Ensinamentos de Jesus Cristo
Capítulo 2
Quem e o que é o Cristo?
Antes de continuarmos com os ensinamentos de Jesus, eu quero perguntar, algum de vocês notou que,
assim, até agora, que eu tenho usado versículos do antigo testamento para dar compreensão para essas palavras
escritas no novo testamento de que Jesus falou?
Não sei quem surgiu com a idéia de que existe um velho e um novo testamento, mas em que dei a
compreensão do que está sendo ensinado no livro de Matthew, referindo-se aos versos encontrados nos livros
do antigo testamento, vim à conclusão de que lá não é um velho e um novo testamento , mas apenas uma
continuação do que Deus nos ensina desde antes do nascimento de Jesus, para a continuação do que Jesus nos
ensina. Não há nenhuma linha de demarcação ou separação, apenas um fluxo contínuo de ensino as mesmas
lições, como Deus sempre tem sido a tentativa de nos ensinar. Afinal, Jesus é Deus em carne e osso de um
homem, mas ele é Deus mesmo. O Cristo é a essência de Deus, é por isso que Jesus é o Cristo.
Em minha tentativa de entender a relação entre Deus, o pai e o filho de Deus-Jesus, pedi a Deus em
oração para dar-me a compreensão. Ele respondeu-me por me referindo o livro de Provérbios capítulo 8 e
começando com o versículo 20, através do último verso 36. Nestes versos, que vou deixar para você ler por
conta própria, Christ, apresentando a mesmo nos, anos antes dele nascer na carne e sangue de Jesus, desde o
ventre da mulher Mary. Nesta introdução ele dá alguma compreensão sobre a relação entre o pai e o filho. Partir
destes versos que eu vim com uma compreensão que é baseada em minha própria vida pessoal de experiências.
A seguir é como eu vim a pensar em Jesus.

Um simbolismo
Um braço de Waldo
Na minha juventude, eu era um ávido leitor. Ficção científica foi de longe meu assunto favorito embora
eu também tinha um forte interesse em ler livros de tempos históricos, lugares e pessoas, bem como revistas de
ciência. Um livro que eu li, apesar de eu não me lembro é título, nem seu autor, o que ajuda a me dar

significado à relação entre Deus, o pai e o filho de Deus, tinha na história uma descrição de algo que, depois de
ter lido os versos acima mencionados em Provérbios, me deu uma melhor compreensão de que a relação do que
as palavras de provérbios me deram por si.
No livro, ele disse deste homem que tinha algum tipo de doença muscular, que o deixou essencialmente
um tetraplégico. Devido à força da gravidade da terra, ele era incapaz de andar ou mesmo se alimentar. Para
contornar essa deficiência, o homem inventou uma máquina que ele chamou de um "Waldo Arm" que ele
poderia controlar, com apenas pequenos movimentos dos dedos. Com este braço, então ele era capaz de atender
às suas próprias necessidades.
É este "Waldo Arm" que era uma extensão de si mesmo que estava sob seu controle. Isso era uma parte
dele, no entanto, separar dele. Isto é como eu vejo Jesus. O Cristo é uma parte de Deus, mas na pessoa e no
corpo de Jesus, ele é separado de Deus o pai, mas sempre uma extensão de Deus, portanto, o que Jesus fala é de
Deus tal como é quando Deus fala o pai.
Espero que esta explicação foi útil para você, como é para mim. Eu vim a entender que toda minha vida,
Deus tem me guiado até este ponto na minha vida. Dando-me a ler este romance de ficção científica, ele
permitiu-me encontrar uma explicação da relação pai-filho que me agrada e, portanto, pode compreender.
Talvez através de mim, Deus deu uma explicação que você também pode ser confortável com.

O Avatar
Há uma outra analogia que ajuda a dar compreensão para a relação pai-filho. Se você já assistiu o filme
"Avatar" vai entender que o corpo do Avatar tinha vida, mas sem alma ou consciência própria. Quando o ser
humano entrou naquela câmara ele era então capaz de assumir o controle do corpo, transferindo assim sua
personalidade para o corpo do Avatar. Isso também me ajuda a compreender o corpo de carne e sangue de
Jesus, sendo controlado pelo espírito de Deus, o Cristo.

Quem são os Santos de Deus?
Os pobres de espírito
Bem-aventurados os pobres de espírito: porque deles é o Reino dos céus. Matthew 5:3
Ser pobre de espírito é ser sem muita fé. Presumo que Jesus significa que aqueles que não são
espirituais por natureza e, em seguida, tornar-se adoradores de Deus essas coisa ensinaram a eles por Jesus.

Então dando-lhes uma maior chance de ver a verdade de Deus e, assim, entrar no céu, do que aqueles cujos
religiosos acredita são baseadas em uma sólida fundação mergulhada no erro. Se a Fundação é um erro, será
muito mais difícil para eles aceitar a verdade de Deus, quando a verdade contrasta com o que eles já acreditam,
mesmo que essa crença é baseada em mentiras de Satanás e não pode ser suportada pela escritura sagrada do
Deus Santo.
Alguém que é pobre em espírito e não tendo qualquer empresa religiosa fundamental acredita que não
será pego acima ou enganado em qualquer uma das mentiras de Satanás e, portanto, será mais provável entender
a verdade de Deus quando o ouvem.
Também está escrito que aqueles que não as crenças religiosas e então confrontados com Deus o pai no
dia do juízo vai aceitar Deus quando eles vêem-lo com seus próprios olhos. Eles só terão uma chance de entrar
no paraíso, se fossem essencialmente morais pessoas durante suas vidas e só faltava o aspecto de adorar a Deus
como ele ordena. Se você rejeitar a Deus, bem como seus pontos de moralidade, então vocês não são pobres de
espírito, você é imoral, que a diferença é importante.

Eles que Mourn
Bem-aventurados os que choram, (luto por um ente querido que já morreu): porque eles serão
consolados. Matthew 5:4
Para aqueles que não conhecem a Deus ou não adorá-lo como ele comandos, em seguida, a perda de um
ente querido pode ser difícil para você. Quando você conhece Deus, pessoalmente e intimamente, o luto não
será tão grave, para você vai saber que aquele ente querido era um com Deus, e permanece no espírito do
senhor, então os dois se juntos novamente na casa do senhor. É uma coisa grave para aqueles que não conhecem
a Deus, porque eles não têm o conhecimento ou a possibilidade da Ressurreição para a vida eterna.
É o meu sentimento de que se a pessoa que morreu era um com Deus, então a morte é algo para se
alegrar, porque a próxima coisa que esta pessoa está consciente de que está sendo na presença de Deus. Mil
anos pode expirar de quando seu corpo mortal morre para quando você está diante de Deus, mas você terá sido,
mas um piscar de olhos.

O que é morte?
A seguir dois versículos Deus descreve a morte.

Não ponha sua confiança em príncipes, nem em filho de homem, em quem não tem ajuda. Sua
respiração vai por diante, ele regressado à sua terra; Nesse mesmo dia seus pensamentos perecem. Salmo
146:3-4
Mudei-me para dar um aviso sobre este assunto. Eu fiz isso sozinho, antes de eu entender suas
ramificações. No exemplo acima verso Matthew 5:4, Jesus está nos dizendo que girando-se a Deus, ele vai
consolar-num momento de angústia e tristeza. O que eu fiz no passado, e estou ciente de que a maioria também
fazer quando na necessidade de estender a mão para aqueles que amamos e que morreram, é falar com aqueles
que estão mortos. Aqueles que estão mortos do corpo mortal são mortas até a ressurreição, não te ouvem. O que
este versículo está dizendo, não falar com os mortos, mas voltar para Deus e falar com ele e pedir-lhe para lhe
dar conforto. Deus vão responder-lhe; seu amado morto não vai e não pode te responder, eles estão mortos.
Quando você fala com os mortos considere isto como rezar para seu amado partiu, em vez da Deus. Não em
luto quebre o primeiro mandamento de Deus. Orar somente a Deus para o conforto, senão você arrisca
julgamento.

Os mansos
Bem-aventurados os mansos: porque eles herdarão a terra. Matthew 5:5
O dicionário define "Meek" como: pobre ou humilde. Isto no entanto não é uma definição completa. A
concordância da Bíblia também define Meek como, pobre ou humilde, mas se você olhar em tudo as ocasiões
na Bíblia onde Deus refere-se àqueles que são humildes, vejo uma definição mais elaborada quanto à definição
de Deus é.
Os humildes devem comer e ficar satisfeito: eles devem louvar ao senhor que procurá-lo: seu coração
viverá para sempre. Salmos 22:26
A palavra "Seek" neste versículo é uma referência a:
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios
08:17
Ou seja, aqueles que tomam o tempo e esforço para procurar Deus para si próprios, por estudar e
Pesquisar, encontrará Deus e, portanto, são o Meek, enquanto aqueles que apenas ler a Bíblia sem considerar o
que Deus está dizendo a eles e aceitar com fé cega aquilo que é dito a eles por outros, provavelmente irá ser
chumbo extraviado pelas mentiras e enganos do falso evangelho de Satanás.
Os mansos serão guia no acórdão: e os mansos ele ensinará o seu caminho. Salmos 25:9

A palavra "Ele" neste versículo é uma referência a Deus assim como Jesus, o Messias. A frase, "ele vai
ensinar a caminho," é uma referência ao Evangelho de Deus e tudo o que é de Deus e adoraram, defino isto
como os dez mandamentos, porque neles você verá todos os caminhos de Deus.

Lembre-se: os dez mandamentos são um resumo de todo o Santo Evangelho de Deus. Os versos
seguintes reforçam isto; é uma referência para o fim dos dias.
Mas os mansos herdarão a terra; e devem se deliciar na abundância de paz. Salmos 37: 11
Quando Deus se levantou para julgamento, para salvar todos os mansos da terra; Salmos 76:9
"Quando Deus se levantou para julgamento," é uma referência ao dia do juízo final.
"Para salvar todos os mansos da terra," é uma referência para os Santos de Deus, quem será levantada
as nuvens com Jesus na sua segunda vinda.
O senhor monturo acima os humildes: ele casteth os ímpios até o chão. Salmos 147:6
"O senhor eleva-se até os humildes," é outra referência para o arrebatamento.
O oposto do "Meek" é o "perverso," Portanto o Meek são os Santos de Deus, aqueles que guardam os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.

Santos de Deus
"Ele casteth os ímpios até o chão," é uma referência a todos os que não cabem definição de Jesus
quanto a quem os Santos de Deus são, que vai como segue:
Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo; Apocalipse 12:17
Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Apocalipse 14:12
Dos dois versículos acima, você pode ver como específicos que Jesus está em sua definição de quem os
Santos de Deus são? Ambos os versos torná-lo claro que você deve manter ou obedecer os dez mandamentos.
Não apenas aqueles que são convenientes para você, mas todos os dez deles. Em seguida, Jesus torna claro que
você também deve aceitar o testemunho e a fé (crença) de que Jesus é Deus em carne e osso de um homem. Isso
também inclui a exigência que você aceite os ensinamentos de Jesus como sendo os ensinamentos ou a palavra
de Deus.

Para o Senhor tira prazer no seu povo: ele embelezará os mansos com a salvação. Salmos 149:4
"Ele embelezará os mansos com a salvação," é uma referência para a salvação e a vida eterna que é
dado aos santos de Deus, que são arrebatados acima com Jesus.
Mas com justiça deve julgar os pobres e reprovar com equidade para os mansos da terra: e ele ferirá a
terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios ele deve matar os maus. Isaías 11:4
Aqueles que são os Santos de Deus, (os mansos), serão arrebatados acima com Jesus nas nuvens, quando
Jesus voltar à terra. Eles não terá que enfrentar Deus no dia do juízo e na verdade estará de pé no lado de Deus.
Os pobres de espírito, não tendo adorado a Deus como ele ordenou, terá de ser julgado, mas como Deus
nos diz acima, "Mas com justiça ele deve julgar os pobres." O que me diz, que quem não adorar a Deus,
porque eles não têm conhecimento de Deus, ou por causa de mentiras de Satanás não acreditam que existe um
Deus, eles serão julgados com base em quão bem eles viveram suas vidas caso contrário. Isto se refere a
moralidade daqueles que são pobres de espírito. Se sua moralidade está perto de ou igual à moralidade como
escrito nos seis imperativos morais listados nos dez mandamentos, bem como aqueles ensinado por Jesus,
mesmo se eles são ignorantes esses imperativos, então eles ainda podem ter uma chance de entrar no céu. Isto é
para dizer que aqueles que são pobres de espírito são aqueles que são ignorantes da verdade de Deus. Se você é
mostrados a verdade de Deus, em seguida, rejeitá-lo sobre mentiras de Satanás, você não é um dos pobres de
espírito.
Para os mansos também devem aumentar sua alegria no Senhor, e os pobres entre os homens se
regozijará na um Santo de Israel; 29:19 de Isaías
Aqueles que são ignorantes de Deus e suas leis, (os pobres de espírito) que uma vez que sejam
colocados face a face com Deus no dia do juízo, será convertido pela sua verdade e, assim, tornando-se um com
o Meek.
Há mais, mas com estes versos que eu listei, acho que você vai ver uma forma mais completa a
definição da palavra "MEEK" bem como aqueles a quem representa o "pobre

em espírito." Eles são

aqueles que são os Santos de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e aceitar o testemunho de Jesus que
ele é Deus em carne e osso de um homem. Portanto, na Bíblia, a palavra MEEK é uma referência para os Santos
de Deus.

Sede de Justiça
Abençoados são os que têm fome e sede de Justiça: porque eles serão fartos. Matthew 5:6

A palavra "Justo" é definido pelo dicionário como: aquele que sempre se comporta de acordo
com um código moral ou religioso.
A concordância da Bíblia define justos como: inocente ou Santo.

Lembre-se: a palavra "Santo" significa verdadeiro ou a verdade, portanto, ser justos é não apenas
saber a verdade de Deus, mas para viver a sua vida em que a verdade.
No entanto, encontrar essas definições inadequadas para o verdadeiro significado da intenção de Deus.
Sinto que o melhor definição bíblica da palavra justos pode ser encontrada nos seguintes dois versos.
Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do curso de Abia: e sua
mulher era das filhas de Arão, e chamava-se Elisabeth. E eram ambos justos perante Deus, andando em todos
os mandamentos e preceitos do senhor sem culpa. Lucas 1:5-6
Como você pode ver, Deus define aqueles que são justos como andar em todos os mandamentos e
preceitos do senhor sem culpa. Isto significa que eles mantiveram, observado e viveu por, os dez
mandamentos e todos os outros mandamentos que Deus se refere a como ordenanças escritas pela mão de
Moses. Portanto, para ser justo, você também deve ser como o pai e mãe de João Batista foram, de acordo com
as leis de Deus. A moralidade é uma parte forte da leis ou maneiras de Deus, então para ser justo deve também
ser moral como Deus define a moralidade.

O misericordioso
Bem-aventurados os misericordiosos: porque eles alcançarão misericórdia. Matthew 5:7
A palavra "Misericórdia" é definido pelo dicionário como: quem tem compaixão, piedade,
perdão, a humanidade, a generosidade para com os outros. Isto é essencialmente a mesma definição
que a concordância dá. Então o que Jesus está dizendo ou nos ensinando aqui é que se nossa personalidade e
fibra moral inclui estes traços e combinada com a adoração a Deus como ele comanda, então estamos mais
propensos a ser recebido por Deus, para vir morar com ele em sua casa, que é o céu.
Gostaria também que você tome nota que a misericórdia é uma questão de moralidade, o que equivale a
dizer que Jesus está nos ensinando um conjunto de normas morais pelas quais viver nossas vidas. Se você tomar
um olhar mais atento as últimas seis dos dez mandamentos, você irá encontrar o que eles são também uma base
na moralidade. Deus é um ser moral, e ele quer que nós, que ele chama de seus filhos, para ser moral também.
Deus chama aqueles que abraçam a sua moralidade e fazer sua moralidade nossa moralidade para ser justos.

Se Deus fala com ele, é a verdade. Deus acabou de falar, está em conformidade com a sua verdade?
Você é justo?

Os puros de coração
Bem-aventurados os puros de coração: pois verão a Deus. Matthew 5:8
Para ser, "Puro de coração," é definido como: não contaminado, limpo, saudável, incorrupto,
inocente e moral. A pergunta surge, do que são os puros de coração incorrupta e inocente? Em que o
propósito da Bíblia é para nos ensinar o caminho da retidão, bem como da alternativa que é o caminho para a
condenação, que é a maneira de falso evangelho Satanás, ensinar então isto sugere-me que a pura no coração
são aqueles que trilham o caminho da retidão e não a maneira de Satanás. Isso me diz que há
dois evangelhos neste mundo e é necessário para nós discernir o verdadeiro do falso, com Jesus como nosso
Shepard na vida e o nosso guia em nosso estudo diligente da Bíblia, podemos nos tornar puro no coração. É por
isso que dou neste estudo dos ensinamentos de Jesus, a todos que vai ler, para que eles vão conhecer quem é
Deus através do conhecimento do estudo diligente e não por fé cega.

Fé cega
Quando você aceitar que que é dito por alguém que você percebe que para ter conhecimento, como os
seus pais quando você é jovem ou um ministro ordenado, mas não olhe para a Bíblia sozinho para verificar o é
dito, então isto é aceitar pela fé cega. Esta é a maior ferramenta de Satanás para enganar você.
Para que você pode entender melhor o que quero dizer: não acredito que Jesus é o filho de Deus, não
acredito que existe um Deus todo-poderoso, que criou o universo. Para acreditar só requer uma aceitação como
foi dito para você por outra pessoa. Toda a minha vida soube por outros que Deus criou o universo, e eu sempre
aceitei isto para ser verdade. Até recentemente, de fevereiro de 2007, nunca tomei o tempo e esforço para
encontrar alguma prova que isso é verdade, como eu disse; Eu aceito o que me disseram. Isso é fé cega.
Com o intenso estudo e pesquisa nas Escrituras da Bíblia e pesquisa histórica para determinar a precisão
e o cumprimento das profecias da Bíblia, agora sei com conhecimento educado que Deus é real, e que ele criou
o universo, e que ele tenha dado como prova de sua verdade, profecias centenas e milhares de anos antes que
elas aconteceram. Quem, senão um Deus eterno e todo-poderoso poderia fazer uma coisa dessas?

Conhecimento educado
Não acredito em Deus, eu sei com certeza educada que existe um Deus, o que também me diz que é
imperativo que obedecer seus mandamentos e viver a minha vida dentro das diretrizes morais que ele tem
escrito nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Deus oferece a reformular para aqueles que lhe
obedecem, desejo tal uma reformulação, mas tendo venha conhecer Deus pessoalmente e intimamente, por
causa do meu estudo e pesquisa, obedeço porque eu vim para amar a Deus e tudo o que ele defende. Minha
adoração a Deus não é baseada sobre fé cega, mas no conhecimento educado.

Os pacificadores
Bem-aventurados os pacificadores: porque eles serão chamados filhos de Deus. Matthew 5:9
Abençoe os que são perseguidos por causa da Justiça: porque deles é o Reino dos céus. Matthew
05:10
Se seu corpo mortal é destruído e assassinado por causa de seu testemunho dos ensinamentos de Jesus e,
em seguida, você "são perseguidos por causa da justiça". Porque você ama a Deus, Jesus, mais do que sua
própria vida, você será um Santo de Deus e boas-vindas no céu.
Bem-aventurados sois, quando injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós falsamente,
por minha causa. Alegrai-vos e ser superior a feliz: para grande é o vosso galardão nos céus: pois então eles
perseguiram os profetas que foram antes de vós. Matthew 05:11-12
Se você está sendo perseguidos por causa da sua fé e o amor dos ensinamentos de Jesus e, em seguida,
ser feliz por esta perseguição, para sua recompensa será céu.

Você nunca foram perseguido?
Considere este aviso, se você se considera um cristão, então por que você nunca foram perseguido?
Considere isto; fazer cumprir o definição de Jesus de ser um Santo de Deus, o que é "aqueles que guardam
os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo?" Se você não cumprir esta definição,
então você não é um Santo de Deus, e muito provavelmente você está cego pelo falso evangelho de Satanás,
que é por isso que Satanás não vos perseguem.

O sal da terra
Vós sois o sal da terra: mas se o sal perder seu sabor, com o qual deve ser salgada? A partir daí é bom
para nada, mas para ser expulso e ao ser pisada sob os pés dos homens. Matthew 05:13
Sal é o que você colocar na sua comida para trazer para fora ou melhorar seu sabor. Sem sal a comida
provará a branda e pouco apetitoso. O que Jesus está nos ensinando aqui é que quem são os mansos da terra e
manter os mandamentos de Deus, somos o sal que dá sabor à terra. Nós é que são os humildes, que dá a alegria
de Deus neste mundo, que sem nós ele caso contrário acharia branda e pouco atraente. Jesus está nos dizendo
neste versículo que Deus quer e deseja o nosso amor, tanto quanto precisamos e desejo seu amor.

A luz do mundo
Vós sois a luz do mundo. Uma cidade que situa-se em uma colina não pode ser escondida, nenhum dos
homens de fazer acender uma vela e coloque-o debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal; e dá luz a todos
que estão na casa. Deixe a sua luz brilhe diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso pai que está nos céus. Matthew 05:14-16
Sempre pensamos em Deus como sendo a luz para que nós olhamos para a orientação, a direção e a paz.
Nesses versículos, Jesus está nos ensinando que quando demonstramos nosso amor por Deus por guardar seus
mandamentos e escrevendo suas leis em nossos corações, que então somos a luz que pode iluminar o caminho
para todos aqueles que encontramos que não aceitaram a verdade de Deus, em que nós são feitos para serem
castiçais de Deus, por meio de nosso mantendo os mandamentos de Deus , dando luz a todos aqueles que estão
perdidos na escuridão das mentiras de Satanás.
Tudo o que você leu até agora em Matthew capítulos 4 e 5 são aspectos da moralidade, moralidade de
Deus para ser mais específico. Jesus está nos ensinando que se abraçamos todos estes traços morais e torná-los
nossos, que então seremos o Meek e os Santos de Deus, uma alegria para Deus.

Jesus cumpre as leis e os profetas
Como referi anteriormente, os últimos seis dos dez mandamentos são seis dos imperativos morais do
próprio Deus, estes que Jesus está nos ensinando, parte com eles. Isso mostra-me, que Jesus é não só ensinarnas suas regras de moralidade, mas ensinando nos dez mandamentos, e que os ensinamentos de Jesus são não
ficar sozinha, mas está fundada sobre a pedra de esquina que são os dez mandamentos, que são a base para
qualquer adoração verdadeira e correta de Deus. Jesus não apenas nos ensinando os dez mandamentos, mas

expandindo o seu significado. Jesus está cumprindo assim a lei de Deus, tendo que que estava incompleto, os
dez mandamentos e trazê-los até a conclusão.

Mentiras de Satanás
Muitos cristãos são ditos por suas igrejas que os dez mandamentos foram cumpridos por Jesus sobre a
Cruz, tornando-os obsoletos, e que os dez mandamentos não se aplicam aos cristãos, que eram, mas um acordo
temporário entre os judeus e Deus.
Nos versos anteriores, nós somos ensinados por Jesus, elementos da moralidade e que como os seis
mandamentos que refletem a moralidade do próprio Deus, estes que Jesus ensina expandem esses seis anos, que
me diz que os mandamentos de Deus não são cumpridos a ponto de ser processado obsoleto, e que são, em vez
disso, a Fundação de qualquer culto verdadeiro e justo de Deus. Isso que estou convencido é dado apoio pelo
próprio Jesus a seguir.

Eu não vim para destruir
Acho que não que vim destruir a lei ou os profetas: não veio para destruir, mas para cumprir.
Matthew 05:17
Jesus está nos dizendo com suas próprias palavras que ele tem não veio destruir a lei ou os profetas.
Ou acreditas que as palavras de Jesus ou acreditam nas mentiras de Satanás.

Para cumprir
Você já deu conta que o que Jesus quer dizer quando ele diz que ele veio para cumprir? Eu posso
entender o cumprimento das leis, mas o que significa Jesus quando ele refere-se a cumprir os profetas? O
dicionário diz-nos que a palavra "Cumprir" significa; para completar, ou levar à conclusão. Com isso
em mente, vejo em nenhuma maneira faz esta definição sugere que ele também tem que ser processado obsoleto
quando é levada até a conclusão.

Um profeta
Faço a pergunta, como você traz profetas para conclusão para não mencionar destruí-los? Isso nos leva a
outra questão, que Jesus está falando quando ele se refere aos profetas? Portanto, tenho que fazer a pergunta, "O
que é um profeta?" Porque Jesus está falando sobre profetas, temos que assumir que ele está se referindo a

profetas de Deus. Em outras aulas, expliquei o que é um profeta de Deus, então, de que maneira você destruir
ou trazer até a conclusão dos profetas de Deus?
Os profetas eram homens que Deus deu instruções para, que então escreveram aquilo que Deus instruiuos para escrever. De que forma você cumprir ou destruir um homem que está morto há muito tempo? Portanto,
tenho que assumir não é os homens que Jesus está se referindo, mas o trabalho que realizaram. Os profetas de
Deus escreveu os livros da Bíblia. Os livros da Bíblia são o Santo Evangelho de Deus. Se Jesus está nos dizendo
que ele tem não vim para destruir os livros da Bíblia, mas para trazê-los à conclusão, então como é que ele fazer
isso?

Os livros da Bíblia
Os livros que compõem o antigo testamento são incompletos por si só. Há muitas coisas faladas
naqueles livros que não são totalmente compreendidos até que você leia os livros do novo testamento e há
coisas faladas nos livros do novo testamento que não são totalmente compreendidos até que remetem para os
livros do antigo testamento. Os ensinamentos de Jesus e as suas profecias são o que deu o estímulo para os
apóstolos e profetas desde Jesus a escrever os livros do novo testamento. É na escrita dos livros do novo
testamento que Jesus trouxe os profetas para cumprimento. Jesus terminou o que estava incompleto. O
Evangelho de Deus e os ensinamentos fornecidos pela Santa palavra de Deus foram levados à conclusão
(cumprido) pelos escritos dos livros do novo testamento.

Acho que não, que vim destruir a lei
O que significa destruir, e como você pode destruir as leis? Se você colocar um prato de cerâmico sobre
uma mesa e começa batendo nele com uma vara, você terá sucesso em destruir o prato por reduzi-la em 1
milhão de fragmentos de poeira.
Como se destrói no entanto as leis de Deus? Uma maneira de destruir uma lei do homem é para passar
uma nova lei que processa a lei original obsoleto. Jesus não escreveu nenhuma lei nova; na verdade Jesus dá a
discussão sobre os mandamentos de Deus e mesmo expande-se sobre seu significado. Isto não é como destruir
nem reescrever, mas para trazer até a conclusão. Portanto, o significado do que Jesus está falando gira em torno
da definição da palavra cumprir. Isso me diz que o que Jesus está nos dizendo é que os dez mandamentos são
incompletos, e que ele veio para trazê-los até a conclusão.
Outra maneira de destruir uma lei do homem é ter uma autoridade superior determinar que a lei é
obsoleta ou contrários a vontade de uma autoridade superior. Jesus não é uma autoridade superior a Deus, ele é

Deus e não há nenhuma autoridade maior que Deus. As leis de Deus foram escritas por ele, o pai e o filho, que
então não há nenhuma autoridade superior. Jesus nos diz que ele não veio para destruir as leis; Portanto, as leis
permanecem em vigor.

Até o céu e a terra passe
Isto é dado apoio pelo próprio Jesus no versículo seguinte.
Pois em verdade eu digo a vós, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um tittle em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido." Matthew 05:18
O que Jesus está dizendo neste versículo é que as leis ainda permanecem as leis, e que nenhuma parte
dessas leis passará da lei, até que tudo seja cumprido.
Estou convencido de que a "lei" de que Jesus fala é os dez mandamentos são um resumo de tudo o que
está escrito nos livros da Bíblia na íntegra. Jesus tornar obsoleta algumas das leis escritas pela mão de Moses,
mas não todos eles. Jesus não, em qualquer forma ou meio, tornar obsoleta qualquer um dos mandamentos de
Deus no entanto.

Dentre estes mandamentos menos
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Matthew 05:19
Você vê, Jesus está dando aviso para aqueles que pensam que a lei de Deus é obsoleto e dá uma ameaça
para aqueles que também os outros ensinam que a lei de Deus foi tornada obsoleta.
Você já deu consideração para o que significa "quebra de um destes mandamentos menos"? O que
Jesus está dizendo aqui é que existem dez mandamentos, e para quebrar mesmo, um deles é quebrar todas elas.
Nós não podemos escolher qual dos mandamentos de Deus, nós mantemos, podemos manter todos e são, assim,
justos aos olhos de Deus, ou escolhemos quais mandamentos que pretendemos manter e desse modo criar um
culto de um Deus de nossa própria invenção, porque não é o Deus da criação, você adora se você adorá-lo de
qualquer maneira diferente o que ele ordena que nós adoramos. A seguir está um exemplo que Jesus dá para dar
clareza a este versículo.

Uma má tradição
Então veio a Jesus escribas e fariseus, que eram de Jerusalém, dizendo: "por que teus discípulos
transgridem a tradição dos anciãos? Para eles lavam não as mãos quando comem pão. Matthew 15:1-2
É uma tradição dos judeus e cristãos que você tem que lavar as mãos antes de manipular e comer sua
comida. Evidentemente, aqueles que seguiram Jesus tinham sido relaxados ao fazê-lo ao ponto da estes fariseus
expressou sua oposição a Jesus.

Tradição versículos a palavra de Deus
Mas ele (Jesus), respondendo, disse-lhes: "por que vós também transgredir o mandamento de Deus pela
sua tradição? Por que Deus ordenou, dizendo: ' honra teu pai e tua mãe: e ele que amaldiçoarem o pai ou a
mãe o deixou morrer a morte. " Matthew 15:3-4
Jesus responde acusando os anciões do Templo de colocar suas tradições, antes e acima da lei de Deus.
Mas dizeis: (os anciões do templo), "todo aquele que disser a seu pai ou sua mãe," é um presente, por
qualquer tu poderias ser lucrou por mim; "e honrar seu pai nem a mãe dele, ele estará livre. Assim, vós fizeram
o mandamento de Deus, de nenhum efeito, por sua tradição. " Matthew 15:5-6
Jesus salienta que sob a lei de Deus o quinto mandamento torna claro que uma criança deve honrar sua
mãe e seu pai, ainda sob a tradição do templo, se a criança deu o dom para o templo e não para os cuidados de
seus pais, ele não estava em violação do mandamento de Deus.
Ao fazê-lo o templo estava pregando falso evangelho, pois Deus deu o mandamento, e os mandamentos
de Deus devem ser obedecidas. Qualquer tentativa por parte de homens para alterar ou ignorar os mandamentos
de Deus é blasfêmia e, portanto, nos coloca em oposição a Deus.
Você vê como estes versos refletem sobre o significado do que Jesus está dizendo em Matthew 05:19?
Jesus veio para restabelecer os mandamentos de Deus e para mostrar como homem, através de suas
tradições, foi puxado longe a adoração do Deus verdadeira e correta.
O mandamento que Jesus está se referindo é o quinto mandamento, "Honrar sua mãe e seu pai" e por
causa das tradições estabelecidas pelos anciões do templo, especificamente, a tradição que, se uma criança daria
uma doação para o templo, que, ao fazê-lo, vai libertá-los do pecado de não dar a doação para o apoio dos pais ,
que na prática está em oposição direta à vontade de Deus e do Deus quinto mandamento.

Não há lugar na escritura que dá suporte a esta tradição, mas os anciões do templo foram estabelecido e
promoveu. Pensa nisso, quando uma criança dá suporte para seus pais como os mandamentos de Deus, então o
templo não recebe nenhuma receita, mas quando o templo recebe o dinheiro que deveria ter ido para o apoio dos
pais, então, o templo ganha riqueza. A tradição estabelecida pelos anciões do templo foi, portanto, uma mentira,
para trazer riqueza para o templo em detrimento do idoso ou desabilitado os pais. Jesus usa isso para mostrar
como a tradição era uma violação do quinto mandamento, mas como você pode ver; a mentira foi igualmente
uma violação do oitavo, nono e décimo mandamentos.
Para mim esta é a prova que os anciões do templo onde sob a influência de Satanás. Era o trabalho deles,
dado a eles por Deus, para pregar o Evangelho ao povo, para que as pessoas que não se desviem da palavra de
Deus, mas em vez disso foi os anciões do templo que tinham me desviei do Santo Evangelho de Deus,
corrompendo assim as pessoas por falso evangelho sua pregação Satanás.

Dia de sábado de Satanás
Outro exemplo que dá a compreensão de que Jesus está falando, quando ele diz, "Nem um pouco," é a
observância do sábado em um dia da semana diferente daquele que Deus tem escrito no quarto mandamento.
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo,
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, 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
Tal como acontece com a tradição dos anciãos templo, esta tradição daqueles que se chamam cristãos,
que tem os observando o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), não tem base nas Escrituras. Você vai
encontrar nada nas Escrituras onde Deus dá um comando ou instrução para a transferência do sábado do sétimo
dia para qualquer outro dia da semana. Que os cristãos observam o primeiro dia da semana (domingo) como o
sábado, está em oposição direta à vontade e a lei de Deus, como enunciado nos versos acima do quarto
mandamento. Portanto, os cristãos não adorar a Deus como ele comanda, de acordo com o Deus Santo
Evangelho, mas eles adoram a Deus de acordo com o falso evangelho de Satanás.

Lembre-se Deus do truísmo: se Deus não falava, em seguida, é uma mentira. Como
tal, o Christian Faith, como é praticado hoje e por muitos séculos, é uma parte da religião falsa do diabo, o antiCristo.

Hipócritas
Hipócritas, bem profetizou Isaías de vocês, dizendo: este povo se aproxima-me com sua boca e me
honra com os lábios; Mas seu coração está longe de mim." Matthew 15:7-8
Não acha que Jesus está falando apenas dos judeus de 2.000 anos atrás; Ele está falando de tudo que dá
serviço de bordo para ser de Deus, mas que mantenha falsas tradições e falso evangelho ao invés da palavra de
Deus.

Serviço de bordo a dar a Deus
Me entende? Jesus só aqueles que se intitulam Christian, mas observar o primeiro dia da semana como o
sábado, chamado hipócritas. Guardam o domingo como o sábado? Se você faz então você está em oposição à
palavra de Deus, e como tal Jesus pensa em ti como um hipócrita. Se arrepender de seu pecado; transformar a
verdadeira palavra de Deus para a compreensão do verdadeiro e a maneira correta de dar culto a Deus.
Estes cristãos que estão enganados por Satanás, dar serviço de bordo para Jesus e seus ensinamentos,
mas suas ações revelam que o seu coração está longe de ser a verdadeira adoração de Deus.

Mas em vão me adoram
Mas em vão eles idolatram-me, ensinando para doutrinas os mandamentos de homens. Matthew 15:9
Estes cristãos enganados podem pensar que eles adoram a Deus, mas adoração é em vão. Se você não
adorar a Deus como ele comanda, por sua vontade, então você não adorar a Deus em tudo, portanto, sua
adoração é em vão.
Pois eu digo, "que exceto sua justiça deve exceder a justiça dos escribas e fariseus, vós em nenhum caso
entrará no Reino dos céus." Matthew 05:20
Estas são as palavras dos lábios de Jesus, por que você não escuta a Jesus, mas permanecem leais ao
falso evangelho de Satanás?

Lembre-se: a palavra 'justiça " significa: aqueles

que manter deuses dez mandamentos e a

moralidade de Deus como sua própria moralidade e são, portanto, justo aos olhos de Deus. Peço os
leitores mais uma vez, você é justos como definido aqui?
O que Jesus está nos ensinando aqui é que você nunca entrará no Reino dos céus, se você manter ou
prática, qualquer coisa que o coloca em oposição a Deus, porque a tradição do sábado domingo é fundada sobre
Satanás é falso evangelho, em vez da lei de Deus, como abreviado pelos dez mandamentos.
Deus nos deu mandamentos, é para nós guardar os mandamentos como Deus falou-lhes, nem
adicionando ao seu significado, nem subtração de seu significado. Em suma, "Não coloque palavras na

boca de Deus."
Os versos acima de quatro, (Matthew 05:17 a 20), são muitas vezes tomadas fora de contexto, um para
o outro. É desta forma que Satanás se encontra.
Você entende o que Jesus está nos dizendo nos quatro versos acima?
Quem quer romper, mesmo o menor dos mandamentos de Deus e ensina aos outros a fazê-lo, nunca
entrará no Reino dos céus.
As leis de Moses são as escritas pela mão de um homem, temporária e, portanto, não intenção de
perdurar para sempre. No entanto as leis ou mandamentos de Deus são aqueles escritos pelo dedo de Deus em
tábuas de pedra, indicando que eles são perdurar para sempre.

Lembre-se truísmo de Deus: se Deus falou, então é verdade. Que Jesus falou palavras
que você pode ler na Bíblia, então você sabe-los para ser verdade, mas quando ouvir palavras faladas e disseram
que não pode ser encontrado na Sagrada Escritura de Deus, eles são não de Deus, então eles são mentiras de
Satanás. A Bíblia é o Evangelho de Deus Santo, todos ligeiramente manchada por mentiras de Satanás. A
palavra "Evangelho" significa palavras faladas ou escritas. Palavras sagradas de Deus são, portanto, o
Evangelho de Deus Santo.

As leis de Moses
Mesmo que a Bíblia é ligeiramente manchada por mentiras de Satanás, a verdade de Deus ainda pode ser
encontrada através de pesquisa e estudo diligente. Para mostrar-lhe que há uma diferença entre a lei de Deus,
(os dez mandamentos), e as leis de Moses, considere o seguinte.

Também não irá mais remover o pé de Israel fora da terra que designei para seus pais; para que eles
vão ter cuidado para fazer tudo o que lhes ordenei, segundo toda a lei e os estatutos e as ordenanças, pela mão
de Moses. II Crônicas 33:8
Retire o pé de Israel fora da terra refere-se aos tempos quando Deus permitiu os babilônios para vir e
destruir a nação de Israel e destruir a cidade de Jerusalém e o templo e, em seguida, retirar as pessoas para ser
espalhadas em outras terras. Então, novamente quando Deus permitiu que os romanos destruir a nação de Israel
e o templo e forçar as pessoas a retirar-se para viver em outras terras.
O que Deus está dizendo, que ele nunca mais fará com que o povo de Israel será forçado a terra que lhes
foi dado por Deus, a terra prometida.
Para que eles vão ter cuidado para fazer tudo o que lhes ordenei, segundo toda a lei e os estatutos
e as ordenanças pela mão de Moses. Como você pode ver, Deus separa as palavras "Toda a lei" as palavras
"estatutos e ordenanças," pela palavra "e" A palavra "e", como utilizado neste lugar, significa que os dois
tipos de leis são separados em consideração e, portanto, não é igual.
O verso então continua a dizer-nos que as leis que constituem os estatutos e ordenanças, eram aqueles
que foram escritos pela mão de Moses. Você vê, essas leis e Mandamentos escritos pela mão do homem,
"Moses", são apenas os estatutos e ordenanças que Deus, Jesus está em causa, Considerando que a lei de Deus
(os dez mandamentos) são eterno, que é o que se entende quando você diz que algo é escrito em pedra.

Jesus expande-se sobre os dez mandamentos
No que diz respeito se os dez mandamentos foram cumpridos a ponto de ser processado obsoletos ou
não, Jesus nos diz o seguinte, que, para mim, suporta que os dez mandamentos não se tornem obsoletos.

Não matarás
Ouvistes que foi dito por eles de tempos antigos, não matarás; e todo aquele que deve matar deve estar
em perigo do acórdão: Matthew 05:21
Mas eu vos digo que todo aquele que está zangado com seu irmão sem causa deve estar em perigo do
acórdão; e todo aquele que disser a seu irmão, Ra'ca deve estar em perigo do fogo do inferno. Matthew 05:22
Aqui Jesus está falando sobre o sexto mandamento, "Não matarás".

Como você pode ver, Jesus através de seus ensinamentos expandiu-se sobre o significado de "não
matarás" que é um dos dez mandamentos. Se Jesus nos ensina aspectos dos dez mandamentos e não só nos
ensina mas expande-se sobre o significado, então não é correto que os Santos de Deus, devemos viver nossas
vidas em conformidade com o quadro seus ensinamentos, sendo os dez mandamentos?
No versículo acima, no ensino de Jesus, deu-me problemas em compreender exatamente o que ele está
tentando me dizer, em oração pedi para esclarecimentos, isto é o que Deus revelou a mim.

Que tipo de raiva?
Que tipo de raiva que você deve ter para outra pessoa que causaria a Jesus para nos avisar que isso
poderia resultar em julgamento e inferno fogo e que Jesus é comparando-o com o de matar alguém?
Deus, Jesus me revelou que para sentir ódio por outro sem causa lógica, é um aspecto do que ele está
ensinando nesta lição. Se você odeia alguém que parece diferente de você, ou fala diferente de você, ou cujos
costumes são diferentes das suas, ou cuja pele é mais escura ou mais clara que a sua, em suma, ser
preconceituoso ou racista, então você está em perigo dos infernos de fogo, que é o que Jesus está nos alertando
sobre.
Quando alguém não é racista, sua raiva e ódio tem nenhum fundamento a fim de dar justa causa para a
raiva deles. Eles odeiam porque eles odeiam, sem senso de razão. Portanto, Jesus compara isso à morte de
alguém, porque se deixado para apodrecer e crescer, assassinato não está muito atrás do ódio.
Satanás mentiu, quando disse que os dez mandamentos foram cumpridos até ao ponto de tornando-os
obsoletos, quando Jesus foi pregado na Cruz. Se isso fosse verdade, então por que Jesus nos ensina moral que
baseia-se a seis imperativos morais listados nos dez mandamentos? Por que Jesus nos ensina que é pecado
matar, e depois expandir-se sobre o significado do que com um aviso relativo tendo raiva sem motivo, se esses
mesmos imperativos morais foram tornados obsoletos por Jesus?

Adultério
A seguir é mais um exemplo de Jesus, ensinando os elementos dos dez mandamentos.
Ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, "Thou shalt de mil não cometerás adultério:" mas eu vos
digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar tem cometido adultério com ela já em seu coração.
Matthew 05:27-28

Este é o sétimo mandamento, "Thou shalt de mil não cometer adultério," bem como o décimo
mandamento, "Não cobiçarás". Mais uma vez, Jesus não só ensina nos elementos dos dez mandamentos, mas
ele está expandindo o seu significado. O que ele está nos dizendo aqui, é que não é só o ato físico de cometer
adultério ou fornicação que é pecado, mas para pensar em tais atividades; para gozar com essas coisas é pecado
também.

Lembre-se: Deus deu a vida ao homem, no presente, que nós somos a paz de Deus; como tal ele
está conosco sempre, quando nos alegramos no amor de Deus, bem como quando nos envolvemos em coisas
que nos colocam em oposição à lei de Deus.
Se você tomar o tempo para estudar a formulação do sétimo mandamento, você vai descobrir que todo o
contato sexual que entre um homem e sua esposa, são pecaminosos. Em suma, sexo fora do casamento é
repugnante para Deus e, portanto, um pecado. Isso inclui o adultério, fornicação e Homo-sexualidade.

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

Não te deitarás
Novamente, ouvistes que foi dito por eles de tempo antigo, tu não deverás renegar-te a mesmo, mas
deveis executar ao senhor teus juramentos: mas eu vos digo, "Juro que não em todos; Nem pelo céu; para ele é

o trono de Deus. Nem pela terra; Pois é seu banquinho: nem por Jerusalém; por isso é a cidade do grande rei.
Nem tu deveis jurar pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas deixe a sua
comunicação ser, sim, sim; Nay, nay: para qualquer é mais do que estes vem do mal. " Matthew 05:33-37
Este é o nono mandamento, "Não dirás falso testemunho contra o teu próximo."
Um exemplo de geração atual do que constitui a dar falso testemunho é algo sobre alguém, colocando na
internet que não é verdade e vai causar a dor da pessoa ou de alguma forma interfere em sua honra, ou bom
caráter. Isso é conhecido como Cyber Bulling. Como você pode ver, Jesus está nos ensinando os dez
mandamentos, ele então amarra tudo isto com o segundo de seus dois mandamentos:

Amarás o teu próximo
Ouvistes que foi dito, "Thou shalt de mil teu próximo e odiarás o teu inimigo." Mas eu vos digo, "Amai
os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que te odeio, e orar por eles que desrespeitam
usar você e vos perseguem. Que sejais filhos de vosso pai que está no céu: ele faz o seu sol se levante sobre
maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Faça
nem mesmo os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais outros? Nem
mesmo os publicanos fazê-lo? Sê tu, portanto, perfeito, mesmo como é perfeito o vosso pai que está nos céus."
Matthew 05:43-48
Para perdoar e amar os outros é um traço moral muito elevado. Se você só ama quem te ama, então o
que é a grandeza nele? Mas se você ama aqueles que te odeio e abusar de você e orar a Deus para ajudá-los que
abusam de você para ver sua luz de verdade, então você está lá em cima com Deus em sua perfeição de
moralidade.
Quando você pecar, não Deus ainda te amam? Deus ama o mesquinhas e do desprezo, apenas como ele
ama os justos. Ele ama-los porque eles ainda têm o potencial de se arrepender de seus maus caminhos, e desde
que eles têm um potencial, Deus está disposto a perdoar uma vez que seu potencial é realizado. Todos os que
pecaram serão perdoados por Deus se eles apenas se arrependerem aqueles pecados e pedem a Deus para
perdoá-los.
O que Jesus está nos ensinando aqui é que precisamos ter essa capacidade de amar até mesmo aqueles
que nos odeiam, se possuímos essa característica de moral elevada, e então seremos como Deus, perfeito.

Você vê! Tudo o que Jesus nos ensinou até agora tem a ver com a moralidade. Deus é um ser moral, e
ele nos ensina a sua moral na expectativa que nós vai querer imitá-lo e ser moral nos conforme definido pelo
nosso criador.
Os últimos seis dos dez mandamentos tem a ver com a moralidade, que Jesus está expandindo os seis
com tudo o que lemos até agora, é uma prova para mim que, Satanás mentiu quando disse, "Os dez
mandamentos foram renderizados obsoletos por Jesus." Se eles são obsoletos, então por que Jesus fez
um esforço para ensinar e expandir-se sobre o seu significado?
Confie não em palavras que não são suportados ou que estejam em oposição ao evangelho sagrado de
Deus, para eles são as palavras de demônios e danação é sua recompensa.

Orar por perdão
Porque se vós perdoem aos homens as suas ofensas, és celestial pai vos perdoará também: mas, se vós
perdoardes não homens as suas ofensas, nem seu pai te perdoarei as vossas ofensas. Matthew 06:14-15
Quando alguém te faz mal, não odiá-los ou procurar vingança sobre eles. Para perdoá-los é colocá-lo no
mesmo plano de moralidade, como é Deus. Quando você não perdoá-los e esforçar-se para vingar-se sobre eles
coloca você nas profundezas atoladas mesmas onde Satanás entra.

Vivendo na moralidade de Deus
Caridade
Acautelai-vos que fazeis a vossa esmola, (boas ações), diante dos homens, para serdes vistos por eles:
caso contrário não tereis nenhuma recompensa do vosso pai que está nos céus. Matthew 6:1
Portanto, quando tu deres tua esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas
nas sinagogas e nas ruas, que eles podem ter a glória dos homens. Em verdade vos digo a vós, "eles têm sua
recompensa. Mas, quando tu deres esmola, avise não tua mão esquerda o que tua mão direita as pratica: que a
tua esmola seja em segredo: e teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. "
Matthew 6:2-4
Se você deseja fazer uma boa ação para alguém em necessidade, não fazê-lo para o louvor que você vai
obter de homens, mas fazer a oferenda em segredo entre você e o que você procura para dar assistência a. Não é
dos homens que procuras a aclamação, mas quando você faz sua boa ação, deve ser sempre para a glória de

Deus que você dar louvor, que é Deus que o coloque em posição de ser capaz de dar assistência e isso, mas para
as bênçãos de Deus, você pode ser a uma necessidade das boas ações dos outros.

Dando o culto, orando
E, quando orares, não sejas como os hipócritas: pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às
esquinas das ruas, que eles podem ser vistos pelos homens. Em verdade vos digo a vós, "eles têm sua
recompensa." Matthew 5:6
Quando li este versículo pela primeira vez, eu vi os judeus em Israel, em pé diante do muro das
Lamentações, à vista dos homens, fazendo muito para fazer de orar a Deus. O que Jesus está nos dizendo aqui é
que, quando você orar, é entre você e Deus, pessoalmente e intimamente. Para fazer um espetáculo de suas
orações remove essa intimidade e sugerem que as orações não são feltro coração mas que você está procurando
a aclamação dos homens não de Deus.

Ídolos
Também parece-me que em fazer um negócio tão grande sobre rezar antes do muro das Lamentações, os
judeus têm transformado este muro de pedra e argamassa em um ídolo religioso. Isso não pode ser moldado
para olhar como um Deus, mas rezando antes, eles estão tratando-o da mesma forma como os pagãos tratam
seus ídolos. Deus está dentro de você, você só precisa olhar para dentro de si mesmo para encontrá-lo. Para
rezar em uma parede até mesmo de uma parede do antigo templo é um ato de idolatria.
Tenho ouvido muitos dizem, "Eu sou um bom cristão, eu vou à igreja toda semana." O que eu vejo Jesus
como nos dizendo, é que é bom conversar com outras pessoas que adoram a Deus como tu, mas ir à igreja não é
o mesmo que orar a Deus, levará algum tempo, (sobreo 7º dia sábado), toda semana, a estudar diligentemente e a
pesquisa as palavras de Deus. Por tomar o tempo estudar e pesquisar essas coisas que você disse foram ditas por
Deus, Jesus, então você sabe do conhecimento que eles são de Deus, Jesus e não mentiras de Satanás. Se você
não consegue encontrar essas palavras na Bíblia, que suportam o que você acredita, então eles não são de Deus.
É bom conversar com os outros na igreja, mas se você não tem um relacionamento pessoal e íntimo com Deus,
então qual o propósito é gasto na igreja que para estar na companhia de homens, para Deus está dentro de você,
portanto você precisa não procurar mais quando você orar a ele. Jesus oferece suporte a isso no seguinte
versículo.

Entra no teu
Mas tu, quando orares, entra no teu armário, e quando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto; e
teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Matthew 6:6
O que este versículo está me dizendo é que não é necessário ir a igreja para adorar a Deus. Neste
versículo Jesus está nos ensinando que nós pode adorar a Deus orando a ele, em privado, longe da vista e
audição dos outros. Quando você orar a Deus, faça uma oração a Deus; Deixe suas palavras ser íntimo entre
você e Deus e não algo que você compartilha com os outros. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal
com você, um a um, por isso você não precisa de companhia de outros.

Orações repetitivos
Mas quando orando, usar não vãs repetições, como fazem os pagãos: porque eles pensam que serão
ouvidos por muito falarem. Matthew 6:7
Este versículo faz com que eu veja os católicos e como eles repetem suas orações várias vezes. Você
sabe o um, "Santa Maria mãe de Deus," e assim por diante. Jesus está nos dizendo neste versículo, que para
exercer este tipo de orações repetitivas é pagão e não de Deus. Então eu tenho que fazer a pergunta, se rezar
nesses dois modos não está rezando a Deus e, em seguida, a quem você rezar? Quando você reza a oração
católica acima é não a Deus que a oração é dirigida, mas a mãe de Jesus. De que forma ela se tornou como um
Deus? De que maneira pode ela responder suas orações, ela está morta. Esta oração é, portanto, um bom
exemplo de como Satanás através de mentiras e decepção faz com que aqueles que fazem esta oração, culto de
Satanás não é Deus.

Coisas da terra
Não ser vós, portanto, como lhes: para que seu pai sabe que as coisas que tendes necessidade de, antes
lhe pedis. Matthew 6:8
Quando você orar a Deus, não reze para as coisas da terra. Não reze para as coisas que dão sustento para
o corpo, sabe lá Deus o que você precisa e irá fornecê-los para você.

Sustento para sua alma
Reze a Deus por sua orientação e assistência em dar sustento a sua alma. Seis dias, que você tem que
fornecer sustento para seu corpo, entrar o sábado, deixando para trás aquelas seis dias e use o resto de Lordes

para trazer o sustento para sua alma. Só por entrar em comunhão com Deus, um a um, em oração e estudo da
Bíblia Sagrada de Deus, pode dar sustento a sua alma.

A oração de Lordes
Depois dessa maneira, portanto, orai: pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha
o teu reino, tua vontade assim na terra como no céu. Dá-neste dia nosso pão diário. E perdoa-nas nossas
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós não deixeis cair em tentação, mas livrai-do
mal: pois vosso é o Reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Matthew 6:9-13
Você vê, esta é uma oração a Deus, não para as coisas da terra, mas para o sustento da alma. Na oração
do senhor, você não pedindo para um carro novo ou um emprego melhor, ou para ganhar na loteria, você está
dando louvor ao criador e pedindo-lhe orientação para mantê-lo no caminho da retidão e fora as tentações
daquelas coisas que vai levá-lo longe de Deus.

Jejum como parte de suas preces
Além disso quando vós rápido, a não ser, como os hipócritas, de um semblante triste: porque eles
desfiguram os seus rostos, para que eles podem aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo a vós,
"eles têm sua recompensa." Matthew 06:16
Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto; Que tu aparecer não aos homens que
jejuam, mas a teu pai que está em secreto: e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.
Matthew 06:17-18
Sempre fui consciente de que os judeus, como parte de seu costume jejuar e tão rápido de alguma forma
se tornou parte de sua adoração de Deus. Tenho que admitir, eu não entendo para quê ela serve. Eu posso ver
como durante as horas do sábado um pode renunciar a alimentos que necessitarem de qualquer tipo de
preparação, mas Deus permite-na preparar a comida que nós consumirá no sábado no dia anterior, ou no dia de
preparação. Devido a isso, não vejo por que o jejum é acoplado na.
Que Jesus no versículo acima dá instrução àqueles que rápido me diz que o jejum é um verdadeiro
aspecto de adoração a Deus. Estou com a intenção de adorar a Deus como ele ordena que eu faço, mas eu como
de ainda não vi qualquer obrigação de se envolver em jejum como sendo uma parte do que culto. Vejo que os
judeus rápidos mas eu achou nada nas Escrituras onde Deus nos fala que nós deve rápido. Vou orar sobre isto e
pedir a Deus para a sua orientação, como você deve.

Eu recentemente encontrei onde há um propósito para o jejum, que tem a ver com a saúde do corpo, que
é uma parte de manter-se para a glória de Deus. Deus quer que tenhamos um corpo saudável e uma mente
saudável; é por isso que ele deu as instruções de que alimentos e animais estamos a comer e não comer. Ao
jejuar por um período de vinte e quatro horas, não só você deve se envolver em adoração a Deus, mas purifica
as impurezas do seu corpo, contribuindo assim para mantê-lo saudável.
Recentemente descobri que tenho diabetes. Esta doença é provocada pela dieta pobre para a maioria que
tê-lo. Através da pesquisa, descobri que a maior causa para mim adquirir diabetes tinha a ver com minha
obesidade. Eu gosto de comida, e, portanto, mais insisti; Quando você come mais comida do que o corpo
precisa, os açúcares que são criados pelo organismo, quebrando os alimentos, não é queimada e, por
conseguinte, se acumulam no corpo na forma de gordura. É este açúcar em excesso que traz muitas dificuldades
associadas com a diabetes. Por jejum um dia por semana, (sábado), você queimar os açúcares em excesso que
seu corpo acumulado durante seis dias anteriores. Isso me diz que o jejum não é um aspecto de dar a verdadeira
e correta de adoração a Deus, mas um aspecto da intenção de deuses que ser saudável no corpo e na alma. Eu,
portanto, em várias ocasiões jejuou desde que cheguei a este entendimento, mas eu não faço isso como uma
condição de dar culto a Deus, mas como uma maneira de manter o açúcar no sangue sob controle. Você deve
decidir por si mesmos quais comandos de Deus de vocês.

Rezar não por tesouros
Leigos não para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corruptos, e onde os ladrões romper e
roubam: mas leigos acima para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corruptos, e onde os ladrões não
minam nem roubam: para onde está o teu tesouro, aí vai ter seu coração também. Matthew 06:19-21
Os tesouros na terra, que Jesus está se referindo, são toda a sua riqueza terrena. Jesus está dizendo que
labutam tua vida para acumular abundância maior do que aquilo que você tem necessidade atual de é para nada.
Deus sabe o que precisamos, e se você se entregar nas mãos dele e tomar sua direção na vida e na fé dele, ele irá
fornecer aquelas coisas que você precisa. Eles podem não ser o que quiser, mas querer algo não é sempre o
mesmo a precisar de alguma coisa.
Isto é, não quer dizer que você deve parar de trabalhar e depender de Deus para fazer tudo por você, mas
que deveria dar direção em sua vida e fazer o que Deus mostra o que fazer. Isso eu fiz e agora estou empregado
em uma coisa que eu poderia nunca ter tido a intenção para mim, ainda que tendo Deus guia-me para essa
ocupação, e então seguindo sua direção, me pego fazendo algo que é quase perfeita para mim. O que eu queria
era ter Deus me dê os números da loteria, então eu poderia pagar para me aposentar, mas Deus me direcionou

para uma ocupação que eu prefiro não teria que fazer, mas porque eu preciso, é provavelmente a melhor coisa
para mim. Louvado seja o senhor, pois ele me conhece melhor do que eu mesma.

Ser uma luz a palavra sagrada de Deus
A luz do corpo é o olho: se, por conseguinte, os teus olhos forem simples, todo o teu corpo se encherá de
luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo se encherá de escuridão. Se, portanto, a luz que em ti é
escuridão, quão grande é que escuridão! Matthew 06:22-23
Sugiro não tomar qualquer um dos dois versículos acima literalmente, mas simbolicamente. O olho é
simbólico de sua capacidade de entender e compreender. A luz é simbólico do conhecimento que você adquirir.
Se você dedicar sua vida para a compreensão do evangelho eterno de Deus e a verdade que é encontrada nas
palavras de Deus e, em seguida, todo o seu corpo e sua alma, serão preenchidos com esse entendimento,
Considerando que se você permitir que o mal deste mundo que rodeia a todos nós a precedência sobre sua busca
por Deus e, em seguida, seu corpo, seu mundo , sua alma se encherá de escuridão.

Você tem um propósito
Eu muitas vezes ouvi outros dizem que chupar suas vidas, que não fazem ideia o que estão fazendo, para
onde eles vão e para quê que existem. Houve um tempo não muito tempo atrás que eu me senti assim. Algumas
dessas pessoas que se chamam cristãos. Se a adoração dão, é o Deus da criação e baseia-se, portanto, o
Evangelho de Deus Santo, então eles não se sentiriam tão perdidos. É para aqueles de vocês que encontrar-se
perdido e sem direção, dirijo estas palavras. Se aquele que você adora não enche de alegria, de esperança e de
um senso de propósito, então não é uma fé de Deus, mas do falso evangelho de Satanás.
Os conhecimentos obtidos no estudo e investigação da palavra de Deus, traz paz, felicidade e um
entendimento de seu propósito na vida. Ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus traz saúde de corpo e
alma.

Lembre-se truísmo de Deus
Se Deus falou com ele, você irá encontrar no evangelho eterno de Deus, se Deus falou com ele, é
verdade, é verdade, porque é de Deus, e é de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, você não vai encontrar isso no evangelho eterno de Deus, se Deus não falou
isso, é uma mentira, é mentira, porque não é de Deus, e não é de Deus, porque Deus não falava.

Os versos de faustosa espiritual
Nenhum homem pode servir a dois senhores: para qualquer vai odiar o um e amar o outro; ou outra vai
Segure-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, (riqueza terrena). Portanto, digo
a vós, "sem pensar na sua vida, o que haveis de comer ou que vós beber; nem ainda por seu corpo, o que vos
porá sobre. Não é a vida mais do que carne e o corpo do que vestes?" Matthew 06:24-25
Para passar os seus dias em busca de riquezas terrenas, as coisas deste mundo, não contribui para
adicionar riqueza a colocação por vocês mesmos tesouros no céu. Quando você colocar-se nas mãos de Deus,
ele cuidará de tudo que tinha que enquanto você vive na terra. O que você precisa não é sempre igual o que
você quer. Se você tomar o tempo para pensar nisso, não é o que você quer ter a vida eterna e felicidade, amor e
paz? Estas coisas não podem ser compradas com riqueza terrena; Estas coisas são livres de Deus, se você
apenas mostrar seu amor por ele, adorando a ele como ele comandos e exercerem a mesma moralidade que
Deus tem.
Eis que as aves do ar: para eles não, semeiam nem fazem eles colhem, nem ajuntam em celeiros; ainda
vosso pai celestial as alimenta. Não sois muito melhor do que eles? Matthew 06:26
Qual de vós, tendo o pensamento pode acrescentar um côvado à sua estatura? Matthew 06:27
E tua que vós pensou por vestes? Considere os lírios do campo, como eles crescem; Eles não trabalham
nem fiam: Matthew 06:28
E ainda vos digo, "Que nem Salomão em toda a sua glória não foi se vestiu como um deles." Matthew
06:29
Portanto, se Deus assim veste a erva do campo, que é hoje, e amanhã é lançada no forno, deve ele não
vestirá muito mais, homens de pouca fé? Matthew 06:30
Não tome, portanto, nenhum pensamento, dizendo: "o que vamos comer: ou, o que vamos beber? Ou,
meios devem ser revestidos? " Matthew 06:31
Para depois de todas estas coisas os gentios busca: para o vosso pai celeste sabe que tendes
necessidade de todas estas coisas. Matthew 06:32
Mas ver-vos primeiro o Reino de Deus e sua justiça; e todas estas coisas vos serão acrescentadas a vós.
Matthew 06:33

Não tome, portanto, nenhum pensamento para o dia seguinte: para o amanhã tomarão o pensamento
para as coisas de si mesmo. A cada dia dá Deus a dor e a alegria. Matthew 06:34
O que tudo isso se resume a isto é. Nós vivemos em um mundo corrompido por Satanás, este mundo não
é como Deus pretendia, como é evidenciado pela história do jardim de Eden. Porque este mundo é como
Satanás tem causado que seja, não ceda a Satanás por viver a sua vida em busca de delícias e riquezas.
Deus diz, colocar-se em suas mãos e tirar sua direção dele, em vez de se esforçando para conseguir uma
promoção no trabalho, trabalhar em vez para preparar a mesmo e sua alma para o serviço a Deus. Para obter
riqueza e poder na terra só vai durar enquanto você está na terra, mas a vida é curta, Considerando que a vida
pode ser eterna, se você trabalha no serviço de Deus ao invés de seu próprio.
Tudo o que temos estudado até agora dos ensinamentos de Jesus tem a ver com a moralidade, o que os
últimos seis dos dez mandamentos são também da moralidade, que então me diz que Jesus, nos ensina os dez
mandamentos. Ele nos ensina isto porque os dez mandamentos e esses outro imperativo moral que Jesus nos
ensinou, é a base para qualquer adoração verdadeira e correta de Deus. Se isso não é óbvio para você como é
para mim, talvez como nós continuamos a estudar os ensinamentos de Jesus, você será convencido.

Julgar os outros
Juiz não, que não sejais julgados. Com o julgamento porque julgais, vós serão julgados: e com que
medida vos mete, ele é medido com você novamente. Matthew 7:1-2
Você olha para os outros e fazer comentário, mesmo que apenas para si mesmo, que eles estão errado ou
precisa ser mostrado o caminho correto? Se o fizer, então você é emitir julgamentos sobre os outros. Se você
julgar os outros, então Deus vão te julgar como você os julgou. É uma coisa, tome nota de que os outros estão
adorando em erro, e tentar mostrar-lhes seu erro apontando as escrituras que revela a verdade de Deus. É outra
coisa a considerar erro de outra pessoa e para julgá-los você mesmo. Não cabe a você julgar o que é privilégio
de Deus e dele em paz. Se você julgar os outros e têm a capacidade de hidromel punição, então Deus irão julgálo igualmente e hidromel punição em cima de você na mesma medida que você deu para os outros. Vingança é
os senhores, para que você tomar sobre si que que é de Deus, é colocar-se em oposição a Deus.

Conhece seus próprios pecados
E por que reparas o argueiro que está no olho do teu irmão, mas considerest não a trave que está no teu
próprio olho? Ou como wilt thou dizer a teu irmão, "Deixe-me tirar o argueiro do teu olho; e, eis que, uma viga

no teu próprio olho?" Tu hipócrita, primeiro expulsar o feixe teus próprios olhos; e então serás tu vê
claramente expulsar o argueiro do olho do teu irmão. Matthew 7:3-5
Deixe-me reformular isso em um simbolismo mais atual. , Se você mora em uma casa de vidro, você
deve não através de pedras. Se você atirar pedras então arrisca ter jogado de volta para você, que quer dizer que
se não é melhor do que a você critica e dar condenação, então o que está a dizer que ele pode revisitar seu
pomposo e arrogante críticas de volta em cima de você, mostrando-lhe, assim, para a que você é hipócrita.
O que Jesus está dizendo, ao invés de fazer julgamentos sobre os outros, primeiro sabe que você é tão
culpada quanto ele quem você critica. É melhor que você não faça por conta própria para julgar os outros, não é
sua moralidade ou seu que o mundo está sujeito a normas, mas a deuses, e como tal é Deus, quem vão fazer a
julgar e para que a tentativa de fazer o trabalho de Deus é colocar-se em oposição a Deus.
Queridos amados, não vos vingar, mas prefiro dar lugar a ira: porque está escrito, "a vingança é
minha; Eu retribuirei, diz o senhor." Matthew 5:7
Se alguém te faz uma injustiça, abusa de você ou de qualquer forma você provoca dor ou
constrangimento, não retaliar em vingança, mas retornar seu mal com sua bondade, é a maneira de Deus. Para
retornar o mal com o mal é para ser como Satanás.
Dar não o que é sagrado aos cães, nem vós lançar suas pérolas aos porcos, para que eles pisoteiam-los
sob seus pés e vire novamente e rasgar você. Matthew 7:6
Em minha tentativa de entender o que Jesus está nos dizendo, pensei em uma coisa dessas que é Santo e,
portanto, não deve ser alimentada para os cães que é o Holocausto de animais sacrificados. Presumo que é para
isso que Jesus está se referindo, mas apenas de forma simbólica, sabendo que Jesus tornado obsoleta a
necessidade de envolver-se no sacrifício de animais.

Olhe para Deus
Pergunte, e será dado; buscar, e achareis; Batei e ele serão aberto a vós: porque todo aquele que pede
recebe; e quem busca acha; e ao que bate-lo será aberto. Matthew 7:7-8
Ele que procura acha é uma referência ao "Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo
(diligentemente) encontrar-me." Provérbios 08:17
Quando você se arrepender de seus pecados e pede a Deus para perdoá-lo, que é o que Jesus significa
por "e ao que bate-lo deve ser aberto." Você deve se arrepender de seus pecados primeiro e depois pedir

perdão. Deus não pode perdoar se não fazê-lo e se você de fato ainda não se arrependeu seus pecados, então
você não é sincero em sua vontade de ser perdoado. Se você é sincero em pedir perdão, então, Deus não
perdoará você. Deus conhece o seu coração; Você não pode esconder nada dele.

Dando a caridade
Ou que o homem tem de você, quem se seu filho pedir pão, ele vai dar-lhe uma pedra? Matthew 7:9
Ou se ele pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente? Matthew 07:10
Se vós então, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está
no céu dará coisas boas para eles que perguntar a ele. Matthew 07:11
Portanto todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós mesmo assim para eles:
para isto é a lei e os profetas. Matthew 07:12
Fazer aos outros, como você teria os outros te façam a ti. Esta é a segunda vez até agora em nosso
estudo que ouvi estes sentimentos de Jesus. Acho então que ele detém essas coisas em alta consideração e quem
vive sua vida dentro deste sentimento moral, Jesus também realizará em alta consideração. Se você tratar os
outros com amor, misericórdia, bondade e compaixão, que são como Jesus pede que você faça, então que mal já
pode entrar em seu coração?

Pela porta estreita
Entrai pela porta estreita: tona larga é a porta e espaçoso é o caminho, que conduz à destruição, e
muitos haverá que ir lá no: porque estreito é o portão e estreito é o caminho, que conduz para a vida, e poucos
são os que entram por ela. Matthew 07:13-14
Estes dois versículos, a palavra estreito vem da palavra grega 'Stenos " que significa: estreitas com
muitos obstáculos em pé perto sobre. O que Jesus está dizendo, é que adorar a Deus como ele comanda é
um caminho estreito que tem muitos obstáculos e armadilhas, (coloquei lá por Satanás), mas que nós devemos
andar o caminho estreito da mesma permanecer fiel a Deus. Para tomar o caminho mais fácil, o caminho largo,
que quer dizer dar adoração a Deus, como é conveniente para você, mas para isso você remove a adoração do
Deus verdadeira e correta.
Se você não adorar a Deus, exatamente o que ele ordena, então você não adorar o Deus da criação em
tudo. Para adorar a Deus exatamente como ele comandos é um caminho difícil cheio de armadilhas e obstáculos
que colocou lá por Satanás, que exige a sua diligência, a fim de não ser levado por mentiras de Satanás. Se você

ama a Deus, depois que o caminho é difícil, que você deve observador, mais seu amor não é tão completo como
você pensava.
Estes são todos os simbolismos, o que estão dizendo é que você deve tomar o tempo e esforço para
conhecer a verdade de Deus, através do estudo, investigação e oração. Se você está disposto para fazer este
esforço e as despesas do seu tempo e pensamentos cognitivos, então você não está seguindo o caminho para a
redenção, mas para a danação. Para dizer que você vai à igreja toda semana não está mostrando seu amor por
Deus, que você deve fazer esse esforço extra por conta própria. Você deve amar a Deus com todo seu coração,
alma e mente, nada menos, e você não é digno de Deus.
A frase, "que conduz para a vida", refere-se à vida eterna, não nesta vida mortal. O que é dizer, se
você deseja a vida eterna e a entrada no céu, você deve trilhar o caminho estreito que é ditado por Deus, mais
você vai encontrar apenas destruição e condenação eterna.
Deus nos disse como adorá-lo, (os quatro primeiros dos dez mandamentos), e esse caminho é estreito. Se
você não adorar a Deus, exatamente como ele nos disse para adorá-lo, então você não adorá-lo em tudo. Para
trilhar o caminho da retidão é viver a vida dentro desses requisitos estreitos. É preciso um tipo especial de
pessoa para fazer isso, pois muitas vezes vamos tentar ampliar o significado do que é preciso para adorar a
Deus. Assim que você fizer isso, você ter deixado o caminho da retidão e tomaram o caminho largo que só pode
levar à destruição. Deixe Jesus e seus ensinamentos, que inclui os dez mandamentos, ser seu guia e guia postos
ao longo do caminho e você não vão vacilar, mas permanecem fiel a seu amor por Deus e sua adoração
verdadeira e correta.

Adoração exatamente como Deus ordena
A seguir revela essa necessidade de dar culto a Deus exatamente como ele comanda nas palavras do
próprio Deus.
Ye não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve vos diminuem alguma coisa dele,
que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
É minha intenção e desejo de dar culto a quem me deu a vida, caso contrário por que louvar em tudo. Há
algum outro que merece minha adoração? Lúcifer exige que nós adoramos, mas ele não oferece nada de
interesse para mim. A moralidade e a justiça me atrai, por conseguinte, se estou a dar adoração a alguém ou
algo, dou-lhe a ele quem me deu a vida, mas para ele não estaria aqui, portanto, ele merece meu respeito e
adoração, não concorda?

Falsos profetas
Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Deveis sabê-los pelos seus frutos. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos Abrolhos? Mesmo assim, toda
árvore boa produz bons frutos; Mas uma árvore corrupta produzirá frutos maus. Uma árvore boa não pode dar
maus frutos; também não pode uma árvore corrupta dar bons frutos. Toda árvore que não produzirá bons
frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto pelos seus frutos os conhecereis. Matthew 07:15-20
O que isto me diz é que um falso profeta será fácil de identificar. Você só precisa aplicar truísmo de
Deus para o que o falso profeta prega. Se o que ele prega pode ser encontrado e apoiada na Bíblia, então é de
Deus, se o que ele diz não é para ser encontrado na Bíblia, então é uma mentira.
Apesar que ele tem a pregar, se seu propósito sublinhado é para pedir a você para uma doação e, em
seguida, seu propósito é ganhar a riqueza de mundos. Que necessidade tem o Deus da riqueza deste mundo?
Deus já é dono da terra, no entanto, ele nos diz que não tem nenhum valor ao determinar quem vai entrar no
céu. A melhor maneira de dizer se ele é um profeta de Deus ou um profeta de Satanás é o conteúdo de que ele
tem a dizer. Se é não backup 100% pela escritura, ou verificáveis na história, ou o mundo natural, então é falso,
para apenas se Deus disse primeiro pode ser de Deus. Lembre-se truísmo de Deus.

Andar a pé
Nem todo mundo que disse-me, senhor, senhor, entrará no Reino dos céus; Mas ele que faça a vontade
de meu pai que está nos céus. Matthew 07:21
Não só falar por falar; Você deve andar a pé também. O que Jesus está explicando para nós aqui é,
somente aqueles que adoram a Deus como ele ordena, que é revelado nos quatro primeiros dos dez
mandamentos, bem como ter a moralidade de Deus, conforme mostrado nos últimos seis dos dez mandamentos
e os ensinamentos de Jesus, terá alguma chance de entrada no céu.
Vejo também um outro significado a estas palavras. Jesus está nos alertando que existem dois
evangelhos neste mundo, o Evangelho de Deus eterno, (o caminho estreito), e o falso evangelho de Satanás, (o
caminho largo). Satanás é o príncipe das mentiras, e ele estabeleceu um evangelho que olha e sente como o
Evangelho de Deus, mas deu falsas interpretações, substituindo os original hebraico e grego as palavras da
Bíblia e seu significado pretendido, com palavras de linguagem moderna, que não têm o mesmo significado que
Deus originalmente pretendia através de mentiras e enganos. Isso pensamos que está lendo as palavras de Deus,
mas que na verdade estão lendo mentiras de Satanás. É por esta razão que nós devemos estudar, Pesquisar e
pedir a Deus em oração, sua verdade e orientação.

Encontrando as mentiras do diabo
Há dois lugares na Bíblia que Deus nos dá um aviso de falso evangelho de Satanás.
"Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me."
Provérbios 08:17
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, tribo e língua e povo, Apocalipse 14:6
Em provérbios 08:17, a palavra diligentemente é a chave para entender o aviso do primeiro verso. Eu
tenho que fazer a pergunta, "Por que precisamos para estudar, Pesquisar e olhar com intenção
deliberada de encontrar Deus nas palavras que Deus causaram a serem gravados?" Se Deus fez com que estas
palavras a serem gravados a fim de que ele poderia nos explicar as coisas, você não acha que ele teria usado
palavras que poderíamos entender seu significado ao ler essas palavras? Por que então é o significado tão
obscurecido com mistério e confusão?
Neste versículo, Deus está nos dizendo que temos de olhar para ele diligentemente, através de estudo e
pesquisa, mais que não vamos encontrá-lo. Isto sugere duas possibilidades para mim:
1. Deus é deliberadamente fazer encontrá-lo difícil de modo a eliminar o preguiçoso e o insincero;
2. ou as palavras originalmente usadas por Deus no antigo Hebraico e grego não foram traduzidas com
seu pleno significado e intenções.
Há apenas um que teria motivos para esconder o verdadeiro significado de Deus e que é Satanás. É desta
forma que Satanás tem produzido seu falso evangelho. É por causa destas interpretações que um estudo
diligente da Bíblia é necessário se você deseja realmente encontrar a verdade de Deus.
No segundo verso acima, Apocalipse 14:6, eu tenho que fazer a pergunta, "por que é necessário que um
anjo do céu tem a posse do evangelho eterno de Deus, e em seguida, tem a necessidade de pregar-lhes que
habitam sobre a terra? ' Pense nisso, se temos a Bíblia em nossa posse já, porque seria isso necessário para um
anjo no céu e proteger o evangelho eterno de Deus? Por que era necessário por Deus para proteger o verdadeiro
evangelho no céu?
É necessário, porque Satanás tem tido influência sobre aqueles que fizeram as traduções da Bíblia,
poluindo, assim, a Bíblia com mentiras. Quando você toma a palavra de Deus e muda uma palavra aqui ou ali
dando significado diferente da palavra original, você já não tem a palavra de Deus, mas uma mentira.

Concordância da Bíblia
Quando eu comecei meu estudo da Bíblia Sagrada de Deus, eu achei que precisava de um dicionário a
fim de garantir que compreendia o que estava sendo dito em versos da Bíblia. Um dia comentei isso com meu
primo, que é um ministro ordenado, que me disse que as definições em inglês das palavras inglês nem sempre
foi correto para o significado das palavras hebraico e grego originais escrito nos livros da Bíblia.
Eu imediatamente me rebelei contra tal pensamento. Se a tradução para o inglês não era fiel significado
original de Deus, então, a Bíblia, como está escrito em inglês deve ser uma mentira. Eu me recusei a acreditar
que Deus permitiria que seu Santo Evangelho seria tão alterado. Eu pensei que Deus teria o poder para impedir
que Satanás realizar tal blasfêmia.
Logo após essa conversa com meu primo, que me foi dada uma concordância da Bíblia, por alguém que
eu também tinha tido conversas com respeito a palavra de Deus. No início eu recusei o presente, porque era um
grande livro que sem dúvida custa muito dinheiro, mas o doador insistiu e assegurou-me, que eu usei, encontrar
o verdadeiro significado de Deus na Bíblia se possível.
Se você leu até mesmo um pouco das páginas incluídas nesta página da Web, então você saberá que eu
tenho feito extenso uso de concordância da Bíblia, vou voltar ao original hebraico e grego palavras para
descobrir o significado que tinham, e, assim, adquirir uma maior compreensão do que Deus pretendia.
É esse tipo de esforço extra que quero dizer quando digo para pesquisar e estudar, a fim de "Seek Deus
diligentemente."

Discernir as mentiras do diabo
Deus me revelou várias das mentiras de Satanás que são encontrados na Bíblia, aqui é apenas um e eu
mostrar para você assim você saberá a verdade de como Satanás deu falso significado às Escrituras.
E o espírito de Deus moveu sobre a face das águas. Gênesis 1:2

O espírito de Deus
Isto é onde você faz a pergunta, "O que é Deus tentando me dizer aqui?" Para responder a isso, você
precisa colocar no contexto de que Deus já nos disse nos versículos antes desta.
No início, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1

Esta é uma afirmação de facto; é minha opinião que Deus está nos dizendo que ele criou o universo,
inequivocamente e em verdade.
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus
moveu-se sobre a face das águas. Gênesis 1:2
Este versículo é dividido em duas declarações.
Deus primeiro está nos dizendo como é onde ele colocou a sua criação que ele se refere como, "The
Deep", que ele coloca no que ele chama de "a terra sem forma, vazio e completamente escuro, sem luz."
Agora visualize em sua mente o que Deus está vendo e tentando nos mostrar. Ele criou o universo e o lugar que
ele chama de "terra", onde ele colocou a sua criação, é um vazio escuro e sem forma.
Gostaria de salientar, que a palavra "terra" como usado aqui não se refere ao planeta Terra. É o que
Deus chama o lugar que é o vazio, onde ele coloca o que ele criou. Aponto isso porque você vai ver em outros
versos, enquanto você lê a Bíblia, dois outros significados para a palavra "terra".
Para entender completamente o que Deus quer que você saiba, você precisa colocar suas palavras em
contexto. Uma tal palavra, "terra", tem três significados diferentes, e você deve ter isso em mente enquanto
estudava a Bíblia, não apenas com a terra da palavra, mas todas as palavras. Lutar contra a prática de tirar
palavras e versículos fora de contexto, senão você não saberá o que Deus tem a intenção, mas cairão em
mentiras e enganos do diabo.
Voltando à minha demonstração das visualizações usado por Deus na descrição de sua criação, agora vê
o que Deus estava olhando? Eu fecho meus olhos e vejo um imenso vazio escuro do nada, que Deus apenas
colocou sua criação (a profundidade) em.
Na segunda parte deste versículo, Deus está nos dizendo o que ele faz bem depois que ele criou o
universo, quando ele coloca-o no escuro vazio. "E o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas." Este
versículo nos diz muito mais do que apenas ler as palavras caso contrário podem sugerir.

O espírito da palavra
Novamente, você precisa fazer a pergunta, o que é Deus nos dizendo aqui? Assim, comecei por ter
certeza que entendi o significado das palavras. Para minha surpresa, a palavra "espírito" não tem o significado
que eu achei que ele tivesse. Eu dei a palavra "Espírito" significa: a alma ou essência de Deus, , quando
você procura a palavra no dicionário é definida como uma vida dando força, ou a essência de Deus.

Quando você procura a palavra "espírito" na concordância da Bíblia, um significado mais completo se
manifesta.
A palavra hebraica original para a palavra espírito, é "Ruwach" que é definido como: "vento; com o
hálito de semelhança, ou seja, uma exalação sensata (ou até mesmo violento), ar, raiva,
maldição, respiração, para agitar ou sacudir" já, estas duas palavras,"movido e o espírito, "dar um
significado diferente para o verso inteiro.

A palavra mudou-se
Usando a concordância da Bíblia, a palavra "Moved", é traduzida da palavra hebraica, "rachaph", que
significa a palavra em inglês: a prole, que por sua vez, significa a ponderar, que por sua vez
significa dar o pensamento para, ou consideração de.
Estou disposto a apostar que você assumiu a palavra mudou-se, significava a flutuar, ou passar por cima,
que havia algum tipo de movimento envolvida. Você vê, um falso significado de uma palavra não é sempre o
verdadeiro significado. Satanás mudou a palavra original de Deus com uma palavra que não tem o mesmo
significado, assim, levar a verdade de Deus e tornando-se uma mentira.
Existe outra versão mais recente da Bíblia, que substituiu o antigas Inglês palavras e forma de expressão
com uma formulação mais moderna inglês. A palavra "Movida" nessa versão é traduzido novamente para a
palavra "Pairar", baseado em nosso entendimento correto sobre o que a palavra hebraica original que quer
dizer, a palavra "pairar" muda completamente o significado do versículo todos juntos. Agora sugere que Deus
estava sentado em um lugar acima das profundezas. Verdade, o que poderia sugerir que ele estava a ponderar o
profundo, como ele se sentou no lugar, mas focalizar a palavra não nos revelar o fato de que Deus era na
verdade ponderando ou dando o pensamento para aquilo que ele tinha acabado de criar. Quando você entende o
que Deus está nos dizendo com estas palavras, então você vai entender que Deus não só está sentado no lugar
ou pairando sobre o profundo. A palavra "pairar" não lhe dá o pleno significado da palavra hebraica original
"rachaph."
A frase "Movido sobre a face das águas," presumi significava que Deus estava se movendo em toda a
face do abismo, ou como Deus tem isso, as águas reformuladas. Como você pode ver minha explicação anterior
da palavra "Moved" e agora com a definição hebraica da palavra "Espírito", um todo novo significado vem à luz
para este versículo.

Verdadeiro significado de Deus
A palavra significa "Ninhada" : para refletir, para pensar ou para dar conta de algo. O
fundo é aquilo que Deus criou ou milissegundos o universo após a centelha da criação. Então Deus está
pensando, ou colocando aquilo que ele criou só ideias. Eu vejo Deus, olhando para a sua criação e dando
consideração quanto à forma de manipulá-lo para formar o que ele quer se tornar.
A outra parte do significado da palavra "Espírito", é a vibração ou agitar após que Deus tem
"bloqueada" sobre ou dado atenção à sua criação, ele começa a agitá-lo e causar a vibração.
Na segunda metade do versículo, Deus determinou a forma correta, ele quer o universo para tomar e
procede para manipular os profundos ou das águas, soprando sobre ela; a palavra "espírito" como usado aqui,
significa a soprar em cima e assim, para causar a tremer e do obturador .
Então, vamos rever mais uma vez. Deus criou o universo, que ele tem colocado em um vazio da
escuridão; Ele então pondera sua criação e em seguida sopra em cima dele. No entanto, ele não é só soprar em
cima dele, mas como a definição hebraica sugere, é um vento com violência, uma exalação ou explosão de ar,
tais como um vendaval forçar o vento sobre o mar, que por sua vez torna obturador e agitar. Assim, Deus está
manipulando os profundos ou das águas, a forma como ele quer a forma. Eu chamo o processo evolucionário
controlado este Deus.
Esta explicação de que Deus estava fazendo é muito melhor em dar-me a compreensão do processo de
que Deus está envolvida na criação do universo e tudo o que está dentro dele. Esta explicação dá uma descrição
mais vívida para mim Visualizar.

A parábola de sopa
Considere isto; Você tem um prato quente de sopa na sua frente, você mergulhar a colher nela,
mas antes de colocá-lo na sua boca você soprar. O que fizeste é manipular o líquido em sua colher. Fazendo
com que ele esfrie mais rápido, torna-se disponível para colocar na boca mais cedo. Verdade que
eventualmente, a sopa na sua colher vai esfriar, então você pode comê-lo em seu próprio tempo, mas prefere
não esperar, então você manipulá-lo.
Deus não vão comer a sua criação, mas o ato de soprar a sopa faz com que as moléculas que compõem a
sopa ir mais devagar, mais lento as moléculas o mais compactado a sopa. O vapor que saía do seu prato de sopa

é moléculas de vapor de água que se move em velocidades muito mais rápidas do que o líquido. Se você seguir
isto através de, e lento as moléculas ainda mais, a sopa vão virar gelo e endurecer.
Esta é a mesma coisa que Deus está fazendo. Soprando sobre o líquido quente ceia H2O, (águas) que é a
forma original de sua criação, ele está causando a substância de arrefecer em apenas a velocidade que ele quer
que esfrie, causando assim uma evolução controlada do líquido.

Observando a criação
A fim de que você entende, tem sido sugerido por cientistas, que nos universos originais formam,
milissegundos após a centelha da criação, (o Big Bang), lá eram somente dois elementos em existência,
oxigênio e hidrogênio. Todos os elementos mais pesados foram formados a partir desses elementos no centro
das estrelas proto e expulso quando essas estrelas foram super nova. Então, quando Deus chama sua criação, o
"profundo" e, em seguida, as "águas" é por este motivo. Oxigênio e hidrogênio dar água, H2O.
Deus não é apenas soprando sobre o profundo, no entanto, é uma explosão, ou uma força poderosa de ar
e um tremendo. Isso inicia o fluido para começar a desenvolver jacuzzis e redemoinhos. Eu acredito que é disto
que formaram as galáxias.
Estou ciente de que alguns da explicação só dei não é encontrado na Bíblia.

Lembre-se: Deus deu-nos todo o universo para aprender tão bem quanto a Bíblia. Deus é o criador
do universo, como ele é o autor da Bíblia. Tenho interesse no estudo de várias Ciências, assim que eu aprendi
de um grupo de cientistas que determinou que o universo, apenas milissegundos após o Big Bang, existia sob a
forma de um líquido quente de ceia. Essa explicação é assim perto do que Deus diz na Bíblia, que têm
abraçado-lo como verdadeiro.

Os Santos de Deus versos cristãos
Juntamente com a explicação acima dos primeiros versículos do livro de Gênesis, Jesus nos dá outro
exemplo de como Satanás diz mentiras dele.
Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome
não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Matthew 07:22
A frase, "nesse dia" é uma referência para o fim dos dias e o segundo advento de Cristo, dia do
julgamento. Aqueles que pensam que eles estão adorando Deus vão perguntar por que, se eles fizeram todas
estas obras de Deus, Jesus não reconhece-los.

E então direi-lhes: "nunca vos conheci: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniqüidade." Matthew
07:23
O que Jesus está dizendo aqui é se você dar o serviço de bordo para Jesus e chama-se um cristão ou
judeu, mas não adorar a Deus como ele comanda, então vós adorais em vão, pois você deve adorar a Deus
exatamente como ele nos ordenou a fazê-lo, e não como decidirmos é correta.
A frase, "vós que praticam a iniqüidade," refere-se àqueles que não manter as leis de Deus ou a
moralidade, ainda acho que e assim ter a iniqüidade em suas vidas. Você poderia substituir a iniqüidade da
palavra com as mentiras de palavra.

O quarto mandamento revisitado
O quarto mandamento é um exemplo perfeito de como você acha que você adora a Deus, mas não,
porque você não adorá-lo como ele comandos. Também revela como Satanás mentiu e admitiu-se a mentira
como verdade, e a palavra de Deus é ignorada ou considerada a mentira.
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo,
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus:
Nele tu shalt de mil não 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.
Em seis dias que o senhor fez o céu e a terra, o mar, e tudo o que neles há,
e o sétimo dia, descansou: portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:8-11
O dia de sábado foi criado em seis dias da criação, ao mesmo tempo que o universo foi criado. Durante
esses seis dias da criação, Deus estabeleceu quando o tempo que o dia começa e o tempo quando o dia acaba
bem.
O quarto mandamento, Deus está a ser muito específico sobre o dia da semana, (mas o sétimo dia é o
sábado do Senhor teu Deus...), bem como o tempo do dia que começa o sábado e aquelas coisas que você deve
e não deve se envolver em durante as horas do sábado.
Você vai encontrar nada nas Escrituras, qual é a palavra de Deus, que indicam em qualquer forma ou
maneira, que Deus ordena ou instrui que o sábado seja transferido do sétimo dia da semana para o primeiro dia
da semana.

Lembre-se truísmo de Deus: Se Deus falaram, é verdade. Se Deus não falou isso, então é
uma mentira. Portanto, se Deus não causou esta transferência ocorra, então quem acha que?

Se por conseguir manter o sábado de domingo, que não é de Deus, em vez do verdadeiro sétimo dia
sábado, Satan, portanto, é capaz de impedi-lo de entrar no paraíso e receber o dom da vida eterna de Deus, então
não acha que ele faria isso? Se Deus não autorizou a transferência, então só Satan tem o motivo para fazê-lo.
Portanto, quando Jesus nos diz, "nunca vos conheci: apartai-vos de mim," é por esta razão que ele faz
isso. Se Vossa Senhoria baseia-se se as desigualdades (mentiras) de Satanás, então você adora a Satanás, e sua
adoração a Deus é em vão. Somente quando você adora a Deus como ele comanda você adorar o Deus da
criação. Isto é o que se entende por ser diligente em sua adoração.

Um olhar mais atento o quarto mandamento
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo, Deus quer que você se lembra do dia do sábado, não a
observância do sábado, mas o dia do sábado. Deus santificou o sétimo dia e santificou o sétimo dia; Deus não
fez a observância do Sábado Santo Santos, Deus santificou o sétimo dia da semana. É a isto que ele quer que
nos lembramos e está também nos dizendo para santificá-lo.
Não podemos fazer nada sagrado por nossa conta, mas Deus santificou o sétimo dia, e ele está nos
dizendo neste versículo que o que ele fez Santo que devemos manter sagrados e a maneira de santificar é
observar o Sabbath nesse dia santo.
O sétimo dia é o único dia da semana em que Deus fez Santo, então quando guardamos o sábado
naquele dia nós fazer e guardar o sábado sagrado. Se guardamos o sábado um dia em que Deus não fez Santo e,
em seguida, o sábado se torna profano e, portanto, não de Deus. Portanto, se colocou em oposição a Deus,
porque você não conseguir manter o seu Santo do dia santo.

Deus dá o nome ao sétimo dia
Deixe-me mostrar-lhe algo que Deus tem revelado para mim. Em Gênesis 2:3 Deus nos diz que ele
abençoou o sétimo dia, e que ele santificou o sétimo dia. Então, em nos diz que ele abençoou o dia de sábado e
santificou Êxodo 20:8-11, Deus. Eu não encontrei em nenhum lugar na Bíblia, até chegar ao êxodo, onde Deus
ainda usam a palavra sábado ou dia de sábado. Vejo apenas que Deus santificou o sétimo dia, não é o dia de
sábado.
Posso ver apenas uma explicação para Deus chamando o dia sétimo dia em Gênesis, e em seguida,
chamar a mesma coisa, o dia do senhor no livro do Êxodo e isto é a palavra Sabbath é o nome que Deus deu
para o sétimo dia da semana. No presente a 21st Century, chamamos o sétimo dia, "Sábado", que foi trocar pelo

Imperador Constantine para sábado na 12:00. Devido a essa mudança, nós sabemos o nome do sétimo dia é o
sábado, portanto são inseparáveis. O sétimo dia é sábado, e sábado é o sétimo dia.
Isto é como é com Deus, o sétimo dia é o sábado e o sábado é o sétimo dia, inseparáveis. Portanto, você
não pode mover o sábado para o primeiro dia da semana, porque o sábado é o sétimo dia da semana, não é o
primeiro dia.
A palavra Sabbath significa, "O senhores santo dia", que equivale a dizer que o sétimo dia da
semana, é dia de Santo de Deus. Eles são inseparáveis. O primeiro dia da semana não é o dia de Santo Lordes;
Portanto, não pode ser o sábado.
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra. Deus está nos dizendo algo importante sobre o
dia de sábado. Ele está dizendo em seis dias da semana você vai fazer isso que é necessário de você fornecer
sustento para o corpo, e se você tem uma família, para seus corpos também. É isso que significa a palavra
"Trabalhar" neste versículo, "para fazer o que você deve, para trabalho, fornecendo para o
sustento do corpo."
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.
Tome nota de que Deus tem com seus próprios lábios disse a mesma coisa que eu tenho tentado
explicar, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. A primeira palavra deste versículo é que a palavra
"Mas", com esta palavra de Deus está nos dizendo que ele nos dá seis dias para fornecer para o sustento do
corpo, "Mas" no sétimo dia, temos de deixar de lado a consideração para o corpo e tirar o sétimo dia para
fornecer para o sustento da nossa alma.
O dia de sábado é o dia de Deus, é o dia do Santo, e nós deve observar seu dia como ele ordena. Pense
desta forma, os primeiros seis dias da semana são para ser usado para a consideração do sustento do nosso
corpo, seja alimentação, vestuário, habitação, ou quando nós temos fornecido para as nossas necessidades,
podemos usar o tempo livre para cuidar de nossos desejos, ou um prazer. "Mas" no dia de deuses, devemos
colocar fora o que é um prazer, então para dar forma ao prazer de Deus e para dar sustento para a alma, que só
pode ser feita tomando-se o dia no estudo da palavra sagrada de Deus, encontrado na Bíblia e na adoração de
Deus o criador do universo.

Por que guardam um sábado?
Porque estamos a tirar um dia da semana e dá-lo ao nosso pai no céu? 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 santificado de la Você vê, Deus trabalhou seis dias e então descansou um dia. Quando mantemos
também o dia do sábado como Deus comandos e, em seguida, nós estão colocando-da mesma forma como
Deus, vamos mostrar ao nosso criador que desejamos ser como ele e mantendo o sábado dia sagrado, nós estão
manifestando o nosso amor e o respeito de Deus, de uma forma real e substantiva.

Um sinal entre você e Deus
Fala tu também os filhos de Israel, dizendo: "em verdade meus Sabbaths guardardes: pois é um sinal
entre mim e você, ao longo de suas gerações; que saibais que eu sou o senhor que santifica vocês." 31:13 de
Êxodo
Os versos acima que têm vindo a ser chamado o quarto mandamento, Deus se refere-se o dia do sábado
como o sétimo dia. Você vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia onde Deus nos diz que ele tenha autorizado
ou tolerada a transferência para outro dia da semana. A questão é, então, se Deus disse que o sábado é para ser
observado no sétimo dia da semana, e Deus nos diz que ele fez o sétimo dia sagrado e não há nenhum lugar para
ser encontrado na Bíblia foram Deus dizem o contrário, então como você pode observar qualquer outro dia da
semana, do que aquele que Deus nos disse para observar e ainda dando culto para a criação de Deus? Vocês
adoram o Deus da criação, ou não. Deus nos diz, "Me ama, obedeça-Me, adorar-Me", mas você deve adorar a
Deus como ele diz, não como for conveniente para você.
Deus também nos diz que quando guardamos seus Sabbaths ele será "Sanctify" nos.

Lembre-se: a "Sanctify" é tornar-se

livre do pecado . Portanto, quando nós manter o dia de

Santo de Deus como o sábado e, portanto, santificá-lo, ele vai-nos ser livre do pecado, e Deus então nos
santificar como tal.

O apóstolo Paul escreve
Descanso de Deus
Deixe-nos, portanto, tema, que, uma promessa sendo nos deixou entrar em seu descanso, qualquer um
de vocês deve parecem vir sem ele. Hebreus 4:1

Nos foi o Evangelho pregado, bem como lhes: mas a palavra pregada não aproveita-los, não sendo
misturado com fé neles que ouvi-lo. Hebreus 4:2
Aqueles que vieram do Egito com Moses foram pregou o evangelho sagrado, assim como Jesus pregou
o evangelho sagrado, mas porque eles não têm fé evangelho não imprimir em si para seus corações.
Que teria acreditado entramos no descanso, como ele (Deus) disse, "como jurei na minha ira, se eles
entrarão no meu descanso: embora os trabalhos foram terminados da Fundação do mundo." Hebreus 4:3
Entrar em descanso, como disse (o senhor). Paul disse que nós deve entrar no descanso de Deus, como
Deus disse, que é soletrado para fora no quarto mandamento de Deus. Não há nada escrito nas Escrituras onde
Deus deu comando nem as instruções que ele transferiu o seu dia de descanso do sétimo dia santo da semana
para o primeiro dia da semana. Portanto, há apenas um lugar na Bíblia onde Deus nos diz quando e como
manter seu Santo sábado e Paul está nos mostrando que é o que está escrito no quarto mandamento que ele Paul
reconhece como o verdadeiro dia de descanso.
O versículo acima está se referindo a:
Ó vem, deixa-nos adorar e curvar-se: Deixe-nos ajoelhar perante o senhor, nosso criador.
Ele é nosso Deus; e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Endurecer-a-dia se vós vão
ouvir a voz dele, não seu coração, como na provocação e como no dia da tentação no deserto: quando vossos
pais me tentou, mostrou-me e viu o meu trabalho. Longo de quarenta anos era eu luto com esta geração e disse,
"é um povo que errar em seu coração, e não têm conhecidos meus caminhos: Salmo 95:6-10
Para ele (Deus) falou em um determinado lugar do sétimo dia sobre este sábio, e Deus descansou no
sétimo dia de todas as suas obras. Hebreus 4:4
Em um determinado lugar é uma referência a Gênesis e os sete dias da criação, e o sétimo dia que Deus
descansou.
E neste lugar novamente, se eles entrarão no meu descanso. Hebreus 4:5
O descanso de Deus é o sábado do sétimo dia.
Vendo, pois, permanece que alguns devem entrar nele, e a quem primeiro foi pregado entraram não em
por causa da descrença: Hebreus 4:6
Mesmo que aqueles que vieram do Egito com Moses não conseguiram manter o sábado do sétimo dia,
era fazer com incredulidade. Apesar de tudo o que Deus mostrou a eles em milagres, eles ainda não acreditam

no Deus da criação. Eles viram as instruções dadas a eles por Moses como sendo as instruções de um homem
não o Deus da criação, e, portanto, eles não acreditam.
Novamente, ele (Deus) 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. Hebreus 4:7
O que Paul está dizendo, é que ele Paul reconhece que Deus limitado a um determinado dia da semana
como o dia do sábado.
Para se Jesus tinha-lhes dado descanso e, em seguida, ele teria não depois falado de outro dia.
Hebreus 4:8
Paul é a pergunta, "Se Jesus tivesse dado os apóstolos mais um dia que não seja o sábado do sétimo dia,
que ele não teria contado assim teria sido escrito para baixo em um dos Evangelhos dos apóstolos?"

Povo de Deus
Permanece, portanto, um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9
Paul é, portanto, dizendo, "em que Jesus falou de nenhum outro dia, resta que que Deus falou, o sábado
do sétimo dia e é nesse dia que é, portanto, o dia de descanso. Isso me diz que Deus mostrou a Paul o truísmo,
assim como ele mostrou-me, e agora mostraram a quem lê estas palavras.

Tome nota: que o sétimo dia de descanso é para o povo de Deus, portanto, se você não guardar o
sábado do sétimo dia, então você não é um do povo de Deus.
Porque aquele que é inserido em seu descanso, ele também tem cessado de suas próprias obras, como
Deus fizeram de seu. Hebreus 04:10
Deixe-do trabalho, portanto, para entrar naquele descanso, menos qualquer homem cair após o mesmo
exemplo de incredulidade. Hebreus 04:11
Deus não fez qualquer outro dia da semana Santa, então para que possa observar o sábado em qualquer
outro dia da semana, é para ser em oposição direta ao comando de Deus e os ensinamentos de Jesus. Se você
deseja adorar seu criador, acho que você tem que fazer como ele diz, não como for conveniente para você, ou
porque você acredita que o domingo é correto. Se Deus diz, é verdade. Não importa o que você acredita, tudo
retorna para o que Deus diz. Se o que você acredita não pode ser suportada pela palavra de Deus, então o que
você acredita é falso e não de Deus. Se Deus não diz isso, então é uma mentira. Você realmente quer continuar

na mentira, que é domingo sábado Satanás, ou quer mostrar a Deus que você o ama e respeitá-lo e, portanto,
mantenha e observa como o dia de sábado, o dia da semana em que Deus santificou?
Gostaria de te mostrar uma coisa que Deus revelou para mim. Você não vai encontrar isso na Bíblia,
mas em documentos históricos.

Dr. E.T. Hiscox
Autor do Manual de Batista
Dr. E. T. Hiscox, relatório de seu sermão do pastor batista Convenção, em 'New York Examiner', 16 de
novembro de 1893.

"Houve e é um comando para santificar o dia de sábado, mas o dia de sábado não era
domingo. No entanto será prontamente disse e com algum show de triunfo, que o sábado foi
transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, com todos os seus direitos, privilégios e
sanções.
Sinceramente desejando informações sobre este assunto, que tenho estudado por muitos
anos, eu pergunto, onde pode constar de tal transação ser encontrado: não no novo testamento
– absolutamente não. Não há provas bíblicas da mudança da instituição do sábado do

sétimo para o primeiro dia da semana . "
"Para mim parece inexplicável que Jesus, durante a discussão de três anos com seus
discípulos, muitas vezes conversando com eles sobre a questão do Sabbath, discuti-lo em
alguns dos seus vários aspectos, libertando-o de suas falsas glosas [judeus] tradicionais,
nunca fez aludidas a qualquer transferência do dia; também, que durante os quarenta dias da
sua vida de ressurreição, tal coisa não foi intimada. Nem, tanto quanto sabemos, foi o espírito,
que foi dado para trazer à sua lembrança todas as coisas que que ele disse-lhes, lidar com esta
questão. Nem ainda os apóstolos inspirados, na pregação do Evangelho, fundando igrejas,
aconselhando e instruindo as fundadas, discutir ou abordar o assunto.
Claro que sei muito bem que domingo veio em uso no início da história cristã, como um
dia religioso como podemos aprender com Os pais cristãos e de outras fontes. Mas é uma pena
que se trata da marca com a marca do paganismo e batizada com o nome do Deus-Sol, então
adotado e santificados pela apostasia Papal e legou como um legado sagrado ao
protestantismo."

Um triunfo
Você notou que do Dr. Hiscox palavras, "e com um show de triunfo?" Dr. Hiscox está dizendo que a
transferência do sábado do sétimo dia da semana Santa ao profano primeiro dia da semana é algo que deve ser
visto como um triunfo. No que eu sei que não há nada na Bíblia que revela algo de Deus na transferência,
portanto, vejo estas palavras para dizer que Dr. Hiscox considera um triunfo sobre Deus, que a transferência foi
realizada. O leitor dessas palavras quer adorar a Deus, ou por suas ações o triunfo sobre Deus? Lembre-se
truísmo de Deus, "Se Deus não falou, então é uma mentira."
Não concorda, que se você deseja adorar a Deus, que você deve adorar a ele como ele comandos? Se
você escolher para adorar a Deus em alguma outra maneira do que aquilo que ele ordena que adorá-lo, então
não é Deus, aquele adoração, mas uma invenção do seu próprio, que por padrão é Satanás.

Caixa de proteção de Deus
A que propósito é alcançado ao triunfo sobre Deus? Para isso te coloca em oposição direta a Deus, e o
resultado final que é a morte eterna. Somente em obediência a Deus, tem um potencial de vida eterna. Apenas
pense desta maneira, Deus criou o universo e tudo que há nele, em outras palavras, este universo é a caixa de
areia de Deus e ele pode fazer com ele, como é o seu prazer. Se você deseja adorar a Deus, então você deve
fazer assim como é o seu prazer, como ele tem sido ortografia-lo para nós, através das palavras dos dez
mandamentos e os ensinamentos de Jesus.

Colocar Deus no controle
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, honrado; e deveis honrá-lo, não fazendo teus próprios caminhos, encontrar o teu próprio
prazer nem falar as tuas próprias palavras: Isaías 58:13
Então tu serás a mesmo deleitar no senhor; e eu vou causar-te a andar sobre os lugares altos da terra e
alimentar-vos com a herança de Jacó, teu pai: para a boca do senhor o disse. 58:14 de Isaías
Para colocar o pé em cima de algo é ter o controle dela. Quando você liga o seu pé fora, você está
abrindo mão desse controle. O que Deus está dizendo aqui, é que se você guardar o sábado como ele, comandos
e "não por seu prazer, nem falar as tuas próprias palavras, então serás tu deleita a mesmo no senhor."

O oposto de deliciar-se no Senhor, é para que você coloque-se em oposição ao senhor. Não considera
que é impossível mostrar a adoração de Deus, se você está envolvido em atos que você coloque em oposição a
Deus?

Onde nas Escrituras?
Dr. Hiscox passa então a fazer o processo para a questão, "onde o registro de tal transação encontramse: não no novo testamento – absolutamente não. Não há provas bíblicas da mudança da instituição do
sábado do sétimo para o primeiro dia da semana. "
Então, Dr. Hiscox está bem ciente de que nem Deus pai nem Deus o filho Jesus, deu o comando nem
instruções para a transferência de sábado para domingo, e ainda ele ainda aplaude a transferência como algo a
se considerar um ato de ' 'triunfo . " Fazer a pergunta, você deseja triunfar sobre Deus, ou você deseja adorar a
Deus?

Jesus inexplicável!
Dr. Hiscox, em seguida, tem a ousadia de chamar falta de Jesus de mudar o dia do sábado de sábado
para domingo como INEXPLICÁVEL! Que um mero mortal deve censurar a criação de Deus é o que é
inexplicável. Peço-lhe o leitor, "onde está Deus em tudo que Dr. Hiscox está dizendo?" Dr. Hiscox está dizendo
a Deus como ele (Dr. Hiscox) pretende adorá-lo, sem consideração quanto o que Deus quer ou exige. Portanto,
não é Deus que Dr. Hiscox quer adoração, mas uma invenção do seus próprios.
Deus deu a você a escolha que você não tem para adorá-lo, mas se você fazer desejo de adorar o Deus
da criação, então você deve adorá-lo como ele comandos, não como você escolheu. Por que insistem em adorar
a Deus, de qualquer outra forma de o que Deus ordenou, significa que você se considera melhor para fazer essa
determinação, do que o próprio Deus.
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve que vos diminuem alguma coisa
dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Você não adoração de qualquer forma que quiser, se você adicionar ou subtrair exatamente como o
único Deus que existe, comandos que ele ser adorado, então você não adorá-lo, mas uma invenção do seu
próprio e desse modo dar adoração a Satanás por padrão.

Existem apenas dois que exigem a sua adoração, mas apenas o Deus da criação tem recompensas após
esta vida para dar a quem obedecer suas leis, Considerando que a adoração de Satanás só tem a morte como sua
recompensa eterna.

Você concorda com o Dr. Hiscox?
Eu tenho uma pergunta para todos a quem concorda com Dr. Hiscox, você já considerou a razão pela
qual nunca houve qualquer mudança feita por Jesus, nem seus discípulos, sobre a guarda do sábado? Não é
porque Deus não mudou o dia de sábado, mas o diabo não tem!!! Dr. Hiscox refere-se para o sábado de
domingo como um legado sagrado ao protestantismo. Perguntar de que forma ele é sagrado. Deus não fez
domingo culto Santo, ele fez o sétimo dia sagrado e então ordenou que é nesse dia que estamos a observar o
sábado. Quem então fez Santo culto de domingo?
A Igreja de Roma quer que pense tem a autoridade de Deus para tornar o domingo um dia santo de
adoração, que é blasfêmia, somente Deus tem essa autoridade e achei em nenhum lugar na Bíblia onde Deus
deram tal autoridade para a Igreja de Roma, portanto não tem tal autoridade. Se Deus não falou isso, é uma
mentira.
Que as igrejas protestantes, quando eles se separaram da Igreja Católica, manteve o sábado domingo
como seu dia de observância, os coloca em oposição a Deus também. Portanto, as igrejas protestantes que
guardam o sábado de domingo, são incluídas em o que é a religião do Anticristo.

Pais da igreja
Dr. Hiscox aponta para o fato de que alguns dos pais da Igreja começaram a observar o domingo em
lugar do sábado, mas o que ele parece não entender, que, embora ele pode considerar estas pessoas para ser pais
de igreja, tão logo eles pararam adorando a Deus como Deus ordena, elas deixaram de ser de Deus, e a adoração
que eles se engajaram em não era a adoração de Deus.
Isto pode ser mostrado para ser verdade, lendo os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Esses
capítulos, Jesus, através de visões dadas para o Apóstolo João, repreende as igrejas da Ásia menor, pela sua
caindo no paganismo e não permanecer fiel os ensinamentos de Jesus. Embora Jesus não menciona o sábado
especificamente, ele brigar com relativa às outras práticas pagãs.

Lembre-se: a definição da palavra "Pagão", o

que não é de Deus. Assim que estas

congregações pararam observando o sétimo dia sábado, eles deixaram de ser de Deus e tornou-se portanto
pagãos.

Jesus dá o aviso
Arrependei-vos; ou então eu vou até o thee rapidamente e lutará contra eles com a espada da minha
boca. Apocalipse 02:16
Neste versículo, vejo Jesus advertindo-nos que devemos dar adoração a Deus como Deus ordenou que
devemos, nada menos, ou mais, é a não adorar a Deus em tudo. Se você não faz, como os mandamentos de
Deus, então Jesus destruirá você e as falsas igrejas após o seu regresso.

Personalidade de Satanás
Gostaria de fazer um comentário pessoal sobre essas palavras do Dr. Hiscox. Se você já se perguntou
que tipo de personalidade que Satanás tem, você só precisa ler as palavras do Dr. Hiscox novamente. Eles são
da mesma laia. Eles são tudo sobre mim, mim, mim, arrogante e pomposo cheio de auto-importância, sem nada
(sem pensar) sobre quem o criou.

O sábio
Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica-los, irá comparar--o a um homem
sábio, que edificou a sua casa sobre rocha: E desceu a chuva, vieram as enchentes e os ventos soprou e bater
em cima daquela casa; e não caiu: para foi fundada sobre uma rocha. Matthew 07:24-25
E alguma vez em que ouve estas minhas palavras e as pratica-los não, devem ser comparados a um
homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia: E desceu a chuva, vieram as enchentes e os ventos
soprou e bater em cima daquela casa; e caiu: e grande foi a queda do mesmo. Matthew 07:26-27
Você vive pelo ensino de Jesus, como tenho mostrado a você, incluindo os dez mandamentos, e você
tornar-se digno de entrar no céu, ou te adora de acordo com sua vontade, ou seu acredita que baseiam-se falso
evangelho de Satanás, que não tem nenhuma recompensa de Deus. Esta é uma decisão que você tem que fazer e
lembre-se, sua alma eterna pesa na balança.

