Lição 27, conhecendo Deus-Jesus
Buscar a Deus diligentemente
Eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me . Provérbios
08:17

Todos deve entender: as profecias dadas nos livros da Bíblia são na verdade predizer eventos
que irão acontecer no futuro do tempo de quando o profeta publica primeiro a palavra de Deus como ele é dado
a ele.
O que isto significa é que essas profecias, incluindo os relativos a quatro cavaleiros, é um profetizando
coisas que vai acontecer, e não apenas misteriosas histórias difíceis de entender. Deus tem visto o futuro e
sabem o que vai acontecer, centenas e até milhares de anos de antecedência. Estas profecias são dadas a você e
a mim fim de dar o aviso, para que possa ser preparados para quando elas acontecem.

Conheça também: Deus nos deu a Bíblia para que podemos estudar com diligência que que ele
falou com seus profetas. Ao estudar a palavra de Deus, nós podemos com paciência e dando a oração a Deus, a
entender o que é que Deus querem que saibamos. Deus não tem nenhum desejo de ser deixamos ignorante de
quem ele é e o que cairá sobre aqueles que não dão a adoração verdadeira e correta com seu criador. Deus nos
diz que ele nos ama, e que ele quer que nós o amamos. O versículo seguinte reflecte-o.
Se você ama a Deus, Jesus e, em seguida, ele vai amar você de volta, Deus irão tratá-lo como seu filho.
Para ser tratado como um filho é para ser elegível para a herança de Deus, que é a vida eterna e a entrada no
céu. Apenas os filhos de Deus receberão este grande presente do seu pai. Todos homem, masculino e feminino
são os filhos de Deus, mas para ser um filho de Deus, deve ser obediente aos mandamentos de Deus.
No versículo acima, Deus está dizendo a você e mim que ele nos ama, mas ele coloca uma ressalva para
isso, dizendo que nós também deve amá-lo. Acredita-se por praticamente todos que eu falei para que Deus
ama a todos, sem qualificação, ainda neste versículo que Deus está nos dizendo, "eu amo, então, que me
ama." Se você aceitar a palavra de Deus é a verdade, então estas palavras proferidas por Deus incluir uma
qualificação. Isso me diz que se você não mostrar seu amor por Deus então ele pode não te amo.

Não há sexo no céu
Na ressurreição eles nem com, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu .
Mateus 22:30
Para ser que um filho de Deus não exclui as mulheres, não há nenhum gênero no céu; Deus vê somente
aqueles que são os Santos de Deus e aqueles que odeiam a Deus por estar em oposição ao ou desobediência à
palavra de Deus.
Sexo é um aspecto da procriação da espécie; Portanto, o sexo é um aspecto da terra e não um aspecto do
espírito. Quando você vive para sempre, não há necessidade de sexo, então todos os que são os Santos de Deus,
vai ser olhado por Deus como sem sexo, mas será mais como os anjos, ao invés de como homem. Isto é dado
apoio pelo versículo acima.
O que isto me diz é que se não houver nenhum casamento no céu, porque aqueles no céu vivem para
sempre, procriação não tem lugar, que também significa que sexo não tem lugar no céu, o que quer dizer que
quando Deus olha para os filhos do homem, é como não vê-macho ou fêmea, mas aqueles que são obedientes à
palavra de Deus e aqueles que não são.

Tome nota: Todos os filhos do homem, masculino e feminino, são os filhos de Deus. Quando a
Bíblia usa as palavras, "filho ou filhos," Deus não está se referindo apenas para os machos da raça humana, mas
de macho e fêmea. Não há nenhum gênero no céu e na vida eterna.

Como mostrar o nosso amor
Deus então nos diz como mostrar o nosso amor por ele, e aqueles que procuram-me cedo
(diligentemente) encontrar-me , ou como manifestar o amor que temos por ele em nossa coração em uma
forma tangível. Se você procura entender quem é Deus e tudo o que ele defende, através de estudo e pesquisa
dos livros da Bíblia, mas também do história profetizado na Bíblia desses eventos que já têm vindo a passar,
então Deus irão ajudá-lo nessa busca para a verdadeira palavra de Deus.

Este é o amor
e este é o amor que nós caminhamos após seus mandamentos. Este é o mandamento, "que, como
ouvistes desde o princípio, vós devem andar nele." John II 1:6

Os mandamentos de Deus são resumidas por dez mandamentos, e os dez mandamentos são a base
fundamental de tudo o que Jesus ensinou. O que diz o versículo acima, para você e para mim mostrar ou
manifestar nosso amor por Deus, devemos obedecer e manter os dez mandamentos de Deus.

A sala do trono de Deus
Depois disso eu olhei e eis que uma porta foi aberta no céu: e a primeira voz que ouvi era como se fosse
de uma trombeta falando comigo, que disse, "vindo aqui, e vou te mostrarei coisas que devem ser doravante."
Apocalipse 4:1
Para entender melhor por que o homem é continuamente envolvido em guerras, e, portanto, por que
Deus dá uma previsão da última guerra do homem contra homem, que Deus chama a grande guerra, você
precisa entender que Satanás está continuamente tentando afastar o culto verdadeiro e correto de Deus ao
homem. É Satanás que é a razão principal para todas as guerras que sempre lutado pela nação contra nação ou
pessoas contra pessoas.
O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João de visões dadas a ele por Jesus Cristo. Estas visões
veio enquanto John foi feito prisioneiro na ilha de Patmos pelo crime de pregação que Jesus era o Messias, o
filho de Deus. Em uma destas visões John é dado um vislumbre aos céus e a sala de trono de Deus, que John,
então, escreve e publica para que todas as gerações futuras podem vir a saber quem é Deus.
No versículo acima, Jesus chama para o Apóstolo João, "vindo aqui," nisto Jesus está convidando para
subir para o céu, para que Jesus possa mostrar coisas de John, que vão acontecer ao longo do tempo ou no
futuro de John John.

Voz, o som de uma trombeta
Uma voz como o som de uma trombeta, se você já ouviu uma trombeta, é alto. Portanto, esta voz que
fala a João é alto, mas é também musical e agradável aos ouvidos, pelo menos é agradável aos ouvidos daqueles
que são os Santos de Deus, se você vive sua vida em desobediência à palavra de Deus e, em seguida, essas
vozes será estridente e desagradável para os ouvidos.

Deve ser outra vida
Coisas que devem ser daqui em diante, me diz que isto não é uma visão do passado, a palavra daqui por
diante significa: que estão por vir ou no futuro. Portanto, esta é uma visão de futuro, mas um futuro que
deve vir para passar, ou uma profecia de coisas por vir.
Deus tem a capacidade de ver o futuro, sem ser neste universo outro vivo tem essa habilidade, embora
eles podem tentar convencê-lo que eles fazem. Quando Deus nos diz que algo vai acontecer ou vai acontecer,
isso não é necessariamente que ele fará com que isso aconteça, mas que Deus viu isso acontecer.

Trono de Deus no céu
e imediatamente eu estava em espírito; e, eis que, um trono foi definido no céu e aquele que estava
assentado sobre o trono. Apocalipse 4:2
O Apóstolo João é levado em espírito até a sala do trono de Deus. Tenho que admitir, estou com inveja
do John aqui. Enquanto ele ainda vivia e caminhou sobre este mundo como um homem, ele é dada uma visão de
que a vida vai ser como no céu e não em qualquer lugar no céu, mas para o quarto muito do trono de Deus.
A descrição acima tomaram ao coração e espero que eu será considerado digno para entrar no céu
também. Tomei o primeiro passo, ao aceitar Cristo como meu Salvador, mas mantendo os mandamentos de
Deus, pelo menos dois deles, tem sido um desafio após uma vida inteira de ignorância e o costume de fazer as
coisas de outra forma. Não direi que dois mandamentos que estou tendo problemas com isso, porque isso é entre
mim e Deus.

A imagem de Deus
e ele que estava sentado era para olhar como um jasper e uma pedra de sardinha: e havia um arco-íris
redondo sobre o trono, em olhos como a Esmeralda. Apocalipse 4:3
Tenho certeza que, quando John usado estas palavras, como sua descrição de Deus, a ele e aqueles de
sua época, seria compreensível. Por outro lado, não faço ideia como uma pedra de sardinha é e até mesmo
jasper não é algo que tenho certeza que já vi, portanto eles até olhei no dicionário.
Uma "pedra de sardinha" é definido como, " Sardion,"de um raiz significa"vermelho"), uma
gema de cor vermelho-sangue, uma pedra semipreciosa translúcida avermelhada dura. Chamava-

se "Sardônio" porque ele foi obtido de Sardes, na Lídia. Ele é enumerado entre as pedras
preciosas no Tabernáculo peitoral do sumo sacerdote (ex. 28: 17; 39:10).
"Jasper" é definido como: Uma Calcedônia vermelha, ferro-rolamento, usada em joias e
ornamentos.
Mais uma vez não faço ideia o que é o "calcedónia" Então procurei no dicionário também: uma
translúcido ou cinzenta pedra semipreciosa que é uma variedade de quartzo com anilhas, uma
joia usada em ornamentos .
Com essas definições, tenho um pouco de uma ideia do que John está a falar de, mas eu admito, eu não
sou completamente claro. John está dando uma descrição do que aquele que se senta no trono de Deus parece
ser, portanto, presumo que é uma descrição de Deus. Deus nunca revelou sua forma comigo, então eu não tenho
maneira de saber se esta visão de Deus é exata ou apenas o embaçamento da visão do que está vendo John.

Vinte e quatro anciãos
e redondo sobre o trono eram vinte e quatro lugares: e em cima dos assentos eu vi vinte e quatro
anciãos, vestidos de vestes brancas; e eles tinham em suas coroas de cabeças de ouro. Apocalipse 4:4
Vinte e quatro significa, 24e o traje é roupa. O simbolismo das vestes brancas significa que estes
anciãos foi limpo de todo pecado, o que me sugere que eles são contados no Santos de Deus.

Sete espíritos de Deus
e fora do trono procedeu relâmpagos e trovões e vozes: e haviam sete lâmpadas de fogo queimando
diante do trono, que são os sete espíritos de Deus. Apocalipse 4:5
É minha opinião e, portanto, meu entendimento de que o "os sete espíritos de Deus" são os sete dias da
criação e o estabelecimento do sábado do sétimo dia. É com estes que Deus estabeleceu sua autoridade sobre o
céu e a terra. Esse entendimento não está prontamente disponível desde os versículos da Bíblia, mas no meu
desejo de compreender, dei-oração a Deus, e a explicação acima é o que Deus me mostraram.
Se você comparar todas as ocasiões no livro de Apocalipse onde esta frase é usada, "os sete espíritos de
Deus" dá crédito a esta explicação também. Quando Deus criou o universo, ele estabeleceu na terra que haverá
uma semana de sete dias, e permitiu que os seis primeiros daqueles dias que homem faria todo o trabalho dele e

essas coisas que são necessárias para sustentar o corpo, mas que no sétimo dia, homem iria deixar de lado as
preocupações do corpo e dar cumprimento a essas coisas que dão sustento para a alma. Deus chamou este
sétimo dia, O dia de sábado do senhor, um dia sagrado de descanso do trabalho e um dia de comunhão com
Deus. É por isso que, os sete espíritos do senhor são os sete dias em uma semana. Cada dia da semana traz para
você mais perto para o sétimo dia e comunhão com Deus.

Céu como um mar de vidro
e antes do trono lá foi um mar de vidro como cristal: e no meio do trono e redondo sobre o trono,
estavam quatro bestas cheias de olhos antes e atrás de. Apocalipse 4:6
Eu vejo essas quatro bestas como Deus informando-me que Deus criou os outros do que homem e que
Deus tem feito estas bestas vivem almas, como ele fez o homem uma alma vivente e você. Estes não são anjos,
porque Deus se refere a eles como animais, como é o homem um animal da terra. Isso me diz que esses "besta"
que dão culto a Deus veio de outro mundo neste universo, assim como o homem vem de um mundo. Se você já
se perguntou se o homem estava sozinho neste universo inteiro, eu acho que com este versículo Deus está nos
dizendo, "não! Homem é que não o único vivo almas que eu criei. "

As quatro bestas no céu
a primeira besta era como um leão e a segunda besta como um bezerro e o terceiro animal tinha um
rosto como um homem, e a quarta besta era como uma águia voadora. E as quatro bestas cada um deles
tinham seis asas sobre ele; e estavam cheios de olhos dentro: e o resto não dia e noite, dizendo: Santo, Santo,
Santo, Senhor Deus todo-poderoso, que foi, é e está para vir. Apocalipse 4:7-8
Estas quatro bestas estão dando a adoração a Deus, que dá suporte à ideia de que estes animais são como
homem, almas vivas e não apenas animais. Animais sem almas são incapazes de dar o culto, somente aqueles
que entender o certo do errado e ter consciência de si, têm a capacidade de compreender e, portanto, dar culto.

Para o prazer de Deus
e quando aquelas bestas dar glória e honra e graças a ele que estava assentado sobre o trono, que vive
para sempre e sempre, vinte e quatro anciãos cair antes do que estava assentado sobre o trono e adorá-lo, que
vive para sempre e sempre e lançar suas coroas diante do trono, dizendo. "Tu és digno, Ó Senhor, de receber

glória, honra e poder: porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas." Apocalipse
4:9-11
No caso de você não notar, estas bestas dar adoração a Deus e também falam como fazer apenas seres
inteligentes, não animais. Este é mais um pedaço de evidência para mim que bestas teses estão vivendo as
almas, como é o homem.
Nestes versos, as descrições das quatro bestas são dadas, mas as bestas não são o que é importante. John
está sendo mostrado que as feras estranhas estão adorando a Deus, e que até mesmo os anciãos,
independentemente da sua estação ou status no céu, também começar a adoram a Deus. Deus é o todo-poderoso,
Deus é o criador, portanto, Deus é digno de nosso respeito e adoração.

Criador de todas as coisas
Tomam nota: uma referência em suas súplicas é dada ao fato de que Deus é o criador, porque tu
criaste todas as coisas, de tudo o que é e tudo o que existe, é porque Deus quis assim, e que toda a criação é
para o prazer de Deus, e por tua vontade são e foram criadas. Se no seu prazer, Deus escolhe para destruir tudo
o que ele criou, ele pode. Na verdade, é exatamente o que ele pretende fazer.

Lembre-se: a falar de um novo céu e uma nova terra. Tudo o que é, vão ser introduzidos e pecado
será removido, é por isso que aqueles de pecado que são lançadas no fogo do inferno e não será lembrado,
porque o céu e a terra que eles tinham vivido, não passará, e eles nunca vão ter existido no novo céu e nova
terra. Isto é dado apoio de Apocalipse capítulo 21 .

Nós pertencemos a Deus
É porque Deus é o criador de todas as coisas, que lhe dá autoridade para dar-nos mandamentos sobre
como devemos viver nossas vidas. Você vê, ele é nosso dono, ele criado ou nos fez, portanto é nosso dono.
Quando Jesus morreu na Cruz, Deus comprado as nossas almas com o sangue de seu filho. Então quando o
liberalismo prega que o corpo da mulher pertence a ela, "é o meu corpo, posso fazer o que eu quero," e se ela
opta por não carregar para termo uma gravidez, mas escolhe fazer um aborto, isso é uma mentira disse para
você por Satanás. Seu corpo, sua alma, tudo sobre você, pertence a Deus. Em troca de sua vida e o uso de seu
corpo, Deus espera que você obedeça a sua palavra. Se você não conseguir dar o culto a Deus que é o seu
devido e vive segundo os mandamentos de Deus, então tudo o que você tem, seu corpo, alma e vida será tirada
de você no dia do juízo final.

Caixa de proteção de Deus
Pense da seguinte maneira: Este universo é uma caixa de areia de Deus. Todos os brinquedos
pertencem a Deus. Você é um dos seus bens também. Se Deus cria um castelo de areia para você jogar com,
mas então você não conseguir jogar com as regras dele, ele pode se ele escolhe, tomar o castelo e esmagá-lo
para baixo. Não estou dizendo que isso é o que Deus vai fazer; é só que é seu direito a fazê-lo. Devemos viver
pelo prazer dele e não nosso próprio.

Postes de sinal da vida para a salvação
E Deus falou todas estas palavras, dizendo: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito,
da casa da servidão. NÃO terás outros deuses diante de mim. " Êxodo 20:1-3
No caso, ninguém nunca te disse isto, Deus querem que você conhecê-lo, pessoalmente e intimamente.
Nos três versos acima que Deus quer que nós entendemos o que ele é "NOSSO DEUS", e que é somente a ele
que estamos a dar a nossa adoração. Suas leis ou mandamentos são marcos para mostrar-lhe como dar
verdadeira e correta de adoração a Deus e como não pecar. Pense os mandamentos de Deus da seguinte
maneira.

Parábola da estrada viagem
Você está se preparando para fazer uma viagem em um intento de carro na vai do Estado Central,
Nova Iorque, Denver, Colorado. Para saber como chegar lá, pegue seu Atlas da viagem e desenhar uma
linha ao longo da rota que você precisa tomar para chegar ao seu destino.
Quando finalmente retirar da sua garagem, você decide que você tem a rota na memória, então
você colocar o atlas no banco de trás de alcance. Como chegar a uma cidade grande, muitas outras estradas
se cruzam na rota que você tem que tomar. Existem placas de sinalização, com os números das rotas que
irão levá-lo para esta ou aquela cidade. Acha que não é certo que estrada você precisa ligar para se manter
na rota correta, então você tem que encostar a fim de recuperar o atlas no banco de trás.
Nesta parábola, o atlas de viagem é a sua Bíblia, a rota correta, a linha que você desenhou, qual é o
caminho da retidão; a sinalização são os dez mandamentos. A menos que você mantenha os dez mandamentos
para o seu coração, você poderia se perder e ir pelo caminho errado na estrada para a salvação e vento em uma
das muitas estradas à danação.

Deus nos deram os dez mandamentos, escritos na pedra, para que não tenhamos confusos sobre qual
caminho nós precisamos ir para chegar ao nosso destino para a salvação e não se perca no caminho de
condenação ao longo do caminho.

Dez mandamentos
1. Tu não terás nenhum outros Deus além de me
2. Thou shalt de mil não faz 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: que o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, que
visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam; e
se misericórdia a milhares Eles que me ama e guardareis os meus mandamentos.
3. 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.
4. Dia de Lembre-se 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 estrangeiro que
está dentro de tuas portas: porque em seis dias o senhor fez o céu e a terra , o mar e tudo o que
neles é e descansou no sétimo dia; Portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificado de la
5. Honra teu pai e tua mãe: que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá.
6. Não matarás.
7. Thou shalt de mil não cometerás adultério.
8. Não furtarás.
9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem
sua serva, nem seu boi, nem seu rabo, nem qualquer coisa que é do teu próximo. Êxodo 20:3-17

Lembre-se: Eu expliquei que existem três principais convênios que Deus tem feito com o homem.
O primeiro com Abraão, de Isaque,

A segunda com Moisés e aqueles que vieram do Egito com ele,
A terceira com os Santos de Deus, que vêm a Deus através de Jesus Cristo.
A razão pela qual que eu considero a aliança que Deus feita com Moisés, a segunda aliança, é porque
Deus esclarece, com os dez mandamentos, o que significa viver no caminho de Deus. Por codificar as leis de
Deus, (os dez mandamentos) e tendo escrito e publicado, isso dá um específico e fácil de lembrar o anúncio de
que Deus exige de seus santos.

Leis de amor
Outra coisa que eu gostaria de mostrar-lhe. Os dez mandamentos são as leis do amor. Por saber o que
constitui um pecado de antemão, sabe-se antes do tempo, como não para o pecado. Isto é, todas estas tentativas
recentes pelo profeta falso para difamar e remover referências a Deus ou seus dez mandamentos, é tão perigoso
para o homem. Se nós nunca leu os dez mandamentos e nunca tirei um tempo pra entender o seu significado,
então não sabemos como não pecar. Essa é a intenção de Satanás, para ocultar ou confundir a verdade com suas
mentiras e enganos.
Satanás odeia a Deus e porque Deus criou o homem, Satanás odeia o homem, se Satanás podem mantêlo de alcançar a vida eterna, então ele teve sucesso em privar o Deus de você e você de Deus. Você é um
tesouro para Deus, tudo o que você está, experiências de sua vida, seu amor e sucessos, todos são valiosos para
Deus. Se você não conseguir manter-se fiel a adoração de Deus, então você será perdido para Deus.

Sê perfeito
e quando Abrão tinha noventa anos de idade e nove anos, o senhor apareceram a Abrão e disse-lhe:
"Eu sou o Deus todo-poderoso; a pé antes de mim, e sê perfeito." Gênesis 17:1

Um Santo de Deus
O que Deus está dizendo é que ele quer que Abrão para se tornar um Santo de Deus. Uma coisa que
você pode ou não pode estar ciente de, mas Deus fez com que essas palavras ditas a Abrão para ser escrito para
você e eu para ler, é porque eles se aplicam a todos do homem e não apenas a Abrão. Deus quer que todos os
seus filhos a andar diante de Deus e ser perfeito.

Definição de perfeição
Esta interpretação de que Deus está dizendo Abrão é suportada pelas seguintes palavras, "e sê perfeito."
Deus está dizendo, não pedindo, Abrão para ser perfeito em sua caminhada diante de Deus. O que você acha
que Deus quer dizer por "perfeito ?"
A palavra "perfeito" tem vários significados, dependendo de como a palavra é usada, a definição que
melhor se aplica a esse uso é: irrepreensível. Para ser "irrepreensível" é para ser, impecável, sem manchas,
sem culpa, irrepreensível e "Correta". Deus está dizendo a Abrão que ele deve fazer é "andar nos
caminhos de Deus e ser perfeito e correto em tudo o que ele faz." Tal é o mesmo que é o significado
encontrado nos dez mandamentos, razão pela qual eu digo que eles existiam antes da época de Moisés, eles
simplesmente tinham não foi escritos antes.

Antes de mim a pé
O que Deus quis dizer quando ele disse, "andar antes de mim?" Você acha que Deus quer que Abrão
para andar na frente dele para que Abrão pode liderar o caminho para Deus? Acho que não. Eu sugiro que Deus
quer que Abrão caminha no caminho de Deus, então que Deus quem está assistindo Abrão pode ver o respeito e
amor que Abrão dá a Deus em sua obediência a Deus.

Os caminhos de Deus
o que é a maneira de Deus? Para compreender isto você primeiro precisa conhecer quem e o que Deus
é o que ele defende sua honra pessoal, o tipo de personalidade ele tem e seu caráter Moral. Isso eu acredito que
você sabe agora, depois de ler isto longe nestas páginas das lições desta página Web.
As maneiras de Deus são realizadas quando você manter os mandamentos de Deus e vive os
ensinamentos morais de Jesus o Cristo, que também é a definição do que significa ser justos .
Mesmo que Jesus ainda estava para nascer na época de Abraão e, portanto, ainda tinha que nos ensinar
algo, mesmo assim, o que Jesus ensinou, existia em que Deus é de eternidade em eternidade e os ensinamentos
de Jesus são eternos atributos morais que são atributos de moralidade do próprio Deus. Então mesmo que Jesus
não tivesse ensinado-lhes ainda, não significa que eles eram desconhecidos para Abrão. O que Jesus ensinou é
que que foi dado a Jesus por Deus pai e Deus é de eternidade em eternidade, então também é as maneiras de
Deus.

Para manter todos os caminhos de Deus é manter a lei de Deus e a lei de Deus estão resumidas nos
dez mandamentos. Só porque eles não tivesse sido escritos para baixo (codificado), na época de Abraão, não
significa que eles não existem ainda.

Deus descansado no sétimo dia
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminou seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele tinha feito. Gênesis 2:1-2
Estes dois versículos estão tornando muito claro que Deus de fato, descansou no sétimo dia da criação.
Para viver sua vida no caminho de Deus, você deve ser obediente aos mandamentos de Deus, e se Deus
observaram o sétimo dia como um dia de descanso, então que devemos você.

Homem deve descansar no sétimo dia
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus,
em não farás nenhum trabalho. Êxodo 20:9-10
Novamente, estes dois versículos, Deus está sendo muito clara, porque Deus descansou no sétimo dia,
então assim também deve todo homem descansar no sétimo dia. Apesar da clareza destes versos, o mundo
inteiro é da crença nesse domingo ou no primeiro dia é o dia de Lordes de descanso. Considero que isso seja
culpa da maior mentira de Satanás.
A maioria das mentiras são fundadas sobre a verdade de 90% e apenas 10% mentira, mas com a
primeira observância de dia como o dia de Deus, de resto, não há nada na Bíblia falada por Deus ou por Jesus
que dá suporte a esta mentira, ainda o mundo acredita que é verdade, mesmo que seja 100% mentira com
absolutamente nenhuma verdade nisso.

Eu farei minha aliança
e eu farei minha aliança entre mim e ti e te multiplicará excessivamente. Gênesis 2:17
A fim de que você pode entender por que vejo lá sendo três convênios primária e não apenas dois é fazer
a pergunta, "que recompensa Deus oferece a Abrão se ele faz como os mandamentos de Deus dele?" Em troca
de viver sua vida em Deus "justiça" vai fazer uma aliança com Abrão e todos aqueles das gerações futuras que
acatar a aliança que Deus estabeleceu para a frente com Abrão.

Você vê, não foi suficiente para que você nasceu de uma das famílias da nação de Israel, se você queria
fazer parte do pacto com Deus, então você precisava ser obediente ao que Deus necessário quando o pacto foi
definido no lugar. Se você deixar de cumprir sua parte do Pacto, Deus não é obrigada a cumprir a sua parte com
você.

Como um contrato de negócios
O pacto é um contrato de negócios. Se você contratar a compra de um carro e você especificar o que é
ser vermelho na cor com rodas cromadas, mas quando você vai para pegar o carro do negociante, é cor azul com
rodas de aço regulares; Não é necessário nem pode você ser forçado a aceitar este carro que não atendam suas
especificações específicas e o que você contratou comprar.
Mesmo com a aliança com Deus, se você concorda em ser obediente as maneiras de Deus, mas em
seguida, falhar a fazê-lo, então Deus está sob nenhuma obrigação de lhe dar todos os presentes que são
prometidos àqueles que guardar todos os mandamentos exigidos por Deus na primeira aliança ele fez com
Abraão.

Recompensas de Abrão
Abrão e caiu sobre seu rosto: e Deus falaram com ele, dizendo: "quanto a mim, eis meu pacto é contigo,
e tu serás pai de muitas nações. Nem deve o vosso nome qualquer mais ser chamado de Abrão, mas teu nome
será Abraão; para um pai de muitas nações têm feito-te. E vos faça superior a frutífera, farei Nações de ti e
reis virá fora de ti. E eu estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas
gerações para uma aliança eterna, para ser um Deus, a ti e à tua descendência depois de ti." Gênesis 17:3-7
Entenda os tempos que Abrão morava em. Em toda a terra, a adoração do Deus da criação estava longe
de ser encontrado, guarde para um disperso poucos. Satanás tinha estabelecer muitas religiões pagãs com falsos
deuses para o culto, então, Deus está dizendo Abrão, que está na hora que ele Deus reafirmou-se na vida do
homem através da criação de um povo que olhou para ele como seu Deus e dar adoração a ele, o Deus da
criação. Foi a Abrão que Deus pretendia que ele começaria esta seguindo.

Promessas de Deus
e eu darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra em que tu és um estranho, toda a terra de
Canaã, por uma posse eterna; e eu serei o seu Deus. Gênesis 17:8

Portanto, Deus promete dar para Abrão e sua semente todas as terras de Canaã, atualmente conhecido
como a Palestina ou a nação de Israel.

Definindo os Santos de Deus
E Deus disse a Abraão, "Thou shalt de mil manter minha aliança, portanto, tu e tua descendência
depois de ti em suas gerações. Gênesis 17:9
Como já disse antes, os filhos de Abraão não se refere para os descendentes de sangue do homem, mas
para todos aqueles que creem na palavra de Deus e promessas e tenho fé que o que Deus fala, é verdade e o que
Deus promete fazer, Deus vão fazer.
O mesmo é verdade para os filhos de Israel, todos aqueles que superar seus pecados são os filhos de
Israel, e nem todos os que são os descendentes de sangue de Jacob são os filhos de Israel. Eu sou um filho de
Abraão, em que tenho fé na palavra de Deus, eu sou um filho de Israel, porque eu venci meus pecados e
pediram a Deus por seu perdão. Ambas são necessárias para ser um Santo de Deus.

Você ver: é não só a Abraão que Deus está fazendo esta aliança, mas a todos aqueles que seguem
depois de Abraão. Deus usa a palavra "gerações," para deixar claro que todos que dar obediência para os
caminhos de Deus e os mandamentos de Deus, irá beneficiar nas promessas de Deus, no entanto, isto também
implica que aqueles que não obedecem, não se beneficiará.

Requisitos do Pacto de punho
Este é o meu pacto que guardares, entre eu e tu e a tua semente depois de ti; Todas as crianças do
homem entre vós devem ser circuncidadas. E vós devem circuncidar a carne do seu prepúcio; e será um
símbolo da aliança entre mim e você. E ele que tem oito dias será circuncidado entre vós, todas as crianças do
homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em uma casa, ou comprado com dinheiro de qualquer
estranho, o que não é de tua semente. Gênesis 17:10-12
Primeiro Deus diz a Abrão que ele deve ser perfeito na forma de Deus, e então ele expande-se sobre esta
comandando a que todos os homens do povo também devem ter o prepúcio circuncidado como um "Token"
simbolizando a aliança. Um "Token" é definido como: uma demonstração simbólica. Esta marca em cima
da carne de cada homem é para lembrá-los que eles são obrigados a manter os caminhos de Deus e cumprir o
pacto entre eles e Deus.

Tomam nota: na definição de "Token" a palavra "simbólica" é usado. A palavra "simbólica" é
definido como: em representação de uma coisa, caracterizada por ou envolvendo o uso de
símbolos ou simbolismos .
Nunca estive apaixonado por dar a definição de uma palavra, usando a raiz da palavra da palavra sendo
definida; Portanto, dou este seguinte definição da palavra "simbólica".
A palavra "simbólica" é definido como: representação de uma coisa, usando outro para darlhe o significado de uma forma facilmente compreendida para as pessoas a dar .

Exemplo: A "pomba" é

simbólico do estado de paz. A "pomba" não é paz; ele apenas

representa a ideia de paz .
Com esta definição em mente, a circuncisão do prepúcio é um lembrete permanente e físico que aqueles
da semente de Abraão e Jacó são obrigados a ser obediente à maneira de Deus. Ser circuncidado não em e de si
vos libertará do pecado, é um símbolo de sua necessidade de ser obediente aos mandamentos de Deus, e ser
obediente à maneira de Deus é o mesmo quanto a ser obediente aos mandamentos e juízos de Deus.
Se você falhar, portanto, ser obediente à palavra de Deus, então você não está coberto sob a primeira ou
segunda convênios estabelecidos com Deus. Se você não está coberto por convênios de Deus, então você não
estará habilitado para os presentes que são dadas em troca de ser obediente aos mandamentos de Deus.

Todos devem circuncidar
E vós devem circuncidar a carne do seu prepúcio; e isto será uma tirada do pacto entre mim e você.
Gênesis 17:11
Este mandamento, Deus requer que todas as crianças do sexo masculino e homens têm seus prepúcios
circuncidados, como um sinal e um símbolo, dando um símbolo físico e permanente de obediência, entre
homem e Deus.
Como você pode ver, os requisitos ou mandamentos que os filhos de Abraão foram obrigados a manter
eram simples, dar verdadeira e correta de adoração a Deus e ter todos os homens circuncidados.

Em revisão
Em troca de Abraão e sua semente mantendo as maneiras de Deus e tendo o prepúcio de todos os
homens circuncidados, eles receberão todas as terras de Canaã, que é moderna Palestina. É a primeira aliança
que Deus fez com Abrão. Como você pode ver a única promessa ou presente a ser dado por Deus é a terra. Não
há nada de falar dos dez mandamentos ou a manutenção do Sabbath ou vida eterna nem existe?

Segunda aliança
Portanto digo: os filhos de Israel, "Eu sou o senhor, vou lhe trazer para fora sob os encargos dos
egípcios e livrá-lo-ei do seu cativeiro e irá redimir-te com um braço esticado para fora e com grandes juízos:
irá levá-lo comigo para um povo e eu serei para você um Deus : e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus,
que faz você debaixo dos fardos dos egípcios. Êxodo 6:6-7
A segunda aliança, o mesmo que a primeira aliança, mas Deus adicionado, (redimir você com grandes
julgamentos), que quer dizer uma codificação da lei de Deus, (os dez mandamentos), a fim de dar instruções
inquestionável e facilmente compreensível em como dar a verdadeira e correta de adoração a Deus que a
primeira aliança não tinha exigido.
Para Abraham e Isaac, para ser justos diante de Deus, você só precisava dar uma adoração verdadeira e
correta de Deus, mas quando isto provou para ser ambíguo uma exigência, Deus deu o segundo convênio, que
inclui a manutenção de um conjunto codificada dos mandamentos, a fim de deixar claro que a maneira de Deus
necessária.
Porque estas leis ou requisitos não foram escritos na época de Abraão e publicados para todas as
gerações futuras tenham acesso às palavras faladas por Deus, as pessoas que vivem entre Abraão e Moisés
foram facilmente confundido e enganado por Satanás.
Por esta razão, Deus deram a Moisés sua dez mandamentos escritos sobre pedra, a fim de durar para
sempre, mas Deus também causou a Moisés para escrever e publicar os primeiros livros da Bíblia, que dá ainda
maior compreensão para os dez mandamentos, em que os dez mandamentos são mas uma sumarização da
maneira de Deus, mas também para o que Deus requer do homem sobre como o homem é dar adoração a Deus.
Como você pode ver, esses convênios são mandamentos de Deus, em que Deus está dizendo a Abraham,
e através dele todas as gerações futuras, que as pessoas que "DEVE" mantém estas leis. Isto não é um pedido ou

um bonito, por favor, está sendo exigido por Deus que as pessoas devem obedecer. Na sua adoração de Deus,
Jesus, te obedecer?

Um reino de sacerdotes
Vos ter visto o que eu (Deus) fez aos egípcios, e como eu você nu sobre asas de águias e trouxe para
mim. Agora, portanto, se obedecer a minha voz com efeito e manter o meu pacto, então sereis um tesouro
peculiar a mim acima de tudo as pessoas: por toda a terra é meu: e vós sereis para mim um reino de sacerdotes
e uma nação santa. Estas são as palavras que tu deverás falar aos filhos de Israel. Êxodo 19:4-6
Com Moisés, Deus continua a sua aliança que ele estabeleceu com Abraão, mas a fim de estabelecer
uma nação fora de seu povo, que é necessário que Deus codificaram ou devem dizer extrapolados mais
claramente tudo o que define a "andar no caminho de Deus." É por esta razão que Moisés é dado dez leis
específicas necessárias de todas as gerações dos filhos de Israel a partir daí.
Como parte da aliança que Deus fez com Moisés e o descendentes de Jacó e aqueles que são os filhos de
Israel, que eu chamo a segunda aliança, Deus não fizeram novas promessas a Moisés para além de que ele havia
prometido a Abraão. O que Deus fez foi sacrificado por escrito o que foi entendido entre Deus e Abraão, mas
nunca tinha sido escrito antes. Esta falta de ter um conjunto codificado de leis a cumprir permitido por Satanás
para confundir e enganar as pessoas, para aceitar as coisas que Deus não tinham pretendido, eliminando assim
as pessoas, após um período de tempo, de dar a verdadeira e correta de adoração a Deus.

Homem ainda perdido em pecado
Então Deus deram ao homem todos estes escritos como mandamentos prova e fácil de entender, então
esse homem não seria enganado ou confuso, mas Satanás é sutil e enganosa muito maior do que qualquer outro
e, portanto, foi capaz, apesar da lei de Deus sendo escrita para baixo, para causar mesmo assim as pessoas
acreditarem em mentiras de Satanás, ao invés da palavra de Deus, como está escrito nas páginas dos livros da
Bíblia.

Truísmo do Deus
Essa capacidade de Satanás para enganar o homem é derivada de resistência do homem a ideia de que a
palavra de Deus é a verdade, nunca é uma mentira, e quando você compara o que Deus tem falado e tinham
escrito para baixo, com alguma outra coisa, falado ou escrito que é contraditória à palavra de Deus, ou tem um
significado não pretendido por Deus. Devido a esta falha no homem, Deus deu-me o seguinte truísmo.

Se Deus falou com ele, então você achará no Santo Evangelho,
Se Deus falaram, então é a verdade,
É a verdade, porque é de Deus,
É de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar isso no Santo Evangelho,
Se Deus não falou isso, então é uma mentira,
É uma mentira, porque não é de Deus,
Não é de Deus, porque Deus não falava.
Na segunda aliança, Deus não fiz novas promessas a Moisés para além de que ele havia prometido a
Abraão. A razão que considero esta a segunda aliança, é porque Deus esclarece o que significa viver no
caminho de Deus. Codificando as leis de Deus, dá específico e fácil de lembrar o anúncio de que Deus exige de
seus santos.
Como já disse antes, os filhos de Abraão não se refere para os descendentes de sangue do homem, mas
para todos aqueles que creem na palavra de Deus e promessas e ter fé que o que Deus fala, Deus vão fazer.
O mesmo é verdade para os filhos de Israel, todos aqueles que superar seus pecados como fez Jacob são
os filhos de Israel e não todos os descendentes de sangue de Jacob são os filhos de Israel.
Eu sou um filho de Abraão, em que tenho fé na palavra de Deus, eu sou um filho de Israel, porque eu
venci meus pecados e pediram a Deus por seu perdão. Ambas são necessárias para ser um Santo de Deus.

A nova aliança (terceira)
, Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel; depois daqueles dias, (no final dos tempos),
diz o senhor, colocarei minha lei em suas partes internas e escrevê-lo em seus corações; e vai ser o seu Deus, e
eles serão o meu povo. Jeremias 31:33

Depois daqueles dias
A frase, "depois daqueles dias," é uma referência para o fim dos tempos e o fim dos dias e inclui os mil
anos de reinado de Jesus sobre a terra.

Leis em seus corações
Eu porei a minha lei no seus interior peças : Deus vai escrevê-lo, (as leis de Deus, que são os dez
mandamentos e os ensinamentos morais de Jesus), em seus corações. Somente aqueles que tomaram as leis de
Deus e ter passado por um renascimento da personalidade e caráter moral, adotando-se os dez mandamentos e
fazer a moralidade de Deus para ser a sua moralidade (israelita) serão cobertos sob a nova aliança com Deus.
Já não é necessário ter o prepúcio circuncidado, mas em vez disso, você deve amar a lei de Deus no
coração, de tal forma que eles não são mais leis para ser obedecida, mas são aspectos de quem você é, sua
honra, sua personalidade, e você é o caráter Moral.

Primeiro advento de Jesus
Então, Deus enviou a Cristo no corpo de Jesus, mais uma vez, dar instrução e mandamento quanto como
homem é dar adoração a Deus, e como é viver na moralidade do Deus homem. Mesmo assim, mais uma vez
Satanás tem causado homem a acreditar nas mentiras por falsificação da Igreja de Cristo e do Evangelho, falada
por Jesus, por meio. o anti-Cristo do Satanás e agora através da religião ateia do liberalismo, que o livro das
revelações se refere como o falso profeta.
Dos mais de 7 bilhões de pessoas que vivem na terra hoje, Deus reconhece apenas 144.000 como sendo
os Santos de Deus. Com o Anticristo e o falso profeta trazendo pressão sobre aqueles que dão verdadeiro culto a
Deus, se Deus não intervir em breve, todos os registros que e o que é Deus e defende estaria perdido para os
filhos do homem, portanto, Deus está prestes a intervir, como é profetizado nas seguintes profecias. Agora que
você pode ver que Satanás está por trás de todas as guerras e por trás de todas as vezes que os homens dão a
adoração de falsos deuses, é hora de mostrar o resultado final de todos os enganos de Satanás.

Glória de Jesus Cristo
e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito dentro e na parte traseira, selado
com sete selos. Apocalipse 5:1
Este versículo é retratando Deus sentado em seu trono no céu, segurando um livro, com palavras escritas
em cima dele e no seu interior. Este livro é feito por sete selos, que é uma maneira de dizer que não é capaz de
ser lido por qualquer um.

O número sete é simbólico do número da criação, em que Deus levou seis dias para criar um outro dia
ou o sétimo dia para descansar. Isto sugere que estes sete selos são aspectos da criação que somente Deus tem
acesso a qual nenhum homem é capaz de compreender.

Quem é digno
E vi um anjo forte, clamando com grande voz: "quem é digno de abrir o livro e a perder os seus selos?"
Apocalipse 5:2
Você se pergunta "Por que é esta pergunta?" O propósito de um livro é transmitir os pensamentos do
autor do livro para aqueles que o lerem. Se um livro foi escrito, então porque não pode ser lido por todo e
qualquer quem desejaria fazê-lo?

Nenhum homem pode abri-lo
e nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi capaz de abrir o livro, nem olhar nela.
Apocalipse 5:3
O que este versículo está dizendo é que, mesmo que este é um livro escrito para ser lido, NINGUÉM é
capaz de lê-lo nem mesmo olhar para ele. Isto sugere mais uma vez para mim, que este livro tem algo a ver com
"criação", e que só pode ser lido e entendido pelo criador.

Uma curiosidade
Sugiro que a razão pela qual nenhum homem pode abrir este livro ou olhar lá em cima é porque este
livro escrito nele toda a história do passado e do futuro. Como sugeri acima, este livro é um aspecto simbólico
da criação, e um aspecto da criação é que Deus criou o tempo, bem como o universo físico.
Homem é cativo para o rio do tempo e não tem nenhuma capacidade para alterar o passado, ou ver o
futuro, mas Deus que não é deste universo, mas é ele quem criou este universo, é fora do tempo e, portanto,
pode ver ou escolher um lugar no tempo, ele escolhe.

Nenhum homem sob a terra
e nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi capaz de abrir o livro, nem olhar
nela. Apocalipse 5:3

Este versículo oferece alimento para o pensamento. Ninguém mais está interessado no que Jesus quer
dizer quando ele nos diz que nenhum homem sob a terra é capaz de abrir os selos? Debaixo da terra , é
geralmente uma referência para o mar.
De qualquer maneira, Jesus está dando uma referência definitiva para algum lugar, não no céu e não na
terra. Isto sugere que os homens neste local, para que nenhum deles foi capaz de quebrar os selos.
Uma frase curiosa, não acha? Deus não fala, mas que tem propósito e significado. Então qual o
significado pode nós recolher a partir de que nenhum homem debaixo da terra podia abrir o livro, como eu
disse, "Alimento para o pensamento." Deus revelou o significado para mim, mas eu não acho que alguém vai
acreditar o que Deus me deu a entender; Portanto deixo até Deus se ele quer que outros saibam.

NENHUM homem encontrado digno
e eu chorava muito, porque nenhum homem foi encontrado digno de abrir e ler o livro, nem olhar nela.
Apocalipse 5:4
A pergunta é, "o que é este livro? É um livro como sabemos livros, ou é algum tipo de simbolismo que é
necessário para que nós pode obter entendimento do que Deus, Jesus está tentando nos ensinar?
O que se trata este livro, que nenhum homem é capaz de abri-lo?
O que significa, "nenhum olhar nela?" Porque este livro não pode ser encarado pelo homem, sugiro
como anteriormente sugeriram, que este livro é um simbolismo, e que o simbolismo tem algo a ver com a
criação e não com o mundo físico.
Sugiro, como desta vez nesta visão, que John não sabia o que estava escrito no livro, mas que ele sabia o
que era importante, e que precisava ser aberto e lido. Que ninguém foi encontrado para ser digno, causou-lhe
muitos aborrecimentos e trouxe-o até às lágrimas.
Há outra coisa que você deveria dar consideração para. Qual é o conteúdo deste livro, e por John que
parece tão preocupado que ele ser aberto e lido?

A raiz de Davi
e um dos anciãos disse-me, "não chorem: Eis, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem prevalecido
para abrir o livro e a perder seus os sete selos." Apocalipse 5:5

Vejo tdele como uma referência definitiva de Jesus Cristo. Jesus é o filho de Deus, mas ao mesmo
tempo que Jesus é o filho de Maria, um homem de carne e osso, portanto, Jesus é um filho do homem, como ele
frequentemente vezes refere-se a mesmo.
Sendo o filho de Maria, ele é um direto descendente do rei David, que é a Mary, é por isso que ele é
referido como sendo a raiz de Davi.
Ao mesmo tempo, no entanto, Jesus é o Cristo, e Cristo é o espírito de Deus, Jesus, Deus em carne e
osso de um homem a fazer. É por isso que Jesus é capaz de abrir o livro, quando nenhum outro homem é capaz
de, Jesus é mais do que um homem, Jesus é o espírito de Deus.

Só Jesus sendo Deus
Outra coisa que você deveria dar consideração para, porque só de todas as pessoas no céu e a terra de
Jesus é o único capaz de abrir o livro? Eu vejo isso como sendo, porque Jesus é Deus em carne e osso de um
homem, e como tal só Deus podem abrir o livro. Isso também dá uma pista sobre o que este livro é e o que
poderia ser escrito nele e por que sugiro que dá o poder da profecia e ver o futuro.

Sete chifres e sete olhos
e contemplei, e, eis, no meio do trono e dos quatro animais e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé,
como ele tinha sido assassinado, ter sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviado toda a
terra. Apocalipse 5:6

Um cordeiro em pé, como ele tinha sido assassinado
Quando John é dado a essa visão, ele vê o que tem a aparência de um cordeiro em pé no meio de aqueles
reunidos em torno do trono de Deus no céu. Este cordeiro tem a aparência de que tem sido mortos ou ter sido
morto, mas está de pé agora vivo para todos verem. Eu vejo isso como uma visão simbólica definitiva do
homem Jesus, e que Jesus morreu na Cruz, mas ressuscitou para a vida, algo que o Apóstolo João testemunhou
pessoalmente e com seus próprios olhos.

Tendo sete chifres e sete olhos
Jesus está sendo mostrado a João o Apóstolo, não como um homem, no entanto, mas como um cordeiro,
tendo sete chifres e sete olhos, , isso eu vejo como sendo feito, para que John e você e eu, vai entender que
Jesus é mais do que um homem, mas que Jesus é o próprio simbólico do criador e tudo o que Deus representa
há

Sete espíritos de Deus
Sugiro que Os sete espíritos de Deus são os Sete dias da criação e como eles estabeleceram o Sábado
do sétimo dia .
Deus, Jesus revela que os sete chifres e sete olhos sobre o cordeiro, que é simbólico da Igreja de
Cristo, é outro simbolismo dos Sete espíritos de Deus; Portanto, eles também representam os Sete dias da
criação e o estabelecimento do Sábado do sétimo dia .
Isto é lógico, quando você considerar que a Igreja de Cristo, conforme estabelecido por Jesus é fundada
sobre o fato de que Deus é o criador e que seu sábado do sétimo dia é um dia santo, e nele somos lembrados
para guardar o sábado sagrado.

sugiro: esse simbolismo também é informando-nos que apenas aqueles que mantêm o sábado do
sétimo dia podem ser o Santos de Deus, e todos os outros para dar adoração a Deus, Jesus, mas não manter o
sábado do sétimo dia, dar sua adoração em vão.
A referência para o cordeiro como que havia sido morto agora deve convencê-lo que este é Jesus
Cristo e através dele que Jesus é simbólico da Igreja de Cristo que é fundado sobre tudo que Jesus ensinou.

Jesus encontra-se digno
E ele (Jesus) veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Apocalipse 5:7

Estas palavras, "tirou o livro da destra dele que sentou no trono," estão me dizendo que este é o ponto
onde Deus dá autoridade para Jesus Cristo, a autoridade que, até então, só tinha sido o de Deus pai.
No presente, Deus está ampliando a autoridade de Deus nas mãos de Jesus o Cristo. Este é o mesmo que
um pai humano dando o anúncio de que seu filho é o herdeiro de seu patrimônio e portanto tem toda a
autoridade do pai.

Jesus é adorado
E quando ele tomou o livro, os quatro animais e quatro e vinte anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo
cada um deles, harpas e frascos cheios de odores, que são as orações dos Santos. Apocalipse 5:8

Com Deus dando sua autoridade para o Cristo Jesus, todos os presentes em Roma o trono, reconhecer
esta atribuição de autoridade, indo para baixo antes de Jesus e dando a adoração a Jesus para a glória de Deus
pai.
Quando um rei humano morre ou revoga o seu trono e o filho do rei assume o manto do rei, então as
pessoas e os temas do primeiro dá fidelidade ao filho.

Uma nova canção
E eles cantado um cântico novo, dizendo: "tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos: tu foste morto, e
que nos redimiu a Deus pelo teu sangue fora de cada tribo e língua, povo e nação; e nos fizeste para nosso Deus reis e
sacerdotes: e reinaremos sobre a terra. " Apocalipse 5:9-10

A razão pela qual esta é uma Canção nova, é porque, em toda a eternidade, Deus nunca deu tal
autoridade de alguém.

Considere isto: Deus se refere os anjos e outros seres celestiais como sendo seus filhos, mas em
toda a eternidade, Deus nunca deu essa honra ou glória como ele deu para o Cristo Jesus. É por esta razão por
que os presentes cantando uma nova canção; tal nunca tem falado antes disso.
Esta referência é o Redentor, nos redimiu a Deus pelo teu sangue e que Jesus ordenou que seus
discípulos levar seus ensinamentos para os gentios e todas as Nações, deve agora, convencê-lo, que isto é Jesus
Cristo quem foi declarado digno de abrir este livro com seus sete selos.

Só Jesus sendo Deus
Outra coisa que você deveria dar consideração para, porque só de todas as pessoas no céu e a terra de
Jesus é o único capaz de abrir o livro? Eu vejo isso como sendo, porque Jesus é Deus em carne e osso de um
homem, e como tal só Deus podem abrir o livro. Isso também dá uma pista sobre o que este livro é e o que
poderia ser escrito nele, que eu sugiro é o poder sobre a criação e tudo o que existe em.

Jesus é adorado
eu vi e ouvi a voz de muitos anjos redondo sobre o trono e as bestas e os anciões: e o número deles era
dez mil vezes dez mil e milhares de milhares; Dizendo com grande voz: "digno é o cordeiro que foi morto para
receber o poder e riqueza e sabedoria, força e honra e glória e benção." Apocalipse 05:11-12
A maior denominação encontrada na Bíblia é medida em milhares. Portanto, quando é contada em
múltiplos de dez mil além de milhares de milhares, é outra maneira de dizer, bilhões em cima bilhões em cima
trilhões, em cima de quadrilhões. Em suma, um monte de ângulos estavam presentes e eram todos declarar
Jesus Cristo digno do trono e digno de ser capaz de remover os sete selos e de abrir e ler este livro.

Bendito é o cordeiro
e toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e tais como são no mar, e todos os que
estão neles, ouvi eu dizer, "benção e honra e glória e poder, ser ao que está assentado no trono e ao cordeiro
para sempre e sempre." E disse que as quatro bestas, Amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e o
adoraram que vive para sempre e sempre. Revelação 05:13-14
É minha opinião, embora na verdade não diz isso na Bíblia, mas que estes versos são incluídos nesta
visão que o Apóstolo João a fim de ajudar o leitor a compreender o fato de que Jesus Cristo é Deus em carne e
osso de um homem. Eu acredito que é importante, porque existem outros falsos deuses. Satanás em particular e
os outros anjos caídos estabeleceram outras religiões que imitam ou falsificar a verdadeira fé. No entanto, são
falsos, e mesmo que você acredita que está adorando o verdadeiro Deus, você está enganado e, portanto, não
adorar o verdadeiro Deus. É por esta razão por que devemos ter a palavra de Deus como sendo a verdade e
todas as outras palavras que contradizem ou em desacordo com a palavra de Deus como mentiras.
Nos versos acima, Deus está dando a Cristo Jesus, autoridade sobre o céu e a terra e tudo o que está
dentro, mas retem a autoridade sobre todo o resto do universo. Há um só Deus, e Deus criada os anjos, assim
como ele criou o homem Satanás é um anjo caído, então ele não é um Deus, mas um falso Deus, pois ele é um
dos anjos caídos e como tal foi criado por Deus também. Há um só Deus, e como tal temos de dar adoração para
que um Deus como ele ordena. Para aumentar ou diminuir alguma coisa do que Deus tem falado é fazer sua
adoração falsa e, portanto, em vão adora. Os versos a seguir dar apoio a este.

Em vão adorareis
Ele, (Jesus), respondendo, disse-lhes: (os fariseus), "bem tem Isaías profetizou você hipócritas, como
está escrito,"este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porém em vão fazem eles
adoram me, ensino de doutrinas os mandamentos de homens?" Marcos 7:6-7
O que isto significa, honra-me com os lábios, é que apesar de você dar o serviço de bordo para ser um
cristão ou judeu ou muçulmano, se você não adorar como Deus ordena que ele seja adorado, então, porém, em
vão eles adoram me, seu culto é em vão.
A doutrina do homem são palavras não por Deus, mas por outros como um padre, o Papa, ou um pastor
ou um Mullah, que são contrárias no sentido como que que Deus falou com seus profetas e que eles escreveram
e tinham publicado. Somente a palavra de Deus é verdade, todas as outras palavras que contradizem ou alteram
o significado da palavra de Deus são mentiras.

Maior mentira do diabo
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: nele tu não deverás fazer qualquer trabalho. Êxodo
20:10
O mais óbvio dos mandamentos de homens é as palavras que você diz para o primeiro dia da semana, ou
o domingo é o dia de sábado do Senhor teu Deus, quando Deus nos diz no versículo acima que o sétimo dia é
dia santo de Deus, o dia de sábado.

Você diz, graças a Deus!
Você pode dizer, "graças a Deus e no meu coração, é o verdadeiro Deus rezo para, se não tenho nada
com que se preocupar." Eu digo que isso não é verdade. Se você seguir o acredita e pratica e manter as tradições
das igrejas falsas, não importa o quanto você orar a Deus, é o falso Deus a quem você reza, e suas orações são
feitas em vão. A seguir vai ajudar a dar a clareza de que estou a tentar dizer.

Parábola do amigo
Ele, (Jesus), respondendo, disse-lhes: (os fariseus), "bem tem Isaías profetizou você hipócritas, como
está escrito,"este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porém em vão fazem eles
adoram me, ensino de doutrinas os mandamentos de homens?" Marcos 7:6-7

Se não tiver tomado o tempo para conhecer a Deus pessoalmente e intimamente, então como é que
podes saber se de fato é que você dá a adoração a Deus? Para te ajudar a entender o que estou tentando dizer,
vamos ver isto em relação a conhecer outra pessoa.
Jack é um amigo seu. Conheceu Jack para em torno de um mês, e você gosta de ficar junto com ele
para tomar uma cerveja e assistir esportes. Um dia Sam, quem é seu amigo de longa data, vem até você e
diz-lhe que Jack é um ladrão, que roubou dinheiro do Sam, e que você deve ter cuidado com seus objetos de
valor em torno de Jack.
A questão é que você conhece Jack suficientemente bem para saber se o Sam está a dizer a verdade, ou é
Sam, quem é o mentiroso. Somente por conhecer alguém, pode verdadeiramente sabe com certeza se eles são
como você acredito que eles sejam ou se eles são como outra pessoa disse que eles são.
Isto também é verdade de Deus. Lúcifer disse-nos que Deus é enganoso e um mentiroso. Quando Deus
diz que o sétimo dia é o sábado do senhor, mas Satanás diz-nos que o primeiro dia da semana, (domingo), é o
sábado do senhor, quem você acredita? Só conhecendo tanto Deus e Satanás, você pode possivelmente fazer
uma determinação educada e conhecedor. Satanás ainda tornou mais difícil em que ele estabeleceu uma religião
que tem toda a aparência de fé verdadeira de Deus, mas não é a fé, que nos foi ensinada por Jesus. Satanás tem
falsificada do Evangelho de Jesus, ao ponto que é difícil saber que é de Cristo e que é de Satanás. Só obtendo
conhecer Deus em uma relação pessoal e íntima pode você saber com certeza qual é a verdade e o que é a
mentira. Deus explicou o que deve fazer para mostrar que nós adoramos e apenas a ele. Isto está tudo preparado
na Bíblia e nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Só por estudar estas coisas e vir a conhecer
o que Deus e Satanás defende, você é capaz de saber da lisura deles ou se eles não são aceitáveis para você.
Quando você entende a moralidade de Deus, então venha para saber quem é Deus. Nós são todos definidos pelo
nosso senso pessoal de honra, personalidade e nosso caráter moral, assim também é Deus, pois somos feitos à
sua imagem.
Agora você tendo uma pequena introspecção aquilo que é de Deus, Jesus, podemos avançar para
aprender essas profecias de fim dos dias dado para o Apóstolo João pelo + Christ Jesus 2.000 anos atrás.

