Lição 10
Jesus e os dez mandamentos
Você é um seguidor de Cristo
Deixe-me perguntar o leitor, uma pergunta. Você se considera um cristão? Se fizer isso, então não seria
uma boa idéia para saber o que Jesus ensinou? Não é o que Jesus ensinou que que define quem é um cristão?
Para verdadeiramente se considera um cristão, não é ele necessário de vocês de viver segundo os ensinamentos
de Jesus Cristo?
O que Jesus realmente ensinou, cobrir em detalhes, nos capítulos intitulado, "Os ensinamentos de Jesus,"
em outro lugar nesta página Web. Em suma, o que Jesus ensinou tem tudo a ver com a moralidade. O que Jesus
ensinou também tem como base os dez mandamentos. Isto tem abordado antes mas estarei dando provas
adicionais mais uma vez nesta lição.

Definição de um cristão
Se você procurar a palavra "Christian" no dicionário Encarta é definida como: alguém cuja religião
é o cristianismo, uma religião baseada a crença de que Jesus Cristo como o filho de Deus,
ou o Messias e a aceitação de seus ensinamentos, contidos nos Evangelhos.
Aceito isto como a definição correta do que significa ser um cristão, como foi o primeiro, os primeiros
200 anos depois de Jesus. Infelizmente não é como um cristão é definido hoje. Como eles existem hoje, um
cristão ainda é definido como alguém que observa o sábado no primeiro dia da semana, (domingo). Infelizmente
isso é não o que Jesus ensinou e não é a definição do que é ser um Santo de Deus.
Eu quero te mostrar como é possível que você não se encaixa definição de Jesus do que é ser um Santo
de Deus, mas em vez disso como segues na verdade falso evangelho de Satanás e você ainda não sabe isso. É
este erro causado por mentiras de Satanás que fazem você um cristão, tal como é definida hoje, mas faz com
que você caí por ser um Santo de Deus. Há uma diferença.

Definindo um Santo de Deus
Como é que Jesus define os Santos de Deus?
"Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo?" Apocalipse
12:17
Se você vai para sua Bíblia e veja este versículo, você verá que esta é a definição de quem o "dragão"
faz guerra contra. O dragão é Satanás, então se ele é fazer guerra contra alguém, então por definição serão
aqueles que são "justos aos olhos de Deus." Que razão teria a Satanás fazer isso com alguém que já caiu do
caminho de Deus?
Se você vive em uma vida de imoralidade, então qual o propósito Satanás teria que fazer guerra contra
você? Objetivo de Satanás é causar-lhe parar de dar correta e verdadeira adoração a Deus. Se você já está em
desobediência à lei de Deus então você está já alguém que não é um Santo de Deus. Satanás faz guerra contra
aqueles que são justos aos olhos de Deus, que vivem suas vidas na moralidade de Deus.

Aqueles que mantêm
A primeira parte da definição de Jesus é que eles são "aqueles que manter". A questão é, então, "o que
eles guardam?" A resposta a essa pergunta é, "os mandamentos de Deus." Então pedimos outra pergunta, "o
que é os mandamentos de Deus?" A resposta a essa pergunta, no caso de você não tem certeza, é
especificamente, os dez mandamentos e todos os outros de Deus mandamentos que são derivados do (a) ou
que tenham como base, os dez mandamentos, como são dadas nos livros da Bíblia.

Lembre-se: Os dez mandamentos são uma abreviatura de tudo o que está escrito nos livros da
Bíblia. Cada mandamento tem significado além do que as palavras que compõem o mandamento. Deus deram
ao homem o dez como uma maneira de dar um fácil de lembrar o resumo de tudo o que eles acarretam.

O testemunho
A segunda parte da definição de Jesus é que eles são "aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo."
E mais uma vez somos obrigados a fazer a pergunta, "o que foi que Jesus Cristo deu testemunho de?"
Existem duas partes para que Jesus deram testemunho relativo.

Primeiro: Jesus testificou que ele era o filho de Deus e o Messias, que se traduz em Jesus ser Deus
na carne de um homem. O Deus do céu, o mesmo Deus que deu a Moses os dez mandamentos, veio à terra no
corpo de um homem, a fim de mostrar suas crianças abandonadas o caminho de volta para a justiça, que eles
tinham perdido longe.

Segunda: Jesus ensinou a justiça, sob a forma do caminho de Deus, que é o caminho da moralidade e
amor fraterno.

Você é um Santo de Deus
Mais uma vez que peço-lhe o leitor, você é um Santo de Deus, se conhece todos os requisitos de que esta
definição implica? O primeiro cristão para os primeiros 200 anos depois que Jesus de fato se encaixam nesta
definição, mas Satanás começaram seduzindo as pessoas e através de mentiras e enganos, começou a dar
definições das escrituras que não era o que o autor, (Deus), originalmente tinha pretendido. Eu já mostraram
algumas das mentiras nas lições anteriores, e continuarei a fazê-lo ao longo destas lições e capítulos.

Andar a pé
Existem dois aspectos mostrados na definição acima que dão a definição para o que significa ser um
cristão.
1. aceitar e acreditar que Jesus é o filho de Deus: todos os que se auto-denomina um cristão que
conversei, aceitar isso.
2. aceitar e viver os ensinamentos de Jesus, como eles são escritos por extenso no evangelho sagrado de
Deus, que podemos encontrar nas páginas da Bíblia. É neste que os cristãos de hoje deixam a
desejar.
Todo cristão que falei com garantiu-me que eles acreditam que, sem sombra de dúvida, que Cristo Jesus
foi, é e sempre será, o filho de Deus. Alguns não são tão certos de que Jesus Cristo é Deus em carne e osso de
um homem, mas de longe e de longe, a maioria faz. Isto diz-me que daqueles que falei para, acho que eles são o
verdadeiro cristão, com base unicamente no primeiro elemento da definição.

É o segundo elemento da definição que praticamente tudo o que falei para aquém do esperado.
Novamente, o segundo elemento diz-nos que você deve aceitar os ensinamentos de Jesus, como eles são escritos
no evangelho sagrado de Deus.
O que isso significa para "Aceitar" algo? A palavra "Aceitar" é definido como: de reconhecer um
fato ou verdade e chegar a um acordo com ele, para tolerar algo sem protestar ou tentar
mudá-lo, para reconhecer que algo é verdade. Como isso se traduz a crença em Jesus, é compreender
que as palavras proferidas por Jesus são verdadeiras, como eles foram escritos pelos Apóstolos de Jesus. Que
você deve aceitar essas palavras e o significado que Jesus se destina, sem tentar discordar, ou mudar o
significado para ajustar suas preferências.

Jesus cumpriu as leis de Deus
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 servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a
tua alma. Deuteronômio 10:12
Em lições anteriores mostraram como Jesus ensinou moral e que ao fazer isso ele cumpriu as leis
(moral) de Deus. Também mostraram que o primeiro mandamento de Jesus está apontando para as palavras
escritas no livro de Deuteronômio e que Jesus faz referência a isso ao amor de Deus com todo seu coração, alma
e mente é manifesto, mantendo-os dez mandamentos.

O que Deus exige de você?
o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti? Nestas palavras Moses está pedindo que todos os que
desejam dar adoração a Deus, o que é que seu Deus pede, ou comandos deles?

A temer o Senhor teu Deus
Mas a temer o Senhor teu Deus, é parte da resposta, mas o que significa temer a Deus? A palavra
inglesa "medo" é definido como, para causar terror, medo, ansiedade, alarme, horror, frete e
entrar em pânico. Esta definição é como Satanás quer que você deve pensar em Deus, que você deve temêlo como uma espécie de um ser terrível, rápido para se vingar em cima de alguém que é desobediente a ele, mas
isso não é o que Deus pretende quando ele usa a palavra hebraica original, "Yare" {guinada ray} que é definido
como, para reverenciar, para fazer medo , para temer, para dar a reverência a.

A palavra "reverência" ainda é definido como, dar respeito, admiração, adoração, reverência,
veneração, devoção. Como você pode ver, indo a língua original em que foi escrito o livro de Deuteronômio,
brilha um entendimento diferente do que Deus quer de nós. Esta é a verdade de Deus, encontrada através do
meu estudo diligente da Bíblia e a minha disponibilidade para além da compreensão atual de pesquisa para
encontrar a verdade completa.
Deus não quer você temê-lo a ter medo dele, ele quer nos mostrar respeito por tudo o que ele fica para,
dar-lhe a admiração e devoção, e desta forma dar-lhe culto. É neste caminho que você "medo do Senhor vosso
Deus."

Andar em todos os caminhos de Deus
Para andar em todos os seus caminhos; a pergunta precisa ser perguntado, quais são as maneiras de
Deus? Esta pergunta só pode ser respondida se você sabe quem é Deus. Como tenho mostrado em aulas
anteriores, Deus é definido pelos dez mandamentos e a moralidade adicional que nos foi ensinada por Jesus.
Uma vez que você aprender tudo o que então você saberá quais são todos os caminhos de Deus.
E amá-lo; Novamente, deve fazer uma pergunta, como Deus disse-na amá-lo? A resposta a esta é
encontrada em Deuteronômio 10:13. Quando mantemos os dez mandamentos e os ensinamentos morais de
Jesus, nós estão manifestando o nosso amor por Deus.
e servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma: A palavra "servir" é
definido como: trabalhar para, ajudar, para auxiliar e ajudar. Como você pode ver estes sinônimos
que Deus não quer que nós nos tornamos seus escravos, mas que nós nos tornamos seus assistentes dispostos e
ajudantes.
Em que forma então leva esta assistência? Jesus nos dá a resposta a essa pergunta em seu segundo
mandamento. Em seu segundo mandamento, Jesus ordena que nós continuar o trabalho que ele começou, a
amar os outros como nós temos outros nos amam. Que traduz a outros mostrando o caminho para a verdade de
Deus, assim como os ensinamentos de Jesus mostraram eu e você para a verdade de Deus.

Guardar os mandamentos
Para guardar os mandamentos do senhor e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu bem?
Deuteronômio 10:13

Em Deuteronômio 10:12 Deus faz uma pergunta, em seguida, em Deuteronômio 10:13 Deus responde
sua própria pergunta. Se você deseja dar a verdadeira e correta de adoração a Deus e fazer o que Deus
perguntou de você, você deve manter os mandamentos de Deus, que baseiam-se os dez mandamentos. Todos os
outros mandamentos dados na Bíblia são derivados de e em deferência os dez mandamentos.

Não quebre os dez mandamentos
Além disso demonstraram em aulas anteriores como Jesus nos diz que dentre as leis de Deus será
removida as leis de Deus até tudo estar preenchida.
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Matthew 05:19
Quando você colocar tudo isso no contexto de que Jesus está nos ensinando, dizem-me que os dez
mandamentos são tão válido e necessário agora para aqueles que se chamam cristãos como eram para os
primeiros israelitas durante a época de Moses. Isto então é dado apoio por definição do próprio Jesus do qual é
que é um Santo de Deus.

Jesus define um Santo de Deus
Isso, então diz-me que a total e completa definição de ser um cristão também deve incluir o que é
definido como para ser um Santo de Deus, que é, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17

Mandamentos não temporário
Mostrei como Satanás mentiram quando disse, "Os dez mandamentos são um acordo temporário entre
Deus e os judeus". Tudo o que Jesus pregou me diz que isso é uma mentira.
Portanto, todos os dez mandamentos são para ser mantido, não apenas aquelas que você acha
conveniente. Isso para mim significa que aqueles que se intitulam Christian e observar o primeiro dia
(domingo), como o Sabbath não são na verdade cristã conforme ele é definido.

Sábado do sétimo dia
O quarto mandamento é muito claro, que sábado ou o sétimo dia da semana é o Sábado Santo Lordes.
Satanás mentiu quando disse: "o sábado do sétimo dia tinha sido abolido e a observância do sábado
foi transferida para o primeiro dia da semana." Não há nada no evangelho sagrado de Deus, onde Deus ou
Jesus dá instrução ou comando que o sábado foi transferido para outro dia. Não há nada no evangelho sagrado
de Deus, onde Deus ou Jesus dá instrução ou comando que o primeiro dia da semana é Santo ou santificado por
Deus. Ou você "Accept" e acredito que a palavra de Jesus é verdadeira, ou você caí por ser um Santo de Deus e
continuar em sua tradição de observar o domingo como o sábado. Não dê apenas serviço de bordo para ser um
cristão, "falar a falar," mas "andar a pé," por que Deus, Jesus nos ensina a fazer. Ser um Santo de Deus.

Jesus não veio destruir
Em discussões com muitos que se chamam cristãos, achei que poucos sabem realmente o que Jesus
ensinou, ou que se relaciona também volta aos mandamentos de Deus. Vamos dar uma olhada, por conseguinte,
no que Jesus tinha a dizer sobre os dez mandamentos.
Um dos primeiros comentários que Jesus faz no livro de Matthew sobre os dez mandamentos é esta;
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: não vim destruir, mas para cumprir: Matthew
05:17
Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um tittle em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido." Matthew 05:18
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Matthew 05:19

Definindo a palavra "Cumprir"
Levado por seu auto, isso soa como Jesus afirmou que ele veio para cumprir os dez mandamentos. A
chave para entender este versículo, então, é que você precisa saber o que significa a palavra "cumprir". Satanás
terá que acreditar que significa trazer a conclusão ao ponto de torná-lo obsoleto, ou já não de
importância para aqueles que declarar Jesus como seu Salvador. É importante, para evitar mentiras

de Satanás, que você não tome versículos fora de contexto. Sabe o pensamento completo ou o contexto do que a
verso é em relação a, e então você vai saber o verdadeiro significado do versículo.
A palavra "cumprir" é definido como: para conseguir realizar, para perceber, para
satisfazer, para justificar, para trazer, para trazer até a conclusão.
A palavra "realizar" ainda é definido como: entender, compreender, para apreciar, para
compreender, para reconhecer .
Como você pode ver, Jesus está nos dizendo que ele veio para cumprir as leis e os profetas para que
iremos entendê-las, para ser capaz de compreender o que significam, para apreciar e compreender seu
significado e reconhecer que as leis de Deus são um sinal de seu amor por nós e por você e eu manter as leis de
Deus , por sua vez mostrar a Deus que nós o amamos.

"Não" vim para destruir
Acho que não que vim destruir a lei ou os profetas: Jesus está nos dizendo com suas próprias palavras
que ele tem não veio destruir a lei ou os profetas. Ou acreditas que as palavras de Jesus como verdadeira ou
acreditam nas mentiras de Satanás.
O que significa "Destruir", e como você pode destruir as leis? Uma questão ainda maior é como você
destruir os profetas? Se você colocar um prato de cerâmico sobre uma mesa e começa batendo nele com uma
vara, você vai conseguir destruir o prato reduzindo-o em 1 milhão de fragmentos de poeira. Mas como se
destrói um profeta?

O que é um profetas de Deus
Isso nos leva a outra questão, que Jesus está falando quando ele se refere aos profetas? O que é um
profeta que tem o potencial de ser destruída? Porque Jesus está falando sobre profetas, temos que assumir que
ele está se referindo a profetas de Deus. Em outras aulas, expliquei o que um profeta de Deus é, "um a quem
Deus fala," Então; de que maneira você destruir ou trazer à conclusão os profetas de Deus?
Os profetas eram homens que Deus deu instruções para, que então escreveram aquilo que Deus instruiuos a escrever. O que eles escreveram para baixo é os livros da Bíblia. De que forma se destrói um homem que

está morto há muito tempo? Portanto tenho que assumir que não é os homens que Jesus está se referindo, mas o
trabalho ou serviço que eles se apresentaram para Deus.
Os profetas de Deus escreveu os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia são o Santo Evangelho de Deus,
Deus é viver a palavra e o Espírito Santo. Se Jesus está nos dizendo que ele tem "Não" vem para destruir os
livros da Bíblia, mas para trazê-los à conclusão, de modo que vamos entender e compreender, então como é que
ele fazer isso?
Os livros que compõem o antigo testamento são incompletos por si só. Há muitas coisas faladas
naqueles livros que não são totalmente compreendidos até que você leia os livros do novo testamento e há
coisas faladas nos livros do novo testamento que não são totalmente compreendidos até que remetem para os
livros do antigo testamento. Juntos eles formam uma única toda a obra, "a palavra de Deus."
Os ensinamentos de Jesus e as suas profecias são o que deu o estímulo para os apóstolos e profetas
desde Jesus a escrever os livros do novo testamento. É na escrita dos livros do novo testamento que Jesus trouxe
os profetas para cumprimento. Jesus terminou o que estava incompleto. O Evangelho de Deus e os
ensinamentos fornecidos pela Santa palavra de Deus foram levados à conclusão (cumprido) pelos escritos dos
livros do novo testamento. Por Jesus, trazendo a palavra de Deus até a conclusão, podemos agora melhor
entender e compreender, tudo o que Deus está nos dizendo.

Como se destrói as leis de Deus?
Satanás terá nos acreditar que o que Jesus significa acima diz respeito ao quarto mandamento
principalmente. Satanás nos diz que o sábado do sétimo dia tenha sido abolido, e que o sábado é para ser
observada no primeiro dia da semana, a partir daí.
É o quarto mandamento que orientará a meus comentários na discussão seguinte. Uma maneira de
destruir um dos dez mandamentos é para passar uma nova lei que processa a lei original obsoleto. Eu não tenho
sido capaz de encontrar em qualquer lugar na Bíblia as escrituras onde Deus ou Jesus tem escrito qualquer
novas leis; sobre o quarto mandamento, exatamente o oposto.

Jesus Expands sobre o significado
Jesus dá a discussão sobre os mandamentos de Deus e mesmo expande-se sobre seu significado. Isto não
é como você destruir nem reescrever uma lei, mas to torná-los mais compreensível. Isso me diz que Jesus é
informando-nos, que os dez mandamentos são incompletos, e que ele veio para trazê-los até a conclusão.

Não há autoridade superior
Outra maneira de destruir uma lei é ter uma autoridade superior determinar que a lei é obsoleta ou
contrários a vontade de uma autoridade superior. Jesus não é uma autoridade superior a Deus, ele é Deus e não
há nenhuma autoridade maior que Deus. As leis de Deus foram escritas por ele, o pai e o filho, que então não há
nenhuma autoridade superior. Jesus nos diz que ele não veio para destruir as leis; Portanto, isso me diz que as
leis em vigor permanecem como está escrito nos livros da Bíblia.

Satanás tem a intenção de destruir as leis de
Deus
Há um que tem a intenção de destruir ou reescrever as leis de Deus e que é Satanás. Satanás não tem
autoridade para mudar as leis de Deus, mas ele, sendo o mal sendo que ele é, tentou fazer então a mesma coisa.

Considere isto: se Deus não mudaram uma das leis que ele estabeleceu e Jesus Cristo tem
expandido o significado dessas leis como forma de reforçar a eles e não para destruí-los e, em seguida, você não
acha sábio para obedecer a palavra de Deus e olhar com desconfiança em nada que diz que as leis de Deus não
se aplicam aos cristãos?

Não vim para destruir, mas para cumprir.
Você já deu consideração para o que Jesus quer dizer quando ele diz que veio para cumprir? A
primeira coisa que devemos fazer é definir a palavra cumprir. A palavra "Cumprir" é definido pelo dicionário
Encarta como: para fazer o que for necessário para trazer ou alcançar algo esperado,
desejado ou prometeu, para completar ou levar à conclusão. Não há nada em qualquer desta

definição que sugere que a palavra cumprir significa tornar obsoleta ou destruir quando é levada até a
conclusão.
Eu posso entender como a palavra cumprir pode causar-lhe pensar que uma lei que uma vez preenchida,
portanto, é processada obsoleto ou revogada. Mas que sobre os profetas, como cumprir um profeta ou destruílos.

Como Jesus cumpre as leis de Deus
Depois de nos dizer que ele não veio para destruir, mas cumprir Jesus dá exemplos de como ele cumpre
as leis de Deus.

Jesus Expands, "Honra teu pai e mãe"
Por teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois eles lavam não as mãos quando comem
pão? Mas ele (Jesus), respondendo, disse-lhes: "por que fazei vós também transgredir o mandamento de Deus
pela vossa tradição? Por que Deus ordenou, dizendo: "honra teu pai e mãe: e ele que amaldiçoarem o pai ou a
mãe o deixou morrer a morte." Mas vós dizer, "todo aquele que disser a seu pai ou sua mãe, ' é um presente,
por qualquer tu poderias ser lucrou por mim; e honrar seu pai nem a mãe dele, ele estará livre. Assim, vós
fizeram o mandamento de Deus, de nenhum efeito, por sua tradição. Matthew 15:2-6
Esta discussão por Jesus se relaciona com o 5th mandamento de Deus, Honre seu pai e sua mãe; o que
Jesus está explicando é a tradição estabelecida pelos anciões do templo durante muitas gerações, que se um
filho deu um presente ou uma doação para o templo ao invés de usar o dinheiro no apoio de seus pais, então não
era um pecado, e que o filho não estaria violando a 5th mandamento.
Como você pode ver pelos comentários de Jesus, Jesus compara isto com tendo a lei de Deus e mudar
seu propósito e significado, a lei de Deus, de nenhum efeito. Para ser de nenhum efeito"," deve ser renderizada
obsoleto ou destruídas. O que Jesus está ensinando aqui é que a lei de Deus "Não" é destruído, mas que a
tradição dos anciãos do templo, é uma violação dos mandamentos de Deus.
Para mim, isso significa que Jesus está dizendo esses fariseus, que são eles que estão mal e agentes de
Satanás, em que eles colocam as tradições do templo acima da palavra de Deus. Nesta discussão, Jesus está nos
mostrando que o 5th mandamento é ainda em vigor, e que é a tradições e costumes estabelecidos pelos anciões
do templo que é maligno. Desta forma, Jesus está ensinando os dez mandamentos.

Jesus se expande, "Não matarás"
Ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "Não matarás"; e todo aquele que deve matar deve estar
em perigo do acórdão: mas eu vos digo, "que todo aquele que está zangado com seu irmão sem causa deve
estar em perigo do acórdão: e todo aquele que disser a seu irmão,"Raca", deve estar em perigo do Conselho :
mas aquele que deve dizer, #tu enganar", deve ser em perigo do fogo do inferno. Matthew 05:21-22
Aqui Jesus está falando sobre o 6th mandamento, 'não matarás. " Como você pode ver, Jesus através
de seus ensinamentos expandiu-se sobre o significado de "Não matarás", que é claro é um dos dez
mandamentos. Se Jesus nos ensina aspectos dos dez mandamentos e não só nos ensina mas expande-se sobre o
significado, então não é correto que os Santos de Deus, devemos viver nossas vidas dentro do trabalho do
quadro de seus ensinamentos, sendo os dez mandamentos?

Que lição ensinada
No versículo acima, devemos perguntar: "O que Jesus nos ensina?" Nestes versos, tive dificuldade em
compreender exatamente o que Jesus está tentando me dizer, em oração pedi para esclarecimentos, isto é o que
Deus revelou a mim.
Eu sou um crente firme em palavras e o significado dessas palavras, e o poder dado a essas palavras
quando faladas por Deus ou Cristo. Portanto, tenho de considerar, o que significa, referindo-se a uma ofensa
contra "Seu irmão". É Cristo, referindo-se aqueles irmãos, "Irmão"? Tenho certeza que você vai concordar
que ele não estava sendo tão restritivo. É Cristo referindo-se a um parente de sangue? Apesar de uma
possibilidade, eu acho que não. Cristo se referia a toda a humanidade como um todo? Eu não acho. Ao longo da
história do povo judeu, é evidente, que eles sempre mantiveram-se à excepção dos não dividir em seu
relacionamento com Deus. O próprio Deus mostrou ao longo de seu relacionamento com seus escolhidos que
ele não segurou seu povo a censurar quando eles cometeram genocídio contra outras nações que encontraram.
Remeto-vos para, Deuteronômio 7:1-6.
É Cristo, portanto, referindo-se aos outros que podem ser considerados irmãos, a fé? Isto é o que eu
tendo a acreditar que ele estava se referindo. Eu acredito que ele esta explicita a seguir.

Jesus expande o significado
Outras ovelhas
E outras ovelhas que eu tenho, que não são deste aprisco:-também eu tenho que levar, e eles devem
ouvir a minha voz; e haverá um rebanho e um só pastor. John 10:16
Quando Jesus foi ressuscitado, o tratamento especial da nação de Israel chegou ao fim. O Deus de
aliança com a nação de Israel, afirma que o Pacto (contrato) permanecerá em vigor enquanto o povo da nação
de Israel manter a fé, o que significa manter os dez mandamentos. Cristo é o cumprimento das profecias que
antecedem o Messias, para a nação de Israel a não aceitar isto, coloca-los fora da fé, como o próprio Deus tem
escrito para fora. No entanto, como indivíduos, o povo judeu pode entrar a nova aliança com Deus; Eles só
precisam aceitar Jesus como Deus na carne de um homem e aceitar que Jesus trouxe a conclusão, as leis e os
profetas de Deus.
Quando Cristo está se referindo a outras ovelhas, eu interpreto isso como significando que os outros da
fé, que não são judeus, ou aqueles que não são descendentes de Jacó, neste momento; Quando Jesus está nos
dizendo isto em John 10:16, que é uma referência para os gentios e seu desejo de trazê-los para a verdadeira fé
de Deus.
Os judeus não aceitam Jesus como o Messias, Deus em carne e osso de um homem, mas eles são da fé,
porque é da sua relação com Deus que Jesus construiu sua igreja. A única maneira que um judeu vai se tornar
um com Deus e parte da nova aliança, no entanto, é se eles aceitam que Jesus é o Messias.
Os muçulmanos são irmãos da fé, como Mohamed escreveu o Corão, "os cristãos e judeus são do
livro". Há apenas um livro que Mohamed poderia estar falando, e que é o Santo Evangelho de Deus. Digo isto
porque sua fé baseia-se no velho testamento antes da época de Moses. Isto diz-me, o Alcorão não é um livro
independente, mas que Mohamed escreveu-o como uma continuação dos livros da Bíblia, ele sendo um profeta
de Deus. Isto pode ser suportado nas primeiras algumas gerações depois de Mohamed, os muçulmanos viviam
em paz e harmonia com os judeus e os cristãos igualmente; Não foi até a Igreja Católica Romana, durante as
cruzadas cristãs, declarou guerra aos muçulmanos que entrou em erupção de ódio entre as religiões e sabemos
agora, o que é a Igreja de Roma, ou você se esqueceu.
O livro do Apocalipse nos diz que é só uma questão de tempo antes dos cristãos, muçulmanos e judia
serão integradas a uma verdadeira adoração de Deus; Tudo que é necessário é para eles a ver Jesus como Deus
em carne e osso, o Messias e a abraçar os dez mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Admito

que é um passo enorme e isso nunca vai acontecer como uma religião, mas indivíduos serão mostrados a luz da
verdade por Deus. Eu sei que isto vai acontecer porque Jesus nos diz que vai em suas profecias do fim dos dias.
É desta forma que Jesus está falando de outras ovelhas .

Quanta raiva
Que tipo de raiva que você deve ter para outro que causaria a Jesus para nos avisar que isso poderia
resultar em julgamento e inferno fogo e que Jesus é comparar essa raiva com isso de matar alguém?
Deus, Jesus me revelou que para sentir ódio por outro sem causa lógica, é um aspecto de que ele está
dizendo nesta lição. Se você odeia alguém que parece diferente de você, ou fala diferente de você, cujos
costumes são diferentes de você ou cuja pele é mais escura ou mais clara que a sua, em suma, para ser um
racista ou preconceituoso, então está em perigo dos infernos de fogo, que é o que Jesus está nos alertando sobre.
Quando alguém não é racista, sua raiva e ódio tem nenhum fundamento a fim de dar justa causa para a raiva
deles. Eles odeiam porque eles odeiam, sem senso de razão. Portanto, Jesus compara isso à morte de alguém,
porque se deixado para apodrecer e crescer, assassinato não está muito atrás do ódio.

Satanás quer que ódio
Satanás quer que homem odeia outro, quando nós nos odiamos que nós são separados e unidade humana
para Deus está quebrada. Desta forma, Satanás tem poder e controle sobre o homem. Para lutar contra o impulso
de ser racista, é para o lado com a vontade de Deus e os ensinamentos de Jesus.

Jesus se expande, "Adultério"
Ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "Thou shalt não cometerás adultério: mas eu digo:"que
qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar hath cometeu adultério com ela já em seu coração.
Matthew 05:27-28
Este é o 7th mandamento, "Thou shalt não cometer adultério," bem como o décimo mandamento,
"Não cobiçarás". Mais uma vez, Jesus não só ensina nos elementos dos dez mandamentos, mas ele está
expandindo o seu significado. O que ele está nos dizendo aqui, é que não é só o ato físico de cometer adultério
ou fornicação é um pecado, mas para pensar em tais atividades; para gozar com essas coisas é um pecado
também.

Lembre-se: Deus deu a vida do homem. No presente, nós somos uma parte de Deus; como tal ele
está conosco sempre, se nós Alegrai-vos no amor de Deus, ou quando nos envolvemos em coisas que nos
colocam em oposição as leis de Deus. Se você tomar o tempo para estudar a formulação do sétimo
mandamento, você vai descobrir que todo o contato sexual que entre um marido e sua esposa, são pecaminosos.
Em suma, o sexo fora do casamento é repugnante para Deus e, portanto, um pecado. Deixe-me repetir isso,
"todo o sexo é pecado," a única vez que Deus permite o sexo e isso não é um pecado, é um presente dado a um
marido e uma esposa como presente de casamento. Um presente de Deus, porque estes dois entraram em um
casamento sagrado e fizeram votos de compromisso entre si e todas lá em testemunha do casamento.

Jesus e o divórcio
Foi dito, "todo aquele que deve guardar a sua esposa, deixá-lo dar-lhe uma escrita de divórcio:" Mas
eu te digo, "que todo aquele que deve guardar a sua esposa, guardando para a causa de fornicação, faz com
que ela cometa adultério: e todo aquele que casará com ela que é divorciada quem comete adultério."
Matthew 05:31-32
Nos versos acima que Jesus está deixando claro, quando se casar, é para a vida. A única razão que dá de
Jesus, onde você pode divorciar de seu cônjuge, é se seu cônjuge cometeu adultério ou fornicação primeiro. Se
não há nenhum fornicação e você se divorciar, e então você se casar novamente, você está cometendo adultério
com sua nova esposa, e está causando seu novo cônjuge cometer adultério por causa de seus próprios pecados.
Nestes dias de moral duvidosa, devido à influência de Satanás, você não pode considerá-lo ruim ter sexo
extraconjugal, (para Fornicate), mas se você deseja adorar a Deus como ele ordena que ele seja adorado, então
você tem que aceitar que todo o sexo fora dos laços sagrados do matrimônio são um pecado, para pensar o
contrário é ser aquele que aceita as mentiras do diabo , tornando-o uma cria de Satã e não um filho de Deus. eu
vou dizer de novo, para adorar a Deus de qualquer forma que ele ordena é para não adorar a Deus em tudo, mas
uma invenção do seu próprio, cujo padrão é uma adoração de Satanás.

Mais no divórcio
Os fariseus veio até ele e perguntei-lhe, "é lícito para um homem que guarde a sua esposa? Ele é
tentador. Marcos 10:2
E ele respondeu e disse-lhes: "o que Moses te mandei?" E eles disseram, "Moses sofreram para
escrever uma carta de divórcio e para interná-la." Marcos 10:3-4

E Jesus, respondendo, disse-lhes: "para a dureza de seu coração ele te escreveu este preceito. Mas
desde o início da criação Deus os fez feminino e masculino (homem). Por esta causa será um homem deixar pai
e mãe e cleave a esposa; e eles dois serão uma só carne: Então, eles são não mais twain, mas uma só carne. O
que, por conseguinte, Deus uniu, deixe o homem não separe." Marcos 10:5-9
A maioria de vocês lendo isto pode ter reconhecido essas palavras como sendo falado em uma cerimônia
de casamento. Evidentemente, os discípulos de Jesus, bem como os fariseus não tinham certeza que Jesus quis
dizer com estas palavras, então ele explicou o que ele estava tentando ensiná-los.
E ele disse-lhes: quem de todo aquele que deve guardar sua esposa e casar com outra, comete adultério
contra ela. E se uma mulher deve guardar seu marido e casar com outra, ela quem comete adultério. Marcos
10:11-12
Como você pode ver, Jesus está ensinando sobre o sétimo mandamento, Thou shalt não cometerás
adultério. Ele nos deu as palavras de uma cerimônia de casamento para mostrar que o casamento é um
compromisso vitalício e as conseqüências por não obedecer o sétimo Mandamento e como o divórcio podem
levar ao pecado, mesmo quando nenhum pecado aparente mesmo por um cônjuge novo caso contrário inocente.

Jesus se expande, falso testemunho.
Novo, ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "tu não deverás renegar-te a mesmo, mas deveis
executar a teus juramentos ao senhor:" mas eu vos digo, "Juro que não em todos; Nem pelo céu; Pois é o trono
de Deus." Nem pela terra; Pois é seu banquinho: nem por Jerusalém; por isso é a cidade do grande rei. Nem tu
deveis jurar pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas deixe a sua
comunicação ser, sim, sim; Ou melhor, ou melhor: para qualquer é mais do que estes vem do mal. Matthew
05:33-37
Este é o 9th mandamento, "Não dirás falso testemunho contra o teu próximo."
Você poderia incluir também com essa discussão por Jesus, palavrões ou palavras de escárnio e calúnia.
Eu vejo isso como Jesus nos diz para não fazer promessas que não podemos ou não tenho intenções de
manutenção. O que isso significa? Jesus nos disse que ele é as palavras que saem de nossa boca que nos
sujar, não aquilo que colocamos em nossas bocas. Para renegar a mesmo é dizer uma mentira, ou blasfemar ou
fazer uma promessa, (juramento), que você é incapaz de cumprir, ou não tenho intenções de cumprir. Quando
você dá testemunho contra alguém, isso é falso, então você se renegar. O que Jesus está dizendo, é para que

você não prestar declarações infundadas ou bold (realce), mas para dizer sim ou não, para qualquer outra coisa
leva fora do caminho da retidão e no caminho de infernos de fogo.
Como você pode ver, Jesus está nos ensinando os dez mandamentos, ele então amarra tudo isto com o
segundo de seus dois mandamentos:

Amai os vossos inimigos
Ouvistes que foi dito, "Thou shalt Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai
os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeio, e orar por eles que desrespeitam
usar você e vos perseguem. Que sejais filhos de vosso pai que está no céu: ele (Deus) faz o seu sol se levante
sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis?
Fazer nem mesmo os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que vós mais do que
outros? Nem mesmo os publicanos fazê-lo? Sê tu, portanto, perfeito, mesmo que você é o pai que está nos céus
é perfeito. Matthew 05:43-48
Este é o 2, Jesusnd mandamento. O que Jesus nos ensina aqui vai como segue: A perdoar e amar os
outros é um traço moral muito elevado. Se você só ama quem te ama, então o que é a grandeza nele? Mas se
você ama aqueles que te odeio e abusar de você e orar a Deus para ajudá-los que abusam de você para ver sua
luz de verdade, então você está lá em cima com Deus em sua perfeição de moralidade.

Deus te ama
Quando você peca, não Deus ainda te amam? Deus ama o mesquinhas e o vil, apenas como ele ama os
justos. Ele ama-los porque eles ainda têm o potencial de se arrepender de seus maus caminhos, e desde que eles
têm um potencial, Deus está disposto a perdoar uma vez que seu potencial é realizado. Todos os que pecaram
serão perdoados por Deus se eles apenas se arrependerem aqueles pecados e pedem a Deus para perdoá-los.
O que Jesus nos ensina aqui é que precisamos ter essa capacidade de amar até mesmo aqueles que nos
odeiam, se possuímos essa característica de moral elevada, e então seremos como Deus, perfeito.

Deus é um ser Moral
Ver! Tudo o que Jesus nos ensinou até agora tem a ver com a moralidade. Deus é um ser moral, e ele
nos ensina a sua moral na expectativa que nós, seus filhos, vai querer imitá-lo e ser moral nos conforme
definido pelo nosso criador.
Os últimos seis dos dez mandamentos tem a ver com a moralidade, que Jesus está se expandindo sobre
aqueles seis com tudo o que lemos até aqui, é uma prova para mim que, Satanás mentiu quando disse, "Os
dez mandamentos foram renderizados obsoletos por Jesus." Se eles são obsoletos, então por que Jesus fez um
esforço para ensinar e expandir-se sobre o seu significado?
Como você pode ver, Jesus está expandindo o significado destes cinco mandamentos, não destruí-los.
Para expandir em cima algo sugere que previamente não estavam completos, e, portanto, Jesus cumpriu estes
mandamentos. Completando-os, fez-lhes mais compreensível para nós. É este caminho, bem como outros de
seus ensinamentos que Jesus cumpriu a lei de Deus. Se você ainda tem dúvidas e acha que continuasse em suas
crenças de longa vida, fundadas em cima de mentiras de Satanás, então, Jesus tem mais uma coisa a dizer sobre
isso.

Até o céu e a terra passe
Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um tittle em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido. Matthew 05:18
Este versículo continua o pensamento de que Jesus está falando em Matthew 05:17 e como tal devem
ser tomadas no contexto de todo o pensamento. Jesus está dizendo "não", não qualquer um dos dez
mandamentos são a ser removido ou ignorado, não até que tudo é cumprido. É por esta razão, que devemos
assegurar que sabemos o que Jesus nos diz nos versículos acima.
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: a primeira coisa que você deve tomar nota do aqui
é que Jesus diz que ele não veio para destruir. Para mim que isto mostra o comum realizado acreditam que
causas de Jesus que as leis se tornar obsoletos ou desnecessários, é mostrado para ser falso e a mentira de
Satanás. Se você processar algo obsoleto, é a mesma coisa que destruí-lo. Em ambos os casos, para destruir é
torná-lo já não de importância.

Isto não é o que Jesus tem feito, Jesus está nos ensinando que os dez mandamentos são ainda
importantes em qualquer adoração verdadeira e correta de Deus.

Seis imperativos morais de Deus
A seguir estão as leis de Deus, como eles se relacionam com a moralidade de Deus, que é parcialmente
mostrado nos últimos seis dos dez mandamentos:
Honra teu pai e tua mãe;
Não matarás,
Tu não deverás cometer adultério,
Não roubarás,
Não dirás falso testemunho,
Não cobiçarás.
A personalidade e a identidade de Deus é mais do que esses seis imperativos morais, no entanto, e o que
Jesus nos ensina, revela isto. Jesus completou a lista moral dos traços de caráter de Deus com o seguinte.

Moralidade de Deus cumprida
Compaixão,
Pena,
Perdão,
Generosidade,
Sendo só,
Honestidade,
Sendo isenta,
Falta de comportamento de lascívia (pensamentos sexuais imorais), e
Não entregue a orgulho ou atos orgulhosos.
É por esses ensinamentos que Jesus trouxe sobre cumprimento às leis de Deus. Sabendo disso, eu tenho
que perguntar, nós agora desconsiderar as leis e os ensinamentos de Jesus, ou agora que Jesus deu maior
significado e definição de quem Deus é, deve... e nós não queremos abraçar tudo o que é de Deus e fazer a

moralidade de Deus nossa moralidade. Jesus cumpre as leis de Deus, expandindo-se sobre eles no significado e
conteúdo.
Então, a pergunta é, se você continua a aceitar mentiras de Satanás que a lei foi tornada obsoleta e
desconsiderar as leis de Deus, ou você vai abraçá-verdadeira palavra de Deus?

Tudo ou nada
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Matthew 05:19
Se os dois primeiros versos (05:17 & 05:18) te deixaram com qualquer confusão sobre se a lei era ainda
em vigor sob os ensinamentos de Jesus, este versículo deve agora deixar claro, que a lei está ainda em vigor.
Não só é de Jesus, dando louvor e recompensa para aqueles que guardam a lei, em Matthew 05:19, mas ele
também dá condenação e punição para aqueles que não guardam a lei.
Você vê, os mandamentos de Deus, "os dez mandamentos", estão em vigor até que tudo é cumprido.
Jesus então passa a dar a discussão dos dez mandamentos, expandindo o significado de quatro dos seis
imperativos morais de Deus.

Os dois grupos de leis
Algumas das confusões quanto ao significado destes versos é causado pelo fato de que muitos não
entendem que as leis de Deus pode ser dividido em dois grupos.
Os dez mandamentos, que são as leis de Deus, e escrito pelo dedo de Deus em pedra, significando que
eles são para durar para sempre e as leis de Moses, escritos pela mão do homem, que Deus se refere como
estatutos e ordenanças. Isso é verificado no seguinte versículo.

Ordenanças de Moses
Também não irá mais remover o pé de Israel fora da terra que designei para seus pais; para que eles
vão ter cuidado para fazer tudo o que lhes ordenei, segundo toda a lei e os estatutos e ordenanças pela mão de
Moses. II Crônicas 33:8

Como você pode ver, Deus é insistente, que a "Toda a lei" ser confirmado, incluindo o "estatutos e
ordenanças," que significa que os dois são separados em consideração e, portanto, não é igual. O versículo
passa então a dizer-nos que as leis que constituem os estatutos e ordenanças, eram aqueles que foram escritos
pela mão de Moses. Você vê, as leis e Mandamentos escritos pela mão do homem, "Moses", são apenas os
estatutos e ordenanças, assim são apenas temporários e alteráveis, que Deus, Jesus está em causa, Considerando
que as leis de Deus, escrito pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra, são eternos.

Temos que dar adoração exatamente como Deus
ordena
O que isto significa para mim é que se você deseja adorar a Deus, você deve adorá-lo como Deus
ordena, acrescentar nada aos comandos e instruções de Deus, nem subtrair nada fora. Isto é dado suporte nos
seguintes versos.
Ye não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve ye diminuem alguma coisa dele,
que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Deus definiu como ele quer que adorá-lo, qualquer alteração que deve vir dele não você ou eu.

Considere isto: Satanás não querem homem para adorar a Deus, então qual a melhor
maneira de mantê-lo de adorar a Deus do que to mentir para você dizendo que os dez mandamentos não
são importantes e que o sétimo sábado dia (isso sendo o quarto mandamento) foi abolido e o sábado dia
primeiro colocar em seu lugar?

Duas tábuas de pedra
E ele deu a Moses, quando ele tinha feito a fim de comungar com ele no Monte Sinai, duas tabelas do
testemunho, tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Êxodo 31:18
Você vê, Moses não escrever os dez mandamentos, Deus fezcom, com o dedo em cima de duas mesas
de pedra. Tudo isto para mostrar quando Jesus diz que ele veio para cumprir, ele é tornando obsoletos alguns
dos estatutos e ordenanças, aqueles escritos por Moses, especificamente, aqueles relacionados com o sacrifício
de animais, mas as leis de Deus, "os dez mandamentos", são para sempre até que tudo é cumprido.

Mais elementos dos dez mandamentos
Parece-me que Jesus não deu nenhum comentário ou expansão de, o oitavo mandamento, (não furtarás),
nem o décimo mandamento (não cobiçarás). Eu considero isto ser assim, porque não há nada mais que ele
poderia adicionar a qualquer um que dê maior significado ou propósito, do que o que Deus já disse sobre eles.
Não há nenhuma razão para trazer à conclusão que já está completa.
Como você pode ver, Jesus está nos ensinando os dez mandamentos, ele não é apenas ensinar os dez
mandamentos, mas ele tem se expandido no seu significado, Jesus trouxe a lei de Deus e os profetas a
conclusão. Agora que eles estão completos nós devemos eliminá-los? Eles são processados obsoletos? Acreditar
que é para mostrar sua loucura e sua decepção. Ter trazido os dez mandamentos para conclusão, Jesus então
amarra tudo isto com o segundo de seus dois mandamentos:

Amai os vossos inimigos
Ouvistes que foi dito, "Thou shalt Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai
os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeio, e orar por eles que desrespeitam
usar você e vos perseguem... Matthew 05:43-44
Eu vejo isso como Jesus nos mostrando, que seu primeiro mandamento, "Amor a Deus com todo seu
coração alma e mente," é definido por dez mandamentos, ensinando-nos sobre eles e então seguindo esses
ensinamentos por uma referência ao seu segundo mandamento, "Em espécie, ama o teu próximo."
Este Jesus une novamente a seguir:

Assassinato
Vós não deveis fazer nenhum assassinato, Thou shalt não cometerás adultério, não furtarás, não dirás
falso testemunho, honra teu pai e tua mãe:, e: Amarás o teu próximo como ti mesmo. Matthew 19:18-19
Você vê, como Jesus nos deu seus dois mandamentos, o primeiro tem a ver com amar a Deus com toda
sua alma e mente e então a segunda tem a ver com amar o seu vizinho, ele diz a mesma coisa aqui, só que desta
vez ele dá a lista de alguns dos dez mandamentos, como definição de como amar a Deus, então diz amar o teu
próximo. Isso ele faz para mostrar que, mantendo-os dez mandamentos se cumpriu o primeiro dos dois

mandamentos de Jesus e, em seguida, por amar o seu vizinho, você cumprir o segundo dos dois mandamentos
de Jesus.

Por que destruir o que Jesus se baseia?
A maioria das pessoas que eu falei sobre a Bíblia vê os dez mandamentos como um acordo temporário
entre Deus e os judeus, mas se isso fosse verdade, então porque Jesus nos disse que temos que manter os
mandamentos que é tão óbvio que ele tem feito em Matthew 19:18-19 .

Você é um cristão?
Então agora fazer a pergunta mais uma vez, pode verdadeiramente consideras um cristão se você não
vive pelos ensinamentos de Jesus Cristo? Jesus nos ensina os dez mandamentos, como mostrei; portanto se você
deseja se considera um cristão, é necessário que você mantenha os dez mandamentos. Verdade, no livro de
Matthew, Jesus só fala sobre os mandamentos que dizem respeito à moralidade, mas como ele deixou de fora a
menção de não furtarás e não cobiçarás, não significa que você é livre para ignorá-los, mais do que você deve
ignorar os quatro primeiros dos dez mandamentos de Deus.
Se ainda não estiver convencido por tudo o que eu te mostrei, depois que Jesus está dizendo quando ele
diz: "nem um pouco ou título passará", isso me diz que os dez mandamentos são os mandamentos do Deus do
novo testamento, "Jesus Cristo", bem como as leis do antigo testamento Deus, Jeová. Naturalmente, Cristo é
Deus, portanto Deus é Cristo. Foi Cristo quem deu os dez mandamentos para Moses; foi Cristo que, com seu
próprio dedo, escreveu os dez mandamentos em duas tábuas de pedra. É importante que você acredita nisso,
para não acreditar, faz com que você não só Jesus como Deus na carne de um homem, que é um pré-requisito de
ser cristão, bem como dando-lhe a possibilidade de redenção.

Bom e o mau
Que sejais filhos de vosso pai que está no céu: ele faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia
chuva sobre justos e injustos. Matthew 05:45
Deus dá sua graça terrena para o bem e o mal. Isto me confirma a minha definição de dois mandamentos
de Jesus. Levam até Deus o pai e seus dez mandamentos, um círculo de fé.

Você é justo?
A palavra justiça como usado na Bíblia refere-se a aqueles que guardam e obedecer as leis de
Deus, os dez mandamentos. Se você não mora no caminho do senhor, então você não é de Deus, se você não
é de Deus, então você é a filha de Satã.

Deus define a justiça
Então deve retornar e discernir entre o justo e o ímpio, entre que sirva a Deus e a ele que não a poupálo. Malaquias 03:18
Como você pode ver, esta é uma definição de quem Deus considerado "justo" e que Deus considera
"Wicked".

Lembre-se: ao serviço não significa ser escravo, mas ser um disposto auxiliar e assistente. Isto
implica em seguida que um servo de Deus é totalmente para trás e de acordo com o serviço que ele oferece para
Deus. Você aceita e concorda com as leis de Deus, e se assim for, você esta trombeta para todos aqueles que te
conhecer e ter conversas com? É desta forma que você dá serviço a Deus.

Somente os justos vão entrar no céu
Pois eu digo, "que exceto sua justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus, vós em nenhum caso
entrará no Reino dos céus. Matthew 05:20
Neste versículo, Jesus está se tornando evidente que, se você não é "justo", então você não será
permitido a entrada no céu. Sendo este o caso, vamos rever o que significa ser "justos" como tenho mostrado
para ser definido.
Para ser justos é manter e obedecer os mandamentos de Deus,
Para ser justo é dar serviço a Deus,
Somente os justos devem entrar no céu.
Novamente, peço-lhe, é justos?

Honre seu pai e sua mãe
Esta falta de Justiça transparece bem no seguinte versículo:
Mas vós dizer, "se um homem disser a seu pai ou mãe, é Corban, quer dizer, um presente, por qualquer
tu poderias ser lucrou por mim; Ele deve ser livre." Marcar 07:11

Um presente (Corban) para Deus
A palavra "Corban" é definido como: Oferta A Hebraico para Deus ou uma oferenda feita
para o templo de Jerusalém.
E vós sofrem ele chega a fazer qualquer coisa para seu pai ou sua mãe; fazendo a palavra de Deus, de
nenhum efeito através de sua tradição, que vós já entregues: e muitos tais como coisas fazei vós. Marcos 07:1213
Saber como eu faço o que os anciões do templo eram corruptos e sob a influência de Satanás, estas duas
definições, (sendo justos, ou dando Corban), não são sinônimas, mas ao contrário do outro. Se os dez
mandamentos honrar sua mãe e seu pai, mas em vez de fornecer para eles, se eles são prejudicados devido a
doença ou idade avançada, você dá o dinheiro para o templo, então qual é a coisa correta a fazer aos olhos de
Deus.

A lei contra as tradições
Matthew 07:12-13 é uma denúncia por Jesus da tradição que tinha evoluído dentro da fé judaica. Que,
se um homem dá um presente ao templo em vez de em apoio do seu pai ou mãe, eles não estão quebrando o
quinto mandamento, honra teu pai e a mãe, que naturalmente é contrário e em desobediência ao mandamento de
Deus. Ao dar este presente para o templo ao invés de seus pais, você está quebrando o quinto mandamento.

Lembre-se: os dez mandamentos são a lei de Deus e como tal são supremos sobre qualquer lei dos
homens.

Invenção do homem
Uma tradição é outra forma de lei feita pelo homem ou hábito. É desta forma, bem como outros, que
Satanás tinham corrompido o templo e os anciãos, bem como muitos dos sacerdotes. Tornaram-se mais
interessados na riqueza que eles poderiam extrair do povo, ao invés de seu Deus dada a finalidade de conduzir
as pessoas para os caminhos de Deus.
Essa discussão é, portanto, outra discussão dos dez mandamentos que Jesus está nos ensinando. Na
verdade, ele apenas não nos ensina este mandamento, mas ele está denunciando as tradições dos anciãos do
templo e mostrando-lhes que suas tradições estão em oposição direta à lei de Deus.
Essas tradições que a fizeram para non-efeito os mandamentos de Deus, adicionado à fé, que faz com
que a fé mudar de sendo a adoração do verdadeiro Deus, em uma fé de invenção humana e não de Deus.

Deus nos diz como adorá-lo
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
Eu vejo isto significa: você deve adorar a Deus exatamente como comandos, se você mudar qualquer
coisa que ele ordenou, então, não é o Deus da criação que você adora, e seu culto é em vão. (Não coloque
palavras na boca de Deus.)

Eu governarei sobre você
Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente com uma poderosa mão e com um braço esticado para
fora e com fúria derramado, eu te dominará. Ezequiel 20:33
Eu traduzir o versículo acima, quer dizer, "te adorarão me como eu comando, para se não eu comando,
você não me adoram, mas uma invenção do seu próprio, cujo padrão é a adoração de Satanás."

O que o homen
Há outro ensinamento de Jesus, que sinto que abraça a importância de manter os mandamentos de Deus.

E ele disse, "isso que vem fora o homem, que defileth o homem." Marcar 07:20
Porque de dentro, do coração dos homens, que procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações,
assassinatos, roubos, avareza, maldade, engano, lascívia e mau-olhado, blasfêmia, orgulho, tolice: todos estes
males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 07:21-23
Nesses versículos, que Jesus está nos mostrando que por nós mesmos, somos obrigados a fazer o mal,
apenas por manter e sabendo que os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, somos capazes de lutar
contra o mal que é o estado natural do homem. A maioria dessas coisas que os versículos acima mencionados é
elementos dos dez mandamentos. Aponto isso então você vai entender que Jesus está mais uma vez a ensinar os
dez mandamentos.
Como você pode ver, Jesus está ensinando os elementos dos dez mandamentos. Ele não só ensina os dez
mandamentos, mas ele está se expandindo em cima deles. Como então pode alguém chamar-se um cristão, a
menos que eles vivem pelos ensinamentos de Cristo, e Cristo ensinou os mandamentos de Deus, então para ser
um Santo de Deus, você deve viver de acordo com os mandamentos de Deus?

Santo de Deus definido
A definição do que é um Santo de Deus: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo. Você se encaixa nesta definição? Sendo a definição que Jesus dá em
Apocalipse 12:17, não acha prudente que você faça o que tiver que fazer para colocar-se em conformidade a
essa definição? Afinal de contas, a alternativa para a salvação é a condenação.

A vontade de Deus
Nem todo mundo que disse-me, senhor, senhor, entrará no Reino dos céus; Mas ele que faça a vontade
de meu pai que está nos céus. Matthew 07:21
A vontade de meu pai, se traduz em manter as leis de Deus, que é claro, são os dez mandamentos. Jesus
está nos ensinando, que mesmo que você acha que adorar a Deus, que são aqueles que dizem Senhor, senhor,
são não verdadeiramente adorando a Deus a menos que eles guardam as leis de Deus primeiro. Se você não
gosta dos dez mandamentos, então você não é justo, se você não é justo, então você não vai entrar no céu.

Aqueles que dão lip service, serviço não real
Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome
não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então direi-lhes: nunca vos
conheci: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniqüidade. Matthew 07:22-23
O que Jesus está dizendo aqui é que você se considera um cristão e tem conseguido muitos cristão como
obras, ele ainda não te conheço, nem reconhecer você? Por

isso que você pode perguntar? "Se eu

viver minha vida como cristão, porque será ele refutar me no dia do juízo?"
Ele já respondeu essa pergunta, em Matthew 07:21 acima. Tudo o que você e fazer deve ser na vontade
de nosso pai que está nos céus. Isto é conversa simples que simplesmente significa, se você não adorar a Deus
como ele ordenou que ele ser adorado, em seguida, chamar-se um cristão e professa ser um seguidor dos
ensinamentos de Cristo, não para você entrar no céu.
Esta é apenas uma prova mais que os dez mandamentos são ainda em vigor, e se você refutá-las, então
que refuta o Christ. Uma das coisas que definem um cristão desde o estabelecimento da Igreja de Roma é que
aqueles que vão à igreja no domingo. O problema com isto é que o quarto mandamento é explícito que o sábado
é de crepúsculo ou do pôr do sol na sexta-feira ao pôr do sol no sábado. Isso, que hoje você define como cristão,
você coloca em oposição direta à lei de Deus.

Declarando Jesus seu Salvador
Satanás terá acreditar, que tudo que você precisa para alcançar a redenção é para declarar seu
amor por Jesus e declarar-lhe seu Salvador.
Só te dei uma grande quantidade de evidências bíblicas que refuta essa mentira. Você tem que decidir se
as provas têm mostrado que é suficientes para convencê-lo que sua vida de adoração a Deus tem sido uma
mentira, e, portanto, você não estarem adorando o Deus da criação, mas o falso Deus, Satanás.
Eu tenho que dizer isso de novo, sendo tão importante para ser um Santo de Deus, "O Deus que deu os
dez mandamentos de Moses, era Cristo, então por que teria Cristo parem que exigem a manutenção dos dez
mandamentos, quando ele vem para viver entre nós, na carne de Jesus?"

Para recuperar as crianças perdidas
Jesus veio até nós, inicialmente, não para perdoar os pecados de toda a humanidade, mas reclamar dele
perdeu seus filhos, os descendentes de Jacó. Isto mudou somente após esses filhos rejeitaram Jesus, e Deus tirou
sua aliança longe deles e deram para uma nova nação, um povo novo. Isto pode ser melhor ilustrado nos
seguintes versos.

A mulher de Canaã
E, eis que, uma mulher de Canaã saiu das costas mesmas e gritou-lhe, dizendo: "tem piedade de mim, Ó
Senhor, tu filho de David; minha filha é dolorosamente vexada com um demônio." Matthew 15:22
Mas ele lhe respondeu nem uma palavra. E seus discípulos vieram e rogou-lhe, dizendo: "manda-a
embora; para ela clama atrás de nós. " Matthew 15:23
Mas ele respondeu e disse: "Eu não estou enviado, mas até as ovelhas perdidas da casa de Israel."
Matthew 15:24
Você vê, Jesus foi enviado para recuperar as crianças perdidas de Israel, que tinham fora do caminho da
fé verdadeira, não a perdoar os pecados de toda a humanidade. Ainda hoje, se você não é um Santo de Deus,
que mantém os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, você não é salvas. O pacto ainda necessita
de ambas as partes do convênio de dar algo de valor. Deus dá a promessa de vida eterna, entre outros presentes.
Em troca você deve adorá-lo como ele de comandos, para cumprir a sua parte da Aliança. Deus ordena que você
tem seus Mandamentos escritos em cima de seu coração, tornando sua moralidade de sua moralidade e adorá-lo
como ele comandos, não por seu prazer, mas pela sua.

O segundo pacto de vazios de Deus
Em troca de Deus dando a sua graça para a nova nação, que é os Santos de Deus, por sua vez devem
manter seus mandamentos. Foi porque os judeus pararam de seguir mandamentos de deuses, que ele terminou
sua aliança com eles. Isto pode melhor ser revelado a seguir:
Porque vós também transgredir o mandamento de Deus pela vossa tradição? Matthew 15:3

Por que Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe: e, ele que amaldiçoarem a pai ou mãe, deixálo morrer a morte. Matthew 15:4
Mas vós dizer, "todo aquele que disser a seu pai ou sua mãe, é um presente, por qualquer tu poderias
ser lucrou por mim;" Matthew 5:15
E honrar seu pai nem a mãe dele, ele estará livre. Assim, vós fizeram o mandamento de Deus, de
nenhum efeito, por sua tradição. Matthew 6:15
É por causa da ganância dos anciãos do templo, que tinham crianças dando de presente para o templo, o
que poderia e deveria ter ido para o bem-estar dos seu pai e mãe, o que causou a adoração de Deus para mudar
para uma fé de blasfêmia. Esta prática é uma violação direta do quinto mandamento. Jesus está usando isso
como apenas um exemplo das transgressões dos anciãos do templo, há muitos mais que revela o vagueando
longe da verdadeira adoração de Deus, a outra coisa, inventada por Satanás e abraçado pelos anciões do templo.
Assim como os anciões do templo se consideravam seguidores da verdadeira fé, apenas deram fingida a
ele e praticavam uma religião de sua própria invenção e não de Deus. Como eu disse, a razão pela qual os filhos
de Jacó perderam sua aliança com Deus, é parte integrante desta discussão. Eles colocaram suas tradições
religiosas antes as leis de Deus. Eles pararam de manter as leis de Deus. Você acha que Deus está disposto que
você como cristão não deve manter as suas leis? Para declarar-se um cristão e entregar o serviço de bordo a
Cristo, não faz de você um Santo de Deus. Isto é evidenciado nos seguintes versos.

Serviço de bordo para Jesus
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
O que isso significa, é que você se considera um cristão, e muitas vezes se referem a Jesus, se não
cumprirem os mandamentos de Deus, você não é um Santo de Deus. Assim como aquele que adora um Deus de
sua própria invenção, suas orações vai inéditas pelo verdadeiro Deus, o que significa que você orar em vão.
A coisa mais importante que os da minha geração que chamam os cristãos deixam de fazer é manter o
verdadeiro sábado.

Graça de Jesus
Satanás terá acreditar, "Porque nós vivemos sob a graça de Jesus, você não precisa mais guardar o
sábado de verdade, e em honra para a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, é certo que você
guardar o sábado no primeiro dia da semana."
Deus não ressuscitar a Jesus no dia seguinte após o dia que ele foi crucificado porque naquele dia era o
sábado, e Deus queriam mostrar que Deus não faz as leis para os outros para se manter, mas que ele mantém as
mesmas leis. Deus não está acima de suas próprias leis, como um exemplo de homem que não estamos acima de
suas leis. Quando ficares com o primeiro dia como seu dia de descanso, então você é um insulto a Jesus e Deus.
Jesus foi deixado na morte para um extra 24 horas, fora da obediência ao quarto mandamento, para que você
mantenha um dia diferente, é insultar a Jesus.

A falsa religião
Satanás, por meio de seu anti-Cristo, estabeleceu-se uma religião falsa, o que Deus se refere a como os
mandamentos de homens, ou o falso evangelho e um falso sábado. Tanto sucesso Satanás tem sido em enganar
a cara que o mundo inteiro acredita que lá é errado guardar o sábado de domingo, e que esta falsa religião é a
verdadeira adoração de Deus.

Deus define o anti-Cristo
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
Esta é uma referência para o anti-Cristo, a Igreja de False, ou a Igreja de Satã. Isto não é algo que irá
acontecer no futuro, no fim dos dias, isso está acontecendo agora e tem acontecido nos últimos anos de 1800. A
Bíblia nos diz que o fim dos tempos começou quando Julius Caesar, através dele se tornar ditador vitalício,
estabeleceu o que se tornaria o Império Romano. Isto aconteceu sessenta ou mais anos antes do dia em que
Jesus foi pregado na Cruz. A seguir é a escritura que eu acredito que suporta este entendimento.

Começa o fim dos tempos
E o rei do Sul deve ser forte e um dos seus príncipes; e ele deve ser forte acima dele e ter o domínio; seu
domínio deve ser um grande domínio. E no final do anos eles devem unir próprios; para a filha do rei do Sul
virá ao rei do Norte para fazer um acordo: mas ela não deve conservar o poder do braço; Nem ele ficará de pé,
nem braço: mas ela deve ser dar up e eles que trouxe ela e ele que gerou a ela e ele que reforçou-la nestes
tempos. Daniel 11:5-6
Estou convencido de que se trata de uma profecia de Julius Caesar, Mark Anthony e Cleópatra e a
referência ao final dos anos provas de que eles já estavam no fim dos tempos, e como tal começa mesmo antes
do nascimento de Jesus. O evento só histórico que pode ser um acontecimento que justifiquem a Deus como
indicando que eles já estavam no fim dos tempos foi quando Julius Caesar terminou à República de Roma e fez
um império, forçando o Senado a declarar-lhe o ditador vitalício. Considero isso muito importante e eu lhe
mostrarei por que no seguinte.

O dragão faz guerra
E o dragão, indignou-se com a mulher e foi para guerrear com o remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
Veja, o diabo, que é "o dragão", era "irado", que significa violentamente irritado com a
"mulher", que são os Santos de Deus, ou aqueles que se dedicam a verdadeira adoração de Deus, que ele faz
guerra contra o "remanescente da sua semente," que Jesus então define como aqueles que "guardam os
mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo."
Mas como você pode ver aqui, o que define os Santos de Deus é mostrado para você neste versículo, que
é o novo testamento, o Apóstolo João dado por Jesus, em uma visão. O próprio Jesus está nos dizendo que para
ser da verdadeira fé, na adoração do Deus verdadeiro; Você deve manter os mandamentos de Deus, que é os dez
mandamentos, e têm o testemunho de Jesus Cristo, que significa acreditar que Jesus é Deus em carne e osso de
um homem, bem como abraçar seus ensinamentos. Ambos são necessários, ou não está adorando a Deus como
ele ordena que ele seja adorado.
Se alguém te disse alguma coisa, então eles são agentes de Satanás, para fora para enganar você e por
essa decepção impedi-lo de Deus adorando, como ordena.... O seguinte é outro exemplo de Jesus, ensinando os

dez mandamentos. Estes versos são profundos para mim, pois pedi esta pergunta muitas vezes na minha vida,
muito tempo antes de Deus me mostraram a luz da sua verdade.

Como faço para ganhar a vida eterna
E quando ele foi embora para a frente ao caminho, veio correndo, e ajoelhou-se com ele e perguntoulhe: bom mestre, que devo fazer que eu pode herdar a vida eterna? Marca 10:17

E Jesus disse-lhe , Por que callest tu me bom? Não há nenhum bom, mas um, ou seja, Deus. Marca
10:18

Resposta de Jesus
Vós conheceis os mandamentos, não cometerás adultério, não matar, não roubar, não dar falso
testemunho, Defraud não, honra teu pai e tua mãe. Marca 10:19
E ele respondeu e disse-lhe: mestre, todos estes têm observei desde a minha juventude. Marca 10:20
Estes versos são profundos, porque Jesus nos disse que deve fazer para ser resgatados, para que
possamos entrar no céu e ter a vida eterna. Como você pode ver, Jesus dá uma listagem de alguns dos dez
mandamentos, na sua resposta. Jesus apenas respondeu à pergunta da idade antiga, "Como posso obter a vida
eterna?" A resposta dele é manter os dez mandamentos. Volto a perguntar, "como pode alguém se chamam um
cristão, se não vivem pelos ensinamentos de Jesus? Se Jesus nos ensina os dez mandamentos, para ser um
cristão, você deve manter os dez mandamentos, que é o que Deus tem estado a dizer.

Vendo a mentira a mentira que é
Satanás você terá que guardar os dez mandamentos é não uma exigência do ser cristão, e como você
pode ver, você ter mentido.

Me ama, guardareis os meus mandamentos
Como um que que chegou recentemente à adoração do Deus da criação, eu sou zeloso no meu desejo de
contar a todos que eu tenho qualquer contacto com o que agora sei que é verdade. Eu mesmo tive pensamentos

que gostaria de ver meu governo mudou em um que está em sintonia com as leis de Deus. Tenho certeza que
existem aqueles que acham que ser fiel a fé exige que façamos o nosso governo fiéis também. Cristo dirige isto
nos versos seguintes.

Dai a César
Dai, pois, a César o que é de César; e a Deus as coisas que são de Deus. Matthew 22:21
Para forçar a religião sobre os outros, obtendo do governo civil, a questão de leis, não é tolerada por
Jesus conforme mostrado no versículo acima. Isso para mim é indicação de Cristo, que ele reconheceu a divisão
do governo civil e da fé de Deus.
Em que eu sou uma pessoa que chegou recentemente à fé de Cristo, gostaria que todos possam ver a luz
que Deus me mostrou. É a maneira de um Santo de Deus, que quer trazer sua alegria de encontrar a luz da
verdade de Deus aos outros assim como muitos como possível são expostos a ele.

Instruções aos apóstolos
Lembre-se: quando Christ instruiu os discípulos para sair e pregar a palavra, ele explicou a eles
para evitar esses lugares onde eles são rejeitados ou se opõem. Ele instruiu-os apenas para pregar aos que
responderam positivamente às palavras.
Mas quando eles vos perseguirem nesta cidade, podeis fugir em outro: pois em verdade vos digo, vós
não devem ter ido sobre as cidades de Israel, até o filho do homem se tornar. Matthew 10:23
Se Cristo instruiu seus discípulos para afastar daqueles que eles a rejeitaram, que, portanto, significa,
não tente forçar seus ensinamentos sobre os outros, então devemos fazer diferente? Para nos forçar a nossa fé
sobre aqueles que não querem aceitá-lo, fazendo com que o nosso governo aprovar uma lei obrigando todos os
seus cidadãos a aderir a eles é não como Jesus pretende. Deus, o pai terá sua vingança sobre eles quando é
prazer de Deus a fazê-lo. Deus quer que todos nós vamos com ele porque nós escolhemos por causa de nossa
aceitação de sua verdade.

Como inofensivo como pombas
Eis que eu te mandar como ovelhas no meio de lobos: ser-vos, portanto, prudente como as serpentes e
inofensivos como as pombas. Matthew 10:16
Portanto, se você é novo para a palavra de Deus e a verdadeira fé de Jesus, então em seu zelo para trazer
a palavra de Deus para os outros ao seu redor, não tente forçar sua encontrado novo entendimento sobre os
outros, mas falam para aqueles que desejam ouvir e mesmo assim falam como uma pomba inofensiva.
Se é que forçar-se nas pessoas, como por ter o governo nacional a implementar leis que oferecem
suporte a religião, então que tipo de religião é a única forma de uma crença religiosa tomar? Só Deus tem o
poder de trazer a sua fé com os outros, abrindo seus corações. Os Santos de Deus somos apenas seu navio que
transporta a sua palavra. Aqueles que fazem parte do seu agregado familiar são de sua responsabilidade de
educar na fé. Deus é um Deus de amor e paz. Para espalhar sua palavra usando qualquer método diferente de
amor e paz é corromper a palavra dele.

Benjamin Franklin disse
Quando a religião é boa, ele cuidará de si mesmo. Quando a religião não é capaz de
cuidar de seu auto e Deus não vê se encaixa para cuidar dele para que ele tenha de recorrer ao
poder civil para seu apoio, é prova a minha mente que a causa é um mau.
Em outras palavras, se Deus não está por trás da religião que ele precisa do governo civil de promulgar
leis para apoiá-lo, a religião é não de Deus, mas de Satanás.

Como é a vontade de Deus
Em que a mesma luz, não é para um Santo de Deus, para ocupar braços, ou qualquer outro dos
instrumentos de guerra, ao progresso, acredita que seus religiosos, Deus vão brilhar a luz de sua verdade sobre
aqueles que ele será, como é o seu prazer, nada que possamos fazer o que Deus não vai fazer ele mesmo. É o
nosso trabalho como os Santos de Deus para pregar a verdadeira palavra de Deus, mas apenas para pregar. Se as
pessoas não escutam, então isso é entre eles e Deus. Quando Jesus voltar, ele tomará conta de todos aqueles que
estão em oposição a ele, não vai precisar da nossa ajuda, na justiça de distribuição.
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