavra
de Deus é Santo, portanto, ser Santo é ser verdade, a ser verdade é para ser Santo. Santo Evangelho de Deus é a
verdadeira palavra de Deus e pode ser encontrado nos livros da Bíblia.
O que Jesus está orando a Deus é o pai para que todos aqueles que vêm a ser os Santos de Deus, ser
mantido fora da tentação e outro mal que o mundo (Satanás) passará antes deles.
Como tu tens me enviou ao mundo, mesmo assim eu também enviei para o mundo. E para bem deles eu
me santifico, para que eles também podem ser santificados pela verdade. John 17:18-19
Nem rezar eu para estas sozinho, mas para eles também que crerem em mim através da sua palavra;
Que todos sejam um; como tu, pai, arte em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós: que o mundo
creia que tu tens me enviado. João 17:20-21
Jesus está orando para todos aqueles que se tornam os Santos de Deus, do seu dia através de todas as
gerações à frente.
E a glória que tanto me dei-lhes; que eles sejam um, como nós somos um: Eu neles, e tu em mim, que
eles podem ser aperfeiçoados em um; e que o mundo reconheça que tu tens me enviou e hast adorava-os, como
tu tens me amava. John 17:22-23
Pai, eu será que eles também, quem me deu, estará comigo onde estou; que eles podem Eis que minha
glória, que me deste: porque tu me amou antes da Fundação do mundo. Ó pai justo, o mundo não tem
conhecido ti: mas te conheço, e estes têm conhecidos que thou hast me enviou. John 17:24-25
E declararam-lhes o teu nome e irá declarar: que o amor com o qual thou hast me amaste esteja neles,
e eu neles. John 17:26

É verdade que Jesus quando pediu que o nome de Deus é respondido com "Jeová", mas a principal
realização de Jesus era tudo o que ele ensinou, que nós das gerações futuras podem aprender com seus
ensinamentos e acreditar como fizeram os apóstolos. O nome "Jeová" é traduzido como "o Deus todopoderoso." Sendo esta a verdade, então o nome "Jeová" é mais de um título ou uma declaração de fato, ao
invés de um nome.

Um com Jesus
Para declarar-se "um com Jesus," é para declarar que você tem estudado e aceitaram os ensinamentos
de Jesus e ter abraçar esses ensinamentos e esforçar-se para viver a sua vida, como Jesus ensinou que devemos.
O que então foi por isso que Jesus ensinou? "Pare!" Não leio mais até você responder essa pergunta para
si mesmo. Então continue para a próxima lição, onde mostrarei a resposta correta como é dado nos livros da
Bíblia.

