Lição 9
Dez mandamentos, impossíveis
Satanás é um mentiroso
Satanás mentiram quando ele nos diz, "os dez mandamentos não foram feitos para ser mantido,
é impossíveis para um homem para mantê-los."
Você nunca foi dito isso? Ou isso é algo que você acredita? Bem, é uma mentira, contada por Satanás e
continuou pelo seu anti-Cristo, como forma de convencer as pessoas a não adorar a Deus como ele ordena.

Satanás, o inimigo caído
Lembre-se: Satanás não é o nome de um indivíduo, é o nome dado a todos os que são o inimigo
caído. Lúcifer foi o primeiro, mas assim também são todos aqueles anjos que seguiram Lúcifer na rebelião de
Deus, assim como também todos os homens que o lado com as formas de Satanás e opor-se os caminhos de
Deus, parte de Satanás. A pessoa ou pessoas que lhe contou a mentira acima é Satanás, um do inimigo caído.
Os dez mandamentos soletrar o que é um pecado, se você não sabe os mandamentos de Deus; como
você vai ter o conhecimento para evitar o pecado. Você acha mesmo os dez mandamentos muito árdua para
manter? Vamos dar uma olhada os dez mandamentos mais uma vez com isso em mente.

Não tem Deus antes de mim
Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito, da casa da servidão; tu não terás nenhum outros
Deus além de me Êxodo 20:2-3

Orar somente ao teu criador
Neste Deus está fazendo uma afirmação de facto, ele é o mesmo Deus que trouxe os filhos de Jacó da
escravidão. Acima disso, ele também está dizendo que além dele, não há nenhum outro Deus. Ele também nos
disse no livro de Gênesis que ele é o criador do universo e, portanto, o nosso criador. Você acredita que há um
só Deus, e que ele é o criador de tudo o que é e sempre foi? Se você acreditar nisso, então você deve rezar
somente a ele, o criador e a nenhuma outra.

Você reza para estátuas ou outras fotos?
Se você é incentivado por sua igreja para orar a estátuas ou pinturas ou qualquer outro tipo de imagem
de escultura, então você não está orando a Deus. Mesmo que a imagem é uma imagem do que comumente
considerado como Jesus, ainda é uma imagem de escultura e, portanto, proibido por Deus. Se você é
incentivado a rezar para os santos mortos há muito tempo, então você não está orando a Deus, que o coloca em
oposição a isto o primeiro mandamento.

É impossível manter mandamento?
Então, pensa nisso, o que é que este mandamento que faria este mandamento muito difícil ou impossível
para você manter? É tão difícil orar somente a Deus, seu criador e não outros? Deus está em seu coração, ele
nunca vai abandonar a ti; é você quem abandona a Deus quando você se recusa a adorá-lo como ele comandos.
De que forma poderia manter este mandamento, (colocar o nenhum outro antes de mim) seja impossível para
você fazer?

Já não há imagens de escultura
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura, ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no céu
acima, que é embaixo da terra, ou que está na água debaixo da terra: tu não deverás curvar-te a mesmo a eles, nem as
servirás: porque eu o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, visitando a iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e
quarta geração deles que me odeiam. Êxodo 20:4-5

Idolatria
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura: Uma "imagem de escultura" é definido como: um
quadro ou uma estátua de um Deus ou uma pessoa sagrada (assim chamada). Isso inclui uma estátua
ou imagem retratando isso que passou a ser considerado a imagem de Jesus. Todas as imagens utilizadas no
culto, é imagens de idolatria e como tal proibida sob este mandamento, mesmo aqueles de Deus ou o filho de
Deus.
Isto pode ser um problema para os católicos e budistas para manter, entre outras religiões que têm
estátuas, pinturas e outras imagens de escultura, mas se você é mostrado a verdade, que ídolos são contrários a
verdadeira adoração de Deus, então seria tão difícil se livrar dessas coisas. Se você ama a Deus e a intenção de
adorá-lo, não faz sentido que você deve adorá-lo, como ele diz, especialmente quando este versículo deixa claro
que é a vontade de Deus?
Ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no céu acima ou que está na terra abaixo, ou
que está na água debaixo da terra: Isto deixa de fora quase tudo o que Deus criou.

Céu acima
O sol
Quando olhas para o céu, o que vês? A coisa mais óbvia é o sol; Portanto, é um pecado se você dar
adoração ao sol ou qualquer aspecto do sol. Isto mostra que aqueles que adoram um Deus do sol estão em
oposição à palavra de Deus e o segundo mandamento.

A lua
Quando você olha acima a vista segundo mais óbvia é que da lua. A lua não é uma coisa viva, não tem
pensamentos ou desejos, e ele só orbita em torno da terra, uma pedra no espaço. Por que alguém pensaria que a
lua estava viva e, portanto, necessária a adoração?

As estrelas
Outra vista visível nos céus é as estrelas. Não dar culto a alguma destas luzes no céu, nem são nós para
fazer imagens de escultura de qualquer um para fins de culto, a fazê-lo é dar adoração de algo que não seja o

Deus da criação. Deus criou o sol, a lua e as estrelas; Deus é maior que toda a sua criação. Dar culto ao criador,
não que que é criado.

Terra sob
Ou o que está embaixo da terra, isso impede homem de ter imagens de escultura de todos os animais,
plantas ou qualquer outra vida ou não. Como você deve se lembrar do livro de Êxodo, Aaron, irmão de Moses,
fez uma bula dourada como um Deus para o povo dar adoração a. Também lembra reação de Deus para isso?
E o senhor disse a Moses, "vai, vai-te para baixo; para o teu povo, que tu broughtest tirou da terra do Egito, se
corrompeu. Eles têm se extraviaram rapidamente fora do caminho que lhes tinha ordenado: eles tê-los feito um bezerro
fundido e ter adorado e tem sacrificado thereunto e disse, "Estes ser teus deuses, Ó Israel, que te trouxeram fora da terra
do Egito." 32:7 de Êxodo-8

Moses tinham ido a montanha e se foi há muito tempo. As pessoas tornaram-se ansioso e pensando que
Moses morreu na montanha, perguntou Aaron para torná-los um Deus, nisto todos pecaram contra Deus e seus
mandamentos de primeiros e segundo, incluindo Aaron, irmão de próprios Moses.

O bezerro de ouro
E o senhor disse a Moses, "Eu vi este povo e eis que, é um povo de dura cerviz: portanto, deixe-me sozinho, que
minha ira pode cera quente contra eles, e que eu posso consumi-los: e eu farei de ti uma grande nação." 32:9 de Êxodo10

Reação de Deus para esta era indicar que ele iria destruir todos eles e usar apenas Moses como sua fonte
para uma grande nação. Foi só depois de Moses declarou-se com Deus, que Deus se retratar sua intenção em
destruir aqueles que se dedicam a idolatria. Se Deus iria matar todos aqueles que ele tinha trabalhado tão duro
para libertar-se do Egito, porque eles cometeram idolatria, o que você acha que ele faria com você se você usa
uma cruz com a imagem de um homem em cima dele, ou tem fotos ou estátuas de santos mortos há muito
tempo em sua posse? Se sua igreja tem estas coisas e incentiva você a fazer oração para eles, então sua igreja
não é uma igreja de Deus, mas a Igreja de Satã.

Olhe para o seu coração
Você não precisa adorar um objeto, pois Deus está em seu coração, você só precisa pesquisar por ele lá.
Porque Deus já estão em seu coração, quando você orar a ele, ele te ouve. Se você não adorar a Deus como ele

comandos e você rezar para ele, mas parece que ele não te ouvir, então você pode pensar que ele não ouve, ele
faz, mas por que Deus responde as orações de alguém que adora um Deus de sua própria invenção e são,
portanto, em desobediência a Deus da criação?

Orando a Deus
Jesus diz-nos como orar a Deus
E, quando orares, não sejas como os hipócritas: pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas
das ruas, que eles podem ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo a vós, "eles têm sua recompensa." Matthew 6:5
Tome nota que Jesus está nos dizendo para entrar em um armário para orar e não sair em público, quando
oramos. Fazendo um espetáculo público de nossa oração, Jesus nos diz que é como hipócritas rezar.

Um "Closet" é definido como: uma pequena sala privada, ou uma grande área de armário ou
embutida com uma porta, na qual são armazenadas roupas ou toalhas ou uma pequena sala
reservada privacidade.
Pense nisso, se você entra em um armário e fecha a porta e deixar a luz, o que você vê? Você vê a
escuridão não é? Nessa configuração, então, que bom é ter uma estátua ou pintura ou qualquer outra imagem de
escultura, se você não pode vê-lo no escuro. Mas ao mesmo tempo quando você orar ao seu criador, ele vai te
ouvir e, em seguida, você verá com seu coração, não os olhos. Isto é o que então reza para Deus da criação.
Um "Hipócrita" é definido como: alguém que finge ter princípios admiráveis, crenças ou
sentimentos, mas se comporta senão. Se você fala por falar, mas deixar de andar a pé, então você é uma
hipócrita.
Se é sua intenção de dar a oração para o Deus da criação, em seguida, o que importa a você que os
outros pensam? Se você ama a Jesus pelo seu sacrifício e você ama a Deus pai por enviar Jesus para nós, então
Ore a Deus, adorar a Deus, como ele comandos, para fazer senão é insultar o pai e o filho. Quando você insulta
alguém, você está mostrando seu ódio não seu amor.
A palavra "Insulto" é definido como: ser ofensivo a alguém, de dizer ou fazer algo rude ou
insensível que ofende alguém, para fazer algo que sugerem uma baixa opinião de alguém ou
alguma coisa.

Deus estabeleceu as regras de conduta que nós como seus filhos estão a cumprir, quando você
desobedece as regras dele, mostrar seu desrespeito por ele e ao fazê-lo dar insulto a ele. Isto é verdadeiro de seu
pai no céu, bem como seu pai na terra.
Mas tu, quando orares, entra no teu armário, e quando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto; e teu pai,
que vê em secreto, te recompensará. Matthew 6:6
Um armário não precisa ser um espaço físico; pode ser um lugar secreto em sua mente, onde você vai para dar
atenção total a Deus. Você pode ficar fora no meio da multidão com pessoas toda ao redor, mas se você quiser dar uma
oração em segredo, sem uma exibição que revela você está rezando para aqueles ao seu redor e, em seguida, você digitou
um armário.

Um relacionamento íntimo e pessoal
Por exemplo: Você está acordando para baixo uma rua cheia de gente, e para qualquer que seja a
razão, é movidos para dar graças a Deus, não vacilar em seu passo ou mudar a sua aparência externa de
qualquer maneira que iria tomar o conhecimento ao seu redor e, em seguida, fazer sua oração sem perder o seu
passo.

Lembre-se: a oração que você está fazendo é um segredo entre você e Deus, portanto, não é algo
que você quer dividir com ninguém. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Há
momentos quando trazer outros para sua adoração a Deus é desejável, que é o que é ser na congregação com os
outros, mas não quando você quer falar em particular com seu pai no céu, então não há necessidade de uma
congregação.

Vãs repetições
Mas quando orando, usar não vãs repetições, como fazem os pagãos: porque eles pensam que serão ouvidos por
muito falarem. Não ser vós, portanto, como lhes: para que seu pai sabe que as coisas que tendes necessidade de, antes
lhe pedis. Matthew 6:7-8

A Igreja de Roma incentiva as pessoas a dizer as mesmas palavras repetidamente quando oram; por
exemplo, "Santa Maria mãe de Deus etc" Isto é repetido muitas vezes em oração e, portanto, uma vÃ
repetição. Deus se refere a tais orações como tendo sido feito por um "Pagão", que quer que Deus pensam em
ti como um pagão? A palavra "Pagão" é definido como alguém que não segue uma religião, alguém
que infringe a regra social de conduta. Para mim, isso significa dar a oração ou a adorar um
falso Deus.

Mesmo que você pode pensar que você está dando a oração para o Deus da criação, se você não fizer
como comandos de Deus, então quem é que você está realmente dando culto para. Deus está nos dizendo que
não é ele.
Há outra coisa errada com o exemplo acima de uma oração no entanto; é uma oração para "Maria" mãe
de Jesus. Quando Mary se tornou um substituto para Deus? Como diz o primeiro mandamento, rezar somente a
Deus, e nenhum outro, para dar a oração ou reverência à mãe Mary é pecado contra o Deus da criação. Maria,
mãe de Jesus, era apenas um ser humano de carne e osso, não é diferente do que você ou eu, por que então você
daria oração com ela? Para mim, este é o mesmo como se fosse para ir para baixo em meus joelhos e dar oração
a mesmo como eu olhei para o espelho. Deus nos diz que "Não se envolva em idolatria," por que então você
desobedecer a Deus?

Deus proverá
Também sei que Deus sabe o que você precisa, e aqueles que adoram a Deus como ele comanda, irá
receber de Deus, o que eles precisam. Não confunda isso com o recebimento, o que eles querem. Só porque
você quer algo, não significa que você precisa. O que você precisa é de comida para comer, um lugar para
colocar a cabeça à noite e roupas para cobrir seu corpo. Para além destas três coisas, o que mais há a
necessidade? O que você precisa é de plenitude no espírito e o conhecimento e entendimento das maneiras de
Deus, quando você orar a Deus por estas coisas, ele responderá suas orações.
Se você pedir a Deus para um carro novo, ou ganhar na loteria, ele provavelmente não responder-lhe.
Inquirir de Deus para as coisas do mundo são dar vaidosos pedidos a Deus. Deus quer que dar glória a Deus em
tudo o que você faz e diz, de que forma você está dando glória a Deus, se você pedir-lhe para dar-lhe os
números ganhadores da loteria.

A oração do senhor
Depois dessa maneira, portanto, orai: "pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu
reino, tua vontade assim na terra como no céu. Dá-neste dia nosso pão diário. E perdoa-nas nossas dívidas, assim como
nós perdoamos aos nossos devedores. E não cair em tentação, mas livrai-do mal: pois vosso é o Reino e o poder e a
glória, para sempre. Amém. Matthew 6:9-13

Como você pode ver nesta oração que Jesus nos deu, você está pedindo só para aquelas coisas que você
precisa, portanto, palavra suas orações da mesma maneira como está redigida esta oração, e Deus responderá
sua oração.

Rezando aos santos
Outro aspecto deste mandamento é o rezar a qualquer excepção ao próprio Deus. Algumas religiões
encorajá-lo a orar aos santos mortos para orientação e fornecê-lo com estátuas e pinturas retratando esses
santos, em um altar, então você pode ajoelhar-se diante deles e rezar para eles. Isso é blasfêmia e direto em
oposição ao primeiro e segundo mandamentos, como revelado nas seguintes palavras. Tu não deverás curvar-te
a mesmo a eles, nem as servirás.

Considere isto: Por que você iria querer falar com o Secretário, quando o chefe está disponível
para você? Além disso, os Santos são nada mais do que pessoas mortas; Eles não são nem nunca foram deuses,
eles não te ouvem, para que Jesus nos mostra; os mortos estão dormindo e sem consciência até a ressurreição.

Duas ressurreições
Todos os que já viveram serão ressuscitados em duas ocasiões distintas, a primeira ressurreição na
segunda vinda de Jesus Cristo, será de todos os fiéis, (os Santos de Deus), "aqueles que têm os dez
mandamentos escritos em seus corações e têm o testemunho dos ensinamentos de Jesus."
A segunda ressurreição, será de todos os outros que não cabem a definição acima e são, portanto, não da
fé. Você não quer ser o último grupo.
Se precisar de orientação, consolo ou qualquer tipo de assistência, rezar para o Deus da criação, pedirlhe para perdoar os seus pecados. Ele vai te ouvir. Os santos mortos estão mortos, eles não te ouvem, e mesmo
que pudessem, eles não são Deus; de que forma você acha que eles possivelmente poderiam ajudá-lo?
De que maneira manter este mandamento (não terás qualquer ídolos ou outras imagens de escultura)
seria impossível?

Nome de Deus em vão
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o senhor não vai segurá-lo sem culpa que
tomar o seu nome em vão. Êxodo 20:7

O nome usado como uma maldição
Este mandamento tem mais significado do que você imagina. Deus tem muitos nomes, e usando um dos
seus nomes de forma depreciativa ou caluniosa, são blasfêmia e uma violação desse mandamento.

Por exemplo: tornou-se um costume, a dizer "Jesus Cristo", como uma maldição ou uma forma
de desprezo. Acredito que este é o abuso mais comum deste mandamento. Pode levar tempo para deixar o
hábito de tais calúnias, mas se você ama a Deus e Jesus, você será o observador para acabar com essa blasfêmia.

Implicando a Deus em um engano
Há um outro significado para mim é o mais importante, e que é para não implicar a Deus em qualquer
juramento que não tem intenção de cumprir. Se você faz um juramento com a frase "Deus me ajude," você
está chamando a Deus a fim de verificar o que está dizendo é verdade. Quando então gira para fora para ser uma
mentira, você ter dado a ofensa a Deus e têm-lhe implicados na sua mentira. Desta forma você está tomando o
nome de Deus em vão.

Verdadeiro nome de Deus
Há um outro significado para o nome de Deus, e esse é o nome que ele deu a Moses em cima do Monte
Sinai. Começa quando Moses pede a Deus para lhe mostrar a sua glória, Êxodo 33:8 através de 34:1, a
resposta que Deus dá a Moses é o verdadeiro nome de Deus, e é esse nome que não vai em vão. Se depois de ler
estes versículos da Bíblia você ainda não conhece o verdadeiro nome de Deus, eu expliquei isso em outro lugar
nestas aulas. Permita-me passar por isso novamente. Nas Escrituras, Deus se repete muitas vezes, então não
vejo razão para que eu não deveria fazê-lo também.

Personalidade e caráter de Deus
Para onde será conhecido aqui que eu e teu povo ter encontrado graça em teus olhos? É não em que caminhares
conosco? Então serão nós separados, eu e o teu povo, de todas as pessoas que estão sobre a face da terra. Êxodo 33:16

Nisso, Moses está pedindo de Deus, "Se você não permanecer com seu povo, então como vamos
para seu povo, ser conhecido por ter encontrado a graça aos teus olhos, como separado de todas as outras
pessoas na terra?"

E o senhor disse a Moses, vou fazer essa coisa também que vós haveis falado: porque achaste graça em minha
vista, e eu conheço-te pelo nome. Êxodo 33:17

Deus responde a Moses, que ele vai fazer com que Moses e seu povo será conhecido no mundo inteiro
para ser especial e separado de todos os outros. Deus também faz o comentário que Deus sabe Moses pelo
nome. Isso tem significado para Moses, que você verá.
E (Moses) disse, suplico-vos, Mostrai me tua glória. Êxodo peço

Moses está pedindo a Deus para se revelar. Moses quer ver como é Deus, mas mais do que isso, Moses
quer saber quem é Deus. Isto é evidente no significado da palavra "Glória".
A palavra significa "Glória" : uma Majestade ou esplendor, beleza que inspira sentimentos
de alegria ou de maravilha.
A palavra significa "Majestade" : um profundamente impressionante digna qualidade, suprema
autoridade e poder.
Desta forma, Moses quer ver mais do que apenas o que Deus a parece mas ter discernimento sobre quem
é e o que é Deus e que Deus defende, sua personalidade e seu caráter.

Toda a minha bondade.
E ele (Deus) disse, que farei toda a minha bondade passar diante de ti, e vai proclamar o nome do senhor diante
de ti; e vai ser gracioso para quem vai ser gracioso e será shew misericórdia de quem eu vou mostrar misericórdia.
Êxodo 33:19

Traços de personalidade
Deus responde a Moses, dizendo que ele vai fazer todo o passe de bondade antes dele. A palavra de
Deus é a palavra em inglês que substitui a palavra hebraica, "Tuwb", que significa; Alegria, alegria, bemestar e beleza. Na minha opinião, estes representam traços de personalidade e não apenas de aparências.
E ele (Deus) disse, "tu podes ver a minha cara: para lá deve nenhum homem me ver e viver." Êxodo 33

Deus não podem mostrar Moses a cara dele, pois para isso iria matá-lo.

Partes traseiras de Deus
E o senhor disse: "Eis que, há um lugar por mim, e tu deverás ficar em cima de uma pedra: E hão de acontecer,
enquanto minha glória compreendem por, que te colocará em uma fenda da rocha e vontade cubra-te com minha mão
enquanto eu passar:" 33:21 de Êxodo-22

A palavra "Glória" é a palavra em inglês que substitui a palavra hebraica, "Kabowd ou Kabod," que
significa, magnificência, carruagem, honra. Se você tomar todas as três definições em consideração, não
só é Deus revelando sua aparência de Moses, mas sua honra também. Honra é definido como, algo ou alguém
digno de respeito. Então você vê que Deus não está apenas mostrando Moses como ele é, mas sua
personalidade e caráter também.
E vai tirar minha mão, e vós deveis ver minhas partes traseiras: mas meu rosto não deve ser visto. Êxodo 33:23

Já mencionei antes a minha impaciência para com aqueles que configurar o versículo da Bíblia que eles
terminam muitas vezes parágrafos e explicações conectadas por estes numeração inadequada sistema de
numeração. Isto é verdade esses versos. Eu acredito que o primeiro versículo do capítulo 34 deveria ter sido
incluído no Capítulo 33. Eles continuam a discussão entre Moses e Deus no Monte Sinai e, portanto, devem ser
incluídos como parte dessa mesma conversa. Talvez você vai concordar comigo, como eu dou explicação este
versículo seguinte.

Um reflexo de Deus
E o senhor disse a Moses, "cortar-te duas tábuas de pedra como a primeira: e vou escrever as palavras que
estavam na primeira tabela, que tu brakest sobre estas mesas." Êxodo 34:1

Eles estão ainda no Monte Sinai, e Deus só revelou sua aparência externa de Moses e, agora, a próxima
coisa que ele diz é para preparar duas novas tábuas de pedra, para que ele possa escrever os dez mandamentos
em cima deles. Quando Deus disse, "Vai proclamar o nome do senhor diante de ti," ele está se referindo que
os dez mandamentos, e eles são a segunda metade da revelação a Moses. Os dez mandamentos dão definição de
quem é Deus. Primeiro ele mostrou Moses suas partes traseiras, e então a próxima coisa que ele fala é substituir
as tábuas de pedra que tinha os dez mandamentos em cima deles. Isso me diz que os dez mandamentos são a
personalidade de Deus, seu caráter, sua glória, sua honra e o nome dele.
Um nome é algo que se resume a quem e o que uma pessoa representa e é. Os dez mandamentos é que o
que define quem e o que Deus é, portanto, os dez mandamentos é o nome de Deus.

Por que Satanás foi tão bem sucedido?
Se você gostaria de entender de que forma Satanás diz suas mentiras que causam então o mundo inteiro
acredita que ele seja Deus, sabe isto; Satanás por meio de seu anti-Cristo tinham controle e influência sobre
aqueles que traduziu os idiomas hebraico e Grego antigos línguas mais modernas. Parte da influência se
manifesta no capítulo e versículo a numeração da Bíblia. Versículo 1 do capítulo 34 , no livro de Êxodo, na
verdade é parte da resposta que Deus dá a Moses. Colocando-o como a primeira frase de um novo capítulo,
talvez quando você lê, não percebe ou considerá-lo parte da resposta de Deus. Esta é uma das maneiras que
Satanás diz mentiras dele.
De que maneira manter este mandamento (não tomarás o nome de Lordes em vão) seria impossível
para você?

O dia de sábado
Lembras-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

Honra o dia
Não é a Observação de sábado que é sagrado, mas o dia que Deus santificou, portanto, é o dia em que
você deve manter a Santa. Deus chamado o sétimo dia, "Sabbath," que significa que é o nome dado ao Deus do
sétimo dia. Deus não tem chamado qualquer outro dia da semana, no sétimo dia Deus tão honrado.
A palavra "Sabbath", significa, dia de Santo de Deus, portanto se o sétimo dia é o dia do Santo de
Deus, então por que você está observando o primeiro dia como sendo o dia de Deus Santo? Nos versículos
acima, que são a palavra de Deus falada por Deus e gravada por profeta Moses Deus, Deus deixa claro que é o
sétimo dia que ele santificado e santificados. Ou você aceita e acredita que a palavra de Deus ou você aceita e
acreditar em palavras que não tem apoio nas páginas da Bíblia. Se Deus não falou as palavras, "o domingo é o
dia santo do senhor", então quem foi?

Há apenas um outro que não quer te dar a verdadeira e correta de adoração a Deus, e que é Satanás.
Você é um filho de Deus, ou a filha de Satã?

Mantê-lo Santo
Primeiro Deus nos diz para "lembrar do dia de sábado para santificá-lo." A fim de se lembrar de algo,
você deve primeiro ter sido contou antes da mão. Com isso em mente eu fui procurar na Bíblia onde Deus
tinham feito um dia santo. Primeiro usei o motor de busca do computador para todas as ocasiões quando a
palavra sábado é usado na Bíblia. Para meu espanto, o sábado da palavra é usado pela primeira vez nos versos
acima do quarto mandamento. Se você olhar atentamente para as palavras nos versos acima, você verá que as
palavras "Dia de sábado," são usados, mas não há nenhum indicador real que dia da semana que se aplica a,
portanto não encontrou qualquer indicador firme de que dia da semana é o dia de sábado. Então eu decidi
procurar a palavra sagrada, para que eu pudesse encontrar onde Deus fez algo sagrado. Mais uma vez usando o
motor de busca do computador, eu não poderia encontrar qualquer coisa onde Deus fez um dia santo. Em
seguida, depois de ler os versículos acima novamente, eu percebi que Deus não podem ter usado a palavra
sagrada, mas "santificado," Então mais uma vez fui ao computador e finalmente encontrei onde Deus
"Hallows" um dia da semana e naquele dia foi e é o sétimo dia como revelaram no seguinte versículo.
, 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 (Deus) descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus
abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e
fez. Gênesis 2:1-3

Lembre-se: Eu disse a fim de se lembrar de algo que primeiro precisava ter informado disso antes.
É para estes versos em Gênesis que Deus está se referindo quando ele nos diz que se lembra. Então o que é que
Deus quer que a gente se lembrar? Deus diz lembra-te do dia de sábado, assim como para santificar. O único
dia que Deus fez Santo é o Sétimo dia , como é evidenciado nos três versos acima do Gênesis.
Estas são as palavras de Deus, falada por Deus e gravada por profeta Moses Deus. Onde está escrito nas
páginas dos livros da Bíblia onde diz que Deus fez Santo no primeiro dia? Tenho pesquisado exaustivamente na
Bíblia e não encontrei em qualquer lugar que Deus falou tais palavras. No entanto achei vários lugares fora da
Bíblia onde outros têm falado do primeiro dia como sendo o dia de descanso de Lordes, mas eles não são
citações de Deus nem eles são escritos por qualquer um dos profetas de Deus. Na lição 12, intitulado The
Sabbath domingo, revelar vários destes outros que defendem o primeiro sábado do dia, apesar de não ter sido
falada por Deus.

Novamente, este mandamento pode ser difícil, mas não impossível, para alguém criado católico ou
qualquer das outras religiões que guardam o sábado não ou consideram o domingo como o dia correto de
adoração. Como eu te mostrei, o sábado, conforme definido pelo Deus do anoitecer (Crepúsculo) sexta-feira, ao
pôr do sol de sábado, que todos tem a ver com Deus sendo o criador do universo, que ele realizado em seis dias
e descansou no sétimo dia, mantém qualquer outro dia como o sábado você coloca em oposição ou
desobediência a Deus.
Seria tão difícil parar de ir à igreja no domingo, e manter o verdadeiro sábado como um dia de
comunhão com Deus. Somente aqueles que se recusam a palavra de Deus como sendo a verdade e, portanto,
preferem continuar em sua adoração como determinado no falso evangelho de Satanás, acharia que isso
impossível. A palavra de Deus é a verdadeira palavra, ou não, é que você deve decidir isso por si mesmo. Mas
saiba disso, sua eterna alma pesa na balança.

Um relacionamento íntimo e pessoal
Lembre-se: Deus quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com você; Tudo o que você precisa
fazer é falar com ele por acreditar em sua palavra acima de tudo os outros. Este mandamento não é difícil de
manter, se você simplesmente reconhece que o sábado de domingo é falso e não suportado pela escritura. Eu te
desafio a encontrar em qualquer lugar na Bíblia onde Deus ou Jesus na verdade dá instrução ou mandamento
para transferir o sábado do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana. De que forma, portanto, manter
este mandamento (Lembre-se meu sábado) seria impossível?

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

Respeitando seus pais
Novamente, é uma coisa tão extenuante para tratar seus pais com respeito e bondade? Sim, eles ficaram
velhos e estão sempre a tentar dar-lhe aconselhar unasked para, mas você acha mesmo que você tenha mais
nada a aprender com eles, ou é muito difícil de aceitar suas sugestões por respeito por eles e então decidir que
caminho escolher? Só porque alguém lhe dá conselhos não significa que você tem que seguir com ele. Sua vida
é sua vida, a decisão final é sua, mas quanto mais informações você tiver, mais inteligentes serão suas decisões.

Lembre-se: como já mostraram, este mandamento tem maior significado, em que não é apenas seus
pais que merece seu respeito, mas todos que você conhece. Quando você mostrar respeito aos outros, você está
dizendo que Deus vai mostrar respeito a ele também.

Disciplina através do amor
Lembre-se: este mandamento também se aplica para aqueles de vocês que são pais vocês mesmos e
sua relação com seus filhos. Estou assumindo que você já leu minha discussão sobre a compreensão dos dez
mandamentos. Deus nos ordena como pais para criar nossos filhos no amor e respeito pela lei, Direito Civil,
bem como a lei de Deus. Falha dos pais para fazer isso provavelmente irá resultar na falha da criança.
De que maneira manter este mandamento (honrar seu pai e sua mãe) seria impossível?

Não matar
Não matarás. Êxodo 20:13

Eu pessoalmente não vejo como este mandamento pode ser difícil de manter. Para tirar a vida de outra
pessoa requer uma mentalidade e um personagem, que é incompatível com o tipo de pessoa que é de Deus.
Deus está convidando você para vir morar com ele. Se você matou no passado, seria uma coisa tão difícil para
você se arrepender de tal comportamento, para estar enojado com o que você tem feito e pede perdão do senhor.

Todo pecado será perdoado
Portanto eu vos digo, "todo tipo de pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens: mas a blasfêmia contra o
Espírito Santo não será perdoada aos homens." Matthew 12:31

Que isto quer dizer é que mesmo uma coisa como matar outro, pode ser perdoado; Você precisa apenas
se arrepender de seus pecados e pedir a Deus por seu perdão. Arrepender-se significa cavar fundo na sua alma e
vomitar por seus pecados e a promessa de nunca pecar novamente. Se é das profundezas da sua alma, então
Deus vão te ouvir. Se você só dá fingida ao seu arrependimento, Deus saberá.
De que maneira manter este mandamento (não matarás) seria impossível?

Adultério-fornicação
Thou shalt não cometerás adultério. Êxodo 20:14

Isto vai ser difícil para muitos viver neste dia e idade de moral duvidosa e dispostos a parceiros, mas que
tem mais valor para você, de um momento prazer ou vida eterna com Deus? Esta é uma decisão que você tem
que fazer, mas lembre-se; somente aqueles que verdadeiramente se arrependem e ajustar seu outlook inteiro na
vida e o seu próprio carácter, para renascer em uma pessoa que não cobiçar qualquer um que não seja o seu
legítimo esposo, tem alguma chance de entrar no paraíso. Novamente, se você ler a minha discussão dos dez
mandamentos você terá uma melhor compreensão do que eu escrevi aqui.
Apenas tenha em mente o seguinte. Todo o sexo é um pecado. Engajar-se em sexo é a forma dos
animais de que Deus levantaram o homem acima. Para participar de atividades que são animalescas é para
remover-se de ser temente a Deus. Deus deu como um presente de casamento os prazeres do sexo para um
homem e uma mulher quando e somente quando eles fazem um juramento e uma promessa de compromisso um
com o outro e a bênção de Deus. Só no casamento entre marido e mulher é sexo permitido, um presente de
casamento de Deus que só esta relação não é pecado.
De que forma poderia manter este mandamento (thou shalt não cometer adultério ou se envolver em
fornicação) ser impossível?

Roubar
Não roubarás . Êxodo 20:15
É realmente uma coisa tão difícil para você, conter-se de tomar aquilo que não pertence a você e
tornando-se seu?

Lembre-se: isto aplica-se para tomar de outro através de mentiras e enganos, bem como. Afinal,
essas são as ferramentas usadas por Satanás. Você deseja ser como Satanás ou Deus?

Satanás o ladrão
Considere isto: quando Satanás encontra-se e é bem sucedido em te enganando, ele roubou algo
que lhe pertence. Ele tem roubado de você, vida eterna, além de muito mais que Deus oferece. Quando você

rouba, você está colocando-se na mesma empresa como Satanás, não alguém que Deus quer ter vindo morar
com ele no céu.

Lembre-se: Satanás e seus outros anjos caídos foram forçados fora do céu, (Apocalipse 12:9),
então por que Deus iria querer que alguém que é pecado para entrar onde ele expulsou os outros?
De que forma, manter este mandamento (não furtarás) seria impossível?

Falso testemunho
Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo 20:16
Dizer que alguém tem feito alguma coisa, ou disse alguma coisa, quando você sabe ou não é
absolutamente certo que eles têm feito isso, é para dar falso testemunho. Quando você encontrar-se deitado,
lutar contra a inclinação e parar de si mesmo.
Pecar é envolver-se em algo que é contrário a palavra de Deus. Os dez mandamentos, dar-lhe
conhecimento de que aquilo que Deus tem considerado pecaminoso, somente em compreensão e conhecendo-as
você vai ser capaz de parar de engajar-se em pecado antes de você pecar.
De que maneira manter este mandamento (não prestarás falso testemunho) seria impossível?

A cobiça
Matarás casa não cobiçar do teu próximo , não cobiçarás eles mulher do vizinho, nem seu servo, nem
sua serva, nem seu boi, nem seu rabo, nem qualquer coisa que é do teu próximo. Êxodo 20:17
Isso vai junto com vários dos outros mandamentos, se você não cobiçá-los em primeiro lugar, você não
cometerá os outros pecados em sua tentativa de tê-los. Se você encontrar-se cobiçar o que não é seu, então pare
de si mesmo. Se você achar que você é incapaz de parar, voltar para Deus por ajuda. Lendo os dez
mandamentos, bem como outros versículos nas Escrituras e tomar o tempo para entender o que eles são tudo,
você receberá aquilo que te desejo de sua mente. Se você orar a Deus, ele te dará forças para lutar contra essas
tentações.

Peço a Deus
Orar a Deus, se arrependa de seus pecados e pedir-lhe que perdoe os vossos pecados. Peça a Deus para
lhe dar orientação em sua vida diária e em seu estudo da Bíblia. É esses tipos de orações que Deus responde,
não aqueles onde você pedir a Deus para que as coisas terrenas. Deus já sabe o que você precisa, se você adorálo como ele comandos e colocar sua vida e sua alma em suas mãos, ele irá fornecer-lhe com as suas
necessidades.

Lembre-se: o que você precisa não sempre se traduz no que você quer.
Deixe-me perguntar ao leitor uma pergunta. Onde está escrito onde Deus disse que os dez mandamentos
nunca foram feitos para ser mantido, e que não é uma pessoa é capaz de manter todos os dez mandamentos de
Deus? Eu não encontrei em nenhum lugar nas páginas da Bíblia onde diz uma coisa dessas. É este provérbio,
em seguida, o mesmo que o sobre o sábado de domingo, uma mentira falada por Satanás a fim de causar-lhe de
dar a verdadeira e correta de adoração a Deus?
Agora eu pergunto, qual é tão impossível de manter qualquer um ou todos esses dez mandamentos?

Não entendo
Me desculpe, eu só não vejo isso. Talvez tenha a ver com sua personalidade. Se ficar com qualquer um
destes mandamentos, seria impossível para você, considere a possibilidade de que não é os mandamentos que
são impossíveis, mas você que está com defeito.
Tenho uma sugestão. Pegue papel e caneta e descer estes mandamentos sua própria. Com a caneta,
escreva para cada mandamento o que tornaria impossível ou difícil de fazer. Uma vez você fez sua lista, olha
para sua alma e decide se é algo sobre o que os torna impossível, ou algo assim sobre os mandamentos que os
tornam impossível.

Renascer
Apenas pela total e completo de arrependimento de seus pecados e um renascimento de sua
personalidade e o caráter moral, você pode esperar entrar no céu. É por isso que Jesus chamou de ser
"REBORN para o senhor."

Jesus respondeu e disse-lhe: "em verdade, em verdade te digo,"se um homem não nascer novamente ele não pode
ver o Reino de Deus." John 3:3
Nicodemos diz-lhe: "como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode entrar a segunda vez no ventre de sua
mãe e nascer? " John 3:4
Jesus respondeu: "em verdade, em verdade te digo, se um homem não nascer da água e do espírito, não pode
entrar no Reino de Deus." João 3:5
O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do espírito é espírito. John 3:6

O que estes versículos dizer é para renascer e, portanto, têm uma chance de entrar no paraíso; Você
precisa passar por uma transformação de sua personalidade e caráter, que é o que dá a definição de quem você é
e o que você é. Se você fosse uma pessoa, que não viu nada de errado em roubar e então percebe o seu pecado,
e então pediu a Deus por perdão, que primeiro você deve mudar sua personalidade para alguém que não é um
ladrão. Isto é o que Jesus significa por renascendo para o senhor.
Se você é um que tem vários pecados contra Deus e seus mandamentos, então, uma transformação total
do que estavas a quem Deus querem que seja é necessária. Sabendo quem é Deus, irá ajudá-lo a imitá-lo e assim
acelerar a transformação, ou renascimento. Se você quer saber que tipo de pessoa e que tipo de caráter que Deus
tem, você precisa apenas ler e entender os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Não são apenas as
suas leis, mas uma visão de quem ele é. Isso é revelado a seguir.

O que constitui o paganismo?
O dicionário define um pagão simplesmente como: pagão. O que um pagão é, quando colocado no
contexto da Bíblia, é alguma coisa ou alguém que não é de Deus ou que está em oposição a Deus.
Para você estar em oposição coloca Deus você de acordo com o diabo, então se você é pagão, você está na
adoração de Satanás, mesmo que você não percebe isso.
Se você dá o serviço de bordo para ser um cristão, mas não têm o caráter moral que Deus tem escrito
para fora nos dez mandamentos, e que Jesus ensina, então, você são um pagão.
Se você usa ou possuir uma imagem que é mantida como um símbolo religioso, então está em oposição
ao segundo mandamento, como tal, está em oposição a Deus e, portanto, não de Deus, mas um pagão.

Se você ir para o culto de domingo, em vez do verdadeiro sábado, ao entardecer, "sol," sexta-feira para
sábado ao entardecer, você está um pagão, ao fazê-lo; Você refuta as leis de Deus e, assim, colocar-se em
oposição a Deus, fazendo você e sua religião pagã.

Religião no mundo
O anti-Cristo já não é uma única igreja ou religião, como foi dito no livro de Daniel. O anti-Cristo tem
evoluído para uma religião mundial, composta de vários ramos e seitas. Jesus nos revela isto no seguinte
versículo.
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não pode ser, só que lá vem um
caindo primeiro e aquele homem do pecado será revelada, o filho da perdição; II Tessalonicenses 2:3

Não um cair longe de Deus
Há aqueles que irá dizer-lhe que este versículo está se referindo a um tempo no fim dos dias, quando os
cristãos vão virar longe de sua fé e são vítimas de formas de Satanás, mas isso é uma mentira de Satanás.

O "homem da perdição" é Satanás, e o caindo virá quando Satanás falso evangelho e Igreja de False é
revelado para a mentira de que eles são. O que diz o versículo acima é, Satanás ou a falsa religião de Satanás e
falso evangelho de Satanás será revelado, e quando isso acontece lá virá um grande caindo longe, das falsas
religiões de Satanás. As pessoas quando mostrado a verdade de Deus vai deixar as igrejas de False para entregar
sua adoração a Deus da criação. É False igrejas que são a religião no mundo, fundada sobre o falso evangelho
de Satanás.

Mostrando-se como Deus
Quem se opõe e altivez-se acima de tudo, que é chamado Deus, ou que é adorado; assim como Deus está
assentado no templo de Deus, se ele mesmo que ele é Deus. II Tessalonicenses 2:4

Satanás, por meio de suas falsas religiões vão exaltar-se acima de Deus. Isto será realizado pela
representação da Igreja de Cristo por False igrejas Satanás para que elas parecem ser a Igreja de Deus. Desta
forma, as pessoas acreditarão eles estão dando a adoração a Deus, mas estão adorando Satanás na ignorância.
Isso tudo começou com o estabelecimento da Igreja de Roma na 12:00 e continua até hoje com a Igreja
Católica, bem como todas as outras igrejas que separava a Igreja de Roma durante a Reforma Protestante. Estes

são fáceis de reconhecer, porque observam o sábado de domingo que está em oposição o quarto mandamento.
Se você duvida que o que digo no que se refere as igrejas protestantes, sendo parte da religião do anti-Cristo,
leia mais para ver por si mesmo, eu dou na discussão de profundidade sobre isto em capítulos e aulas este
último.

A prostituta
e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: "vem cá; Eu vou mostrarte-ei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas." Apocalipse 17:1
Este anjo tem feito seu trabalho e esvaziou seu frasco sobre a terra. É agora que Deus querem-nos
entender algo espera mais sobre Satanás no coração dos homens.

Lembre-se: as "águas" refere-se a terras povoadas onde governaram de nações mais antigas, ou
neste caso refere-se a muitas nações do mundo que estão sob a influência do anti-Cristo.
"A grande prostituta", é outro simbolismo do anti-Cristo, ou como nós aprendemos, a Igreja de Roma,
mas incluem também as igrejas que se afastou da Igreja de Roma. Estas igrejas ou religiões mantidas como
parte da sua fé as tradições pagãs e práticas estabeleceram durante os 1260 anos que a Igreja de Roma
estabeleceu quando ficava sozinho como o anti-Cristo.

Três simbolismos do anti-Cristo
A grande prostituta sendo falado no versículo acima refere-se os seguintes versos.

Primeiro simbolismo, Little Horn
eu considerado os chifres e eis que, lá surgiu entre eles um outro chifre pequeno, antes de capricho,
havia três dos primeiros chifres depenados pelas raízes: e, eis que, este chifre foram os olhos como os olhos de
um homem e uma boca que fala grandes coisas, (blasfêmia). Daniel 7:8

Simbolismo segundo
e eu fiquei na areia do mar e vi uma besta se levantar fora do mar, com sete cabeças e dez chifres e
sobre seus chifres dez coroas e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. Apocalipse 13:1

Simbolismo terceiro
Para ele levar me no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sentar em cima de uma besta de cor
escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:3
Todos os três destes simbolismos referem o anti-Cristo. Deus usa três imaginários distintos, a fim de
mostrar a evolução de quem e o que é o anti-Cristo. Primeiro começa como uma pequena nação, que é o que o
pequeno chifre representa. Segundo, ele é visto como uma besta saindo do mar, que é o mesmo tipo, ou
simbolismo usado em referência os quatro antigos impérios do homem de Deus, o babilônio, persa, grego e
finalmente o romano. Em terceiro lugar, o anti-Cristo é mostrado como uma mulher meretriz, que se senta em
cima de uma besta. Irei para a maior profundidade em que todos estes versículos estão dizendo em último
lições.

O julgamento de Deus do anti-Cristo
Vou mostrar-te o juízo, refere-se a punição que Deus irá hidromel para fora para o anti-Cristo e todas as
nações e pessoas que trabalharam para apoiar e promove o anti-Cristo através dos tempos.

Reis, (Nações) da terra
Com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram feitos bêbados com o
vinho da sua prostituição. Apocalipse 17:2
Os "Reis da terra", refere-se os líderes das Nações, os líderes da indústria, bem como os líderes das
falsas religiões iguais.
A frase "vinho da sua prostituição", refere-se a pacotes, acordos e cooperação entre os reis, bem como
indivíduos, o que fez com o anti-Cristo (Igreja de Roma), que sofreu e ajudou a crescer em poder e
proeminência e no assassinato de milhões de pessoas inocentes por meio de seus julgamentos da Inquisição.

A besta de cor escarlate
Para ele levar me no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sentar em cima de uma besta de cor
escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:3
eu vi uma mulher, refere-se a Igreja de Roma, bem como a sua descendência, (o Anticristo).

Lembre-se: Deus também mostraram a Igreja de Cristo como uma mulher, como é revelado no
seguinte versículo.
e lá apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos seus pés
e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas: e ela estar com a criança chorada, travailing no nascimento e
desapontado ao ser entregue. Apocalipse 12:1-2
Portanto, todos os simbolismos usando mulheres são para ser entendido como sendo igrejas ou religiões
e lugares de culto, assim como todas as referências às bestas têm a ver com as Nações, bem como as Nações de
potências imperiais e influência.
"Sentar em cima de uma besta de cor escarlate," refere-se a isso que a religião falsa é fundada em
cima, que é Satanás Falso

evangelho. Ele é retratado como escarlate para dar-lhe a semelhança com o

simbolismo de Satanás como o dragão vermelho, e que o anti-Cristo se senta em cima desta besta porque a
religião falsa, que é o anti-Cristo é baseada em falso evangelho de Satanás.
"Cheia de nomes de blasfêmia" como tenho mostrado anteriormente, Satanás entrou mentiras a Bíblia,
levá-lo de ser o Santo Evangelho de Deus para ser o falso evangelho de Satanás, como tal, o falso evangelho é
cheio de nomes de blasfêmia. Em seguida, isto mostra que esta besta escarlate, que é o falso evangelho de
Satanás, é a Bíblia de Satanás, cheio de suas mentiras e blasfêmias contra Deus e seu Santo Evangelho.
Esta besta de cor escarlate é Falso evangelho de Satanás e simbolicamente é retratada como tendo sete
cabeças e dez chifres, e se bem se lembram, esta é uma representação semelhante da besta que é o anti-Cristo,
como mostrado na Apocalipse 13:1. A única coisa que falta esta besta de cor escarlate é as dez coroas sobre as
dez cabeças desta besta, que é porque Apocalipse 13:1 é uma descrição da falsa Igreja de Satanás, que é
imperial em sua influência das Nações do mundo e Apocalipse 17:3 é uma descrição de Satanás falso
evangelho e é disso que a Igreja de Roma está edificada sobre. O evangelho não é imperialista e nse.

O traje da prostituta
e a mulher estava vestida de cor de púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e
pérolas, tendo um cálice de ouro na mão cheia de abominações e imundícias da sua prostituição: Apocalipse
17:4

Para entender esta imagem, você precisa saber que a maneira que esta mulher está vestida é um
identificador forte do anti-Cristo e não o falso profeta. Para entender o significado deste fato que você precisa
ler Êxodo 39. Neste capítulo, fala de roupas de serviço, que os sacerdotes do templo eram obrigados a usar
quando entrar no lugar santo do Tabernáculo. As cores do vestuário foram, escarlate, roxo, azul e decorados
com fios de ouro.
Você pode reconhecer o traje que a mulher prostituta é vestida de; é uma correspondência próxima ao
vestido formal do sumo-sacerdote do Tabernáculo, como mostrado no início de Êxodo 28: 2. Você também
deve ter notado que a cor azul está faltando o traje da mulher prostituta. Você sabe por que o anti-Cristo não
terá azul em seu traje? Os versos seguintes vão responder isso para você.

Traje sacerdotal
Então subiu Moses e Arão, Nadabe e Abiú e setenta dos anciãos de Israel: E eles viram o Deus de
Israel: e havia debaixo de seus pés como se fosse um trabalho pavimentado de uma pedra de safira e como ele
estava o corpo do céu em sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel, ele colocou sua mão não: também
viu Deus e comem e bebem. E o senhor disse a Moses, vem ter ao monte e estar lá: e eu dar-te-mesas de pedra
e uma lei e os mandamentos que escrevi; que tu possas ensiná-los. Êxodo 24:9-12

A cor azul
A chave para estes versos é a frase, "Eu dar-te-tábuas de pedra." Deus está falando em dar Moses
tabelas com os dez mandamentos escritos sobre eles, que Deus escreveu sobre estas pedras como nos dito na
frase, "os mandamentos que escrevi".
Você pode estar se perguntando, waqui o fuss sobre a cor azul vem em significado. A única pedra que
Deus tinham dado a referência nos versos anteriores versículo 24:12 é a pedra de safira que Deus levantou no
céu. Isto diz-me, que as tábuas de pedra que os dez mandamentos são escritos em, é de muito chão do céu, as
pedras de safira.
O significado nas cores do Tabernáculo na terra e as roupas usadas pelos sacerdotes, que azul é uma
referência à pedra safira do céu e os dez mandamentos que estão escritos pelo próprio Deus.

Hewn o chão do céu
Eu tenho que perguntar, o leitor, por que Deus escreveria suas leis, os dez mandamentos, em pedra
talhada do chão do céu, a menos que elas eram importantes? Conhece a frase, "escrito na pedra" , que significa

o fato de que uma vez escrito em pedra, que é para durar para sempre. Estes são os mandamentos de Deus e esse
significado; Deus está dizendo que os dez mandamentos são para durar para sempre, é por isso que ele as
escreveu em uma pedra de safira azul hewn o chão do céu.
Sempre que você encontrar a frase, "o mandamentos ou as leis de Deus," você vai saber é os dez
mandamentos que está sendo falados. Quando a frase, "Os mandamentos de Moses," é falado, é que as leis
escritas pela mão do homem e não em pedra.
A safira pedra pode ser vários diferentes cores quando cortada, mas é geralmente pensado para ser azul,
ele pode nunca ter a aparência de vermelho no entanto. Esta imagem foi dada por Deus neste versículo para
impressionar em cima de nós, que a pedra de safira azul em que ele ficou parado, era não da terra, mas do céu.
A razão para isto se tornará evidente em breve.

Como pode ser visto por homens
O seguinte é outro exemplo na Bíblia de que Deus considera que os dez mandamentos da mais alta
importância podem ser encontrados em referência as roupas usadas pela mulher a meretriz e aqueles usados
pelos sacerdotes do Tabernáculo.
e acima do firmamento que estava sobre as cabeças deles foi à semelhança de um trono, como a
aparência de uma pedra de safira: e sobre a semelhança do trono foi a semelhança como a aparência de um
homem acima sobre la Ezequiel 01:26
Esta é uma outra descrição mostrando-nos que a pedra de safira que os dez mandamentos originais estão
escritos em é do céu, não da terra.

Cores do Tabernáculo original
e a segunda linha deve ser uma esmeralda, uma safira e um diamante. Êxodo 28
Esta é uma descrição de como a tenda do Tabernáculo era para ser construído. Como você pode ver, a
safira é uma parte da sua construção também.
e do azul e púrpura e escarlate, eles fizeram panos de serviço, para fazer o serviço no lugar santo e
fizeram as vestes sagradas para Arão; como o senhor ordenara a Moses. Êxodo 39.1

Este versículo nos mostra que as vestimentas dos sacerdotes foram feitas da mesma combinação de
cores, incluindo a safira azul.

Não da terra
Então olhei e eis que no firmamento que estava acima da cabeça do querubim lá apareceu sobre eles
como se fosse uma pedra de safira, como o aparecimento de à semelhança de um trono. Ezequiel 1:10
Este versículo mostra mais uma vez que a pedra safira estava no céu, não da terra. É por este motivo que
você nunca vai encontrar o líder da religião, anti-Cristo (o Papa), vestindo azul em seu traje formal. É um
lembrete dos dez mandamentos e que eles foram escritos sobre pedra safira hewn o chão do céu. O Papa, sendo
o chefe da religião anti-Cristo nunca iria querer manter a lembrança da leis de Deus, de que o anti-Cristo tem
tomado tanto tempo e esforço para erradicar.

Satanás é falso
Agora, vamos voltar ao Apocalipse 17:4, as cores da roupa a meretriz são todos lá no Satanás tentam
Igreja verdadeira de Deus falsas, exceto azul. Isto é simbólico do fato de que a Igreja de Roma tem esquecido
ou refuta os dez mandamentos ou pelo menos os quatro primeiros mandamentos que dar instrução e comando
sobre como estamos a adorar a Deus. Este é ainda outro motivo para considerar a importância dos dez
mandamentos. Se aquele, que se opõe a Deus, (Satanás e o anti-Cristo), rejeita as leis de Deus, então, aqueles
que têm fé em Deus precisam manter as leis de Deus. Não só as leis que é conveniente para você, mas todos
eles.

Lembre-se: Deus não é a invenção do homem, onde, por suas leis podem ser interpretadas por
homens, mas o homem é a invenção de Deus, e como tal, somos obrigados a estar em conformidade com as leis
de Deus, exatamente como ele comanda, nem aumentando ou diminuindo o que ele ordena.
Na descrição acima o traje da mulher prostituta, ela usa um vestido de púrpura, escarlate e ouro. O
Papa da Igreja de Roma, em seu traje formal, usa uma peça de roupa que corresponde a esta descrição. Você
deve ter notado, mas a cor azul está faltando, isso ocorre porque o anti-Cristo não tem utilidade para os dez
mandamentos, escritas pelo dedo de Deus em tábuas de pedra safira azuis como tenho mostrado acima.

Fronteiras do vestuário
Fim de martelo para casa a importância do simbolismo da cor azul, eu te mostrar o seguinte verso.

Fala aos filhos de Israel e oferecê-los que eles fazem as franjas nas fronteiras de suas vestes ao longo
de suas gerações, e que eles colocaram sobre a franja das fronteiras de uma fita azul: Números 15:38
É exigido por Deus que o povo da nação de Israel está para onde uma fita azul na franja da sua roupa
como um lembrete para não esquecer os dez mandamentos.
e vos será por uma franja, que vos podem olhar para ele, lembre-se de todos os mandamentos do senhor
e fazê-los; e que vós procuram não atrás deles, seu coração e seus próprios olhos, após o qual podeis usam
para ir a prostituição: Números 15:39
Como você pode ver, a cor azul está falta o traje do anti-Cristo, porque é um lembrete para manter os
mandamentos de Deus, o anti-Cristo não tem vontade para que se lembre de alguma coisa. Se você já ter tido
um olhar para o traje do Papa durante eventos especiais, ele tem tudo o que esta descrição abrange, Apocalipse
17:4 e está faltando a cor azul, que é outro identificador, que a Igreja de Roma é o anti-Cristo.

Por isso, uma meretriz?
e vos será por uma franja, que vos podem olhar para ele, lembre-se de todos os mandamentos do senhor
e fazê-los; e que vós procuram não atrás deles, seu coração e seus próprios olhos, após o qual podeis usam
para ir a prostituição: Números 15:39
Isto acima versículo explica porque Deus retrata o anti-Cristo como uma meretriz, em que aqueles que
não mantêm os dez mandamentos, mas buscam os seus próprios olhos, são a prostituição, depois de falsos
deuses e práticas religiosas, que Deus está preocupado. É essa frase, a prostituição, que dá relevância a Deus
mostrando o anti-Cristo como uma meretriz. Se aqueles que não acreditavam em Deus foram à procura de um
Deus pagão dar culto a Deus comparam tal atividade como ir a prostituição, então no anti-Cristo encontraram
a puta final.

Lutar contra o anti-Cristo
Que vos podem Lembre-se e fazer todos os meus mandamentos e ser Santo para seu Deus. Números
15:40
Isso, a única maneira que você pode ser Santo, é guardar os mandamentos de Deus, porque só Deus
podem torná-lo Santo.

Lembre-se: a palavra sagrada, como usado na Bíblia é sinônimo de verdade a palavra, portanto, para que
sejais santos, você deve ser um filho de Deus, na verdade, não só em palavras. Você deve andar a pé não só
falar por falar. Desta vez vou dizer, aqueles que "Quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir e aqueles que
têm olhos para ver deixá-los ver."
Como você pode ver, a cor azul significa a necessidade de lembrar os dez mandamentos de Deus. Tão
importantes são os dez mandamentos de Deus que ele exigia que os filhos de Israel usar fitas de azul na sua
roupa, então eles não esqueceria, embora no momento parece que esqueceu.
Este é outro dos identificadores do anti-Cristo, encontrados em Apocalipse 17:4, a cor azul está falta o
traje formal de quem está no trono de Deus, como se ele fosse Deus. Se você vai levar um aviso quando o Papa
faz aparições públicas, o que ele está vestido como mulheres esta meretriz é retratado. Este é ainda outro dos
identificadores de Deus do anti-Cristo e que o anti-Cristo é a Igreja Católica Romana, e que o Papa é seu líder e
como tal é o chifre pequeno que tem os olhos de um homem e uma boca que fala blasfêmias como
mencionado no livro de Daniel.

A mãe das meretrizes
e na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações
da terra. Apocalipse 17:5

O simbolismo de testa
Há significado para o simbolismo que esta mulher, esta meretriz, que tem um nome A grande Babilônia
escrito na sua testa, que tem a ver com o que disse antes sobre a testa. A testa é representante do pensamento
cognitivo, o que equivale a dizer que esta mulher, ou aqueles que se sentam como os líderes da nação que é o
anti-Cristo, escolhido através de uma decisão do seus próprios, para adorar a Deus como eles escolheram, e não
como os mandamentos de Deus. Como eu disse antes, para adorar a Deus de qualquer maneira diferente o que
ele ordena é para não adora o Deus da criação, mas um Deus de sua própria invenção, cujo padrão é a adoração
de Satanás.

Um mistério a ser entendido
Lembre-se: como Deus usou a frase, "Quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir," a palavra
"Mistério", em Apocalipse 17:5, substitui essa frase, mas tem o mesmo significado. Deus precisa de você para

entender que o que segue a palavra "Mistério", é importante, e você precisa estudá-lo para que você vai
entender a verdade.
As palavras, "a grande Babilônia," são parte do mistério. A razão pela qual está escrito na testa da
mulher meretriz que Deus usa para simbolizar o anti-Cristo, é mostrar que isto é parte do mistério é pensamento
cognitivo e, portanto, um aspecto de quem é esta mulher.

Uma cidade-estado
Se você se lembrar da história e do livro de Daniel, antiga que Babilônia era uma cidade-estado que
conquistou toda a então conhecido mundo civilizado. Deus não usa palavras sem finalidade, portanto, quando
ele usa a frase, "a grande Babilônia," é para indicar que o anti-Cristo é uma cidade, e como a Babilônia
original, é uma cidade-estado, o que significa que é uma nação independente do tamanho de uma cidade.

Falta de aceitação espiritual
Há mais por que Deus está chamando no entanto a cidade-estado do Vaticano, a grande Babilônia, e tem
a ver com a falta de aceitação espiritual das leis de Deus, em que o rei da Babilônia e seu filho, apesar do
inegáveis milagres mostrado a eles, ainda estabelecer-se acima do criador, ou passou a se prostituir após outros
deuses. Este é outro dos identificadores do anti-Cristo, é uma cidade-estado e não dá o culto a Deus como
ordena, mas criou um culto que está em oposição a verdadeira adoração de Deus.

Dois pontos para resolver o mistério
Existem dois pontos-chave ou pistas neste versículo que ajudam na solução deste mistério. Estes ajudam
a dar compreensão para a identidade do anti-Cristo, como existe no fim dos dias, "o mistério Babilônia e a mãe
das meretrizes" conforme mostrado na Apocalipse 17:5.
A nome Babilônia que a grande não faz referência ao antigo Reino da Babilônia dos dias de Daniel, é
uma referência para o poder, autoridade e riqueza do anti-Cristo, que agora sabemos para ser a Igreja de Roma
como chefe de uma religião mundial ou religiões. Se o anti-Cristo, a Igreja de Roma, é retratado por Deus como
uma mãe, isso não sugere que a mãe tem prole? Então o que pode ser a prole da Igreja de Roma?

Quem são as filhas da meretriz?
Considere isto: se a mãe é uma prostituta e ela é a mãe das meretrizes, então não significa a razão,
as filhas são prostitutas também? As filhas refere-se as igrejas de spin-off que se formou durante a Reforma
Protestante. Isso é certo; Não é só a Igreja de Roma, que é o único agente de Satanás, mas as igrejas protestantes
que reteve qualquer do blasfemas práticas, políticas, tradições ou dogmas da Igreja Católica são também
agentes de Satanás. Essas filhas da meretriz são tanto uma parte da religião Anticristo como é a Igreja de Roma.
A observação do sábado domingo é a prática mais flagrante e blasfema de todos eles. Tanto quanto sei,
apenas uma das igrejas spin-off mantém a sabatina do sábado e, portanto, pode ser considerada uma igreja de
Deus. Mesmo assim, existem outros aspectos deste sábado dia sétimo, mantendo a igreja que não são
suportados pela escritura, que deixe-me pensar que até esta igreja é uma das filhas da meretriz e não a Igreja de
Cristo.

Falso evangelho de Satanás
Agora você pode ver que o anti-Cristo é uma religião mundial, com poder e influência que lhe dá o
mesmo poder de um império? Há mais revelando por que o anti-Cristo é uma religião no mundo, e que tem a
ver com o Evangelho no qual é construído.

Dogma da prostituta
Sinto-me inclinado para rever mais uma vez os quatro primeiros dos dez mandamentos, como eles se
relacionam ao sábado do sétimo dia e o primeiro sábado do dia, conforme estabelecido pela Igreja de Roma.

Primeiro mandamento
Tu não terás nenhum outro Deus além de mim.

Este mandamento ainda não está listado nos mandamentos apresentado pela Igreja de Roma. Isso
simplesmente significa que há um só Deus, e, portanto, você deve rezar somente a ele. Para ajoelhar e rezar para
qualquer outro, Deus ou a Igreja saint autorizado é blasfêmia. A Igreja de Roma incentivar os joelhos e dando a
oração de estátuas de santos mortos há muito tempo, colocando-o e você em violação deste mandamento.

Segundo mandamento
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura, ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no céu acima,
que é embaixo da terra, ou que está na água debaixo da terra.

Se você entrar em uma Igreja Católica, você verá uma infinidade de estátuas, fotografias e outras
imagens, dos Santos da igreja, bem como a suposta imagem de Cristo, e a mãe de Mary.
É parte deste mandamento; Thou shalt não 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 mostrando misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus
mandamentos.
A Igreja de Roma, não só tem as imagens de escultura, mas elas são definidas com alters e velas tudo
sobre eles. Como católico, você é encorajado a acender uma vela, ajoelha antes destes estatutos e rezar para que
eles retratam. Quero salientar aqui que Deus dá a definição de como amá-lo, este mandamento. Ele se refere a
aqueles que quebram este mandamento como odiá-lo, os que me odeiam e aqueles que manter este mandamento
como amá-lo, deles que me ama e guardareis os meus mandamentos.
Não existe meio termo. Guardar os mandamentos de Deus e, assim, mostrar o seu amor por ele ou
quebrar seus mandamentos, assim mostrando seu ódio por ele. Desta forma a Igreja de Roma está em oposição
aos mandamentos de Deus.

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

Apesar do que possa pensar, usar o nome do senhor, de uma forma vulgar, ou em uma maldição, não é a
única forma de levar o nome de Lordes em vão. Para negar ou tentar usurpar as leis de Deus, é levar o nome do
senhor em vão também. Em outras palavras, se você ajusta ou de acordo com uma das leis de Deus, para tornálos conveniente para você, então pegue o nome do senhor em vão. Um exemplo disso é o culto de domingo.
Deus deixou muito claro, que o dia do sábado, é o sétimo dia da semana, ou no dia que chamamos sábado, para
que ignore este dia, e, em vez disso, ir à igreja no domingo ou outro dia qualquer, é levar o nome de Lordes em
vão.
Se você guardar o sábado sábado e ainda vai para a igreja ou templo em outros dias da semana, que está
tudo bem, desde que não é uma igreja que é fundada sobre o falso evangelho de Satanás e como um curso

normal de sua prática manter o domingo como o sábado. Deus não tem nenhum problema se você deseja adorálo em outros dias da semana, mas você primeiro deve manter o sétimo dia sábado, para provar que está
adorando-o.

Marca da besta
Manter o dia de Sábado Santo também tem a ver com comprar ou vender também. Embora você pode
dar adoração a Deus em outros dias da semana ao lado de sétimo dia santo de Deus, não, você deve comprar,
vender ou participar em qualquer tipo de comércio durante o horário do sábado do sétimo dia. Para fazer isso é
um pecado que Deus lhe dará o marca da besta.

Pelo seu prazer
Deixe-me mostrar outra forma de levar o nome do senhor em vão. Quando Deus foi o primeiro início
para me mostrar sua verdade, eu tive um problema com o Sabbath caindo ao entardecer ou o anoitecer. A hora
do dia que o sol se põe as mudanças de estação para estação, isto é para dizer que nunca é a mesma hora do dia.
Por esta razão, eu decidi que era mais conveniente que eu observar o início e o fim do sétimo dia a partir de
18:00, em vez de ao entardecer. Isso eu fiz por algumas semanas até Deus através da sua paciência comigo, me
mostrou o meu erro.

Por prazer do Deus
Não é para você ou para mim alterar as palavras de Deus ou de qualquer forma alterar o seu significado,
é nosso dever dar adoração ao nosso criador, exatamente como ele nos disse para fazê-lo, o resto é para mostrar
desrespeito por Deus e dando-se lugar de desrespeito em pecado. Deus tornou claro que o novo dia começa
quando o sol para baixo, e, portanto, é exigido de você e eu para observar o início do Lordes sábado, quando o
sol se põe, não em algum momento que é conveniente para nós.

Quarto mandamento
Lembras-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, és tu, nem teu filho, nem tua filha,
teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estranho isto está dentro das 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: portanto o senhor abençoou o dia de sábado e
santificou.

Como você pode ver, Deus indicou em termos inequívocos que o sétimo dia da semana é o sábado, que
Deus santificado e santificou. Para manter qualquer outro dia da semana como dia de adoração a Deus, não é
adorar a Deus em tudo. Deus, nos disse como ele quer ser adorado, não cabe a nós decidir por nós mesmos para
adorá-lo em uma maneira conveniente para nós. Como eu mostrei antes, há apenas preto e branco, com
nenhuma áreas cinzentas, também ama a Deus obedecendo as suas leis, ou você odeia Deus.

Adoração em vão
Jesus nos diz o que pensa do que aqueles que não guardar o sábado do sétimo dia.
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 15:8-9
Mesmo que você der lip service ao Senhor Deus, se você não guardar seus mandamentos, mostrar que
seu coração não está realmente em sua adoração. Portanto, você adora em vão. As doutrinas dos homens são
as tradições e práticas de culto, não nos dado por Deus, mas por homens que optam por não manter as leis de
Deus. O mais óbvio destes é a adoração de domingo, em oposição ao dia da semana que Deus santificou e
santificou, o sétimo dia.
Estes quatro primeiros mandamentos são aquelas que ditam como culto e revelar-na e diante de Deus. A
Igreja de Roma tem tão confuso e obscurecida, as leis de Deus, ao ponto de que estes mandamentos não são
mantidos por mais que diga, "Eu sou cristão". Você dá o serviço de bordo para Cristo, mas em vão, se você
não observar os mandamentos de Deus verdadeiro.

O que acha, adorar a Deus?
Como você deve se lembrar, eu fiz esta pergunta de Deus no início dessas lições. Acredito que agora
responderam a esta questão, no entanto se você é ainda incerto, deixe-me rever.

Me ama, guardareis os meus mandamentos
A primeira coisa que descobrimos é nas palavras do próprio Deus, "Ama-Me, guardareis os meus
mandamentos." Como você pode ver, Deus nos disse como ele quer que adorá-lo. Os quatro primeiros dos dez
mandamentos são aquelas que ditam como estamos a adorar a Deus.

Nenhum outro Deus
Eu sou Deus, mas para mim não há outro, tu não terás nenhum outro Deus além de mim.
Tu não deverás fazer a ti imagem de escultura...
Não tomarás o nome de Deus em vão.
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo...

Estes primeiros quatro mandamentos Conte-nos como estamos a adorar a Deus; as seis restantes revela a
personalidade de Deus e o caráter. Deus deu-nestes mandamentos, para que pudesse esforçamo-nos ser como
Deus, os seres morais e inteligentes.

Nem adicionando ou subtraindo
Se você deseja adorar o Deus da criação, que veio a nós na carne do homem Jesus, então Deus ordena
que façamos então como ele dita, adicionando a sua adoração, nem subtrair nada com isso.
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

Nós deve adorá-lo como ele comanda, não como nós escolhemos, mais nós não adorá-lo em tudo, mas
em vez de adorar o falso Deus, Satanás, que se estabeleceu como um substituto de Jesus e da Igreja de Cristo.

Procurar Deus diligentemente
A única maneira de saber se você realmente está adorando o Deus da criação, é através do estudo da
Bíblia (diligentemente) com inteligência, ganhando assim a verdade e o conhecimento de Deus, a conhecê-lo
intimamente e pessoalmente. Quando você aceita o que outro tem te disse como verdade, o risco de ser
enganado e desencaminhado.

Por prazer do Deus
Lembre-se: Deus criada o homem para o prazer de Deus; é, portanto, à vontade de Deus que
podemos adorá-lo, não por prazer.

Como este ponto nestas aulas, têm mostrado como dar verdadeira e correta de adoração a Deus, tudo o
que resta para você é para manifestar o seu amor por Deus por cumprir com o que você aprendeu e aplicá-lo à
sua personalidade e caráter moral.

Lembre-se: Jesus ensinou que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus com todo nosso
coração, alma e mente. Agora você sabe o que isso significa, você só precisa acreditar que Deus tem falado é a
verdade e colocá-lo acima o que te ensinaram por outros no passado.
Rezo para que todos que ler as palavras, que Deus tem me causado colocar em cima desta página Web,
ser cheios do espírito do senhor e ser convertido para a adoração verdadeira e correta do Deus criador.

Por que Deus trouxe o povo do Egito
eu sou o Senhor teu Deus, que você tirou da terra do Egito, para ser seu Deus: Eu sou o Senhor teu
Deus. Números 15:41
Ao longo dos tempos, mesmo antes do êxodo de Moses, havia alguns que deu a adoração verdadeira e
correta para a criação de Deus. Em comparação com a população de todos aqueles em torno deles, eles eram um
punhado de pessoas.
Deus quis estabelecer uma nação de sacerdotes, que, pelo seu exemplo o resto do mundo, pode
encontrar o caminho para a verdade de Deus e, assim, dar a adoração verdadeira e correta com seu criador. A
nação de Israel e seu povo, não conseguiram ser o exemplo para todos os homens, mas em vez disso, sucumbiu
à tentações de Satanás.
A nação de Israel caiu da graça, que é por isso que Deus fez com que ele ser destruído, não uma, mas
duas vezes. Isto é também por isso que a nação de Israel perdeu sua aliança com Deus, e por isso Deus
estabeleceu uma nova aliança com quem dará a verdadeira e correta de adoração a Deus.
Jesus dá a definição do que é que Deus reconhece como sendo um Santo de Deus.
Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Apocalipse 14:12
Se você acredita e aceita que Jesus era e é o Messias e como tal, Jesus é Deus em carne e osso de
um homem, e com essa crença, você observa e manter os mandamentos de Deus, então você é um
Santo de Deus e como tal é justificadas na esperança e expectativa de vida eterna.

Os dez mandamentos não são impossíveis de manter, isto é mentira de Satanás.

