Capítulo 3
Os ensinamentos de Jesus Cristo
Ensino por suas ações
O leproso
Quando ele (Jesus) foi descer da montanha, grandes multidões o seguiram. Matthew 8:1

Pedra angular da fé
E, eis que, lá veio um leproso e o adorava, dizendo: "Senhor, se tu quiseres, tu podes me fazer limpo." E
Jesus estendeu a mão e tocou-lhe, dizendo: "Eu vou; Sê limpo." E imediatamente sua lepra foi limpo. Matthew
8:2-3
Tome nota das palavras faladas pelo leproso. "Se quiserdes, tu podes tornar-me limpo."
O leproso não está pedindo que Jesus curá-lo, ele está afirmando uma crença, uma declaração de fé, que
se Jesus escolhe para fazer isso, Jesus pode limpa o leproso de sua doença, e isso o leproso é certo.
Nestas palavras o leproso está mostrando que acredita que Jesus seja Deus na carne de um homem. Você
também deve conhecer e compreender isto: crença é a pedra angular para a fé. Jesus, reconhecendo esta fé,
imediatamente e por causa disso Jesus cura o leproso, que dá provas de tudo o que é testemunha de que a fé do
leproso é justificada.
Neste exemplo, o leproso é justificado em acreditar que Jesus é Deus em carne e osso de um homem,
Jesus imediatamente limpa o leproso de sua doença, não porque o leproso pede a Jesus para curá-lo, mas porque
o leproso acredita que Jesus pode se é seu prazer fazê-lo.

Você e eu nunca ter visto com nossos próprios olhos Jesus ou Deus curar alguém de uma doença
debilitante, então temos de confiar em nossa crença de que Deus é real e o que Deus podem e vão causam
milagres, onde e quando Deus escolhe a fazê-lo. Esta é a fé.
Como eu mostrei antes, no entanto, Deus não quer que tenhamos fé cega, mas fé do nosso
conhecimento. Conhecimento é obtido através da educação, é por isso que Deus chama-na procurar
diligentemente para ele.
Na Bíblia, existem várias histórias onde tais milagres são realizados por Deus-Jesus. Em nossa leitura
desses eventos, dão-em uma escolha. Também acreditamos que as histórias escritas na Bíblia são dadas aos
profetas pelos lábios de Deus e são, portanto, a palavra de Deus, ou podemos acreditar que as palavras na Bíblia
são simplesmente os escritos antigos cinzento homens barbudos, que estão simplesmente tentando encorajam-na
comportar-se numa mansão moralista, para seus próprios fins ou agenda.
Antes de iniciar esta jornada em minha busca para encontrar a verdade de Deus, eu considerei a Bíblia
nada mais do que uma coleção de histórias sobre o povo e a nação de Israel. Nisto vi nada mais do que uma
família disfuncional, dando serviço de bordo de um Deus todo-poderoso, mas então a passar suas vidas em
oposição direta aos ensinamentos muito morais que eles juraram que lhes foi dado por Deus.
Se Deus falaram comigo, ou se eu acreditava que Deus estava por trás de tais ensinamentos, então não
teria nenhuma escolha mas para dar obediência ao que ele estava me ensinando. Em que os judeus, nunca
parecia obedecer o que eles viam como a palavra de Deus, disse-me que era tudo uma fraude, e que não havia
nenhum Deus.
Com meu contínuo estudo e pesquisa da Bíblia e a história dada na Bíblia, eu vim a perceber que Deus é
real, que todas as histórias escritas na Bíblia são verdade, e que era por causa da influência de Satanás sobre o
povo e a nação de Israel, que eles não conseguiram acreditar. Eu vejo tudo ao meu redor no mundo que eu vivo
no hoje. Cristãos dar serviço de bordo para ser seguidores de Cristo, ainda dão adoração de maneiras que estão
em oposição direta ao que que Deus e Jesus nos ensina nas páginas da Bíblia.
Acreditava que o leproso na história acima, mesmo que ele não tinha o benefício da educação que dei a
mesmo. Como o leproso, Abrão, acredita-se, mesmo que as promessas feitas a ele por Deus, eram na maior
parte impossível e ilógico acreditar em primeiro lugar. Mesmo assim, Abrão acreditou, e por sua crença, Deus
cumpriu as promessas que fez a Abrão, e em então fazendo renomeado Abrão para Abraão.
E Jesus disse-lhe:"ver tu não dizer a nenhum homem; Mas vai-te, mostrarei ti mesmo para o padre e
oferecer o presente que Moses ordenou, de um testemunho-lhes." Matthew 8:4

Jesus nos ensina algumas lições aqui; Você sabe o que são?

Lições aprendidas
Primeira lição é que Jesus tem com mas uma palavra dita de seus lábios ou o toque da sua mão curada
esta pessoa de um tóxico e debilitante doença. Que mortal homem pode fazer isso? Em suas ações, portanto,
está dizendo: "Sou enviado por Deus, para que nenhum homem poderia curar como eu fiz, mas que ele é dado a
fazê-lo de Deus."
Segunda lição é que Jesus está nos dizendo que ele só é capaz de curar este homem, se o homem tem fé
de que Jesus de fato pode curá-lo. Jesus está nos dizendo, portanto, que não é só que ele foi enviado por Deus,
mas que também devemos crer que ele é enviado por Deus, ter fé que Jesus é o longo aguardado profetizado
Messias. Pense nisso em termos dados por Deus a seguir.
E se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
Você entende o que Deus está nos dizendo? Ele é misericordioso para todos que o amam, e como é que
ele diz que estamos a manifestar o nosso amor por ele, mantendo seus dez mandamentos? No exemplo do
leproso, Jesus está dando misericórdia porque esta pessoa tem demonstrado fé que acredita que Jesus seja o
filho de Deus, o Messias.
Mantendo a lei de Deus sozinho não garante sua entrada no céu, (não é salvas pelo seu trabalha sozinha),
mas quando você casal vivendo sua vida dentro os imperativos morais de Deus e também ter a crença de que
Jesus é o filho de Deus, em seguida, você será justificado na expectativa da salvação.
Justifica-se não é a mesma coisa como garantia, para o caminho da salvação é um caminho cheio de
obstáculos, postos lá por Satanás, e você deve viajar neste caminho para seu fim, o que significa o fim da sua
vida, que então irá mostrar Deus sua fé verdadeira.
Terceira lição é que Jesus está a testemunhar é que ele é mais do que um homem que ele é o aguardado
profetizado Messias, Deus em carne e osso de um homem. Jesus então dá prova disso, para quem além de Deus
pode curar um homem de uma doença, simplesmente por falar palavras?

O Messias chegou
Jesus diz, então, este homem não anunciar-se a ninguém mas para ir diretamente para o sacerdote do
templo e dar um presente ao templo que significa que ele tem sido limpos a. Isso é mais do que isso, no entanto.

Jesus quer que este homem para dar testemunho ao templo com sua pessoa e o fato de que ele tem sido limpo de
sua lepra como prova que o Messias chegou. Desta forma, Jesus está dando anúncio para os anciões do templo
que ele quem foi profecias nas escrituras antigas, chegou.
Espera-se por Deus, que aqueles do templo, que passaram suas vidas na reverência simbólica que
apontava para a vinda do Messias, viria e recebê-lo de braços abertos. Infelizmente como todos sabemos, os
anciões do templo não estavam felizes com essa notícia.
Essas lições foram aprendidas por nós, sem Jesus verbalmente dizendo-na lição, mas por suas ações nós
aprendemos estas lições.

O centurião
Quando Jesus entrou em Cafarnaum, chegou-lhe um centurião, suplicando-lhe e dizendo: "Senhor, meu
servo jaz em casa de paralisia, atormentado gravemente doente." E Jesus disse-lhe: "Eu vou vir e curá-lo."
Matthew 8:5-7
Um centurião é um oficial de baixo nível no odiado Roman Army. Na época de Jesus, a nação de Israel
não é nada mais do que uma província conquistou o maior Império Romano-Germânico. Um centurião é
aproximadamente igual ao de um capitão do exército americano.
Para que Jesus possa concordar em ir para casa deste homem para curar o seu servo, é por si só
suficiente para provocar aqueles em Israel, que defendem uma guerra de libertação de Roma, a odiar Jesus e
considerá-lo um traidor.

A lição ensinada
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 a
usá-lo e perseguirem.. " Matthew 05:44
Você vê, Jesus não está apenas nos dizendo amar nossos vizinhos, mas ele vive pelos seus próprios
ensinamentos. Jesus, portanto, é um exemplo para todos nós. Ele nos ensinou uma lição por suas ações, não
tanto por suas palavras. Jesus está nos mostrando que, embora esse centurião é um odiado inimigo de Israel, ele
ainda merece o amor de Deus, e se Deus pode dar seu amor com ele, então assim também deve nós.

Pode-se argumentar que o maior presente que Deus tem para oferecer o homem é a vida eterna, mas
estou convencido de que o dom de Deus, do perdão de todos aqueles que, no passado, têm mostrado o seu ódio
a ele, como eu era, é longe, o mais impressionante dos dons que Deus me deu. Se no tempo, que ele também me
dá a vida eterna, será uma honra, mas que ele me perdoou, é ainda mais importante para mim.
O centurião respondeu e disse: "Senhor, eu não sou digno que tu shouldest vir debaixo do meu tecto:
mas fala apenas a palavra, e meu servo será curado. Pois eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às
minhas ordens: e digo a este homem, Go e ele vai; e a outra, venha e ele vem; e ao meu criado, fazer isto e ele
faz isso. " Matthew 8:8-9
Embora esse centurião não se considerava digno de ter a vida de Deus entrar em sua casa, Jesus, por
suas ações mostra que ele o filho de Deus, quem é Deus em carne e osso de um homem, não se colocar acima
de seus filhos, mas vai sem hesitação entrar em sua casa e comungar com você, tudo que você precisa fazer é
pedir. Jesus está batendo na sua porta; Tudo que você precisa é abri-lo para ele e ele vai entrar e aí com você
e você com ele.
Quando Jesus ouviu isso, ele se maravilhou e disse-lhes que se seguiram, "em verdade vos digo, eu não
encontrei tão grande fé, não, não em Israel." Matthew 08:10

Maravilhas de Jesus
Entende porque Jesus se maravilha com a profundidade do Roman fé? Como um romano, ele não tem
sido ensinado desde a infância das leis de Deus, ou mesmo o verdadeiro Deus da criação, mas em vez disso,
suas lições que estão preocupadas com os deuses pagãos. Para este pagão e odiada romana, para não só venha
para Jesus e pedir-lhe para curar o seu servo doente, é uma lição poderosa de fé, mas depois desse romano
atestar a sua indignidade que Deus devem entrar em sua casa. Esse romano também está dizendo que acredita
que Jesus seja Deus na carne de um homem, em que ele sabe que Jesus só precisa falar as palavras e seu servo
será curado, e esse Romano sabe disso e tem fé que seu servo será curado. Isto é muito mais uma exibição de
adorar o verdadeiro Deus, do que Jesus tinha encontrado até agora no povo escolhido de Deus, o povo da nação
de Israel.
E eu digo: "que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vamos sentar com Abraham, Isaac e Jacob, no
Reino dos céus. Mas os filhos do Reino devem ser expulso na escuridão: haverá choro e ranger de dentes. "
Matthew 08:11-12

Isto é para os judeus que dão serviço de bordo para adorar a Deus, mas que já viraram as costas em sua
verdadeira adoração e seus dez mandamentos, mas isso também pode ser uma lição para aqueles que se chamam
cristãos e muçulmanos, mas não adorar a Deus como ele ordena.
Muitos virá do Oriente e do Ocidente: Quando Jesus dá esta referência que ele está se referindo a nãojudeus, ou gentios que tendo sido convertido para a verdadeira adoração de Deus, e que eles, serão dado entrada
no céu, Considerando que aqueles judeus que pensam que são de Deus, vai ser rejeitado e não permitiu a
entrada no céu. Novamente, isso pode ser um aviso a todos que se intitulam Christian, mas rejeitar os dez
mandamentos, e que guardam o sábado de domingo.
A palavra de Deus é Supremo, acima de todos os outros, no quarto mandamento Deus é preciso saber
que dia da semana é seu Santo do dia, para um cristão a observar qualquer outro dia da semana como o sábado é
um insulto direto a Deus, e é isso que Jesus nos fala é a marca da besta.
, Mas os filhos do Reino devem ser expulso na escuridão: Esta lição é novamente algo que aqueles que
se acham os judeus que não aceitam Jesus como o Messias ou cristãos que dão lábio serviço para o Cristo Jesus,
mas não obedecer suas leis ou viver de seus ensinamentos. Não é suficiente falar por falar, mas você tem que
andar a pé também.
Haverá choro e ranger de dentes: Muitas pessoas que eu falei para acreditar que isto quer dizer que isso
se refere àqueles que não são de Deus, e encontrando-se rejeitar por Jesus, vai lamentar suas vidas de pecado. A
verdade é que é dirigido para aqueles que pensam que se salvou, apenas para descobrir que eles não são os
Santos de Deus. É para aqueles que estão cegos por mentiras Satanás e acho que eles dar adoração a Deus, mas
são enganados e, portanto, não dar culto como os mandamentos de Deus. Eles é que quando eles são deixados
para trás após os outros ao seu redor são levantou para as nuvens com Jesus após o seu regresso, (o
arrebatamento), que vai chorar e ranger os dentes.
E Jesus disse-o centurião, "vai-te; e como tu teres acreditado, que assim seja feito a ti." E seu servo foi
curado na mesma hora. Matthew 08:13
Cada vez que Jesus realiza um milagre, ele está anunciando para o mundo, que Deus está com você, eu
cheguei. Por esses milagres, que nenhum homem é capaz de fazer salvar pela vontade de Deus, Jesus está
mostrando que ele é Deus em carne e osso de um homem, o Messias. Somente aqueles que aceitam e acreditam
que ser verdade, tem alguma chance de salvação, todos os outros saberão apenas a morte eterna.

Jesus levanta os mortos
Toda a minha vida, eu ter dito que Jesus é o filho de Deus, e que ele levantou a mortos de volta à vida.
Na minha juventude eu acreditei isso sem dúvida, (fé cega), mas como eu cresci e chegou a duvidar da
existência de Deus, ao meu ver a desobediência dada pelos judeus em toda a Bíblia, também ter duvidado que
Jesus tinha levantado dos mortos.
Desde meu intenso e prolongado de estudo e pesquisa das histórias e profecias da Bíblia, eu vim a
aceitar que as palavras escritas na Bíblia, os profetas de Deus não foram escritas porque os homens foram
inspirados pela fé para escrevê-los, mas porque Deus falou para eles e deram-lhes o que eles devem publicar
tudo o que eles foram informados por Deus. Em outras palavras, eu vim por causa da minha me, educando que
Deus falou a estes homens, e os homens então anotei o que eles disseram por Deus, para que todos aqueles que
vieram depois deles seria capazes de ler a palavra de Deus para si próprios.
A palavra falada de Deus é a palavra de Deus vivo, e como tal, o palavra do Deus vivo é o Espírito
Santo, falado na Bíblia. Com este conhecimento, não a crença, mas conhecimento, eu sei que Jesus de fato
ressuscitar os mortos, conforme nos mostra o seguinte.
e aconteceu no dia seguinte, que ele (Jesus) entrou em uma cidade chamada Naim; e muitos dos seus
discípulos foram com ele e muita gente. Agora, quando ele chegou próximo ao portão da cidade, eis que, havia
um homem morto realizada, o único filho de sua mãe, e ela era uma viúva: e muita gente da cidade estava com
ela. Quando o senhor a viu, ele teve compaixão dela e disse-lhe, "Não chorem". Lucas 07:11-13
e ele veio e tocou o esquife, (caixão) e eles que nu ele parou. E ele disse, "meu jovem, te digo, Arise." E
aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. E ele, (Jesus), entregue-o à sua mãe. E lá veio um medo
em todos: e glorificavam a Deus, dizendo: que se um grande profeta é levantado entre nós; e, que Deus tem
visitado seu povo. Lucas 07:14-16
Eu achar que é necessário que eu dar uma explicação da palavra "medo" como é usado nesses
versículos. O dicionário define a palavra "medo" como: terror, pavor, susto ou alarme. Quando eu fui
para a definição grega da palavra original usada para escrever o livro de Lucas, "Phobos", ele deu a mesma
definição básica, mas como eu escrevi antes, Deus não quer que tememos que ele a ter medo dele, ele quer que
nós amá-lo, quanto á respeito e reverência por ele. Sugiro, portanto, que não é tanto um medo ou que
essas pessoas se tornou medo de Jesus, mas que eles ganharam um profundo respeito por ele, e ver que Jesus foi
capaz de ressuscitar os mortos, então sabiam que Jesus, portanto, deve ser de Deus. É isso que eles se sentiram e
o que o medo da palavra significa, não que eles ficaram com medo de Jesus.

Como é seu costume
Outra maneira que Jesus ensina através de suas ações e não tanto com as palavras que ele falou é
revelada a seguir.
E ele veio a Nazaré, onde ele cresceu: e, como era seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de
sábado e levantou-se para cima para ler. Luke 04:16
A lição que devemos aprender aqui é que Jesus, sendo ele o filho de Deus, ou Deus na carne de um
homem, ainda dá a observância do sábado no dia em que Deus ordenou para ser o dia de sábado. Na época de
Jesus e a nação de Israel, o dia de sábado traduzido para o sétimo dia da semana e nenhum outro. Não foi por
mais cerca de 200 anos antes das mentiras de Satanás... quando as falsas idéias despertam que o primeiro dia da
semana era o dia dado por Deus.
Por ações de Jesus, e isso é-nos que este é seu "Custom" cada dia de sábado, que Jesus está a
demonstrar a importância e a exigência de que o dia de sábado é um dia santo, e é o correto e um dia da semana
quando estiver a dar adoração a Deus. Não só dá adoração, no entanto, mas de entrar em comunhão com Deus.
Isso pode ser feito por ler e estudar, a palavra de Deus como escritas pelos seus profetas nos livros da Bíblia.
Neste dia, sendo chamado o sábado, é uma referência ao sétimo dia santo de Deus. Isso é conhecido
porque na época de Jesus, não havia nenhum outro dia tanto quanto o povo de Israel estava preocupado. Em que
Jesus observou o sábado no sétimo dia, deve mostrar através de suas ações que nós também deve observar o
sábado do sétimo dia que é o único dia da semana em que Deus fez Santo.
Como você pode manter algo sagrado quando você observá-lo em um dia que Deus nunca fez Santo? O
primeiro dia da semana é um un-Santo dia em que Deus nunca fiz Santo, e para que possa observar o sábado
no primeiro dia, você não conseguir guardar o sábado sagrado, não observando o sábado no sétimo dia santo de
Deus e por que você está em pecado.

Lembre-se: você deve dar adoração a Deus, exatamente como os mandamentos de Deus; mais você
não adorá-lo em tudo.

Lembre-se também: não é a observância do sábado que é sagrado, é o dia que Deus santificou, e
esse dia é o sétimo dia da semana.

O Sabbath definido
No livro de Gênesis, Deus dá a descrição do processo que ele usou na criação do universo. Homem é
estabelecida sobre o sexto dia da criação e já andou na terra na forma de Homo-Sapiens para o último 7.000
anos, mais ou menos, juntamente com todos os outros animais e plantas que estiveram ao redor por aqueles
poucos milhares de anos.
Deus revela o processo que ele usou em sua criação do universo e da terra, em termos compreensíveis
pelo homem, usando o termo dia para indicar cada fase do processo. Este Deus nos diz que levou 6 dias para
completar o processo de manipular sua centelha inicial de criação de evoluir para o que vemos ao nosso redor
hoje. Então Deus nos revela outra coisa.
Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no "Sétimo dia", Deus terminaram
seu trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:1-2
E Deus abençoou o "sétimo dia" e santificados é: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra
que Deus criou e fez. Gênesis 2:3
Tome nota de que Deus não usa a palavra Sabbath, mas chama o sétimo dia o "Sétimo dia". Olha o que
Deus diz em seguida. E Deus abençoado o "Sétimo dia". Dei a definição para isso no início deste estudo,
mas eu quero que você entenda que Deus não dá bênção para o "Sabbath", mas para o "Dia", o "Sétimo dia".
Não é a observação de que Deus abençoou o sábado, mas o dia em si.
Há aqueles que me diga, que desde que você mantenha pelo menos um dia por semana como um dia de
oração a Deus, que você cumprir este mandamento, mas dizer que é um erro, Deus nos disse que é o sétimo dia
que ele fez Santo e é neste dia que ele nos diz que se lembra a fim de santificá-lo. Ou você aceita e obedece a
palavra de Deus, como determinado por Deus ou você não dá verdadeira e correta de adoração a Deus.
Deus então vai uma etapa mais adicional, "e 'Santificados' la" Mais uma vez, dei a definição antes da
palavra "Santificados", e novamente não é a observância de que Deus é santificar, mas o "Dia". Para que
possa observar o sábado em qualquer dia da semana que o "sétimo dia", está a falhar manter o dia santo, e é a
manutenção da "sétimo dia" Santa que Deus ordenou que temos de fazer.
Você aceita a palavra de Deus como supremo e obedece e sabe salvação ou você desobedece e sei que
só a morte eterna. Você deve manter todos os mandamentos de Deus; este Jesus dá suporte nos versos seguintes.

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 05:17
Pois em verdade vos digo que, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um tittle em nenhum sábio
passará da lei, até que tudo seja cumprido. Matthew 05:18
Se Jesus está revelando a importância de manter os dez mandamentos, então por que você teria como
cristão, acho que os dez mandamentos foram dirigidos somente a judeus?

Escritura cumprida
E lá foi entregue-lhe o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar onde estava
escrito: Luke 04:17
O espírito do senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres; Ele tem
a enviar-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e recuperação da vista aos
cegos, para pôr em liberdade os que estão machucados, para pregar o ano aceitável do senhor. Luke 04:18-19
E ele fechou o livro, e ele deu novamente ao Ministro e sentou-se. E os olhos de todos os que estavam
na sinagoga foram prendidos sobre ele. E ele começou a dizer-lhes: "este dia é esta escritura cumprida em seus
ouvidos." Luke 04:20-21
Para colocar esses versículos no contexto Jesus já feito todas essas coisas que foram profetizado por
Isaías, então, o que Jesus está dizendo todos os que estão presentes e quem ler estas palavras, que Jesus é
admitir ser o Messias e que a profecia de Isaías é, portanto, cumprido por ele, Jesus.

Eles têm olhos mas não vê
E tudo nu ele testemunha e queria saber as palavras graciosa que procedeu da boca dele. E eles
disseram, "não é filho este Joseph?" Luke 04:22
Essas pessoas que Jesus cresceu ao redor; Eles conheciam como uma criança, é por isso que eles fazem
a pergunta "É não esse Joseph filho?"
E ele (Jesus) disse-lhes: "vós certamente dirá a mim este provérbio," médico, cura-te a mesmo:
qualquer temos ouvido feito em Cafarnaum, que também aqui no vosso país. " E ele (Jesus) disse: "em verdade

vos digo que nenhum profeta é aceito em seu próprio país. Mas digo-te uma verdade, foram muitas viúvas em
Israel nos dias de Elias; Quando o céu estava Cale-se três anos e seis meses, quando a grande fome foi por
toda a terra; Mas a nenhuma delas foi Elias enviado, salvar a Sarepta, uma cidade de Sidon, uma mulher que
era viúva. Luke 04:23-26
E muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta; e nenhum deles foi purificado, salvando
Naamã, o sírio. Luke 04:27
Neste Jesus está explicando que nenhum dos profetas antigos foram capazes de realizar os milagres que
Jesus já realizara.
E todos eles na sinagoga, quando ouviram estas coisas, estavam cheios de ira e levantaram-se e
impulso-lo fora da cidade e levaram-o até o cume da colina sobre o qual a cidade foi construída, que eles
talvez derrubarem ele desenfreada. Mas ele passando pelo meio deles e seguiu seu caminho. Luke 04:28-30
A razão pela qual as pessoas se tornaram tão zangada com as palavras de Jesus, era porque ele estava
professando ser maior do que os antigos profetas. Para um judeu do primeiro século, este ascendeu a blasfêmia,
mesmo que suas palavras foram apoiadas por ações. Essas pessoas que Jesus havia crescido ao redor não podem
ver em Jesus o que tantos outros tinham visto.

Jesus está batendo na sua porta
Eis que, estou à porta e bato; Se qualquer homem ouve a minha voz e abre a porta, entrarei com ele e
cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 03:20
Não ser como essas pessoas foram, cego para as obras e exploração rápida às tradições. Jesus estava
batendo na porta de sua infância concorda, mas eles não podiam ouvir dele batendo.

Sendo salvos em Cristo
Satanás mentiu quando disse que
Tudo o que você precisa fazer para ser salvo é declarar Jesus como seu Salvador.

Como você pode ver o que você já aprendeu, isto não é tudo o que Deus requer de você e, portanto,
quando alguém de sua igreja lhe diz isso, você se lembra o que você leu nestas páginas e sabe que o que te
disseram é mentira. Eles são enganados por Satanás, mas você agora sabendo a verdade não é enganados, mas
tem a luz da verdade de Deus em você, portanto, é sua responsabilidade de compartilhar seu conhecimento e sua
luz com aqueles a quem você encontrar em sua vida.
Quando o mesmo foi, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos com demônios: e ele expulsou os
espíritos com sua palavra e curou todos os que estavam doentes: Matthew 08:16
Que ela se cumprisse que foi falada por Isaías, o Profeta, dizendo que ele mesmo levou nossas
enfermidades e bare nossas doenças. Matthew 08:17
Nesta lição, Jesus está sendo direto e direto ao ponto, "Eu sou o Messias, só cumpri esta antiga
profecia para provar que sou o Messias."

A serviço de Deus
Agora, quando Jesus viu grande multidão sobre ele, ele deu mandamento para partir para o outro lado.
Matthew 08:18
E um certo escriba vem e disse-lhe: mestre, seguir-te aonde quer caminhares. Matthew 08:19
E Jesus disse-lhe: "as raposas têm buracos e as aves do céu têm ninhos; Mas o filho do homem não tem
onde reclinar a cabeça não." Matthew 08:20
Há uma poderosa lição a ser aprendida nestes três versos. Seguir Jesus não é seguir o homem, mas para
que você coloque-se no serviço de Deus. Tudo o que você é, tudo que você espier ser, tudo o que você faz e
alcançar são para a sua glória não, mas a Deus. É Deus quem te deram os talentos que lhe permitirá atingir esses
objetivos. Dar glória ao senhor, mas para ele você seria como nada.

Escolhendo Deus sobre a família
E outro de seus discípulos disseram-lhe: "Senhor, sofrer eu primeiro ir enterrar meu pai." Mas Jesus
disse-lhe: "segue-me; e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos." Matthew 08:21-22

Jesus não é ser insensível a este homem, ele está nos ensinando uma lição no entanto. Se você ama a
Deus e manter as suas leis, então que o amor deve prevalecer sobre o amor você tem para sua família. Seu amor
por Deus deve ser fundamental para todo o seu ser. Esta é a lista a seguir.
Aquele que ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim: e aquele que ama filho ou filha mais
do que a mim não é digno de mim. Matthew 10:37
Permita-me compartilhar um evento pessoal que dá entendimento para esta lição dada por Jesus. Não
muito tempo atrás, minha tia morreu, e ela sendo um cristão ficou combinado que o funeral foi a ser realizada
em um sábado, que como sabe é o dia de Sábado Santo Lordes. Não pude assistir este funeral, porque para isso
tenho me colocaria em desobediência a Deus. Assim como Jesus está dizendo que a pessoa acima para deixar os
mortos enterrar os mortos, eu tivesse que escolher entre meu amor da minha tia e meu amor de Deus. Se você
não vê como minha ida ao meu funeral tias no sábado me colocaria em desobediência a Deus, dê consideração
para o enterro de Jesus.

O exemplo de Jesus
Jesus morreu na Cruz, no sexto dia da semana, o que atualmente chamamos de sexta-feira. As mulheres
eram incapazes de completar os preparativos do enterro por causa do início do sábado. Se enterrar Jesus violava
o sábado, então você não acha que o enterro da minha tia também seria uma violação?
Os mortos que Jesus está falando aqui são aqueles que não seguem os mandamentos de Deus, pois eles
são mortos no espírito, se não no corpo. Mesmo que eles ainda vivem, eles saberão a morte eterna, bem como a
morte humana, portanto, para ser envolvido em perseguições terrenas só podem levar à morte eterna,
Considerando que para exercer a vontade de Deus oferece a vida eterna.
Se este homem que Jesus está falando, faz não entender isso e ignorado a Jesus e fez não siga ele mas fui
para enterrar seu pai, em seguida, ele demonstrou por suas ações que Deus não é o centro do seu universo, e que
ele coloca a família acima de seu amor por Deus. Esta é uma lição dura, e poucos serão capazes de aceitá-lo. Eu
tenho colocado Deus em primeiro lugar, mas eu ainda tenho que ser testado. Eu amo minha esposa, com todo o
meu coração, mas se eu tivesse que escolher entre ela e Deus, escolhemos a Deus, mas será se eu estou
verdadeiramente testado? Só espero que Deus não se sente a necessidade de testar-me assim, afinal foi Deus que
me deram minha esposa.

Paul, o Profeta de Cristo para os gentios
Que vós andaria digno de Deus, quem te chamou em seu reino e a glória. Por esta causa também
graças a nós, Deus sem cessar, porque, quando vós receberam a palavra de Deus, que ouvistes de nós, vós
receberam não como palavra de homens, mas como é na verdade, a palavra de Deus, que efetivamente Opera
também em você que acreditam. Eu Tessalonicenses 02:12-13

Só Deus podem perdoar os seus pecados
E, eis que, trouxeram-lhe um homem doente da paralisia, deitado em uma cama: e Jesus, vendo sua fé
disse-os doentes de paralisia; "Filho, tende bom ânimo, teus pecados te perdoado." Matthew 9:2
E, eis que, alguns dos escribas disseram dentro de si, "este homem blasphemeth." Matthew 9:3

Só os da fé
Por favor, tome nota destas palavras:
"E Jesus vendo a sua fé," se você tomar o tempo para verificar isso, você vai descobrir que a única vez
que Jesus é capaz de curar alguém ou expulsar demônios, ressuscitar os mortos, alguém próximo a pessoa ser
curada ou a mesma pessoa, tem que primeiro revelar fé que Jesus é capaz de fazer esse milagre. Se você não
acredita que Jesus é o filho de Deus, ele não pode ajudá-lo, pois nós só são salvos nessa crença.
"Teus pecados ser perdoados," é falada por Jesus, mas para tal é considerado blasfêmia para os judeus
de sua época, pois só Deus pode dar perdão dos pecados, e com Jesus a fazê-lo, ele está dizendo que os
presentes e temos que ler estas palavras, Jesus, o que ele é Deus.
"Este homem blasphemeth". Eu gostaria de trazer algo para sua atenção. A razão pela qual os escribas
considerado Jesus como blasfêmia, é porque eles percebidos Jesus como nada mais do que um homem, e só
Deus podem perdoar os pecados. Quando um homem (Jesus) professa ser capaz de perdoar os pecados, isto foi
a blasfêmia do escriba.
Que os escribas iria falar entre si que este homem blasphemeth, tem a ver com o fato de que somente
Deus podem perdoar os pecados, e para que Jesus possa dizer a este homem que seus pecados são perdoados, é
blasfêmia para um homem de carne e osso fazer. Só que você aceitar que Jesus é Deus em carne e osso de um
homem, o Messias, é entender-se que Jesus tem o poder de perdoar pecado.

É isso que Jesus está apontando para nós que ler suas palavras. Jesus está dando testemunho que ele é o
Messias, Deus em carne e osso de um homem. Ao mesmo tempo, no entanto, ele está reafirmando que só Deus
podem perdoar pecados, nenhum homem mortal pode fazê-lo, mas que ele blasfemar. Jesus nunca deu aos seus
apóstolos que eles podem perdoar os pecados daqueles que se curaram; Eles são apenas homens tal poder não
tinham, Jesus apenas estendeu-lhes a capacidade de curar e levantar dos mortos, para não dar o perdão.
Se os sacerdotes da sua igreja disser que você está perdoado de seus pecados, só porque você tem dado a
confissão para eles, então eles estão mentindo para você. Somente Deus podem perdoar seus pecados, porque
quando você pecar está sendo desrespeitoso de Deus e desobedientes à sua palavra, é isto que o torna um
pecado; Portanto é só Deus quem podem perdoá-lo. É isso que Jesus está tentando nos ensinar nos versos acima.

Padres da Igreja Católica
Considere isso quando se trata da Igreja de Roma. A Igreja insiste que seus sacerdotes têm autoridade
para dar a absolvição de seus pecados, no entanto, com este versículo, Deus está estabelecendo que só Deus
pode dar perdão. Este é ainda outro identificador que dá suporte para a Igreja de Roma como sendo o Anticristo.
No entanto, Jesus é Deus na carne de um homem; Portanto é na sua autoridade para dar o perdão.
E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, "Portanto acho que vós maldade em seus corações? Se
é mais fácil, dizer, 'teus pecados ser perdoados te;' ou a dizer,' levanta-te e anda? " Matthew 9:4-5
Mas que saibais que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados, (então ele diz para os
doentes de paralisia,) "Surgem, ocupar teu leito e vai para tua casa." Matthew 9:6
E ele levantou-se e partiu para sua casa. Matthew 9:7
Mas quando viram as multidões, maravilhados e glorificaram a Deus, que deram tal poder aos homens.
Matthew 9:8
Mais uma vez Jesus está mostrando-se ser o filho de Deus, o Messias profetizado e uma vez mais as
pessoas acreditam, mas os escribas do templo não só não acredito, eles são ofendidos por Jesus.

Escribas definidas
Escribas são aqueles que têm educação e são capazes de ler e escrever. Se você não
poderia ler e wright e pretendia enviar uma carta para alguém, você precisava contratar um escriba para escrever
para você, e depois que você mandou a carta para teria que contratar um escriba para lê-lo para eles.

Escribas também foram um fator importante na hierarquia dos líderes do templo, por causa de sua
educação e a necessidade de continuamente copiar documentos antigos. Tudo era mão escrita, não tendo sido
inventada a imprensa.

Os apóstolos
Para tornar ainda mais claro neste ponto, considere isso. Os apóstolos receberam o poder de Jesus e do
Espírito Santo para curar doenças, bem como elevar as pessoas dentre os mortos e expulsar demônios. Os
apóstolos no entanto não foram dadas a autoridade para perdoar pecados. Eles ensinaram o povo, como fez
Jesus, como adorar a Deus como ele ordenou, assim explicando como não fazer coisas pecaminosas, mas não
perdoam ninguém de seus pecados.
E como Jesus passou adiante dali, viu um homem, chamado Matthew, sentado no recebimento de
costume: e ele diz-lhe: "segue-me". E ele (Matthew) se levantou e seguiu-o. Matthew 9:9
A sessão a recepção de costume é outra maneira de dizer que Matthew era um cobrador de impostos,
que quando Jesus viu-o, Matthew estava sentado em uma mesa activamente, conduzindo o negócio de sua
ocupação.
Jesus, em seguida, chama a este homem, Matthew, vir a segui-lo e Matthew imediatamente, deixa de
lado o emprego e a renda de classe alta que dá-lo, para seguir a Jesus. Isto é como você que é um alto oficial do
governo, bem pago por seu trabalho, de repente e sem aviso prévio, a desistir de seu trabalho e seu lugar na
sociedade, a seguir um homem que afirma ser Deus. Sim, pode mostrar tal fé para definir tudo que você tem
lado para como este? Esta é mais uma vez uma lição da força da sua adoração a Deus. Você deve colocar Deus
e seus desejos e glória acima de seus desejos e glória e sua família também.

Resgatar os pecadores
E aconteceu que, como Jesus sentou-se na carne em casa, eis que, muitos publicanos e pecadores veio e
sentou-se com ele e seus discípulos. Matthew 09:10
As palavras, "sentou -se na carne," entende-se: se sentar para uma refeição.
Um "Publicano" é um funcionário do governo, (Império Romano), um judeu, mas um que trabalha para
os romanos odiados, também conhecidos pelos judeus como pecadores; Hoje nós pode chamá-los de
colaboradores. Antes de ir para seguir Jesus, Matthew era um publicano.

A referência aos "Pecadores", não significa necessariamente que eles eram pecadores contra as leis de
Deus, mas que eles traíram a Deus e a sua nação por trabalhar para os romanos.
A palavra "Pecador" é também usada em relação a pessoas que tiveram algum tipo de enfermidade.
Naquela época, se você estava desabilitado, ou nascido com algum tipo de deficiência, você ou seus pais eram
consideradas pequei de alguma forma, e como punição para os pecados, Deus fez com que você tenha esta
enfermidade. Que foi e é completamente falso, mas é como se acreditava. Acho que essa crença surgiu
principalmente porque o povo de Israel tinha se afastou da verdadeira adoração de Deus e tinha aceitado muito
das superstições das religiões pagãs à volta deles.
Por causa desta crença, não era adequada para pessoas boas sentar-se para se encontrar com os
pecadores. Para Jesus a fazê-lo, deu os anciões do templo ainda mais razões para rejeitar a Jesus, e tornou mais
fácil para eles convencer o povo que Jesus não era o Messias, mas um pecador ele mesmo. Isso é revelado no
seguinte versículo.
E quando os fariseus viram, disseram a seus discípulos: "por que come vosso mestre com publicanos e
pecadores?" Matthew 09:11
Mas quando Jesus ouviu isso, ele disse-lhes: "que ser todo precisam não é um médico, mas eles estão
doentes." Matthew 09:12
Se você está doente do corpo, vai a um médico para que ele pode curá-lo. Se você está doente do espírito
você voltar para Deus. Eis porque Jesus, Deus em carne e osso de um homem, sentou-se em refeições com essas
pessoas, que ele pode curar suas almas, assim como ele curou os corpos dos outros.
Mas IDE e aprender o que isso significa, vou ter misericórdia e não sacrifício: para não vim chamar os
justos, mas pecadores ao arrependimento. Matthew 09:13
Jesus está dizendo os fariseus nestas palavras que ele é de Deus, enviado por Deus, para curar aqueles
que são pecadores, não aqueles que estão sem pecado. Se você está doente da alma, e você vira para Deus para
curá-lo. Ele está dizendo estes fariseus para ir e dar que suas palavras pensei que eles podem compreender
aquilo que ele está dizendo. Eu vejo isto como uma advertência velada por Jesus contra os fariseus que eram os
verdadeiros pecadores.

O jejum
Então veio a ele os discípulos de João (Batista), dizendo: "Por que nós e os fariseus rápido oft, mas teus
discípulos rápido não?" Matthew 09:14
E Jesus disse-lhes: "os filhos da câmara de noiva chorar, enquanto o noivo está com eles?" Matthew
09:15
Se você pode recordar, mais cedo eu dublado minha incerteza sobre a necessidade de rápido como sendo
parte do caminho correto de Deus adorando. Nestes versos, sugere para mim, que Jesus está dizendo que não é
necessário. Novamente, posso estar errado sobre isso, mas é o que eu vejo que signifique. Se Jesus sendo Deus
considera importante que seus discípulos não é rápido e, em seguida, vejo isso como colaboração que estou
certo que a rápido não é uma exigência de dar verdadeiro e correto de adoração a Deus.
Nenhum homem estende um pedaço de pano novo para um vestuário antigo, para o que é colocar para
enchê-lo nos tira a roupa, e o aluguel é agravado. Matthew 09:16
Neste século 21, com roupas descartáveis, pode não ser óbvio para você o que está sendo falado aqui.
Naqueles dias, mesmo um vestuário esfarrapado e desgastado foi valioso, porque sair e comprar um novo foi
além dos meios financeiros de todos, mas as classes mais altas. Portanto, quando uma peça de vestuário
desenvolveu um ponto desgastado ou foi rasgada, você colocaria um pedaço de pano na área de aluguel, mas
esta sendo novo pano ou pano não da mesma tonalidade ou textura do original, mostraria para fora a todos os
que vi, tornando a peça parece pior, então se você não a repará-lo.
Nem homens colocar vinho novo em garrafas velhas: mais quebrarem as garrafas e o vinho cheia para
fora, e as garrafas perecem: mas eles colocaram vinho novo em odres novos, e ambos são preservados.
Matthew 09:17
Naqueles tempos, garrafas foram feitas de barro e estufa secada em cerâmica. Isto permitiu para que
sejam à prova de vazamento, mas apenas por um tempo. Esta cerâmica não durou muito tempo antes de que
usava para fora, por isso você não colocaria vinho novo em garrafas velhas .
Para que você saiba, referência de Jesus para o novo vinho não é fermentado de uvas, que chamamos de
vinho. Vinho novo é suco de uva. Embora muitos judeus beberam uvas fermentadas, sempre que você ver uma
referência na Bíblia para vinho novo, é de uvas não fermentadas que eles estão falando. Quando Jesus levou
água e transformou-o em vinho, não era vinho fermentado que ele fez mas "Vinho novo".

A lição que Jesus está ensinando em ambos estes exemplos aqui é que os velhos costumes dos judeus
estavam em erro e em vez de tentar corrigir esses erros com novos ensinamentos, Jesus estava construindo sobre
o que era correto, com um significado maior e mais completa, para que seja mais fácil de entender. Tal como os
anteriores versículos do livro de Matthew, Jesus expande-se sobre o significado de grande parte dos seis
imperativos morais dados nos dez mandamentos. Ele está tomando algo que é correto e, dando maior
significado para eles, tornando-os mais fácil para você e para mim entender.
É novamente uma indicação mais para mim que o jejum não é parte da verdadeira adoração de Deus,
mas a idéia de que era necessário estava em erro, por causa de recusá-a verdadeira adoração de Deus e
aceitando falsas práticas pagãs e tradições. No entanto, porque Jesus reconhece a prática sem condená-la,
também me diz que a prática não é tanto no erro como é uma adição aceitável para a correta adoração de Deus.
Vejo isto como originando-se durante as horas de sábado, quando não havia nenhuma alimentos preparados, e
melhor do que trabalhar no sábado, eles jejuaram. Claro este jejum relativa, é a conjectura de minha parte, não
baseada em qualquer conhecimento que eu li na Bíblia, ou mostrado a mim por Deus. No entanto, ainda tenho
que encontrar em qualquer lugar na Bíblia onde Deus ordenou que nós rápido, então até lá, vou continuar a
olhar jejum apenas como um ato pessoal aceitável de adoração e não como um necessário mandamento de
Deus.

Jesus, o curandeiro
E, eis que, lá vem um dos governantes da sinagoga, Jairo por nome; e quando ele o viu, ele caiu a seus
pés e rogou-lhe muito, dizendo: "minha filhinha jaz no ponto de morte: Eu te peço, venha e fixar tuas mãos
sobre ela, que ela pode ser curada; e ela viverá. Marcos 05:22-23
Fé deste homem que Jesus é o filho de Deus, o Messias, era tal que ele sabia que se Jesus teria mas tocar
sua filha moribunda, que ela não ia morrer, mas ser curada.

Jesus cura os doentes
E Jesus foi com ele; e muita gente segui-lo e ele se aglomeravam. Marcar 05:24
A palavra "Thronged" significa: para cercar e empurrar alguém.
E uma certa mulher, que tinha um problema de sangue doze anos e sofreu muitas coisas de muitos
médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha e era nada melhorou, mas um pouco pior, cresceu Mark 05:25-26

Sugiro que esta mulher sofria de leucemia.
Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, saiu na imprensa por trás e tocou suas vestes. Marcar 05:27
Por que ela disse, "se"eu possa tocar mas as roupas dele, deve ser toda. Marcar a 05:28
A fé desta mulher era tal que ela acreditava que ela só precisa tocar o vestuário usado por Jesus e sua
doença seria curada.
E logo foi secou a fonte do seu sangue; e ela sentiu em seu corpo que ela foi curada de Praga. Marcar
05:29
E Jesus, sabendo imediatamente em si mesmo que virtude tinha ido fora dele, entregou-lhe sobre a
imprensa e disse: "Quem tocou minhas roupas?" Marcar as 05:30
E seu discípulo disse-lhe: "vês a multidão thronging-te e dizes, quem me tocou?" Marcar 05:31
E ele olhou redonda prestes a vê-la que tinha feito essa coisa. Marcar 05:32
Mas a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que foi feito nela, veio e prostraram-se diante dele e
disse-lhe toda a verdade. Marcar 05:33
E ele disse-lhe, "filha, tua fé fez te toda; Vá em paz e ser toda tua praga." Marcar as 05:34
Este é ainda outro mostrando que Deus podem fazer por aqueles que ama e ponha a sua fé e suas vidas
nas mãos dele. Jesus está dizendo essa mulher e nós quem ler suas palavras, que o ato de tocar a sua vestimenta
não é o que curou esta mulher, mas a fé que Jesus é Deus em carne e osso de um homem. Foi Deus o pai que vê
sua fé curou ela, sem a necessidade de Jesus para fazer a tarefa primeiro.
Há outra lição a aprender com isso. Esta mulher, considerando-se indigno abordar a Jesus face a face e
senti que, mesmo que ela fosse indigno, que se ela pudesse, mas tocar suas roupas que ela iria ser curada. Foi
por Jesus virar e falar directamente com esta mulher, que ele estava mostrando a ela e nós, que nenhum filho de
Deus não é digno chegar a Deus. Quando mostramos através de nossas ações e não apenas as nossas palavras
que amamos a Deus, então ele irá responder a nossa ligação com ele.

Jesus levanta os mortos
Enquanto ainda falava, veio o governante de casa da sinagoga certos que disse, "tua filha está morta:
por que tu troublest o mestre qualquer ainda mais?" Marcar 05:35

Assim que Jesus ouviu a palavra falada, diz o principal da sinagoga, "não tenha medo, apenas
acreditar. Marcar 05:36
Ouvir que sua filha tinha morrido, eu estou certo que este governante da sinagoga começou a chorar,
mas Jesus confortou e disse-lhe tudo não foi perdido, se ele iria, mas acredito.
E ele não sofreu nenhum homem para segui-lo, salvar Peter e James e John, o irmão de James. Marcar
05:37
E ele vem para a casa do governante da sinagoga e vê o tumulto e eles que chorava e chorava muito.
Marcar 05:38
E quando ele foi entrar, ele disse-lhes: "por que fazer-vos este ado e chorar? A donzela não está morta,
mas dorme." Marcar 05:39
E riram-se dele para desprezar. Mas quando ele tinha posto tudo para fora, ele tira o pai e a mãe da
donzela e os que estavam com ele e entra em onde a donzela estava a mentir. E ele tomou a donzela pela mão e
disse-lhe, "Talithacumi; o que é, sendo interpretado, "Donzela, eu digo-te, levanta-se". Mark 05:40-41
E logo a donzela levantou-se e saiu; para ela era da idade de doze anos. E eles ficaram surpresos com
um grande espanto, e cobrou-lhes straitly que nenhum homem deveria saber disso. e ordenou que algo deve ser
dado à comer. Mark 05:42-43
Jesus mostrou que este governante e todos aqueles que estavam presentes, que colocando sua fé em
Deus, iria ser pago, com que foram milagres para os homens, mas como nada para o Deus da criação. Este
governante acreditava que Jesus era o filho de Deus, enviado por Deus, se manifesta em sua crença de que Jesus
era capaz de fazer aquilo que ele pediu dele.

Jesus dá vista aos cegos
Quando Jesus saiu dali, dois homens cegos seguiram-lo, chorando e dizendo: "tu, filho de David, tenha
piedade de nós." Matthew 09:27
E quando ele foi entrar na casa, o homem cego veio a ele: e Jesus disse-lhes: "vós que eu sou capaz de
fazer isso? Disseram-lhe, sim, senhor,"Então ele tocou os olhos deles, dizendo,"Segundo a vossa fé seja a vós."
Matthew 09:28-29
E seus olhos foram abertos; e Jesus straitly cobrado a eles, dizendo: "Veja que nenhum homem sabe
disso." Matthew 09:30

Mas, quando eles eram falecidos, espalham no exterior sua fama em todo o país. Matthew 09:31
Há muitos que orou a Deus e pediu para ele fazer isso ou fazer isso para eles, que não teve suas orações
respondidas, ou não no caminho que pediram que ele respondê-las. O que Jesus está a demonstrar aqui, é que
não é o suficiente para pedir a Deus, mas acreditar na fé que Deus podem realizar aquilo que pedimos dele. É
por isso que Jesus lhes diz, "Segundo a vossa fé seja a vós." Se sua fé não é como eles dizem que é, eles não
teria sido curados e não teria sido dado sua visão. Em que sua visão foi dada a eles, provas de que eles tinham fé
que Jesus era de Deus, enviados por Deus, o filho de Deus.

Moldes de Jesus, demônios
Quando iam sair, eis que, trouxeram-lhe um homem mudo possuído com um demônio. Matthew 09:32
E quando o diabo foi expulso, o mudo falou: e a multidão se maravilhou, dizendo: "foi tão nunca visto
em Israel." Matthew 09:33
No testemunho de uma multidão de pessoas, Jesus deu voz a um que era mudo. Ele fez isso por
exorcizar um demônio que possuiu este homem.
Mas os fariseus disse, "ele casteth os demónios através do príncipe dos demônios." Matthew 09:34
As pessoas que viram isso com seus próprios olhos, sem dúvida este é um ato de Deus sabiam. Mas os
fariseus, que, por suas próprias razões, se recusou a ver Deus em Jesus, declararam-o a ser expulsando
demônios pelo poder do diabo e não de Deus. Os fariseus fizeram isso fim de dar a incerteza para aquelas
pessoas que não viu com seus próprios olhos, a fim de lançar dúvidas sobre Jesus ser o Messias. Para ver com
seus próprios olhos e acreditar são uma coisa, mas não viu por si mesmo e ainda acreditar, leva muito mais na
forma de uma fé pessoal em Deus.

Instruindo os apóstolos
E Jesus entrou em todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do
Reino e curando todas as doenças e todas as doenças entre o povo. Matthew 09:35
Mas quando ele viu as multidões, ele foi transferido com compaixão deles, porque eles desmaiou e
foram espalhados no exterior, como ovelhas sem pastor a ter. Matthew 09:36

Então ele diz a seus discípulos, "a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos; Orai, pois,
ao senhor da colheita que ele irá adiante envie operários para a sua seara." Matthew 09:37-38
Esta é a primeira vez que eu estou ciente de que Jesus se refere à conversão do povo para a verdadeira
adoração de Deus, como sendo comparado ao de uma colheita a ser como é os grãos no campo. Isso ajuda a
definir o entendimento do último parábolas que ele dirá.
O que Jesus está dizendo aqui é, que o número daqueles, que segui-lo e estão pedindo para curar suas
enfermidades e ou só quer estar perto para e dar adoração dele quem têm vindo a acreditar que ele é o filho de
Deus, o Messias, tem crescido tão grande, que ele sozinho não pode atender a todos , e que ele precisa de outros
para ajudá-lo. Chamando os seus doze discípulos para orar a Deus para que envie operários, ele é através de
suas orações determinar se esses discípulos estão totalmente comprometidos com as obras que Jesus tem para
eles fazerem.
Para você cumprir o segundo mandamento de Jesus, deve continuar nas obras de Jesus, que é ensinar o
Evangelho de Deus para aqueles que têm necessidade de ouvir isso. Como Jesus mostrou seu amor por nós que
acompanhamos o seu ensino, por sua vez demonstramos nosso amor para os nossos vizinhos, mostrando-lhes os
ensinamentos de Jesus e a lei de Deus, os dez mandamentos, que como tenho mostrado, são a base para todos
que Jesus ensina.

Os doze apóstolos
E ele tinha chamado-lhe seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os
expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o tipo de doença. Matthew 10:1
Agora os nomes dos doze apóstolos são estes;
O primeiro Simon, que é chamado de Peter, e
Andrew, seu irmão;
James, o filho de Zebedeu,
E João, seu irmão;
Filipe;
Bartolomeu;
Thomas;
E Matthew, o publicano;
James, filho de Alfeu

E Lebbaeus, cujo apelido era Tadeu;
Simão, o Zelote,
E Judas Iscariotes, que também o traiu. Matthew 10:2-4
Estes doze Jesus enviado adiante e ordenou-lhes, dizendo: "não entrar o caminho dos gentios e em
qualquer cidade dos samaritanos entrar vós não. Mas vá um pouco para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Matthew 10:5-6
Jesus está dando o comando aos seus doze apóstolos não para pregar aos que não são falecidos de
sangue de Jacob. Deus veio até nós na carne de um homem, não para dar a salvação a toda a humanidade, mas
reclamar dele perdeu o povo, os judeus. Somente depois que os filhos de Jacó rejeitaram Jesus, foi oferecidos
aos gentios salvação também.
E como vós ir, pregar, dizendo: "o Reino dos céus está à mão." Curai os enfermos, limpar os leprosos,
ressuscitar os mortos, expulsar demônios: livremente recebestes, de graça dai. Matthew 10:7-8
Desta forma, que os apóstolos continuam os trabalhos iniciados por Jesus, pondo em prática o segundo
mandamento que nos foi dada por Jesus.

Reino dos céus
Outra coisa que Jesus está dizendo a seus apóstolos que é o Reino dos céus está próximo. Se o povo de
Israel tinha abraçado Jesus como o Messias aguardado, Deus teriam estabeleceu seu reino na terra naquele
momento. Nas profecias do fim dos tempos e fim dos dias, dado no livro de Daniel e novamente no livro do
Apocalipse, Deus teria removido e anuladas as profecias do fim dos tempos e do fim do dia.
Setenta semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a
transgressão e tornar-se um fim aos pecados e para fazer a reconciliação pela iniquidade e para trazer a
justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Daniel 09:24
Para que você vai entender completamente, precisamos quebrar este versículo.
"Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa." Isto é o que eu
chamo de uma profecia de tempo. Nesta profecia Deus está dando um tempo específico, "Setenta semanas".
Somente em compreender quanto tempo representa "Setenta semanas", você saberá a verdade desta profecia.
Deus está dizendo a Daniel, que por causa dos seus pecados, ele (Deus) é dar ao povo de Israel uma última
chance de se redimir. Deus está lhes dando "Setenta semanas" para terminar a transgressão e tornar-se um

fim aos pecados e para fazer a reconciliação pela iniquidade e trazer justiça eterna. Pense nisto, Deus está
dizendo a Daniel que o povo de Israel, que na época de Daniel está espalhado pelos quatro cantos do império
babilônico, têm "Setenta semanas" para acabar com seus caminhos pecaminosos e manter as suas leis, os dez
mandamentos.
Lembre-se: de nossa discussão sobre o livro de Daniel, nas aulas, "Setenta semanas" são semanas
proféticas, e que eles calculam a 490 anos literais.
Na época de Jesus os 490 anos estão quase no fim, Daniel, tendo vivido em torno de 600 antes de Cristo
e Jesus, tendo vivido durante o primeiro ano de A.D.
Se os judeus realizar isto, retorno à adoração verdadeira e correta de Deus, então eles vão "selar a visão
e a profecia." Isto é dizer que as profecias de desgraça e tristeza dos final dos tempos e o fim dos dias serão
lacrada e não perceberam.
Se apenas os filhos de Jacó cumprir esta exigência dentro do prazo de 490 anos, Jesus poderia ter
estabelecido seu reino na terra e não tiveram que suportar a crucificação. É onde entra o último deste versículo,
"e para ungir o Santo dos Santos." Isto significa que não são apenas os filhos de Jacob para vir totalmente à
obediência a Deus na manutenção de seus mandamentos, mas devem também aceitar Jesus como o Messias,
profetizado e, assim, dar-lhe culto e fazê-lo rei de Israel.

Um dia por um ano revisitado
Tudo isso tem que ser realizado em "Setenta semanas", ou não é? É com este período de tempo, de
acordo com este versículo, onde surge um mal entendido. É explicado no livro de Ezequiel, que o que dá
significado para a profecia das Setenta semanas.
Mentir tu também ao vosso lado esquerdo, e punha a iniqüidade da casa de Israel sobre ele: de acordo
com o número de dias em que nela te deitarás prestarás sua iniqüidade. Para que eu pus em cima do thee os
anos da sua iniqüidade, de acordo com o número de dias, três duzentos e noventa dias: Então tu deverás
suportar a iniqüidade da casa de Israel. Quando tu tiveres realizado-os, deite-se novamente de seu lado direito,
e dirás a iniqüidade da casa de Judá quarenta dias: designei-te cada dia por um ano. Ezequiel 4:4-6
Nesses versículos do livro de Ezequiel, Deus é que estabelece que um dia é igual a um ano. Deus dá a
Ezequiel a penitência 390 dias pelos pecados do povo de Israel, que na verdade pecar por 390 anos. Deus é,
portanto, estabelecer a regra do "um dia por um ano." Isto é continuado em todas as profecias de tempo dadas
nos livros de Daniel e Apocalipse.

É, portanto, estabelecido que as Setenta semanas não quer dizer semanas mas deve ser calculadas da
seguinte forma. Sete dias em uma semana, vezes Setenta semanas é igual a 490 dias. Em que um dia é igual a
um ano, os 490 dias proféticos torna-se 490 anos literais.
Se você pensar sobre isso, o povo de Israel ter sido em violação das leis e mandamentos de Deus para
390 anos, a partir do tempo de Ezequiel, (600 A.C.) você acha mesmo que Deus considera que é possível para
que se arrependa de seus caminhos pecaminosos e abraçar a verdadeira adoração de Deus em apenas 70
semanas literais, ou anos literais e um terço? Você não acha mais razoável uma vez que as pessoas são dadas
490 anos?
Quando você ler o livro de Daniel e fazer uso de um dia para a regra de um ano, você encontrará que o
livro de Daniel faz sentido, quando você percebe que os 1260 dias que o anti-Cristo tem que fazer guerra contra
os Santos de Deus, é, na verdade, 1260 anos.
A fim de recapitular Daniel 09:24, Deus está dando os falecidos de Jacob 490 anos se arrependem de
seus pecados, e começar a adoração correta e verdadeira de Deus, ou outra coisa. Se o fizer, então Jesus
estabelecerá o seu reino e não ser crucificado.
Deus deu uma profecia que os filhos de Jacó não se arrependerem e que Jesus vai ter que ser sacrificado,
mas se eles se arrependerem, então Deus vão enxugar essas profecias e estabelecer uma linha de tempo
diferente com Jesus configurando seu reino na terra, 2100 anos antes do que vai levá-lo caso contrário. No
batismo de Jesus, os 490 anos terminaram mas todos. Há apenas sete anos literais sobrando. Para uma discussão
mais aprofundada sobre isso, vá para as lições do livro de Daniel.
Tal é o poder de Deus, que até mesmo a passagem do tempo faz o lance de Deus. Toda glória ao senhor,
para que outros tem tal poder, quem mais, senão o todo poderoso Deus merece nossa adoração? Amém.

Instruções aos apóstolos
Dar livre o que é dado grátis
Fornecer nem ouro, nem prata, nem bronze em suas bolsas, nem alforje para sua viagem, nem duas
túnicas, nem calçados, nem ainda elimina: para o trabalhador é digno de sua carne. Matthew 10:9-10

Este Jesus está dizendo seus Apóstolos e nós que seguem atrás deles, que quando pregamos aos outros, é
para ser feito sem compensação, livremente, nós recebemos o conhecimento e a verdade da palavra de Deus
Santo e livremente, estamos a dar aos outros. É por essa razão, por que eu não pedi qualquer doações daqueles
que freqüentam esta página da Web. Tomei-próprio sobre o custo de manter esta página da Web sobre teses
últimos 6 anos.

Pregar para aqueles que ouvem
E em qualquer cidade ou vila, vós devem entrar, inquirir quem nela é digno; e ali habitar até vós ir dali.
Matthew 10:11
E quando vieram em uma casa, saudamos. E se a casa ser digno, que a sua paz vem em cima dele: mas
se não for digna, que a sua paz retornar para você. E todo aquele que não te receber, nem ouvir suas palavras,
quando vos afastar fora dessa casa ou cidade, sacudi o pó dos seus pés. Matthew 10:12-14
Em verdade vos digo que, "será mais tolerável para a terra de Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do
que para aquela cidade." Matthew 10:15
Em essência o que estes versículos estão dizendo é que se você tentar mostrar aos outros a verdade que
você encontrou, mas eles rejeitam você e o que você está tentando ensinar-lhes, então, não é para forçar si
mesmo ou a sua compreensão sobre eles. Deus dará entendimento para aqueles a quem ele será, então, se eles te
rejeitaram é porque Deus rejeitou-os primeiro. Portanto, não pressione seu Evangelho, mas aquelas pessoas se
aposentou e aceitar que Deus vão lidar com eles em sua própria maneira.

Inofensivos como as pombas
Eis que eu te mandar como ovelhas no meio de lobos: ser-vos, portanto, prudente como as serpentes e
inofensivos como as pombas. Matthew 10:16
Aqui Jesus está nos dizendo, "Não force seus ensinamentos em cima de alguém," Deus abrirá os
corações daqueles que ele escolhe e aqueles a quem ele não escolhe endurecer. Não acho que você mesmo tão
justo que tem autoridade para forçar sua fé aos outros. Com o novo convênio, somente aqueles que vêm a Deus
voluntariamente, por amor e respeito, são convidados. Se seu coração não está na adoração ou obediência a
Deus, então ele não irá forçá-lo a amá-lo, nem você será convidado a se juntar a ele no céu.

Perseguida e abusada
Mas cuidado com os homens: para eles irão levá-lo até os conselhos, e eles serão um flagelo nas
sinagogas; e vós devem ser levados perante governadores e reis por minha causa, por um testemunho contra
eles e os gentios. Matthew 10:17-18
Isto refere-se principalmente para aqueles que viveram durante os 1260 anos em que o anti-Cristo tinha
para fazer guerra contra os Santos de Deus, desde o tempo dos Apóstolos até o poder do anti-Cristo é tirado do
anti-Cristo em 1798 por Napoleão.

O senhor fala através de nós
Mas quando eles te entregarem, levar sem pensar como ou o que vos falarei: porque deve ser dado
naquela mesma hora o que vos falarei, para que não é a vós que fala, mas o espírito de vosso pai, que fala em
você. Matthew 10:19-20
Os versos de quatro acima são uma profecia de vezes e apóstolos que estão por vir de quando Jesus
andou na terra. É verdade da quem ele está falando, mas também é verdade para aqueles que deram testemunho
da verdadeira palavra de Deus durante o tempo que o anti-Cristo tinha para fazer guerra contra os Santos de
Deus, os 1260 anos como mencionado no livro de Daniel. Estou convencido de que uma vez que os 1260 anos
passarem, que eles fazem em 1798 D.C., quando o Anticristo recebe sua ferida mortal, tais como é profetizado
em Matthew 10:17-25, a capacidade de fazer guerra contra os Santos de Deus também vai chegar ao fim.
Embora as profecias do fim dos dias nos contar quando a ferida que recebe o anti-Cristo cura, ele tentará
recuperar de volta seu poder com a ajuda de seu novo campeão, o falso profeta. É meu entendimento do meu
estudo que Jesus retorna antes que pode inteiramente ser feito no entanto.
Eu não li nada nas escrituras que sugerem-me que o anti-Cristo nunca mais irá obter tal poder que teve
durante a idade média. Eu leio no entanto que ele tentará recuperar seu poder, mas Jesus vai voltar antes que ele
pode.
Você pode questionar onde apareço com o ano 1798 A.D. como sendo o ano que o anti-Cristo recebe
sua ferida e você pode dizer que não há nada nas escrituras que nos diz esta data, mas pode ter certeza que as
Escrituras nos dá a capacidade de determinar esta data, junto com algum conhecimento da história. Na
discussão sobre o livro de Daniel, você vai encontrar como chego a 1798 AD. Isto revelei em grande detalhe no

livro publicado intitulado, "Satanás, o Anticristo e o falso profeta," disponível através de Barnes e nobres e
Amazônia em março de 2014, ISBN 978-1-4931-6788-3.

As crianças devem se levantar contra seus pais
E o irmão entregará o irmão à morte, e o pai da criança: as crianças terão que se levantar contra seus
pais e levá-los a ser condenado à morte. E vós devem ser odiados de todos os homens por causa do meu nome:
mas aquele que dura até ao fim será salvo. Matthew 10:21-22
Novamente durante a idade média especialmente, tais coisas ocorreram, como resultado de julgamentos
da Inquisição pela Igreja de Roma e os reis europeus que deu suporte à igreja.

Fazer guerra contra os Santos de Deus
Não acha que esse aviso profético é dado para aqueles que se intitulam Christian, pois é dirigido para
aqueles que adoram a Deus como ele ordena, que os Santos de Deus, não necessariamente a mesma coisa. Jesus
define que os Santos de Deus são como segue.
E o dragão indignou-se com a mulher e foi para guerrear com o remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
O dragão é um simbolismo de Satanás, Apocalipse 12:3.
A mulher é a Igreja de Cristo, que é fundado sobre o Evangelho de Deus como revelado em
Apocalipse 12:1.
O remanescente da sua semente são as pessoas e congregações que adoram a Deus como comandos,
Apocalipse 12:2e conforme definido por Jesus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho
de Jesus Cristo. É a estes santos de Deus que a mulher está dando a luz.
Os mandamentos de Deus são os dez mandamentos, todos os dez, como escrito pelas palavras e o
significado desses mandamentos.
O testemunho de Jesus consiste em dois aspectos do seu ministério na terra.
A primeira coisa que Jesus testemunhou sobre era que ele era o Messias ou Deus na carne de um
homem.

A segunda coisa que Jesus testemunhou sobre é seus ensinamentos de moral, que são fundados na e
expandir a moralidade dada em seis imperativos morais nos dez mandamentos. Em outras palavras, Jesus
ensinou-os dez mandamentos e expandiu o seu significado. Neste Jesus está nos ensinando que Deus é um ser
moral e deseja que seus filhos também deveriam ser morais. Se tomarmos a moralidade de Deus e através de um
renascimento da alma fazer nossa própria moral, então nós devem ser um com Deus, ou como o apóstolo Paul
diz, "no espírito do senhor."
Se aceitar e abraçar esses testemunhos de Jesus e guardar os mandamentos de Deus, então você é um
Santo de Deus. Se você não se encaixa nesta definição, então você não é um dos Santos de Deus, mas perdemse em mentiras e enganos de Satanás.

Discípulo não acima do mestre
Mas quando eles vos perseguirem nesta cidade, podeis fugir em outro: pois em verdade vos digo, vós
não devem ter ido sobre as cidades de Israel, até o filho do homem se tornar. O discípulo não está acima de seu
mestre, nem o servo acima do seu senhor. Matthew 10:23-24
É o suficiente para o discípulo que ele ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se eles têm
chamado o mestre da casa Belzebu, quanto mais serão chamam-lhes do seu agregado familiar? Matthew
10:25
Jesus manteve os mandamentos de Deus, incluindo o sétimo dia sábado, portanto é correto que aqueles
que seguem o Mestre deles, (Jesus), também devem viver suas vidas como viveu sua, assim como Jesus é
amaldiçoado e odiado, assim também os discípulos de ser abusados.
Belzebu é um outro nome para Satanás o inimigo caído.
Não tenha medo deles, pois,: pois não há nada coberto, que não devem ser reveladas; e se escondeu,
que deve não ser conhecido. Matthew 10:26
Eu sempre têm interpretado este versículo no sentido de que no fim dos dias, todas as mentiras de
Satanás que estão escondidas sob o pretexto da verdade serão trazidas à luz e se mostrado as mentiras que eles
são, nada que se mostraram por Deus mudou minha mente da correcção desta interpretação.

Pregar abertamente e com garantia
O que te digo na escuridão, que vos falam em luz: e o que ouvir no ouvido, que vos pregam em cima de
telhados. Matthew 10:27
Mesmo que o anti-Cristo não atualmente, desde 1798, tem o poder de destruí-lo ou causar-lhe ser
torturado ou preso por seu acredita, o falso profeta por meio de sua religião falsa e ateu que é chamado de
liberalismo, está ganhando esse poder e tem a capacidade de te perseguir e destruir a sua reputação e sua
capacidade de ter bom emprego.
Esta página Web é na maior parte fora do radar dos governos que fizeram-lhe um crime para ler alguma
coisa a ver com escrituras de Deus. Portanto, pense nesta página web, como falar com você na escuridão. No
versículo acima, Jesus e assim também eu, incentivá-lo para o que você aprende lendo estas páginas e para você
que gritem a todos que ouvem. Referem-se a todos os que se interessar o que prega a esta página Web, mas
aqueles que rejeitam o que você manda, não se referem a esta página web para eles são agentes de Satanás e
tentarão fechar esta página da Web.

O corpo pode morrer mas não a alma.
E não os temem que matam o corpo, mas não são capazes de matar a alma: mas prefiro temem que é
capaz de destruir ambos a alma e corpo no inferno. Matthew 10:28
Não dois pardais são vendidos por um centavo? E um deles não cairá no chão sem o seu pai. Mas os
cabelos muito de sua cabeça estão todos contados. Medo que não, portanto, vós suscitam de mais valor do que
muitos pardais. Matthew 10:29-31
Quando você tira a verdadeira palavra de Deus, como eu tenho apresentado nesta página Web e se tornar
um apóstolo de Jesus, sair e pregar aos outros o que você aprende aqui, então você se arriscou da condenação de
sua família e outros, incluindo aqueles que irá tentar silenciá-lo. Os versos acima são dizer que medo não se
tornar um ativo apóstolo de Jesus, para que outros podem te matar, você vai saber a vida eterna por causa do seu
testemunho do ensinamentos de Jesus. Sua morte mortal é apenas um trampolim para a vida eterna.

Confessar ao senhor
Todo aquele que, por conseguinte, me confessar diante dos homens, ele irá confessar também diante de
meu pai que está nos céus. Matthew 10:32

De morrer na promoção dos ensinamentos de Jesus garante sua entrada no céu e a vida eterna.

Cortejar para aqueles que negam Deus
Mas todo aquele que me negarei diante dos homens, ele vai nego também diante de meu pai que está
nos céus. Matthew 10:33
O que Jesus está dizendo aqui é que aqueles que perseguem você terá o poder de matar e destruir seu
corpo, mas eles não têm poder sobre a sua alma. Portanto, não temo morrer em seu testemunho dos
ensinamentos de Jesus ou do Santo Evangelho de Deus, para dar a vida mortal em nome de Deus, você vai
ganhar a vida eterna. Considerando que, se você tem medo aqueles que perseguem você e você por vacilar em
seu testemunho de Deus, então você temporariamente pode salvar sua vida mortal e o corpo, mas você perderá
sua vida eterna no final.

Lugar de Deus acima de família
Acho que não, que vim para enviar paz na terra: Eu vim para não enviar a paz, mas espada, pois vim
para definir um homem em dissensão contra seu pai e a filha contra sua mãe e a filha na lei contra sua mãe na
lei. E os inimigos do homem serão eles de sua própria casa. Matthew 10:34-36
A verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que é o mesmo evangelho como nosso pai no céu, está em
contraste direto com o falso evangelho de Satanás. Por este motivo, aqueles que se recusam a ver as verdadeiras
palavras de Deus, mas continuam na aceitação de mentiras de Satanás, vão colocar o filho em oposição ao pai e
filha em oposição a mãe.

Uma tristeza pessoal
Isto tem provado profético para mim pessoalmente. Nenhum dos meus irmãos ou irmãs aceita ou sequer
quer ouvir tudo o que falo sobre por que Deus me mostrou. Eu tenho dois filhos e vários netos e nenhum deles
aceitaram ou ainda quer ouvir o que tenho a dizer. Em breve eu me tornei um pária na minha própria família. Eu
aceito isso como o preço que devo pagar em troca pela minha fé nos ensinamentos de Jesus e tudo o que Deus
tem revelado para mim.
Isto que conheço pessoalmente. Não mais cedo do que Deus tinham me tocado e assim me deram a
capacidade de ver não só a sua verdade, mas ter a compreensão de que ele me mostrou, eu tentei mostrar a

minha esposa e as irmãs e irmãos. Eu tentei revelar-lhes o que Deus revelou a mim, como ele revelou-me, na
ordem que ele revelou-me. Estes somente minha esposa aceitou como verdade que o que Deus me deu para
escrever. Meus irmãos e irmãs têm rejeitado o que lhes mostrei. Apesar de eu mostrar-lhes as palavras de Deus,
falada dos seus próprios lábios, que estão disponíveis a todos os que estudar, (não ler), mas estudar a Bíblia,
eles rejeitaram a verdade de Deus, porque contradiz com o que eles aceitaram todas suas vidas, e assim eles
continuam a abraçar as mentiras de Satanás, que concorda com o que eles já acreditam para ser verdade.
Meu primo, que amo como um irmão, toda a minha vida, na maior parte rompeu contato comigo. Ele é
um pastor de uma igreja protestante, e ao invés de continuar a ouvir a verdadeira palavra de Deus de mim, ele
me impediu de entrar em contato com ele. Como aqueles do Sinédrio que colocou o pano em seus ouvidos a fim
de evitar a audição, quando Steven pregou Jesus como sendo o Messias, então também tem meu primo parou
até seus ouvidos, então ele não pode ouvir a verdadeira palavra de Deus.
Jesus ensina que devemos colocar nosso amor a Deus acima da família, uma lição que foram forçado a
aprender, com dor e pesados de coração.
Aquele que ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim: e aquele que ama filho ou filha mais
do que a mim não é digno de mim. Matthew 10:37
Para dar o seu culto a Deus, você deve colocar Deus acima de tudo, até mesmo seu amor por sua mãe e
seu pai e acima de seu amor pelo cônjuge e filhos. Para adorar a Deus é colocar o seu amor por ele e tudo o que
ele defende antes nem sua preocupação com sua própria vida.

Digno de Deus
E ele que nos tira não é sua cruz e quem segue atrás de mim não é digno de mim. Matthew 10:38
Ele que acha sua vida deve perdê-lo: e ele que loseth sua vida por minha causa, a encontrará.
Matthew 10:39
Se você vacilar em seu testemunho do Evangelho de Deus, você pode salvar a sua vida mortal, mas você
vai perder sua vida imortal. Considerando que quem se levanta rápido em seu testemunho de Deus, mesmo que
eles podem perder a sua vida mortal, ganharão vida eterna, como recompensa pela sua fé inabalável.
Aquele que você recebe recebe-me, e aquele que recebe a mim me recebe que me enviou. E todo aquele
que deve dar de beber a um destes pequeninos uma xícara de água fria, somente no nome de um discípulo, em
verdade vos digo, ele em nenhum sábio perderá sua recompensa. Matthew 10:40-41

Nesses versículos, Jesus está nos dizendo para ser digno dele, que quer dizer ser digno da adoração
verdadeira e correta de Deus, você precisa tomar sua cruz, que significa andar a pé e não só falar por falar. Se
sua adoração a Deus não é com todo o coração, alma e mente, então você realmente não ama Deus. Como você
pode recordar, as palavras, "com seu coração, alma e mente," é uma citação de Deuteronômio onde Moses
deram definição como que de guardar os dez mandamentos e a partir deles Jesus nos deu seu primeiro
mandamento, que ele chamou do maior de todos os mandamentos. Em que Jesus nos diz que a manutenção dos
dez mandamentos é o maior mandamento de todos os mandamentos, então sugiro que você preste atenção e
começar a sua viagem de renascimento de uma pessoa que vive sob as mentiras de Satanás, com aquele que é
renascido na verdade de Deus-Jesus.

Jesus é o Messias?
E aconteceu que, quando Jesus tinha feito a fim de comandar seus doze discípulos, partiu dali a ensinar
e a pregar nas suas cidades. Matthew 11:1
Agora, quando João (Batista) tinha ouvido na prisão, as obras de Cristo, ele enviou dois de seus
discípulos e disse-lhe: "és tu aquele que deve vir, ou fazer procuramos outro?" Matthew 11:2-3
Jesus respondeu e disse-lhes: "ir e anunciar John novamente as coisas que vos ouvir e ver: os cegos
recebem sua visão e o coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados
e os pobres têm o Evangelho pregado a eles. E bendito seja ele, todo aquele que não deve ser ofendido em mim.
Matthew 11:4-6
E como eles partiram, Jesus começou a dizer para as multidões a respeito de João, "o que saí vós ao
deserto para ver, um caniço agitado com o vento? Matthew 11:7
Jesus está a pedir que os presentes em torno de uma pergunta, "por que foste para o deserto a João
Batista? Você foi ver um caniço agitado com o vento?"
Mas o que foi vós para fora para ver? Um homem vestido em trajes delicados? Eis que, os que vestem
roupas finas estão nos palácios. Matthew 11:8
Jesus é a pergunta, "você foi para o deserto para encontrar John, um homem vestido com roupas bem?
Você não vai encontrar aqueles que usam roupas bem no deserto, mas as casas dos reis e pessoas de riqueza."

Mas o que foi vós para fora para ver, um profeta? Sim, digo-te e mais do que um profeta. Para isso é
ele, de quem está escrito: "Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho
diante de ti." Matthew 11:9-10
Em verdade vos digo que, "entre os que são nascidos de mulher lá tem não ressuscitou um maior do que
João Batista: não obstante que é menor no Reino dos céus é maior do que ele." Matthew 11:11
Jesus responde sua própria pergunta, "não, você foi para ouvir o testemunho de Deus, como falou
através de seu profeta, John."
E desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos céus sofre violência, e os violentos tomá-lo pela
força. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Matthew 11:12-13
E se vos irão recebê-lo, este é o Elias, que estava por vir, "Aquele que tem ouvidos para ouvir que
ouça." Matthew 11:14-15
Esta é a maneira de Jesus de dizer, "A sabedoria é justificada de seus filhos."
Tinha sido profetizado que o Messias não viria até depois que o profeta Elias voltou. Elias foi apenas um
dos dois homens que nunca conheceu a morte do corpo mortal, em que eles foram elevados para as nuvens pelo
Deus, ainda está vivo, quando seu trabalho na terra foi concluído.
O que Jesus está dizendo estas pessoas à volta dele, bem como nos que estão lendo suas palavras, que
João Batista era Elias, e, portanto, a profecia foi cumprida sobre Elias, e que este, portanto, deu provas de que
Jesus era o Messias.

Vir a escritura como uma criança
Em seguida, Jesus dá uma oração ao nosso pai no céu.
Agradeço-te, Ó pai, senhor do céu e da terra, porque thou hast escondeu essas coisas aos sábios e
prudentes e teres revelado os babes. Mesmo assim, pai: pois então parecia bom em teus olhos. Matthew 11:2526
Jesus nos diz que somente aqueles que aceitam a verdade de Deus como crianças têm alguma chance de
entrada no céu. Nesta oração, Jesus está dando graças a Deus o pai, que por sua sabedoria isto é assim.

O leitor sabe que Jesus te diz neste versículo? Você entende o que Jesus quer dizer quando ele se refere
apenas aqueles que eram como crianças entendiam o que ele estava ensinando, mas aqueles que eram sábias e
prudentes, não entendia e, portanto, rejeitado o que Jesus prega?
Como um adulto, temos todas as experiências da nossa vida que nos dão o nosso entendimento e
interpretações, quanto à forma de adorar a Deus, mas como uma criança, antes que tivéssemos essas
experiências, aceitamos que o que nos foi dito, e não tendo nada nos dar a comparação, aceitamos como
verdadeira, quando disse para nós por alguém que confiamos.
Como adultos, temos já definido e entendido crenças quanto à forma de adorar a Deus, então quando
alguém nos diz algo que contradiz aquilo que acreditamos que, depois de um tempo de vida de experiências, é
difícil se não impossível para nós aceitar qualquer coisa que contradiga isso que já consideramos verdadeiros.
É por isso que Jesus nos diz: "Somente aqueles que vem de Deus, como as crianças têm uma chance
de entrar para o céu," que significa simplesmente, aceitar o que tem sua fundação no evangelho sagrado de
Deus, não compare o que você acha que sabe com as escrituras, mas sempre aceitar aquilo que é falado por
Deus como uma criança iria aceitar aquilo que ele é contado por aqueles em quem confia.

Confiar a palavra de Deus
Se o que você acredita não pode ser encontrada nas Escrituras, então isso não é falado por Deus e,
portanto, não é de Deus. Acredita, então, o que é dito de Deus e rejeitar ou não dar nenhum pensamento para
aquilo que não pode ser apoiado pelas escrituras.

Lembre-se: que é falada por Deus, é de Deus e é, portanto, a verdade e o que não pode ser
suportado pela palavra de Deus, são mentiras de Satanás. Compare o que você acredita de suas experiências de
vida, o que é falado de Deus e escrito nas Escrituras. Se você não encontrar nas escrituras que o que dá suporte
para o que você acredita, então o que você acredita é mentira de Satanás.
Lembre-se de que Deus nos diz:
Eu amo os que me amam; e aqueles que me procuram diligentemente encontrar-me. Provérbios 08:17
Isto é dizer, que aqueles que tomam o tempo e o esforço para procurar diligentemente a verdade através
do estudo da Bíblia, encontrará a verdade. Desta forma você vai saber de educação a verdade, na verdade e na
substância, já não na fé cega. São aqueles que acreditam de fé cega, e não por educação, ama mais de que

Satanás, para aceitar cegamente é não saber por si mesmo, então quando Satanás diz que suas mentiras, aceitálos como verdade.

Tradição versos a lei de Deus
Naquele tempo, Jesus entrou no dia de sábado através do milho; e seus discípulos eram um hungered e
começaram a arrancar as espigas de milho e a comer. Matthew 12:1
Para os judeus tornou-se tradição, através das leis escritas pela mão do homem e pela liderança de
ambos os reis e os anciãos do templo que fez o dia de sábado, um dia de pavor ao invés de um dia pela frente.
Nos versos seguintes, Jesus tenta devolver o sábado como um dia de alegria na adoração de Deus, mostrando
por que o sábado foi criado para o homem, não aquele homem foi criado para o sábado.
Escrito no quarto mandamento são as palavras, "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."
As palavras chaves aqui em relação ao Matthew 12:1 acima, "tu não deverás fazer qualquer
trabalho," são ambíguos, na melhor das hipóteses. Definir o que Deus quis dizer com a palavra "Trabalho"
deu origem a mentiras e erro pelos anciões do Templo de Satanás ao longo das gerações, quanto à intenção de
Deus. Em sua tentativa de permanecer fiel aos mandamentos de Deus, os anciãos do templo nas gerações
causou sanções para as coisas que não estavam em primeiro lugar propícias para a razão para o sábado.
Uma tal ofensa foi que era ilegal para se envolver na colheita de culturas, sendo trabalho, ou a engajar-se
em umas capa animada. Como você pode ver, Jesus e seus seguidores não eram colheita de culturas, mas
simplesmente escolher o milho para consumo imediato, no entanto os anciões do templo e as pessoas como um
todo, como entendido pelo seus erros ao longo das gerações, considerado o fato de que eles tinham para o milho
que ascenderam a um pecado contra o quarto mandamento e era, portanto, sujeitos a punição , apedrejamento
até à morte.
Mas quando os fariseus viram, disseram-lhe: "Eis que teus discípulos fazer aquilo que não é lícito fazer
em dia de sábado." Matthew 12:2
Mas ele (Jesus) disse-lhes: "não tendes lido o que David fez, quando ele era um hungered e os que
estavam com ele; como ele entrou na casa de Deus e comeu o pão, o que não foi legal para ele comer, nem
para eles que estavam com ele, mas somente para os sacerdotes?" Matthew 12:3-4

Ou não tendes lido na lei, como que os dias de sábado o sacerdote no templo de profanar o sábado e
são inocentes? Matthew 5:12
O que Jesus está fazendo está corrigindo o que estava em erro, dando este exemplo vívido. Jesus
também está igualando seus discípulos para que os sacerdotes.
Mas eu digo a vós, "que neste lugar é maior do que o templo." Matthew 12:6
Jesus então diz a todos os presentes, que lá "neste lugar," é maior do que o templo. O templo foi
construído como um símbolo da chegada do Messias, para que quando ele chegou ele já teria seu trono no lugar.
Que o propósito de templos foi apontar para a chegada do Messias, significado que o Messias é maior que o
templo, o templo era o trono do Messias, mas que Jesus era o Messias.
Mas, se vós se soubesse o que isso significa, vou ter misericórdia e não sacrifício, vós que não
condenaram o inocente. Para o filho do homem é senhor até mesmo do dia de sábado. Matthew 12:7-8
Nos versos acima Jesus está nos dizendo que, na verdade, ele é o Messias, e que, portanto, essas
profecias foram cumpridas. Nos exemplos acima Jesus também mostra que as tradições e as leis que evoluíram
fora uma tentativa de dar a definição para a palavra "Trabalho" tinha crescido para coisas que não são como
Deus planejou. No último versículo Jesus está dizendo que ele como o Messias, o filho de Deus; tem a
autoridade para corrigir o erro volta para a definição para o que Deus pretendia.

Fazendo bem
E quando ele estava já partiram dali, entrou em sua sinagoga: E, eis que, havia um homem que tinha a
mão murcha. E perguntaram-lhe, dizendo: "é lícito curar no sábado dia?" que eles podem acusá-lo. Matthew
12:10

Lembre-se: essas pessoas são os fariseus que Jesus estava a falar. Eles viram Jesus e seus
ensinamentos como uma ameaça para sua fonte de renda e seu status na Comunidade. Quando perguntaram-lhe
se cura no dia de sábado foi legal, foi com o conhecimento que ele diria sim, dando-lhes assim provas para
acusá-lo de quebrar uma tradição longa realizada que eles realizada em erro e, portanto, percebida no erro,
como a lei de Moses e de Deus.
E ele disse-lhes: "que homem haverá entre vós, que devem ter uma ovelha e se ele cair em um poço no
dia de sábado, será que ele não estava deitado segurar nele e tirá-la? Quanto é um homem melhor do que uma
ovelha? Portanto é lícito fazer bem nos dias de sábado." Matthew 12:11-12

As palavras-chave aqui são, "bem," significa mostrar misericórdia e compaixão e igualmente para fazer
o trabalho de senhores. Estas são do anterior ensino de Jesus. O que Jesus está dizendo, é que se você se
envolver em coisas para a maior glória de Deus pai, então não pode ser um pecado, mas está a fazer bem.
Para trazer de volta a segurança de uma ovelha, é pôr em prática esses imperativos morais ensinados
por Jesus, portanto, nenhum pecado pode ser confirmado.
Para curar alguém com deficiência é a prática de piedade e compaixão, são noivos nos caminhos de
Deus e, portanto, não é um pecado.
Então ele diz para o homem, "Os nossos perigos e tua mão..." e ele estendeu; e foi restaurado inteiro,
como como o outro. Matthew 12:13
Em seguida, os fariseus saíram e realizado um Conselho contra ele, como eles podem destruí-lo.
Matthew 12:14
Em minha tentativa pessoal de permanecer fiel ao significado do que é permitido fazer e o que não é
permitido fazer no dia de sábado, eu tenho usado estes versículos acima como meu guia. Se o que eu estou
participando é para benefício dos outros, uma demonstração de piedade ou generosidade, então é uma coisa boa
e não é um pecado para fazer. Vejo também que aqueles que são médicos e enfermeiros, que trabalham durante
as horas do dia do sábado, para fazer a obra de Deus, então eles não são em pecado quando vão para trabalhar.
Quando Jesus saiu durante as horas do dia do sábado e pregava e curado e forçado a sair de demônios,
ele estava realizando a obra de Deus, portanto se eu sair no dia de sábado e pregar aos outros, então eu também
estou envolvido na obra de Deus e, portanto, não pode estar no pecado.
Meu entendimento de que Jesus ensinou a respeito do dia de sábado é evitar engajar-se em algo que é
pecaminoso. É um pecado para comprar ou vender durante as horas do dia de sábado; Portanto, fico longe de
lojas e outros estabelecimentos de varejo durante as horas do dia de sábado.
É um pecado para se envolver em qualquer atividade que tem o potencial de ser representante de uma
religião falsa ou que prega o Evangelho contra Deus. É com isto em mente, por que não entro para as casas de
ninguém da minha família que não aceitam a palavra de Deus verdadeiro, durante as horas do dia de sábado. Se
ao fazê-lo, eles podem se envolver em um ritual religioso ou discussão que é fundado sobre o falso evangelho
de Satanás, e então eu também poderia ser contaminado por tais atividades. Ao invés de oportunidade tais
coisas eu ter ficado na minha própria casa, onde tais atividades não ocorrerão.

A verdade de Deus versos mentiras de Satanás
Há uma lição a aprender com este evento. O leitor sabe o que é que a lição? Considere os fariseus, não
pense neles como homens maus, mas como homens que tiveram um tempo de vida de experiências que disse
para adorar a Deus em uma determinada maneira e, em seguida, considerar a Jesus, não como nós sabemos que
ele é o filho de Deus, mas como os fariseus percebê-lo, um homem que está pregando o evangelho que é
contraditório a muito daquilo que os fariseus segura como a verdade de Deus.
Esta exploração apertada às tradições como a lei de Deus, ao invés de obediência à lei como está escrito,
é galopante no mundo em que vivo. Quando você aceita como verdade que que não é falada pelos lábios de
Deus e escrito pela mão de seus profetas, a adoração de Deus, portanto, é um erro, mas ser cegado por mentiras
de Satanás, você não pode ver sua decepção. Então quando alguém como eu vem e diz-lhe que sua adoração a
Deus é um erro, você me rejeita, o que eu digo e assim, rejeita a verdadeira palavra de Deus.

Você está com Deus ou contra Deus
Isso não é comigo é contra mim; e ele que ajunta comigo não espalham no exterior. Matthew 12:30
Entende o que Jesus está dizendo neste versículo? Se você ama a Deus e adorá-lo como ele comandos,
abraça e escreve em cima de seu coração, seus mandamentos e vive a sua vida na acepção desses mandamentos,
então você está com ele, você é um dos Santos de Deus. Se você não guardar todos os mandamentos de Deus,
desse modo não adora a Deus como ele comanda, então você não está com ele, e Deus vê somente em preto e
branco. Se você obedecer a Deus, então você mostra seu amor por Deus, que se você desobedece ou adora a
Deus em qualquer outra forma que o que ele ordena, então você odeia a Deus, não há nenhuma estrada média.
Talvez, você pode ver isso com mais clareza no exemplo a seguir. Quando Jesus voltar, (The Second
Coming), ele vai chamar todos os Santos de Deus que estão mortos e em suas sepulturas, com ele nas nuvens.
Então ele vai chamar todos aqueles que ainda vivem que são os Santos de Deus, depende dele também. Quem
são os Santos de Deus, portanto, estão com ele. Todos que permanecem na terra, em suas sepulturas ou vivo são
espalhados por toda a terra, que não estar com Jesus, eles estão espalhados no exterior.
Um Santo de Deus é definido por Jesus como: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17

Pecados do pai
Portanto eu vos digo, "todo tipo de pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens: mas a blasfêmia
contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E todo aquele que profere uma palavra contra o filho
do homem, ele deve ser perdoado: mas todo aquele que fala contra o Espírito Santo, deve não ser perdoado
dele, nem no mundo, nem no mundo vindouro. Matthew 12:31-32
Os dois versículos acima Jesus está nos dizendo que apesar de nós pecamos, não é tarde demais para
nós. Se se arrepender de nossos pecados e pedir perdão a Deus, ele nos perdoará. Mas nós deve arrepender-se na
verdade e na verdade, para se dizes que está arrependidos, mas em seu coração não é, Deus saberá.
No entanto, se você pecou contra o Espírito Santo, você está deliberadamente e conscientemente
promover falsas doutrinas que diminuem o nome e o caráter de Deus. Se você é um padre ou outro líder
religioso, que ensina aos outros inverdades (e você sabe que eles sejam inverdades) e ainda você ainda chamálos verdadeiros, então você blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra viva de Deus, o
Santo Evangelho de Deus. Quando você deliberadamente ou conscientemente alterar o significado do evangelho
sagrado de Deus, então você está pecando contra o Espírito Santo.
Por exemplo, Gênesis 3:4, Lúcifer disse, Adão e Eva, que eles "não certamente morreria," se comer da
árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao fazê-lo, ele estava chamando Deus de mentiroso. Para Deus
disse-lhes que eles certamente morreriam. Chamando Deus de mentiroso, Lúcifer cometeu um pecado contra o
Espírito Santo; ele influenciava em cima do bom nome e honra de Deus, alterando as palavras proferidas por
Deus e alterando seu significado para outra coisa.
Disseram que a razão pela qual o homem nasce para este mundo com o pecado de Adão, é porque eles
comeram da árvore proibida, mesmo que Deus tinham disse-lhes que não.
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela: porque no dia em que dela
comeres certamente morrerás. Gênesis 02:17
Mas isso não é o pecado que todos nós carregamos. O verdadeiro pecado, o pecado é imperdoável, é que
Adão e Eva acreditaram nas mentiras de Satanás, como a verdade e a verdade de Deus como mentiras. Quando
Satanás disse a eles que Deus mentiram para eles sobre a árvore do conhecimento, que se eles comeram do eles
seriam como Deus, e Deus não queria que eles para atingir esse nível, igual a ele.
E a serpente disse à mulher, "vós certamente não morrereis: para Deus sabe que no dia podereis comer,
em seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses, sabendo bem e o mal." Gênesis 3:4-5

Adão e Eva acreditavam Satanás, mesmo que eles conheciam a Deus pessoalmente e intimamente. Ele
era seu pai, irmão e Deus. Deus veio e sentou-se com eles no jardim um dia todas as semanas para comungar
com eles, (sábado), ainda que gostavam dele, então o pouco que eles aceitaram mentiras contado a eles por
Satanás, em vez de confiam na palavra de Deus como a verdade. É este pecado que foi imperdoável, não o real
a comer do fruto da árvore.
É este pecado que Jesus perdoou, quando ele morreu na Cruz. Já não as crianças... vão ter que pagar
pelos pecados de seus pais. De agora em diante, a partir do dia em que Jesus foi pregado na Cruz, seremos
responsáveis apenas por nossos próprios pecados, já não pode responder pelos pecados de nossos pais. Isto é
dado apoio no seguinte versículo.
Os pais não devem merecer a morte para as crianças, nem as crianças ser posto a morte para os pais;
Mas todo homem deve ser condenado à morte por seus próprios pecados. Deuteronômio 24:16
Os pecados que cometemos através de nossas vidas nós mesmos podem ser perdoados somente se nós
pedimos a Deus para nos perdoar. Se você não pedir perdão, Deus não pode perdoar você. Para mim ainda é
mais uma prova que manter os mandamentos de Deus é a base de qualquer adoração verdadeira e correta de
Deus. A única maneira que algo é pecado é se é em oposição a palavra e a lei de Deus. Os dez mandamentos
são a lei de Deus; Portanto a única maneira que você pode pecar é estar em violação aos dez mandamentos.
Mas eu digo: "que toda a palavra ociosa que os homens devem dizer, darão conta no dia do juízo. Para
por tuas palavras tu deverás ser justificado e por tuas palavras tu serás condenado." Matthew 12:36-37
Para Deus, as palavras que você fala se relacionam diretamente com seus pensamentos e seus
pensamentos se relacionam diretamente ao seu coração. Se você amar a Deus e obedecer suas leis e tem levado
os dez mandamentos e escrita os vossos corações, então, sem malícia pode vir de sua boca. Se por outro lado
você escolher quais mandamentos você deseja manter, então o seu coração não é puro, e falará palavras que são
repugnantes para Deus.
Eis que, nos dias que vem, (no fim dos dias), diz o senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com a
casa de Judá: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para trazê-los da
terra do Egito; que meu convênio eles freio, embora era um marido-lhes, diz o senhor. Mas esta será a aliança
que farei com a casa de Israel; Depois daqueles dias, (no fim dos dias), diz o senhor, colocarei minha lei em
suas partes internas e escrevê-lo em seus corações; será o seu Deus, e eles serão o meu povo. 31:31 de
Jeremias-33

A frase, "depois daqueles dias," é uma referência para o fim dos tempos e fim dos dias e o reinado de
mil anos de Jesus na terra.
Deus vão escrever-lhes, (as leis de Deus, que são os dez mandamentos) bem como os ensinamentos
morais de Jesus, em seus corações. Somente aqueles que tomaram as leis de Deus e ter passado por um
renascimento da personalidade e caráter moral, adotando-se os dez mandamentos e fazer a moralidade de Deus
para ser sua moralidade serão cobertos sob a nova aliança com Deus. Já não é necessário ter o prepúcio
circuncidado, mas Deus quer que você tenha o coração circuncidado.
O que isto se resume a é quem falar por falar, mas deixar de andar a pé, serão julgados com base em
suas próprias palavras que eles próprios têm falado ao longo dos anos de suas vidas. Aqueles que, durante esta
vida, passar pelo processo de se tornar um com Deus, aqueles que andam no espírito do senhor, não terá de
enfrentar o dia do julgamento, mas será entre aqueles que são aceites nas nuvens para estar com Jesus, quando
ele retorna.

Família de Deus
Enquanto ele ainda falava ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos, ficou sem, desejando falar com ele.
Uma disse-lhe: "Eis que tua mãe e teus irmãos ficar sem, desejando falar convosco." Matthew 12:46-47
Mas ele respondeu e disse-lhe que lhe disse, "quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?" E ele
estendeu a mão para seus discípulos e disse: "Eis que minha mãe e meus irmãos! Para todo aquele que deve
fazer a vontade de meu pai que está nos céus, o mesmo é meu irmão e irmã e mãe." Matthew 12:48-50
Em suma, se você abraçar os ensinamentos de Jesus, que, como mostrado em seu primeiro mandamento,
inclui e é fundado sobre a manutenção dos dez mandamentos, que dá a definição para fazer a vontade do pai
que está nos céus, então vocês são irmãos de Jesus, e ele é seu irmão, irmã e sua mãe, em outras palavras, Jesus
é sua família.
Se você não vive pelos ensinamentos de Jesus, então você não é irmãos de Jesus e, portanto, não é com
ele mas é espalhados no exterior. Para dizer que você é um cristão, não é o mesmo que viver a sua vida dentro
dos ensinamentos de Jesus. Você tem que andar a pé e não só falar por falar.
Você entende o que Jesus está falando? Se você estiver em obediência a Deus, por guardar seus
mandamentos e adorando a Deus como ele ordenou que nós adoramos, que é soletrado para fora nos quatro
primeiros dos dez mandamentos, e se você tem também levado a moralidade de Deus e fez sua moralidade,

como está escrito nos últimos seis dos dez mandamentos, então você também é irmão e irmãos de Jesus , por
que você está fazendo a vontade do pai.
Aqueles que se acham os Santos de Deus, mas não caem sob a definição acima, são aqueles que se
acham cristãos ou judeus, mas na verdade estão adorando a Deus ao contrário do que o que ele ordena. Os
cristãos dar o serviço de bordo para ser cristão, mas seus corações estão longe adorando a ele como ele
comandos. Os judeus que rejeitam Jesus como o Messias, pode manter os dez mandamentos, mas sem o
testemunho de Jesus, não estão adorando Deus como ele ordena.
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