Os ensinamentos de Jesus Cristo
Capítulo 1
Eu amo os que Me amam
Quando eu comecei a estudar a Bíblia em fevereiro de 2007, foi a primeira pergunta que faço de Deus,
"Como você, Deus, exige que eu te adoro?" O seguinte verso na Bíblia é onde dirigiu-me, que dá resposta a essa
pergunta.
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios
08:17
Neste versículo Deus está nos dizendo que ele ama aqueles que o amam e, em seguida, ele explica como
mostrar ou manifestar-se de que o amor por ele e que é para ele procurar com diligência.
A palavra "diligência" é definido como: um esforço persistente e trabalhador em fazer
algo, o cuidado ou atenção, esperada-se em fazer algo.
Para mim, isto traduz-se para fora para tomar o tempo e o esforço de estudar e pesquisar as
palavras escritas na Bíblia para verificar o que eu entendo o significado pretendido que
Deus originalmente usado .
Eu qualifico minha definição para deixar claro, que é o significado pretendido que Deus tinha quando
ele falou de suas palavras a seus profetas que eu desejo saber, ao invés do significado que veio
aproximadamente devido as muitas traduções dos textos originais.
Se você ler a Bíblia como um romance, você não procuram diligentemente Deus; Você deve pesquisar e
estudar os versos para conseguir a verdadeira palavra de Deus, que é o que Deus quer dizer quando diz que
devemos buscar-lhe "diligentemente." O resto do meu estudo da Bíblia tem sido com este versículo e meu
entendimento de que, acima de tudo em minha mente.

Os dois mandamentos de Jesus
Primeiro mandamento de Jesus
É minha opinião que tudo o que Jesus ensina-nos, e, portanto, o que está escrito nos livros do novo
testamento, pode ser resumido em seus dois mandamentos, portanto vamos pular no livro de Matthew e discutir
esses mandamentos. Neste mesmo evento é contada no livro de Matthew, o livro de Marcos e o livro de Lucas,
vou mostrar todos os três, a fim de dar uma compreensão mais completa do que Jesus está dizendo.

Do livro de Matthew
Mas quando os fariseus ouviram que ele tinha colocado os saduceus ao silêncio, eles se reuniram.
Então um deles, que era um advogado, ele fez uma pergunta, tentando-o e dizendo: "Mestre, qual é o grande
mandamento na lei?" Matthew 22:36
Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o
teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Matthew 22:37-38
E a segunda é como se a este, "Amarás o teu próximo como ti mesmo. Sobre estes dois mandamentos
enforcar toda a lei e os profetas. Matthew 22:39-40

O livro de Mark
Este escriba tem sido ouvir a resposta de Jesus às perguntas lhe pedido e pensar que Jesus respondeu
bem e faz uma pergunta de sua própria.
E um dos escribas veio, e tendo eles ouvido juntos o raciocínio e percebendo que havia respondido-los
bem, perguntou-lhe: (Jesus), "que é o primeiro mandamento de todos?" Marcar 12:28
E Jesus respondeu-lhe: "o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, Ó Israel; O Senhor nosso Deus é
o único Senhor: e o shalt de mil amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e será toda a tua alma e com
todo o teu entendimento e com todas as tuas forças: Este é o primeiro mandamento. Marcos 12:29-30
E o segundo é assim, ou seja, "Amarás o teu próximo como ti mesmo. Não há outro mandamento maior
que esses. Marcar 12:31

Do livro de Lucas
E, eis que, um certo advogado se levantou e tentado-lhe, dizendo: "Mestre, que farei para herdar a vida
eterna?" Lucas 10:25
E ele (Jesus) disse-lhe: "o que está escrito na lei? Como tu readest?" Lucas 10:26
E ele (o advogado) respondendo disse, "Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a
tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento; e o teu próximo como ti mesmo. Lucas 10:27
E ele (Jesus) disse-lhe: "Thou hast respondeu certo: este fazer e tu devem viver." Lucas 10:28
Como você pode ver que cada um dos três apóstolos dá uma visão ligeiramente diferente da que eles
testemunharam. Mesmo assim, a essência do que testemunhar cada um deles é o mesmo.
Você entende o que Jesus está nos dizendo? O maior de todos os mandamentos não é nem um dos dez
mandamentos, mas que amamos a Deus com todo nosso coração, alma e mente. Sugiro que esta sendo
considerado o maior de todos os mandamentos de Jesus, deve ter o tempo para entender o porquê.

Como você ama Deus?
A questão para mim é, "Como você ama Deus com todo seu coração, alma e mente?" Só digo, "Eu te
amo, senhor, Deus, criador do universo, e eu aceito que veio viver entre nós, na carne de um homem, Cristo
Jesus, e para mim, você é meu Salvador e Redentor." Ou é algo mais que necessário como uma demonstração
de meu amor? Afinal, existem várias religiões, que se intitulam Christian e, claro, as religiões judaicas e
muçulmanas e todos eles afirmam que eles são a verdadeira fé. No entanto, há apenas um Deus, então eu tenho
que acreditar que pode haver apenas uma fé verdadeira. A verdadeira fé, o verdadeiro caminho de Deus
adorando, tem que ser aquele que o próprio Deus falou-da.
A pergunta ainda persiste, "Como para manifestar este amor," como pediu no primeiro mandamento de
Jesus? Só digo, "Sim, eu amo a Deus, e sim, eu amo o Cristo Jesus e eu aceitá-lo como meu Salvador?" Só isso
segurará minha entrada no céu e a vida eterna?
Embora quem é educado nos ensinamentos da Bíblia me disse, sim, isso é tudo o que deve fazer, ainda
surge uma pergunta incômoda. Como para manifestar o meu amor por Deus, bem como meu vizinho, como o
Cristo Jesus nos mandou fazer? Isto me dá motivo para definir o amor, como parte da pesquisa diligentemente
o que li na Bíblia.

Definição de amor
O dicionário de herança americana tem muitas definições diferentes da palavra amor, mas o que parece
melhor associado com esta pergunta é, "para ter um sentimento profundo, meigo e inefável de
afeição e solicitude em direção.
Querendo ter certeza que entendi a definição, olhei para cima a definição para a palavra "Euneffable",
ouseja, "a incapacidade de ser expressa; indescritível, ou indizível. Eu também decidi procurar
a solicitude de palavra, só para ter certeza de que entendi seu significado, o dicionário nos diz "Solicitude" é
uma causa de ansiedade ou preocupação.
Com esta informação, surge uma definição mais completa da palavra amor, para ter uma proposta
profunda, indescritível e indizível sentimento de carinho e ansiedade ou preocupação em
direção."
Peço-lhe, é que essa definição ajudá-lo a entender como manifestar seu amor por Deus? Isso não me
ajuda tanto assim. Sugiro que olhemos para o significado do amor, em uma perspectiva bíblica. Afinal de
contas, Deus e Jesus ambos conte-na amá-los, então não é estar a razão que nos disseram como manifestar esse
amor?

Com todo o teu coração
Esta é a primeira parte de como mostrar seu amor por Deus. Você já pensou sobre o que significa amar
com todo o teu coração? Para mim vai como segue: Eu amo minha esposa, de 47 anos com todo meu coração,
mas como para manifestar esse amor por ela? As palavras "eu te amo", são palavras ocas apenas até que você
preenchê-los com atos substantivos. Você pode dizer cem pessoas você amá-los, mas até que você demonstrar
que o amor de uma forma ou outra, as palavras permanecem ocas. Mostrar meu amor por minha esposa toda vez
que eu acaricie o cabelo dela ou beijá-la no pescoço ou só subir com ela e dar-lhe um abraço.
Isto é como encher as palavras ocas com as ações. Surge a pergunta, "como traduzir este tipo de ação a
Deus?" Você pode nem ver nem sentir Deus, portanto, nenhuma dessas ações manifestam seu coração sentiu
amor por Deus.

Com toda a tua alma
Esta é a segunda parte de como Jesus nos ensina a amar a Deus. Você já amou alguém com toda a tua
alma, que nem mesmo sabe que uma alma é?
A Bíblia nos diz que Deus fez o homem uma alma vivente.
e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Como você pode ver, Deus não deu homem uma alma vivente, mas na verdade fez o homem uma alma
vivente. Isso me diz que uma alma é a parte do corpo e não se separar dele. Eu, até encontrar esse entendimento,
assumido que a alma é que que tem ressuscitado e não o corpo, isso me diz estava errado sobre isso, e é o corpo
que obtém ressuscitado, em que a alma é a parte do corpo. Isto também me diz que a alma não é separada do
corpo, por isso, quando o corpo morre, assim também não a alma. Deus tem mais a dizer sobre este assunto.

O que é a alma?
Este então faz com que a pergunta mais uma vez, "O que é a alma?"
Para compreender isto, nós temos que comparar o homem com os outros animais estabelecidos sobre a
terra durante o sexto dia da criação. Vários quem falei demais, refuta o que Deus criou o homem no sexto dia
juntamente com todos os outros animais que estão sobre a terra com a gente. Eles tentam me dizer, que o
homem foi criado separadamente a partir dos animais, mas os versos a seguir, torna muito claro para mim, que
ambos foram estabelecidos na terra sobre o sexto dia da criação.

O sexto dia da criação
E Deus disse, "Deixe a terra trazer a criatura viva depois de seu tipo, gado e répteis e animais da terra
segundo a sua espécie:" e foi então Gênesis 01:24
Deus e fez a besta da terra segundo sua espécie e gado após a sua espécie e tudo que rasteja sobre a
terra segundo a sua espécie: e Deus viu que era bom. Gênesis 01:25

Segundo a sua espécie
A frase, "segundo a sua espécie," refere-se ao fato que gado irá gerar o gado, uma ovelha irá gerar
ovelhas e um mouse irá gerar um rato e assim por diante. Significa também que o gado não dará à luz um urso,
ou um cachorro não dará à luz um leão. Essa também é a base de compreender o processo de evolução natural.
Deus e disse: "façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança: e domine sobre os peixes do mar
e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a
terra." Gênesis 01:26
Como você pode ver, homem está sendo estabelecida sobre o sexto dia da criação, ao lado de e com os
animais da terra. A única diferença é que Deus está dando o domínio do homem sobre todos os outros animais.

Tome nota: Deus tem ainda não falado do homem como tendo sido feito uma alma viva, só que
Deus criou o homem sobre a terra.
Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou ele; macho e fêmea os criou-os.
Gênesis 01:27

Tome nota:
No sexto dia da criação, Deus criou o homem, masculino e feminino. Isto diz-me que Deus estabeleceu
o homem, masculino e feminino na terra sobre o sexto dia da criação e ao mesmo tempo.
Não é até após o sétimo dia da criação que Deus faz Adam, uma alma viva. Isso me diz, que quando
Deus estabeleceram o homem no mesmo dia como os animais, homem era nada mais do que um outro animal, e
que não é até depois de Deus repousa sobre o sétimo dia da criação, antes faz Deus homem, primeiro Adão,
então o resto do homem, em uma alma vivente.
Eu sugiro que isto é por que Deus fez com que Adam entrar em um longo sono, Deus precisavam de
tempo para ou gerações antes que tinha sido o homem sem alma tinham morrido de ir e somente aos homens
que vivem almas foram deixados.
E Deus os abençoou, e Deus disseram-lhes: "Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a: e
Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre cada coisa viva que se move sobre a terra."
Gênesis 01:28
Deus fez o homem à sua imagem, e como tal ele fez o homem para ter inteligência muito maior do que
os outros animais. É possível ter inteligência e ainda não ser uma alma vivente, como este versículo diz-me.

Deus e disse: "Eis que vos dei toda a erva com semente, que é a face de toda a terra e todas as árvores,
na qual é o fruto de uma árvore produzindo sementes; para você será para a carne e a todos os animais da
terra e para todas as aves dos céus e tudo o que rasteja sobre a terra, onde lá é vida, eu ter dado toda a erva
verde para a carne: "e foi então Gênesis 01:29-30
O versículo acima está me dizendo é que Deus feita o homem para ser dependente das coisas da terra
para sua subsistência, assim como ele fez os animais. Para mim, isso é uma outra maneira de dizer que o
homem é tanto uma parte da ordem natural da vida na terra como são os animais.
Deus e tudo o que ele tinha feito e eis que vi, foi muito bom. E a tarde e a manhã foram o sexto dia.
Gênesis 01:31
Agora que você entende que o homem é a partir do sexto dia da criação, tal como os outros animais da
terra, mas com maior inteligência. Então pedimos a pergunta, "O que é diferente do homem e outros animais
que dariam a perspectiva de que uma alma é?" Afinal, é meu entendimento que a Bíblia nos diz que só homem é
uma alma vivente, e que nenhum outro animal é.
O que me diz que meu estudo da Bíblia é que não há nenhum outro animal que caminha sobre a terra
desta terra que Deus também deu uma alma. Portanto só precisa comparar os animais para nós mesmos, para
determinar que uma alma pode ser. Sabemos também que a partir do sexto dia da criação, homem não ainda foi
feita uma alma vivente; Portanto, nós deve comparar o homem aos animais como homem foi mudado por Deus
após o sétimo dia, quando Deus descansou.

Homem, uma alma viva
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminaram seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou
o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Gênesis
2:1-3
Esses três versos são uma recapitulação de tudo o que Deus nos disse no capítulo 1 do livro de Gênesis,
e então Deus continua em sua explicação de como ele criou o universo, dizendo-nos que ele descansou no
sétimo dia, e porque ele descansou no sétimo dia, "abençoado" no sétimo dia, o que significa que ele tornarse Santo. Em seguida, ele nos diz que ele "santificados", o sétimo dia, o que significa que ele fez no sétimo
dia um dia especial de todos os outros, que é para ser mantida livre de pecado. Deus então nos diz que
a razão pela qual ele fez o sétimo dia um dia especial é porque; (Deus) descansou de toda a sua obra.

Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a
terra e os céus, e toda planta do campo antes que ele estava na terra e toda erva do campo antes que cresceu:
para o Senhor Deus não tinha causado a chuva sobre a terra , e não havia um homem para a terra. Mas lá se
foi uma névoa da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2:4-6
A frase: "as gerações dos céus e da terra," mais uma vez remete ao capítulo 1 do livro de Gênesis, e
tudo o que Deus realizou nos primeiros seis dias da criação. A palavra, "gerações", refere-se ao processo que
Deus levava sua centelha original de criação e durante os próximos seis dias da criação, para formar e mudar de
formato original para o que Deus pretendia que seria causado. Esta é outra maneira de dizer, que Deus usou o
processo de "evolução controlada," mudar lentamente sua criação de um formulário para outro.
e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Com o entendimento dos primeiros versos, que Deus usou o processo de evolução na formação dos céus
e a terra e os animais sobre a terra, Deus, em seguida, dá uma explicação específica sobre a formação do
homem.
A frase: "a poeira do chão," refere-se à terra, e que ela é composta de poeira ou sujeira. Mas reflecte
também volta no fato de que a terra é a evolutiva pelo produto das estrelas nos céus. Tudo o que importa,
excepto que os dois elementos originais, é o resultado da dinâmica nuclear que ocorre no núcleo das estrelas e
quando as estrelas vão Super Nova, todo o seu interior é vomitado para fora no espaço, que então forma os
planetas, luas e asteróides.
Por causa disso, você pode então dizer que a terra, as plantas, os animais e o homem são todos feitos de
poeira estelar. Então quando Deus nos diz que ele formou o homem do pó da terra, ele é também se referindo ao
fato que o chão ao mesmo tempo era pó de estrelas. Então é a maneira de dizer-nos que o homem é parte de
Deus e um resultado final do processo evolucionário, ele apenas explicou nos versos acima.
Ao contrário de outros animais da terra, no entanto, na faz de Gênesis 2:7 Deus homem uma alma
vivente. É isso que torna o homem diferente de todos os outros animais. É esta diferença que agora temos que
tentar entender.

Deus diz que o amor Me
Em que Deus nos diz que o ama, eu tenho que acreditar que a capacidade de amar é um indicador como
tendo uma alma. Eu poderia usar como link mais próximo de comparação do homem ao reino animal e

comparar os macacos e chimpanzés com capacidade do homem de amar, mas não tenho nenhum conhecimento
pessoal sobre que isso, em vez disso, que irá comparar o homem com o outro animal que estou convencido, tem
a capacidade de mostrar amor.

Um cão ama?
O cão é, sempre, recebeu o título de melhor amigo do homem. Nos tempos antigos, esta foi por causa da
parceria entre homem e cão em busca de comida. Nestes tempos, quando homem só precisa de ir ao mercado
para adquirir alimentos, esta relação não tem significado, no entanto o cão ainda é considerado o melhor amigo
do homem, por causa de sua companhia para nós, bem como a capacidade de cães para dar tão poderosa
lealdade aos seus senhores. É esta lealdade que sempre associaram com uma forma de amor. Então, estou
convencido de que o cão tem o potencial de sentir amor, mas na verdade sentem amor? Muitos outros animais
mostram capacidades semelhantes; Portanto, pergunto-me se a capacidade de sentir amor é um aspecto de que
uma alma é afinal de contas, em que sabemos que só o homem é uma alma vivente.
Um aspecto do homem que estou convencido não é algo que um animal pode fazer é dar o pensamento
cognitivo sobre o que significa amar. Embora o cão pode ter a capacidade de mostrar o amor, ele não tem
nenhuma compreensão do amor ou mesmo que o amor, é meramente a agir sobre os instintos. Isto não é como
homem sente amor; pelo menos não como eu expor o amor é.
Nos ensinamentos de Jesus, ele nos ensinou um aspecto do amor, e que é moral. Como parte desta lição,
Jesus nos disse o seguinte:
, Mas se tu queres entrar na vida, guardar os mandamentos. Matthew 19:17
A vida que Jesus está se referindo não é nossa vida mortal na terra, mas a vida eterna que Deus oferece
como um presente para quem mostrar o seu amor por ele. Jesus então listados cinco dos dez mandamentos; em
seguida, novamente ele repetiu seu segundo mandamento, isso ele faz a fim de impressionar-nos que, quando
Jesus diz-no "manter os mandamentos", ele está se referindo aos dez mandamentos.
Vós não deveis fazer nenhum assassinato,
Tu não deverás cometer adultério,
Não roubarás,
Não dirás falso testemunho, Matthew 19:18
Honra teu pai e tua mãe: e,
Amarás o teu próximo como ti mesmo. Matthew 19:19

Quando você combinar esta listagem dos dez mandamentos com algo que Deus se repete em toda a
Bíblia, você vai entender como Deus nos dá a definição sobre como estamos para mostrar nosso amor por ele.

A imagem de Deus
e se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
É neste versículo, onde revelam-se aspectos da alma de Deus. Você vê, Deus está nos dizendo que se
mantivermos os seus dez mandamentos, então vamos mostrar o nosso amor por ele. Neste Deus está nos
mostrando sua capacidade de ter piedade de quem guardar seus mandamentos e é este revelador de sua alma que
pretende que nós amamos com toda nossa alma.
A palavra "Misericórdia" é definido pelo dicionário como, que tem compaixão, piedade, perdão,
humanidade e generosidade para com os outros. Que outro animal tem na capacidade de exibir qualquer
um desses atributos, mas o homem.

A imagem de Deus
Deus nos fez à sua imagem; uma imagem não precisa ser apenas uma forma ou uma forma, mas uma
imagem também pode ser atributos pessoais também. Em que, como Deus, temos a capacidade de dar
compaixão, piedade, perdão e generosidade para com os outros, revela nossa alma, exatamente como faz a alma
de Deus. Quando você também dar uma olhada as seis imperativos morais listados nos dez mandamentos, você
verá neles aspectos de ter uma alma que os animais não têm. São estes que definem o que é uma alma, e é a
alma que nos torna na Imagem de Deus .

Com todo o teu entendimento
A mente é outro dos aspectos do homem que nenhum dos outros animais possuem. O cérebro do homem
tem a capacidade de armazenar enormes quantidades de dados. Pense no cérebro como um computador, em
pode ser armazenadas enormes quantidades de dados, mas é um computador inteligente, pode levar o
computador os dados tem e colocá-lo para usar? Não, é a mente do homem que compara os dados, usando o
pensamento cognitivo, para verificar o significado e como aplicar então esse significado para seu ambiente. É
uma coisa para armazenar dados na memória, é muito outro para levar esses dados e saber como fazer uso dele.
Esta é a diferença entre alguém que é educado e alguém que tem sabedoria.

Deus de amor do conhecimento
Esta é outra maneira de dizer que Deus nos querem amá-lo do nosso conhecimento dele e não por fé
cega. Quanto mais você sabe sobre Deus, quanto mais dados que você acumular, mais você vai entender que
Deus é tudo. Quanto mais você entende e pode discernir sua verdade de mentiras de Satanás, mais você vai
amar a Deus. Talvez agora você vai entender o que Jesus está dizendo quando ele nos diz para amar Deus com
todo nosso coração, alma e mente.

Uma citação de Moses
Mais uma coisa, sobre isso, gostaria de saber se você está ciente de. Você sabe que esta frase, "Amor a
Deus com todo o teu coração, alma e mente," não se origina com Jesus, mas que Jesus está na verdade dando
citação de palavras escritas no livro de Deuteronômio, pela mão de Moses, cerca de 1500 anos antes?
Mas se dali tu deverás procurar o senhor, teu Deus, tu encontrarás-lo, se tu procurá-lo com todo o teu
coração e com toda a tua alma. Deuteronomy4:29
Quando estais em tribulação, e todas estas coisas são vir sobre ti, nem nos últimos dias, se tu voltar
para o senhor, teu Deus e serás obediente a sua voz: Deuteronomy4:30
Porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso; Ele não vai te desampararei, nem destruir-te, não
esquecer o Pacto dos teus pais que jurou lhes. Deuteronomy4:31

Nos últimos dias
Tomam nota: a frase acima, "nem nos últimos dias," é uma referência para o Fim dos dias, que
é os últimos dias ou anos, antes do segundo advento de Cristo, que estou convencido, que agora vivemos. Esta
referência para os últimos dias me diz que esses versos são destinados para aqueles de nós que vivem neste
século XXI, tal como fez para aqueles nos dias de Moses.
Há quem diga-lhe que os dez mandamentos e outros mandamentos do velho testamento são
destinadas apenas para os judeus e que como cristãos, eles têm nenhuma influência sobre nós,
para a salvação. Com esta nova compreensão de Deus, referindo-se aos últimos dias, agora eu sei que o que
outros disseram me para toda a minha vida, para ser a mentira de Satanás.

Para ser que um Santo de Deus é dar adoração a Deus como ele Deus ordena. Deus ordena que
guardamos os seus mandamentos; Portanto, devemos fazer como os mandamentos de Deus, se realmente
quisermos dar adoração a Deus da criação.
Quando Jesus nos deu seus dois mandamentos, ele estava citando os versículos acima no livro de
Deuteronômio. Portanto, primeiro mandamento de Jesus não é dele foi escrito por Moses, a mando de Deus
claro, então eu acho que você poderia dizer que eles são as palavras de Deus, mas dado a Moses para anotar
1500 mais anos antes de Jesus falou primeiro.
Se você ler os versos que antecedem a estes, no capítulo 4, no livro de Deuteronômio, você irá encontrar
que o contexto quanto que Moses estava falando que deu origem a sua escrever estas palavras. É neste mesmo
contexto que aponta para Jesus quando ele nos diz que amar a Deus com todo seu coração, alma e mente, é o
maior de todos os mandamentos.
O seguinte verso resume muito bem este significado.
E agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhor, e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10:12-13

Temer a Deus
O dicionário Encarta define a palavra "Medo" como: uma desagradável sensação de ansiedade
ou apreensão causada pela presença ou antecipação de perigo, um assustador que idéia ou
outra entidade que provoca sentimentos de medo.
Como você pode ver, com esta definição, promove uma reação negativa. No entanto, Deus não é alguém
a temer, não desta forma, pelo menos. É Satanás, que nos deu este significado.
Se você procurar a palavra "medo" em concordância a Bíblia você verá que a palavra hebraica original
era "Manobrável" que se pronuncia, Yaw-Ray. Este é então definido como: reverenciam, dar reverência.
A palavra "Reverência" ainda é definido como: sentimentos de profundo respeito ou devoção.
Então você vê que Deus não quer que nós temê-lo, a fim de ter medo dele, mas para dar-lhe reverência de nosso
respeito e devoção por ele e tudo o que ele defende.

Em minha mente, não é possível dar reverência para qualquer um, se não primeiro sabemos quem eles
são, honra, sua personalidade e seu caráter moral. Ao "medo" Deus não é ter medo dele, mas para ter o
maior respeito e deferência para Deus. É este conhecimento que os ensinamentos de Jesus vai nos
mostrar como fazer.

Você não poderá adicionar ou subtrair
Deus também quer nos entender, como um aspecto de Loving ou ele, que devemos dar adoração a Deus,
temendo que ele comanda. Para adorar a Deus de qualquer maneira que Deus tem escrito para fora com suas
próprias palavras, é não dar a adoração para a criação de Deus em tudo. Este Deus torna claro no seguinte
versículo.
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem vós devem diminuir alguma coisa
dele, que vos podem guardar os mandamentos do senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
É algo que eu tenho dito desde o início, apesar de eu dizer que usando palavras diferentes. "Você deve
adorar a Deus como ele comandos adicionando a nem subtraindo como ele ordena que nós deve adorá-lo, para
adorar em qualquer outra forma é a não adorar o Deus da criação, mas alguns outra invenção do seu próprio".

Não colocar palavras na boca de Deus.
Só Acautelai-vos para ti mesmo e manter a tua alma diligentemente, não tu esquecer as coisas que os
teus olhos viram, e menos eles partem seu coração todos os dias da tua vida: mas os ensina o teu filho e os
filhos dos teus filhos; Deuteronômio 4:9
Nestes versos, Moses adverte os israelitas para manter as leis de Deus. Em que o Deus de Israel é o
mesmo Deus que é o Cristo, que veio à terra na forma de um homem, Jesus, isto então diz-me que este aviso se
aplica a nós que seguem o ensinamento de Jesus, tanto quanto é aplicado a eles nos dias de Moses, em que o
próprio Jesus está apontando para isso que foi escrito por Moses , e o contexto que Moses estava falando,
portanto, é o contexto que Jesus está apontando, e nesse contexto é manter

os dez mandamentos .

Moses dá atenção, "Acautelai-vos a vós," que significa para lembrar tudo aquilo que Deus tem
mostrado a você e manter as leis que Deus lhe deu. Se você vacilar da palavra de Deus, então você já não dá
verdadeira e correta de adoração a Deus. Deus são muito específico sobre como estamos para adorá-lo,
portanto, se você ama a Deus, você deve adorá-lo como ele comandos.

As palavras, "manter tua alma diligentemente" me diz que o trabalho de manter as leis e mandamentos
de Deus não é fácil, portanto, tenho que trabalhar "diligentemente" prevenir-se de esquecê-los e quebrá-los. Este
é o caminho da retidão. Você deve também certificar-se ciente de que Satanás é um mentiroso e vai te enganar
com mentiras dele se você não procurar diligentemente para a verdade de Deus. Se não está escrito na Sagrada
Escritura de Deus então não é de Deus. Se não é de Deus então deve ser de Satanás, pois ele é o príncipe das
mentiras.

Segundo mandamento de Jesus
Do livro de Matthew
e o segundo é como se a este, é: Amarás teu próximo como ti mesmo. Matthew 22:39
E o segundo é como a la O que isto significa para mim é dois mandamentos o segundo de Jesus como
primeiro mandamento de Jesus.
: Amarás o teu próximo como ti mesmo. Onde o primeiro mandamento diz nada sobre a doação de
amor ao próximo? Então o que Jesus significa que a segunda é como o primeiro? No primeiro mandamento
Jesus nos dá instruções sobre como amar a Deus com todo nosso coração, alma e mente. Da mesma forma que
Jesus nos ensinou a amar a Deus, dizem-na amar nosso vizinho como Jesus revelou seu amor por nós. Jesus
mostrou seu amor por nós, mostrando-nos como corretamente dar adoração a Deus e através de que nós somos
justificados na esperança de salvação. Então dizem-para mostrar nosso amor para os nossos vizinhos,
mostrando-lhes como dar adoração verdadeira e correta de Deus, assim como Jesus nos ensinou. Quando nós
quem são os Santos de Deus ensinar aos outros como se tornar um Santo de Deus, depois mostramos nosso
amor por aqueles que ensinamos assim.
O maior amor pode mostrar para o outro, do que para mostrar-lhes o caminho para a salvação? Apenas
em dar adoração a Deus como Deus ordena que nós adoramos, pode nós justificar-se na esperança de salvação.

A lei e os profetas
Sobre estes dois mandamentos enforcar toda a lei e os profetas. Matthew 22:40
Você já tomou o tempo para analisar este versículo? O que você acha que Jesus significa que toda a lei
e os profetas aguenta esses dois mandamentos? Primeiro mandamento de Jesus refere-se à lei, em que seu
contexto é os dez mandamentos. A pergunta seria, então, de que maneira estes dois mandamentos se relacionam

com os profetas? Sugiro que Jesus não está falando sobre os homens individuais que escreveram os livros do
antigo testamento, mas o conteúdo desses livros.

Um profeta de Deus
É para entender isso que você precisa primeiro entender o que um profeta de Deus. O dicionário Encarta
define a palavra "Profeta" como: aquele que fala por Deus. Esta definição está bem se você está falando
sobre um daqueles deuses da antiguidade, que são estátuas ou outras imagens de escultura que foram feitas pela
mão do homem. Essas coisas que eram chamadas de deuses, não têm vida, portanto eles estavam sem deuses,
apenas criações do homem, imagens de escultura. Porque eles não tinham vida, eles tinham sem pensamentos e
então precisaria de alguém, um profeta, que fale por eles.
O Deus da criação não é uma estátua ou uma escultura feita pela mão do homem. A criação de Deus é a
vida, e mas para sua vida dando a você e eu, nós teríamos sem vida. O Deus da criação, é vida e tem o
pensamento cognitivo e, portanto, não tem necessidade de alguém para falar por ele, ele ser capaz de falar por si
mesmo. Um Profeta de Deus é, portanto, um a quem Deus fala, dos lábios de Deus, para o ouvido
do Profeta e suporte publicada (a Bíblia).
Quando Jesus nos diz que os profetas pendurar em seus dois mandamentos, ele é o que eles escreveram
para baixo, não os homens se referindo. O que os profetas escreveu para baixo, o Santo Evangelho de Deus. O
que Jesus está nos dizendo neste versículo é que as leis (os dez mandamentos) e o Santo Evangelho de Deus,
paira sobre seus dois mandamentos.

A palavra de Deus é a sua ligação
Essa é uma afirmação muito poderosa. Você entende o que representam os dez mandamentos e o Santo
Evangelho de Deus? Eles representam tudo o que Deus significa e é; todos de sua autoridade para governar
sobre nós e o universo inteiro são manifesto entre suas leis e sua palavra sagrada.
A criação de Deus não é só que, ele também é o rei do universo, onde a palavra falada é a sua obrigação
de honra, e sua personalidade e caráter moral garantir justiça e misericórdia a todos que dar adoração a ele como
ele ordena. Eu gosto de pensar dos escritos dos profetas de Deus como como a constituição de uma nação.
Enuncia de forma escrita as regras sobre como a sociedade é conduzir sua vida diária, e como é para interagir
com os outros e o governante da nação. A Bíblia é a constituição de Deus, e nele Deus dá instruções sobre como
estamos a viver as nossas vidas e interagir com os outros e com ele, o rei do universo.

Do livro de Lucas
E ele (o advogado), disposto a justificar-se, disse Jesus, "e quem é meu vizinho?" Lucas 10:29

O bom samaritano
E Jesus respondendo disse, "certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre os ladrões, que
ele despojaram de suas vestes e o feri e partiram, deixando-o semimorto. E por acaso veio para baixo um
sacerdote dessa forma: e quando ele o viu, ele passava do outro lado. E do mesmo modo um levita, quando ele
estava no lugar, olhou para ele e passou do outro lado. Lucas 10:30-32
Mas um certo samaritano, como ele viajou, veio de onde ele estava: e quando ele o viu, ele teve
compaixão dele e fui até ele, amarrado em suas feridas, derramando óleo e vinho e colocá-lo no seu próprio
animal e trouxe-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte quando ele partiu, ele tirou dois pence
e deu-lhes para o host e disse-lhe: "cuida dele; e que tu spendest mais, quando eu voltar, recompensar-te." Que
agora desses três, pensas tu, era vizinha ao que caiu entre os ladrões?" E ele disse, "Ele que mostrou
misericórdia nele," Então Jesus lhe disse: "Vá e tu fazer o mesmo. Lucas 10:33-37
Então me diz que minha vizinha é toda e qualquer homem que venho em cima nas viagens da minha
vida que exibem a moralidade ou traços de Deus, como ensinou-nos dez mandamentos e cumprido os
ensinamentos de Jesus Cristo, independentemente da cor da sua pele, o local de seu nascimento, ou o conteúdo
de sua religião. Se alguém tem o começo da moralidade de Deus, então, independentemente de tudo isso, eles
têm o potencial de ser convertido para a adoração do Deus verdadeira e correta. É responsabilidade de todos os
que andam nos caminhos de Deus e os ensinamentos de Jesus, que, portanto, fazemos um esforço diligente para
mostrar a essas pessoas, a verdadeira palavra de Deus.

Truísmo do Deus
Deus me mostrou um truísmo; manter este truísmo seguir em mente, como tem me ajudado a ver as
mentiras de Satanás e talvez isso irá ajudá-lo em mentiras ver Satanás, ao invés de ser cegado por eles.
Se Deus falou, então está escrito no evangelho sagrado e é verdade, é verdade, porque é de Deus, e é
de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar escrito no Santo Evangelho e é uma mentira, é
mentira, porque não é de Deus; Não é de Deus porque Deus não falava.

Comparando o que atualmente acredita que este truísmo, você será capaz de discernir se o que você
acredita é mentira de Deus ou do diabo.
Você pode fazer a pergunta, "por que eu deveria estar preocupado que algo que eu acredito que pode ou
não ser de Deus e, portanto, a mentira de Satanás? Eu sei que o que eu acredito que é verdade, porque é
verdade."
A seguir é para avisá-lo, que a menos que você verificou na escritura se que acredita está escrito, então
sua adoração pode baseado em falso evangelho de Satanás e não no evangelho sagrado de Deus. Se Deus
falaram, está escrito em seu Santo Evangelho. Se o que você acredita não é escrita no evangelho sagrado ou
pelo menos apoiada pela palavra de Deus, como está escrito na Bíblia, então é uma mentira.
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não pode ser, só que lá vem
um caindo primeiro e aquele homem do pecado será revelada, o filho da perdição; Quem se opõe e altivez-se
acima de tudo que são Deus, ou que é adorado; assim como Deus está assentado no templo de Deus, se ele
mesmo que ele é Deus. Eu Tessalonicenses 2:3-4
O que isto significa é que Satanás, do fim dos dias, vão ter enganado o mundo inteiro com seu falso
evangelho, que eles vão pensar que suas mentiras são, na verdade, a verdade de Deus. Só compreendendo o
verdadeiro significado das palavras na Bíblia, você será capaz de ver Satanás para si e Deus por quem ele é, o
verdadeiro Deus. O que Deus está nos dizendo aqui, é que Satanás tem conseguido tão bem em enganar a
humanidade, que o falso evangelho de Satanás vai ser pregado na Igreja de Deus, como se fosse o Evangelho de
Deus Santo, e a humanidade não só vai acreditar que seja a palavra de Deus, mas adorá-lo-ão de acordo com
mentiras de Satanás. Somente pelo estudo diligente das palavras na Bíblia, vai sabe e, portanto, certifique-se da
verdadeira palavra de Deus.
Não acho que o versículo acima como descrevendo um homem ou uma pessoa sentada no trono de
Deus. Os versos acima são simbolismos.
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: Você pode considerar-se acima de decepção
e que você está seguro em sua adoração a Deus, e, portanto, quando Satanás começa a contar suas mentiras,
você vai vê-los para as mentiras que eles são e não ser enganado. O problema com esse estado de espírito que
você é mais provável já enganados, Satanás foi dizer suas mentiras durante milhares de anos, e é mais provável
que sua adoração a Deus não é como Deus ordena que ele ser adorado, mas fundado sobre o falso evangelho de
Satanás, que é dizer que você já está em risco de julgamento.

Para aquele dia não virá: Refere-se ao segundo advento de Jesus, que equivale a dizer que Jesus não
vai voltar para a terra até:
Exceto lá vem um caindo primeiro: Uma queda do quê? Jesus está nos dizendo que ele não vai voltar
para a terra até que ocorra a um caindo. A questão é o que vai cair fora e o que ele vai cair longe?
e aquele homem do pecado seja revelado, o filho da perdição: o homem que falei de aqui é Satanás,
que Jesus chama-se o filho da perdição: A palavra significa "Perdição" : estar em um estado de eterna
vergonha e danação. Isto então nos diz, que Jesus não voltará até depois que Satanás foi revelado. Mas
novamente não pense nisso como Satanás o homem, mas esse falso evangelho de Satanás será revelado. A
questão é: como podemos expor Satanás em uma maneira que o mundo inteiro irá vê-lo e depois cair longe de
suas mentiras e a falsa adoração incentivam?
Então o que é que vamos cair longe? Não Satanás a pessoa mas mentiras de Satanás, que são seu falso
evangelho, e as igrejas de falsos que está edificado sobre o falso evangelho de Satanás. Então, como nós expor
mentiras de Satanás quando nós mesmos pode ficar cego por eles? Deus nos dá vários exemplos de como
Satanás diz mentiras dele, só temos de nos manter conscientes de que foram enganados e estar aberto à
possibilidade de que algo que acreditássemos toda a nossa vida pode ser uma mentira.
Lembre-se truísmo de Deus e usá-lo para aplicar a tudo o que você acredita.
Se Deus falou, então está escrito no evangelho sagrado de Deus e é verdade, é verdade, porque é de
Deus, e é de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar escrito no Santo Evangelho e é uma mentira, é
mentira, porque não é de Deus, não é de Deus, porque Deus não falava.
Com este entendimento dos dois mandamentos de Jesus, e que o primeiro mandamento é definido pela
manutenção dos dez mandamentos, deixe-nos agora olhem diligente para que Jesus nos ensina e comparam seus
ensinamentos para o que nos ensina os dez mandamentos.

O primeiro gravou a mentira
Deus também nos mostrou uma outra maneira de discernir as mentiras de Satanás além dele truísmo.
Sabe a história é contada em Gênesis sem dúvida, mas você está ciente disso?
Eve é ter uma conversa com a serpente.

Hath Deus disse: "não comereis de toda árvore do jardim?" Gênesis 3:1
É verdade que Deus lhe disse que você não pode comer de toda árvore do jardim?
E as mulheres disseram a serpente, "podemos comer do fruto das árvores do jardim: mas do fruto da
árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem vós devem tocá-lo menos podeis
morrem. Gênesis 3:2-3
E a serpente disse à mulher, "Ye devem não certamente morrer." Gênesis 3:4
Você sabe que esta seja a primeira mentira de Satanás, pelo menos sua primeira mentira disse para os
filhos do homem. Ao contar-nos sobre esta mentira, Deus está nos dando um palpite de uma das maneiras que
Satanás diz mentiras dele e por que nós não discerni-las como mentiras, mas como verdade.
Deus disse, "não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, menos podeis morrem." Esta é a
palavra de Deus, seu Santo Evangelho. Então Deus nos diz, "para quando o fizeres, certamente morrerás."
Satanás então disse, "Ye devem não certamente morrer." Estas palavras são uma mentira e como
tal são falso evangelho de Satanás. Em todos os milhares de anos, desde então, ele falou muitas mentiras, e a
totalidade deles são que que compõem o falso evangelho de Satanás.
O que Deus está tentando nos mostrar aqui é como Satanás diz mentiras dele, então podemos olhar para
eles nas Escrituras. Neste exemplo de Gênesis, Deus está mostrando como Satanás disse a mentira a Eva. Deus
disse, "Tu certamente deve morrer" e Satanás, "Ye devem não certamente morrer." Simplesmente
adicionando uma simples palavra de três letras para as palavras de Deus, Satanás mudou o significado do que
Deus disse para o oposto, como Deus pretendia que suas palavras para dizer. É desta forma que Satanás tem
adição de uma palavra ou substituir uma palavra, ou simplesmente dando falsa interpretação das palavras de
Deus nas escrituras que ele tomou o Santo Evangelho de Deus e transformou-o em um falso evangelho de
Satanás.
O Evangelho de Deus Santo é incapaz de ser poluída por mentiras de Satanás, mas a Bíblia é uma obra
do homem, em que os homens (os profetas) levaram as palavras ditas a eles por Deus e escreveram então para
baixo. Este então sendo escrito pela mão do homem torna capaz de ser alterado ou poluído.
Você pode protestar contra isto, como eu fiz primeiro e diz, "Se a Bíblia está poluída com mentiras de
Satanás, então é uma mentira e não de Deus, e se a Bíblia não é de Deus, então onde podemos encontrar Deus?"

Mesmo que a Bíblia tem sido poluída por mentiras de Satanás, a verdade de Deus ainda está na Bíblia.
Deus nos diz isso a seguir.

Como encontrar a verdadeira palavra de Deus
Para saber como encontrar a verdadeira palavra de Deus na Bíblia que é poluída por mentiras de
Satanás, temos que voltar para o primeiro versículo que eu apresentava para vocês neste estudo.
Eu amo e que me ama; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios
08:17
Veja, a verdade de Deus ainda encontram-se na Bíblia se ele busca diligentemente, através da
investigação e estudo diligente. Jesus dá suporte a tudo isso a seguir.
E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam
sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e pessoas. Apocalipse 14:6
Como eu disse, o Santo Evangelho de Deus não pode ser corrompido. Neste versículo que Jesus está nos
dizendo que o Santo Evangelho não corrompida está nas mãos de um anjo no céu, onde Satanás não podem
polui-lo, e que o anjo, no fim dos dias, seguras pregá-lo para aqueles que vivem na terra.
Quando você vir a aceitar isso, então você é forte em seu caminho para conhecer Deus, pessoalmente e
intimamente.
Satanás tem um falso evangelhoe é isso que vão enganar o homem a pensar que falso evangelho
Satanás é a verdade e que quando você disse o Evangelho de Deus Santo não irá aceitá-la como a palavra de
Deus porque é ao contrário do que o que você tem crido toda a sua vida, você irá rejeitar a verdade de Deus e se
apegam a mentiras de Satanás. Isso você vai fazer, mesmo que a verdade de Deus pode ser mostrada para você
nas Escrituras, e Satanás encontra-se não sendo falada por Deus não ter nenhum fundamento para lhes dar
apoio.
Quem se opõe e altivez-se acima de tudo, que é Deus, ou que é adorado; como eu disse, estas são
simbolismos que, uma vez que você entende o seu significado, você verá a verdade de Deus.

O que é Deus?
Satanás se opõe a tudo o que é Deus. Por isso fiz a pergunta, "Então o que é que é Deus?"

Deus é o criador, então a criação é de Deus. Para Satanás para se opor ou tentar destruir a criação,
resultaria em sua própria destruição, porque o próprio Satanás como o homem é uma criação de Deus. Deus é
definido pelo fato de que ele é o criador.
Deus também podem ser definida por sua moralidade, bem como a forma como ele ordena que nós (sua
criação) adorá-lo. Isto começa com os mandamentos de Deus e que, por si só, estão incompletos, mas com os
ensinamentos de Jesus, completa ou preenche como Deus define-se.
Para que ele, como Deus está assentado no templo de Deus, se ele mesmo que ele é Deus. O templo de
Deus não é um tijolo e argamassa edifício. O templo de Deus é que o que dá a definição para o que é de Deus;
sua honra pessoal, sua personalidade e seu caráter moral. O templo de Deus é o Santo Evangelho de Deus, que é
resumido pelos dez mandamentos. Mas os dez mandamentos são mas simbólica de tudo o que é falado pelos
lábios de Deus, qual é o seu Santo Evangelho. Quando Satanás tenta destruir ou falsificar os dez mandamentos,
ou qualquer um dos versos dos livros da Bíblia, ele está a tentar colocar-se como substituto ou falsificadas de
Deus. Desta forma, ele mostra-se ser Deus, usando sua versão alterada da Bíblia, fazendo com que aqueles que
não estudam diligentemente a pensar que eles estão lendo as palavras de Deus. É por isso que digo que já foram
enganados e estão enganados, pois a Bíblia é poluída pelas mentiras de Satanás.

O Elixir de decepção
Mesmo assim, a Bíblia é o elixir ao engano. Apenas no estudo diligente da Bíblia e estando certos de
que Deus está lhe dizendo, você será capaz de reconhecer as mentiras de Satanás para as mentiras que eles são e
Santo Evangelho do Deus da verdade que é.

Entender isso: quando você fala, as palavras que você usa tem significado para você, e você
espera e espero que aqueles ouvindo suas palavras vão entender o significado que você entenda isso, assim,
entender o que disse. Isto também é verdade de Deus. Quando os profetas primeiro escreveu para baixo a
palavra de Deus como Deus falou aos profetas, eles escreveram-los com a expectativa de que todos que iria ler
suas palavras teria o mesmo entendimento do significado como os profetas pretendia que eles têm.
Ao longo das gerações, a língua original tem mudado ou morreu e surgiram novas línguas. Portanto,
torna-se necessário que as palavras originais ser traduzido. É essas traduções onde o significado original pode
ser distorcido ou substituído por mentiras de Satanás.
Sendo este o caso, você pode perguntar, "como já sabemos com certeza o verdadeiro significado das
palavras foi concebido por Deus? Faz 3500 anos que Moses escreveram os primeiros livros do que nós

chamamos a Bíblia e 2000 anos desde que o Apóstolo João escreveu o último, o livro do Apocalipse." A
resposta é simples, por conta própria, você não pode. Eis porque Jesus nos diz:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida: nenhum homem chega ao pai, senão por mim. John 14:6
Você vê, olhando para Jesus e suas palavras, para direção em seu estudo da Bíblia, que ele irá mostrarlhe a verdade de Deus. Isto exigirá ainda diligente estudo e investigação da sua parte, mas a verdadeira palavra
de Deus ainda podem ser encontrados nas páginas da Bíblia, você só precisa orar a Deus para orientação e
compreensão, e Deus concederá isto para você, se você está realmente com a intenção de conhecer Deus.

A verdade de Deus, a Páscoa
Um bom exemplo de como truísmo do Deus pode ser mostrado para trabalhar em discernir as mentiras
de Satanás é no estabelecimento da Páscoa. Antes de Moses e o êxodo do Egito, não havia nenhum Páscoa na
correta e verdadeira adoração de Deus. Em outras palavras, Abraão, Isaac e Jacó não observaram a Páscoa.
Tampouco Moses até depois que ele levou os israelitas do Egito.
Depois do Êxodo, Deus ordenou que uma semana anual de memorial e uma festa para o senhor, para ser
mantida pelos filhos de Israel e todas as suas gerações como uma ordenança para sempre. Isso você pode
encontrar em Êxodo capítulo 12.
O que Deus tem feito em estabelecer a Páscoa, é fazer uma pequena modificação para a forma
verdadeira e correta de dar-lhe culto. Nesta pequena modificação, essa ordenança, Deus instrui quando é para
ser observada, o que são coisas para serem consumidos na festa, como preparar os alimentos e depois como é
para ser comido.
Este menor mudar a maneira de Deus comandos que aqueles que desejam adorá-lo, devem adorá-lo, ele
deu instruções precisas. Sabemos que é uma parte de como adorar a Deus, porque Deus disse-nos com as
palavras de seus próprios lábios e causou essas palavras a ser escritas pelos seu profeta Moses, que quer dizer,
que Deus falaram, então é verdade.
Em justificar aqueles acredita que compõe sua fé, use o mesmo método de escrutínio. Com que você
será capaz de determinar o que crenças que tem que são verdadeiras e de Deus, e o que acredita são encontra-se,
não tendo sido falou de Deus.

O sábado do sétimo dia
Outro exemplo de como funciona o truísmo de Deus é a observância do sábado. No quarto mandamento
de Deus, ele dá o comando preciso e instruções relativas a manutenção do sábado.
"Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo,
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, mil, nem
eles filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas
portas.
Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia:
portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:8-11

Tome nota: No versículo acima (Êxodo 20:10) Deus nos diz em palavras não incertas que o sétimo
dia é o sábado do Senhor teu Deus. Se Deus falou, então é verdade. Onde na Bíblia está escrito onde Deus diz
que o primeiro dia é o sábado do senhor; Nada que eu achei em todos os meus estudos da Bíblia? Se Deus não
falava, então deve ser uma mentira.
Deus começa este mandamento dizendo, "Lembre-se o dia de sábado." Para ser dito para se lembrar de
algo, sugere-se que é algo que você já tem conhecimento de. Dentro as palavras dos dez mandamentos, o quarto
mandamento é o primeiro lugar, escrito na Bíblia, onde a palavra sábado é escrita em todas as páginas da Bíblia
até então. Nesse caso, como pode me informar se lembrar, que nós só agora estão sendo informados de?
Se você já leu a Bíblia, desde o início você saberá que o sétimo dia da semana é falado em Gênesis 2:3 e
que Deus "abençoou o dia sétimo e santificou a la"

Abençoado
A palavra "Abençoado" é definido pelo dicionário Encarta como: tornar-se Santo. Portanto, quando
Deus diz para se lembrar, é que este versículo que Deus nos aponta para. Deus quer que nos lembramos que ele
é o Deus da criação, e que ele fez dia sagrado o sétimo. Quando Deus nos diz que se lembra do dia do sábado, é
a maneira de nos informar que ele tem um nome para o sétimo dia Deus.
Pense nisso como este, em todos os sete dias da semana, apenas um é abençoado, santificado e assim
santificou. Apenas um dos sete dias em uma semana tem sido um nome dado por Deus. Isto faz com que o
sétimo dia ou o dia de sábado um dia muito especial para Deus e no quarto mandamento, Deus quer que nós

também vê-lo como um dia muito especial. Não é a observação do sábado é especial, mas o sétimo dia da
semana é especial.

Santa definida
Para compreender isto que precisamos entender o que significa ser "Santo" também. O dicionário
Encarta define a palavra "Santo" como: separar para fins religiosos, para se dedicar ao serviço
de Deus, um Deus ou uma deusa, relativas, pertencentes a ou provenientes de um ser divino
ou poder.
No meu estudo das Escrituras, eu acho que Deus tem um significado diferente do que significa ser
"Santo". Para entender isso, dê uma olhada na seguinte frase: "Santo Evangelho de Deus", como usado nesta
frase a palavra "Evangelho" significa "Palavra" e a palavra "Santo" significa "Verdade", portanto o que
esta frase é na verdade quer dizer é "Verdadeira palavra de Deus."
Desta forma, Deus dá a sua definição sobre o que significa ser "Santo", e isso é ser "True, ou verdade
ou mais precisamente, a verdade de Deus." Então quando Deus nos diz para "Lembre-se o dia de sábado, para
santificá-lo", ele disse que para mantê-lo de verdade. Deus não está falando sobre como manter a observância
do Sábado Santo, mas para manter o dia santo ou verdadeiro. O dia em que Deus está falando no quarto
mandamento é o dia em que Deus fez Santo (verdadeiro) no livro de Gênesis, o sétimo dia da semana. A
pergunta para você, leitor, "como você pode manter o verdadeiro dia sétimo se dar observância do sábado em
outro dia da semana, como Sunday?

Santificar definido
A palavra "Sanctify" é definido como: dar estatuto algo sagrado e para libertar alguém ou
alguma coisa do pecado. O que isto significa é que Deus não só fez o sétimo dia da semana o único dia
santo da semana, mas que nesse dia, vai não haver nenhum pecado se dedicam.
Com isto em mente e baseado as seguintes palavras de Êxodo 20:11, o sétimo dia sagrado é sinônimo
com o sábado. "Wherefore o senhor abençoou o dia de sábado e lo santificado" Em Gênesis 2:3, a palavra
Sabbath não é usada, mas em vez disso, Deus usou as palavras, "Sétimo dia". É o quarto mandamento que
Deus fez as duas palavras que significam a mesma coisa. Deus tem nome para o sétimo dia da semana. Nenhum
outro dia da semana é que Deus então honra? O nome do sétimo dia da semana não é sábado, que é o nome que

um pagão conhecido, Emperor romano Constantine nomeado o sétimo dia. Fazendo isso, Satan, através de seu
peão terrena, causou uma mudança no nome do sétimo dia. Nome de Deus do sétimo dia sagrado é o sábado.
Então, Deus está dizendo, "Lembre-se o Sabbath, (sétimo dia), para santificá-lo." Manter alguma coisa
sagrada é saber que ele já é sagrado, que podemos apenas santificá-lo através de nossas ações e sei que só Deus
podem fazer o dia ou o Sábado Santo, nós podemos fazendo como Deus ordena, santificá-lo em nossos corações
também.

Trabalho definido
Então Deus diz-nos, "seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra." Como você pode recordar
de Gênesis, Deus criou o universo em seis dias, e aqui no quarto mandamento, Deus está nos dizendo que, como
ele, temos seis dias para fazer todo o nosso trabalho. A palavra trabalho como usado aqui refere-se a tudo o que
fazemos, para dar sustento para nosso corpo.
Neste versículo a palavra trabalho tem uma mais completa o significado do que você pode perceber, no
entanto. A palavra "trabalho" como usado neste versículo refere-se a qualquer tipo de comércio ou renda
produzindo atividade também. Se você está no negócio e os empregados, então você não deve ter-lhes dedicam
seu negócio durante as horas do sábado. Não é suficiente que você pessoalmente não violar o sábado, mas você
não pode permitir que outras pessoas que estão em seu empregado, (em suas portas), para quebrar o sábado
também.
A palavra trabalho como usado neste versículo nos diz que não pode haver nenhuma troca de dinheiro
ou permuta ou qualquer outra transferência de qualquer tipo de valor monetário. Por exemplo, você não pode ir
à loja e comprar uma caixa de leite durante as horas do sábado, você não pode comprar o gás para o seu carro,
você não pode comprar um bilhete para um evento esportivo e, portanto, em suma não pode haver nenhuma
troca de dinheiro ou moeda ou permuta durante as horas do sábado.

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

Os versos acima tem sido incompreendido, fazer às mentiras de Satanás. A interpretação popular dos
versos é que Satanás, as forças de todos os que querem comprar ou vender para receberem a sua marca, (a
marca da besta), mais eles não serão capazes de comprar ou vender.

Causas definidas
Só pensar o que Deus diz no entanto. É Deus quem decide quem recebe a marca de Deus e também é
Deus quem decide quem tem a marca da besta. Que sendo o caso, não é que Satanás obriga as pessoas a
receberem a marca da besta, mas que Satanás "faz com que" para receber a marca. A palavra "Causa" é
definido como: uma pessoa ou coisa que faz algo acontecer ou existir ou é responsável por
uma coisa que acontece. Como você pode ver, as causas da palavra não significa "Forçada". Satanás por
suas mentiras, "Causa", nos empenhar-se em pecado, faz que não "Força" . Você pode ver a diferença?
Portanto, Satanás faz com que aqueles que compram ou vendem durante as horas do sábado para receber
a marca da besta; Ele faz isso por nos dizer uma mentira; que o sábado é para ser observada no primeiro dia da
semana, (domingo). Todos aqueles que, portanto, aceitar a mentira de Satanás e manter o primeiro dia da
semana como o dia de sábado, vão esquecer que é o sétimo dia é o dia do Santo, e, portanto, atacam em atos
pecaminosos durante as horas do sétimo dia, não percebendo que na verdade estão a cometer um pecado ao
fazê-lo.

Sétimo dia de pecados
Nós somos para não fazer qualquer tipo de trabalho servil, como a que aumenta nosso valor, ou gera
qualquer tipo de vantagem monetária para nós. Se você possui um negócio, é necessário que você feche o
negócio durante as horas do sábado. Parte das ramificações de mentira de Satanás, é que no mundo hoje, se
você quer estar no negócio, sábado ou o sétimo dia da semana, é comumente aceito como apenas mais um dia
de trabalho, e como tal, para você fechar o seu negócio, você também permitirá que seus concorrentes que não
observam o dia de Deus Santo, uma vantagem no negócio contra você.
Novamente, por causa da mentira de Satanás, aqueles que, caso contrário pode dar a verdadeira e correta
de adoração a Deus, será erro e aquém de verdadeira adoração, porque eles serão ignorantes do sétimo dia sendo
Santo e observar o primeiro dia, (domingo), como o Santo do dia, em vez disso.
Isto é verificado por Jesus nos versos seguintes.

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

Comprar ou vender
As seguintes palavras são a chave para compreender estes dois versos. "e que ninguém possa comprar
ou vender, excepto ele que tinha a marca." o que Deus, Jesus está dizendo é que nenhum homem é para
comprar ou vender durante as horas do sábado, e que apenas aqueles que têm a marca da besta na verdade vão
comprar ou vender durante aquelas horas Santos, porque eles são enganados de Satanás.
Não é que Satanás vão obrigar seu para adquirir uma marca ou algum tipo de tatuagem antes de você
será capaz de comprar ou vender, mas que a sua ignorância da verdade de Deus, você não irá considerar o
sétimo dia da semana como Santo porque você observar o primeiro dia da semana como o dia do Santo. No
presente, apesar de sua ignorância, receberá a marca da besta de Deus para o seu fracasso santificar o sétimo
dia.
Se você adora a Deus como ele ordena e santificar o sábado do sétimo dia, então você saberá, não para
comprar ou vender durante as horas do sétimo dia. Aqueles que não dão verdadeira e correta de adoração a
Deus, por causa de sua ignorância, que ficar mais um dia como sábado, não vão entender a verdade de Deus,
então eles vão pensar que nada de ir a uma loja, etc. no sétimo dia e em assim fazendo, envolver-se em pecado e
dada a marca da besta.
A seguir está um exemplo que melhor revela a verdade das palavras de Deus. Se você, por causa das
mentiras e enganos de Satanás, observa o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), e não no dia da semana
que está escrito na Bíblia do quarto mandamento, (que Deus tem falado com suas próprias palavras), então você
não adorar o Deus da criação, mas sim Satanás. Como tal, você dar sem pensar em manter o sétimo dia sagrado,
mas em vez disso, observar o primeiro dia como o sábado. Porque você não dá conta a santidade do sétimo dia,
(sábado), você se envolver em coisas pecaminosas como compra e venda. Não tem problema em trabalhar no
sábado, ou a prática de quaisquer outras actividades comerciais. É por causa de sua observância do domingo
como o sábado que Satanás faz com que você pecar contra Deus, dando assim a causa de Deus para dar-lhe a
marca da besta.
Deus nos diz que ser diligentes em nossa adoração, se você falhar nisso, então você não é inocente e sua
ignorância é auto-infligido, portanto, Deus não terá nenhuma piedade de você.

Deus fala claramente
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus : em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu,
nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das
tuas portas. Êxodo 20:10
No versículo acima, Deus continua, ", mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus." Quando leio
estas palavras, é muito claro para mim que Deus está me dizendo. "o sétimo dia é o sábado do Senhor teu
Deus." Como você pode aceitar a mentira de Satanás que o primeiro dia da semana, (domingo), é o sábado,
quando Deus em sua própria palavras, sai bem e nos diz que é o sétimo dia?
O que Deus está dizendo para mim é simples, "Trabalhei seis dias e nesses dias eu teu Deus "fez o céu

e a terra, o mar e todos os que neles é Portanto, como eu fiz, você deve fazer, que é de guardar o
sétimo (sábado) dia sagrado."

Dentro de tuas portas definidas
O quarto mandamento, Deus continua a nos diz, que não estamos a fazer qualquer trabalho, "mil, nem
eles filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das
tuas portas."
Acautelai-vos a entender que a frase, "dentro das tuas portas," significa. Deus está nos dizendo que
você e sua família não devem fazer qualquer trabalho, mas se você está no negócio e os empregados, não
podem fazer qualquer trabalho também, pois eles estão em seus portões. Portanto, durante as horas do sábado,
sexta-feira no sol até sábado no sol, todos os negócios que você operar também devem ser fechados para baixo.
Pense desta forma. Você tem um negócio de varejo, no sábado você pessoalmente não tem nada a ver
com suas operações, então você não está em violação do sábado. No entanto, se você manter o negócio aberto, e
tem funcionários ativamente envolvidos em sua operação, você está forçando-os a violar o sábado, e também é
aqueles que são seus clientes para violar o sábado, bem tentador. Quando você, por suas ações, fazem com que
os outros a quebrar a lei de Deus, então você também está quebrando a lei de Deus.

O sétimo dia é o sábado
O sétimo dia da semana é o dia que você deve fazer o que é preciso para dar sustento para a alma.
Porque Deus fez Santo o sétimo dia e o dia de Sábado Santo, sinônimo de um outro; para mover o sábado para

qualquer outro dia da semana é impossível. Deus não fez o primeiro dia sinónimo com o sábado e Deus não fez
o primeiro dia santo e Deus não santificar o primeiro dia, o que quer dizer que só o sétimo dia da semana é
Santo, e nos outros dias da semana são profanos. Para observar o sábado em qualquer dia que não seja o sétimo
dia é tornar sua observância do sábado sagrado.
O quarto mandamento, Deus deu instruções precisas e específicas sobre quando estamos a guardar o
Sábado Santo, bem como instruções sobre coisas que não devemos fazer. Deus tem "falou," e está escrito na
Bíblia, então sabemos que é verdade. Não há nenhum lugar na Bíblia onde Deus, deu o comando ou instruções
relativas à transferência do sábado do sétimo dia da semana Santa ao profano primeiro dia da semana. "Se Deus
não falava e, em seguida, é uma mentira."
Pense nisso, que Deus foi muito específico sobre uma pequena mudança na forma como ele deve ser
adorado em estabelecer a Páscoa e foi muito específico sobre a observância do sétimo dia sábado; Não acha que
Deus iria ser pelo menos tão específicas relativas à transferência do sábado para o primeiro dia da semana, que
seria uma grande mudança em como Deus nos diz para adorá-lo? Em que não há nada em tudo, relativas à
transferência escrita na Bíblia, isto, portanto, diz-me que não é de Deus, mas uma mentira. Mentira de Satanás!

O apóstolo Paul e o sábado
O apóstolo Paul deu-no comentário sobre a observância do sábado no livro de Hebreus capítulo 4 .
1) -nos, portanto, temer, que, uma promessa sendo nos deixou entrar em seu descanso, qualquer um de
vocês deve parecem vir com falta de la
2) Para nos foi o Evangelho pregado, bem como lhes: mas a palavra pregada não aproveita-los, não
sendo misturado com fé neles que ouvi lo
3) Que ter acreditado entramos no descanso, como ele disse, "como jurei na minha ira, se eles entrarão
no meu descanso:" embora os trabalhos foram terminados da Fundação do mundo.
4) Para ele falou em um determinado lugar do sétimo dia sobre este sábio e Deus descansou no sétimo
dia de todas as suas obras.
5) e novamente, neste lugar se eles entrarão no meu descanso.
6) Vendo, portanto, ele permanece que alguns devem entrar nele, e a quem primeiro foi pregado
entraram não em por causa da descrença:

7) Novamente, ele limiteth um determinado dia, dizendo em David, a-dia, depois de um tempo tão
longo; como é dito, a-dia se vós vão ouvir sua voz, não endureçais o coração.
8) Se Jesus lhes tinha dado descanso e, em seguida, teria ele não depois falado de outro dia.
9) , Portanto, permanece um repouso para o povo de Deus.
10) Para ele que é inserido em seu descanso, ele também tem cessado de suas próprias obras, como
Deus fizeram de seu.
11) -Do trabalho, portanto, para entrar naquele descanso, para que qualquer homem cair após o
mesmo exemplo da incredulidade.
A seguir está uma explicação das palavras acima de Paul:
1) "Deixe-nos, portanto, medo," temer é dar preocupação quanto estejamos no direito ou errado, no
que diz respeito à intenção de Deus.
"para que, uma promessa sendo nos deixou entrar em seu descanso," a promessa é o céu e a vida
eterna, e o resto é Santo sábado do Deus, conforme escrito no quarto mandamento.
"nenhum de vocês deve parecem vir aquém" isso tem a ver com sua ignorância, ou fazem para as
mentiras e os enganos de Satanás, que você não entra com o resto dos Lordes, mas em não descansar
de todo, ou em dia falso de Satanás de descanso, domingo.
2) "Para nos foi o Evangelho pregado," é para dizer que Jesus ensinou Paul e os outros apóstolos,
Santo evangelho eterno de Deus, e eles, por sua vez, nos ensinam através de seus escritos.
"assim como eles" é uma referência para os filhos de Jacó, que foram levados do Egito por Moses.
Isto é dizer, que Moses pregaram o Evangelho de Deus Santo, como fez Jesus. Isto que eu
interpreto a dizer, que essas coisas pregadas aos israelitas primeiros são os mesmos como ensinado
por Jesus, portanto, é entendimento de Paul, baseado sobre estas palavras, que aquelas coisas que
Deus espera e comandou daqueles que Moses ensinaram também são esperados e comandou
daqueles que Jesus ensina.
"mas a palavra pregada não lucrá-los, não sendo misturado com fé neles que ouvi lo" o que Paul
está nos dizendo é que os filhos de Jacó ouviram o Evangelho de Deus, mas não adotá-la, porque
eles não têm a fé no Deus da criação, Considerando que aqueles que vieram a Jesus, saiu da fé, que

Jesus era de fato o filho de Deus, que é Deus em carne e osso de um homem , e por causa dessa fé,
que abraçaram o evangelho como verdade.
3) "Para nós que acreditado entrar descanso," é para dizer que aqueles que crêem que Jesus é Deus
em carne e osso de um homem, entra no descanso de Deus, porque em nossa fé, nós obedecemos
ordens de Deus; a palavra de Deus é suprema, e é a fé que quem dá a verdadeira e correta de
adoração a Deus, olhamos para a palavra para nossa orientação e instrução e não há outra palavra.
Não é falada por Deus, se é uma mentira.
"Como jurei na minha ira, Deus deu aviso ao longo da Bíblia, que aqueles que desobedecem a
palavra dele se sentiria a medida de sua ira.
se eles entrarão no meu descanso: " Para evitar a ira de Deus, você deve ser obediente a ele e
observando o sábado sagrado o sétimo dia da semana, como Deus ordenou. É desta forma que é ser
obediente à palavra do senhor.
Embora os trabalhos foram terminados da Fundação do mundo. A palavra funciona neste
contexto refere-se aos seis dias da criação, que a criação estava completa sobre a Fundação da terra.
A palavra embora sugere que mesmo que o universo estava completo na fundação da terra, Deus
ainda espera-se que homens ficariam sagrado que um dia de sua semana como ele manteve Santo
seu sétimo dia.
4) "Para ele falou em um determinado lugar do sétimo dia sobre este sábio," a palavra "ele" referese a Deus, e as palavras "um determinado local", refere-se ao livro de Gênesis e sua discussão do
sétimo dia sagrado. As palavras "do sétimo dia" refere-se ao sétimo dia descansou Deus e as
palavras, "sobre este sábio," meios deste assunto que Paul está escrevendo sobre, que é a
manutenção do sábado do sétimo dia.
"Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras," é Paul lembrando-nos que Deus
descansaram no sétimo dia e, portanto, nós, se queremos adorar a Deus como Deus ordena.
5) "E neste lugar novamente, se eles entrarão no meu descanso." Deus está nos dizendo, como nos
tempos de Moses e agora que está sendo falada pelo apóstolo Paul quem é mais uma vez, referindose ao quarto mandamento, que todos que iria adorar a Deus como ele comanda deve entrar em seu
descanso, conforme Deus ordenou isso e como ele, Deus tem feito isso mesmo.

6) "Vendo, pois, que permanece que alguns devem entrar nele" é maneira de Paul de reconhecer que
alguns, (não todos), devem e vão entrar no descanso de Deus da crença de que Jesus é Deus em
carne e osso de um homem e que ao fazê-lo temos a promessa da vida eterna.
"e a quem primeiro foi pregado entraram não em por causa da descrença:" é um reconhecimento
por Paul que ele está ciente de que alguns daqueles que seguiram o Moses não entra no descanso de
Deus porque eles fizeram não crença. Presumo que a descrença que provinha do povo que saiu do
Egito com Moses não perceber Deus nas palavras faladas por Moses, mas viu só um homem de
Moses. Se você acha que um homem que fala a respeito de sua moralidade e você não percebe este
homem como sendo um homem de Deus, então você não tem nenhuma razão para acreditar que as
palavras que o homem fala são primeiras falada por Deus.
7) "Mais uma vez, ele limiteth um determinado dia," apesar deste entendimento, Paul está Reiterando
o fato de que Deus limitar um determinado dia, (sétimo dia), e que Jesus é, mais uma vez, limitando
o sábado para um determinado dia, porque ele não falou de qualquer outro dia.
8) "Para se Jesus deu-lhes o resto, então ele não depois teria falado de outro dia?" Este é o Paul,
dando voz à suposição lógica, que se Deus limitou o sábado para um dia específico e Jesus não
mencionou qualquer outro dia em todos os seus ensinamentos, então o sétimo dia ainda era o
verdadeiro dia de descanso de Deus.
9) "Permanece, portanto, um repouso para o povo de Deus." Nestas palavras Paul está fazendo uma
conclusão lógica baseada em tudo o que ele tem, até agora escrito, que há ainda um repouso para
o povo de Deus, que dão a verdadeira e correta de adoração a Deus.
10) "Para ele que é inserido em seu descanso, ele também tem cessado de suas próprias obras, como
Deus fizeram de seu." Paul está nos dizendo porque Deus descansou depois de seis dias de
trabalho, esse "ele", que quer dizer tudo que vai entrar para o resto de Lordes, também deixará
todos os seus trabalho e comércio sobre o sábado do sétimo dia.
11) "Deixe-do trabalho, portanto, para entrar naquele descanso, para que qualquer homem cair após
o mesmo exemplo da incredulidade." Paul está nos dizendo aqui, que nós que desejam adorar a
Deus como ele comanda, portanto deve entrar em que descanso do senhor, que quer dizer o resto
mesmo, como fez o criador, no sétimo dia. Paul também está nos dizendo que não fazê-lo
acarretaria o mesmo exemplo da incredulidade que exerçam os seguidores de Moses, que quer
dizer, isso se você não adorar a Deus como ele comanda, nem adicionando ou subtraindo esse culto
como Deus ordenou, então você não adorar a Deus em tudo.

Porque Deus é muito específico e exigente sobre como estamos para adorá-lo, como está escrito nos
quatro primeiros dos dez mandamentos, que é fácil para Satanás através de mentiras e enganos, para levar-na
acreditar e, portanto, para se envolver em práticas que não são de Deus. Portanto, é imperativo que você
obedecer os mandamentos de Deus, exatamente como ele Deus tem escrito-los para fora mais também cairá em
incredulidade.

O dia de sábado verdadeiro
Como você pode ver, Paul chegou à conclusão lógica de que porque Deus descansou no sétimo dia após
seis dias de trabalho e que Jesus nunca ordenou nem instruído que transferimos o sétimo dia sábado para outro
dia, o que foi, portanto, corrigir que o sábado do sétimo dia ainda era o único dia o resto poderia ser inserido na
adoração do Deus verdadeira e correta.
Esteja avisado, portanto, que se você observar o sábado no primeiro dia da semana, ele o levará à
condenação não redenção. É mentira de Satanás, estabelecido pelo anti-Cristo e imposta pela tortura e
assassinato de aqueles que se recusaram a cumprir durante a idade média. Lembra-se a julgamentos da
Inquisição realizada pela Igreja de Roma?

Jesus prepara um lugar para nós
Na casa do meu pai há muitas moradas: se não fosse assim, eu teria te dito. Vou preparar um lugar
para você. John 14:2
Este versículo é importante, porque nele Jesus está nos informando que Deus pai está nos convidando
para morar com ele em sua casa, o céu. A Bíblia é uma ferramenta de ensino que explica o que precisamos
fazer, e o que não devemos fazer, se queremos ir morar com Deus.

A Bíblia é um anagrama
A palavra Bíblia é um anagrama para:

B-básico
Eu-instrução
B-antes
L-Leavings

E-terra
A Bíblia é as "instruções básicas antes deixando terra."

Dois grupos de comandos
Deus fixou-se um conjunto de regras pelas quais devemos viver nossas vidas se queremos ir viver com
ele no céu. Estas regras são conhecidas como os dez mandamentos. Os dez mandamentos podem ser divididos
em dois grupos de imperativos.

Os primeiros quatro mandamentos
Os quatro primeiros nos dizer como Deus "Comandos" que ele seja adorado. Para adicionar ou subtrair
do que que ele nos disse é para não adorar a Deus em tudo, mas uma invenção do seu próprio, que quer dizer, se
você quer adorar a Deus, como é o seu prazer e não pelo prazer de Deus, então você não deve ter nenhuma
expectativa de ir ao céu. Se você está disposto a adorar a Deus como ele te disse como adorá-lo, então como
você pode esperar dele para que você possa morar com ele?
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
Como eu vivo: Deus é vida, mas para Deus, não haveria nenhuma vida, você e eu não existiria, porque
você nunca teve vida. Portanto, esta promessa que Deus está fazendo não é qualquer voto, mas que ele está
prometendo a sua vida, que nos irá adorá-lo. Para Deus, não pode haver nenhum voto maior, do que o voto de
sua vida.
eu te dominará. Nestas palavras que Deus está nos dizendo, "Eu te dominará, e pelo meu prazer, você
vai me obedecer. Juro pela minha vida, que eu te dominará. Todo o poder de minha ira derramarei sobre vós, se
você desobedece os meus mandamentos."

Mostrar misericórdia
E se misericórdia a milhares deles que Me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
Deus está nos dizendo que se nós o amamos, então vamos manter seus mandamentos. Neste versículo,
Deus também está dando a definição de quem ele vai dar a sua misericórdia, que é quem obedecer, amar e

adorá-lo, e que ele Deus define isso como aqueles que guardam seus mandamentos. Isto também me diz que se
não obedecer os mandamentos de Deus, então Deus não tem motivos para ser misericordioso com você.

Olhe para Deus
Olha para mim, e sede salvos, todos os confins da terra: porque eu sou Deus, e não há ninguém mais.
45:22 de Isaías
Olha para mim, e sede salvos, Os dez mandamentos são as leis de Deus. Para guardar os mandamentos,
é procurar a Deus por sua direção. Para obedecer a Deus por guardar seus mandamentos é olhar para Deus e
manifestar o seu amor por Deus. Somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus, ter alguma esperança
de ir para o céu. Se você não acredita nisso agora, você precisa entender os ensinamentos de Jesus. Quando
você entende esses ensinamentos, você saberá que os dez mandamentos são a pedra angular e a Fundação de
tudo o que Jesus ensina e para a salvação de Deus.

Uma vez falou permanece fala
Jurei por mim mesmo, a palavra sumiu da minha boca, na justiça e não vou voltar, que a mim todo
joelho se dobrará, toda língua deve jurar. 45:23 de Isaías
Este versículo é outra forma de dizer, "eu, Deus, te dominará, por prazer e não como você achar
conveniente para me adorar." Deus está nos dizendo que ele falou, "foi a palavra da minha boca na justiça," e
uma vez que a palavra falada, não ser rescindido. Deus é uma honra obrigada a cumprir tudo o que ele profere,
pois ele é um ser moral, cuja palavra é sua obrigação. Uma vez que Deus disse algo que ele não pode e não será
este último mude de ideias. A palavra de Deus é sua palavra viva, e a palavra do Deus vivo é o Espírito Santo.
Certamente, dizê-lo, no Senhor tenho força e justiça: mesmo que ele virá a homens; e tudo o que está
revoltado contra ele deve ter vergonha. 45:24 de Isaías
Outra maneira de dizer revoltado contra ele, é dizer, todos aqueles que são desobedientes ao
mandamentos de Deus. Isso também significa que aqueles que te odeiam por causa de sua obediência às leis
de Deus saberá vergonha, para o ódio de vocês sobre o dia do juízo final, para quando você odeia um Santo de
Deus; Você também mostrar o seu ódio de Deus.
Lembre-se disso e anunciar-se homens: trazer novamente à mente, Ó vós os transgressores. 46:8 de
Isaías

A frase, "mostrai-vos os homens," pode ser reformuladas para dizer, "revelar sua honra pessoal e
dar respeito e obediência a Deus." Deus também está nos dizendo que todos os que são pecadores e em
desobediência à lei de Deus, podem ser salvos se eles "shew se ser homens de honra," e se arrependam de seus
pecados e pedir perdão a Deus.
Lembre-se das coisas passadas da velha: por que eu sou Deus, e não há outro; Eu sou Deus, e não há
outro semelhante a mim, anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não
sucederam, dizendo: meu conselho ficará de pé, e farei todo o meu prazer. Isaiah46:9-10
As primeiras coisas de velho, é uma referência para os seis dias da criação. Deus está nos lembrando
que ele é o criador e para prová-lo, ele nos diz que ele pode prever acontecimentos humanos e naturais, longos
antes que eles ocorram. Só Deus podem ver o futuro. Satanás é uma criação de Deus, assim como nós, e como é
com o homem, Satanás não podem ver o futuro.
"Meu conselho ficará de pé, e farei todo o meu prazer," é outra maneira de dizer, que devemos
obedecer seus mandamentos, que existimos por seu prazer, e é por sua vontade que nós deve adorá-lo, não por
nosso prazer de Deus.

Turn Away seu pé
Se tu se teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia; e chamar o sábado uma delícia, o
Santo do senhor, senhor; e deveis honrá-lo, não fazendo teus próprios caminhos, encontrar o teu próprio
prazer nem falar as tuas próprias palavras: 58:13 de Isaías
"Se tu se teu pé do sábado," quando você colocar o pé em cima de algo, você está exercendo controle
sobre ele. Então se você gira o pé para fora, você é devolver o controle ao Deus e observar o sábado como ele
ordena.
"De fazer a tua vontade no meu santo dia" Isso significa fazer as coisas como você quer fazer porque
são convenientes para você, ou você achar que o que Deus ordena que façamos para ser difícil.
Um exemplo disto é o seguinte. Como eu vim para adorar a Deus, tive que ajustar meus hábitos para
adequar-se à vontade de Deus. Deus diz que o sábado começa sexta-feira ao entardecer, (Sun Down) e continua
até a noite de sábado ao entardecer. Isso que eu encontrei para ser inconveniente, pois o tempo do dia em que o
sol se põe varia de semana para semana e mês a mês, resumindo nunca é a mesma hora do dia. Por esta razão,
eu decidi que eu manteria o sábado de 18:00 sexta-feira, de 18:00 sábado à noite o ano independentemente de
quando o sol se põe. Isto deu uniformidade e coerência para o tempo.

Meu raciocínio era que eu tinha um relógio confiável para manter o tempo, e se os antigos tinham
relógios mecânicos que Deus sem dúvida o faria às 18:00 que começou o sábado. O problema com essa
racionalização é que eu estava colocando palavras na boca de Deus. Não importa o que eles não têm relógios, o
que importa é o que Deus ordenou não o que é conveniente para você e eu.
Depois de alguns meses disto, percebi que em fazendo isso que eu estava ditando a Deus como eu
pretendia adorá-lo e não adorando-o como ele ordenou. Assim que percebi isso, eu imediatamente comecei a
observar o sábado como Deus nos ordena a fazer, quando o sol se põe, na noite de sexta-feira,
independentemente da hora do dia o relógio me diz.
"E chamar o sábado uma delícia, o Santo do senhor, senhor" Para chamar o sábado uma delícia é para
entrar o sábado em amor e paz sabendo que você pode tirar a alegria em ler as palavras do próprio Deus da
Bíblia e saber se você tem perguntas e precisa de orientação, você tem um dia da semana em que você pode
tomar o tempo para orar a Deus, porque os seis dias de trabalho estão acabados.
Pense nisso como este. Em seis dias que você faz o que você deve dar sustento para o corpo, mas no
sábado você deixar as necessidades do corpo para trás e através da oração a Deus e o estudo diligente da palavra
sagrada de Deus, dar sustento à sua alma.

Uma criança de Deus
"E deves honrá-lo, não fazendo teus próprios caminhos, nem encontrar o teu próprio prazer, nem
falar as tuas próprias palavras." O que Deus está dizendo aqui, é que se você guardar o sábado como ele,
comandos e "não ao seu prazer, o que quer dizer, se você adorar como você acha conveniente para você, e não
como Deus tem escrito para fora nos primeiros quatro mandamentos, então você não adorar a Deus em tudo,
mas uma invenção do seu próprio, no entanto, quando você adora a Deus como ele comandos, então você está
dando honra a Deus , mostrando-lhe o respeito, o que significa que você está mostrando o Deus que você ama e
adorá-lo e apenas a ele.
Quando você manter o sábado do sétimo dia como comandos de Deus, você fez o sétimo dia, por suas
ações, um sinal entre você e Deus. Você está dizendo o Deus da criação, seu criador, que você vê e apenas a ele
como seu Deus, e ele por sua vez você reconhece como sendo seu filho. Como um filho de Deus, você tem
direito a herança de ser o filho do rei do universo, e essa herança é a vida eterna.
Todo homem que já viveram são filhos de Deus, mas somente aqueles que dão a verdadeira e correta de
adoração a Deus como Deus ordenou são os filhos de Deus e, portanto, digno da herança.

Delicie-se com o Senhor Deus
Então tu shalt de mil deliciar-te a mesmo no senhor. 58:14 de Isaías
O oposto de deliciar-se no Senhor, é para que você coloque-se em oposição ao senhor. Não considera
que é impossível mostrar adoração para o Deus da criação, se vocês estão envolvidos em atos que você coloque
em oposição a vontade e a lei de Deus?

Os últimos seis dos dez mandamentos
Os últimos seis dos dez mandamentos são uma listagem parcial dos imperativos morais do próprio Deus,
que ele tem nos dado para que se nós vivemos nossas vidas por eles, temos o mesmo tipo de personalidade e
fibra moral como Deus ou como é falado em outro lugar, seremos "Um com Deus."

Honra teu pai e tua mãe
Honra teu pai e tua mãe: que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo
20:12
Está incluído sob este mandamento, tendo respeito, misericórdia, compaixão, etc. para os outros.

Não matarás
Tu não matarás. Êxodo 20:13

Tu não deverás cometer adultério
Thou shalt de mil não cometerás adultério. Êxodo 20:14
Estão incluídos neste pecado fornicação, incesto e bestialidade.

Não roubarás
Não furtarás. Êxodo 20:15

Não dirás falso testemunho
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16

Não cobiçarás
Não cobiçarás a casa do vizinho; não cobiçarás a mulher do teu vizinho, ou seu servo, ou sua serva, ou
seu boi, ou a bunda dele ou qualquer coisa que é do teu próximo. Êxodo 20:17
Deus não tem interesse em deixar entrar no céu, alguém que é imoral, como ele, Deus define a
moralidade. Portanto, cabe-lhe a abraçar seis imperativos morais de Deus e fazer-lhes quem és, que se você
fizer isso, é como Deus define como sendo "Um com Deus."
Em cima de e incluindo, os seis imperativos morais listados nos dez mandamentos, Jesus ensina pontos
adicionais de moralidade. Isto é como Jesus cumpre as leis de Deus, e quando você abraçar todos estes da
moralidade de Deus e mudá-los de serem leis para ser obedecido, para os aspectos de sua personalidade, honra
pessoal e moral, caráter, então você está no espírito do senhor .

Eu levar o caminho
Eu lidero no caminho da retidão, no meio de caminhos de julgamento, que pode fazer com aqueles que
me amam para herdar a substância; e eu vou encher os seus tesouros. Provérbios 08:20-21
É nesse sentido que Jesus foi enviado à terra para nos ensinar como encontrar o caminho para a justiça e
uma vez encontrado como com Jesus como nosso guia, para seguir o caminho que leva à salvação, ao invés de
qualquer um dos muitos caminhos que leva à danação.
Vós deveis adorar o senhor, teu Deus e ele só vós deveis servir. Matthew 04:10
Adorar alguém ou alguma coisa que não seja a criação de Deus é um pecado contra Deus. É um pecado
contra Deus, porque Deus é o criador, e isso significa que ele é seu criador, então adorar mais do que o Deus é a
não adorar a seu criador. Isto é um insulto a Deus, que nos diz para pensar nele como nosso pai no céu. Não se
desrespeitoso com seu pai. Que propósito há adorando a terceiros que não sejam o seu criador? Somente o
criador oferece recompensas por nosso amor, respeito, obediência e nossa adoração. E que não seja a morte se
pode esperar de qualquer outro Deus que não é Deus?

Isto também vai junto com o que falei acima sobre adorando a Deus de maneira diferente o que ele tem
já soletrou para fora. Como você deve ter notado, este versículo, Matthew 04:10, é muito semelhante em texto
para o primeiro mandamento de Deus; o que é para mostrar que Jesus está nos ensinando os dez mandamentos.
Tu não terás nenhum outro Deus além de mim. Êxodo 20:3

O caminho para o arrependimento
Arrepender-se: para o Reino do céu está ao alcance. Matthew 04:17
Se você pecou, ou está em pecado, então você deve arrepender-se aqueles pecados para obter o perdão.
Para se arrependerem de seus pecados é primeiro saber o que você pecou. Pecar é quebrar qualquer um dos dez
mandamentos. Que não seja um pecado contra o Espírito Santo, não é um pecado se não é coberto pelo
significado e intenção dos dez mandamentos, que é uma boa razão por que você precisa saber sobre o que são
os dez mandamentos. Uma vez que você entende o que constitui um pecado, então você deve trazer o máximo
de seus pecados até sua memória atual, com eles fresco em sua mente, então estar arrependido de ter já ter
cometido os pecados e então depois que você já se arrependeu de seus pecados, peça a Deus para te perdoar. Se
você não se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus não podem perdoá-lo?
Depois disso, você deve trabalhar no sentido restante sem pecado para o resto da sua vida, (a pé o
caminho de retidão); caso contrário, Deus vão saber que você não estava verdadeiramente arrependido de todo.
Isso pode ser feito pela aprendizagem e conhecer e viver por dez mandamentos, os ensinamentos de Jesus, bem
como o resto da palavra sagrada de Deus de acordo com os livros da Bíblia.
Os dez mandamentos são as leis de Deus e a Fundação de qualquer adoração verdadeira e correta de
Deus. Se te ensinaram desde a infância que os dez mandamentos foram cumpridos por Jesus na cruz ao ponto
que eles são obsoletos e sem importância para os cristãos, eu pergunto, onde na Bíblia que você pode encontrar
tais palavras. Você não será capaz de encontrá-los na Bíblia e é por essa razão, eu me lembro e usar o truísmo
de Deus, "Se Deus diz, então é verdade, mas se Deus não diz isso, então é uma mentira." Quando você lê as
palavras de Deus na Bíblia, então você sabe que Deus disse isso. Se você não consegue encontrar as palavras
que você acredita para ser falada por Deus nas páginas da Bíblia, em seguida, essas palavras são mentiras e não
de Deus.

Está acima da lei de Deus?
Nos escritos de Paul há um verso, quando fora de contexto, pode sugerir-lhe que você está acima da lei
de Deus.
Mas, se vós ser conduzidos do espírito, não estais sob a lei. Gálatas 06:18
O que significa Paul quando ele diz que não está sob a lei? Se você tem prestado atenção, a tudo o que
Paul tem escrito até agora, você vai saber que o Paul não está dizendo que não está mais sujeitos a moralidade
de Deus, que é o que as leis dá identidade, mas que, como um no espírito, você não é um escravo da lei, mas
têm escrito a lei em cima de seu coração e fez a moralidade de Deus sua moralidade , colocando-se acima da lei,
porque não é mais uma lei para ser obedecida, mas um aspecto de sua própria personalidade, a honra e o caráter
moral. É isso que você coloca acima da lei e não em oposição a lei.

Você herdará o Reino de Deus?
A fim de torná-lo claro o que ele está falando, Paul e depois dá uma listagem dos pecados que são
manifesto quando te permitas a ser puxado por seus impulsos animalescos.
Agora as obras da carne são manifestas, que são estas;
Adultério, fornicação, impureza, lascívia,
Idolatria, feitiçaria, ódio, variância,
Emulações, ira, contenda, Seditions,
É heresias, invejando, assassinatos, embriaguez,
Revellings e tais como: o que eu te disse antes, como também disse no tempo passado, que eles que
fazem tais coisas não herdarão o Reino de Deus. Gálatas 05:19-21
Há uma opinião comum que como cristão ele não é importante que você mantenha os dez mandamentos, pois
vocês são salvos pela sua fé em Cristo. Se isso for verdade, então por que Paul dá discussão relativa a aspectos dos dez
mandamentos?
Adultério e fornicação não não a essência do sétimo mandamento, "Tu não deverás cometer adultério?"
Não é idolatria, a essência do segundo mandamento?

Não é homicídio, a essência do sexto mandamento, "Não matarás"?
Se você tomar o tempo para estudar e entender o resto daqueles pecados listados por Paul nos versos acima, você
vai descobrir que eles também se relacionam a um ou mais dos dez mandamentos. Em que Paul ensina os dez
mandamentos, e Paul é o profeta Jesus, não é correcto que mantenhamos os dez mandamentos?
Que os que fazem tais coisas não herdarão o Reino de Deus.
Paul, então, informa-nos sem dúvida que participar nestes atos pecaminosos remove você de qualquer chance de
herdar o Reino de Deus. Isto dá suporte completo a todos os que dizem isso também. Como você pôde ter observado
aqueles pecados listados são também aspectos dos imperativos morais seis listados nos dez mandamentos.

Moralidade de Deus
Mas o fruto do espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, bondade, fé, mansidão, Temperança:
Não há nenhuma lei contra estas. Gálatas 05:22-23

Paul então continua a dar uma listagem de aspectos morais que são do espírito. Não há nenhuma lei
contra estas coisas porque essas coisas são um aspecto de moralidade do Deus e, portanto, são justas, apenas
aquelas leis estabelecidas por Satanás através de seu falso evangelho, faria como esses pecaminosos.
Gostaria de andar nos caminhos de Deus ou de Satanás, a escolha é sua. Nos escritos de Paul, ele te deu
educação nos caminhos de Deus, ao mesmo tempo que você entende como não para andar nos caminhos de
Satanás, qual o caminho que você escolheu caminhar?

