Capítulo 4
Os ensinamentos de Jesus Cristo
Jesus ensina com parábolas
Uma "parábola" é definido como: uma curta história simples, que as pessoas possam se
relacionar, que ilustra uma lição de moral ou religiosa.

A parábola do semeador
Eis que, um semeador saiu a semear; e quando ele semeou, algumas sementes caiu a propósito de lado,
e as aves vieram e os consumiu acima: alguns caiu em lugares pedregosos, onde eles tinham pouca terra: e
imediatamente eles surgiram, porque eles não tinham nenhuma profundidade de terra: E quando o sol estava
se eles estavam queimados; e porque eles não tinham nenhuma raiz, eles murchava. E algumas caíram entre os
espinhos; e os espinhos surgiram e sufocaram-las: mas outra caiu em boa terra e trouxe frutas, alguns um cem,
alguns sixtyfold, alguns thirtyfold. Quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir? Matthew 13:3-9
Quando Jesus contou esta parábola à massa de pessoas reunidas em volta dele, ele estava certo de que poucos se
qualquer entenderia do que ele falou. As últimas palavras revelam isso, "Quem tem ouvidos para ouvir,
deixe-o ouvir". Você entende o significado desta parábola?
É um "Semeador" uma pessoa, (agricultor) quem planta semente. Este é um dos primeiros
simbolismos que Jesus usa em fazer um ponto ou nos dando lição. Sabendo que isso é um simbolismo, pense o
que Jesus está dizendo em relação ao propósito de Deus e Jesus.
O agricultor não é um fazendeiro de todo, mas é um simbolismo para outra coisa.
As sementes não são sementes, mas simbolizam alguma coisa.

Conhecendo os mistérios
Jesus dá a explicação desta parábola mais lá, mas primeiro ele nos ensina outra lição.

E os discípulos vieram e disse-lhe: "por que lhes falas em parábolas?" Matthew 13:10
Ele respondeu e disse-lhes: "porque a vós é dado conhecer os mistérios do Reino dos céus, mas a eles
não é dado." Matthew 13:11
O que Jesus está dizendo neste versículo, é que os discípulos de Deus precisam entender o significado do que
Jesus ensina, mas a pessoa média na rua não vai entender menos eles primeiro são ensinados e eles só podem
ser ensinados se eles desejam para adorar a Deus como ele ordena. Se você já acha que a maneira você adora a
Deus é correta, então você provavelmente não será capaz de entender a parábola acima por conta própria.

Todo aquele que tem entendimento
Todo aquele que tem, lhe será dado e ele devem ter mais abundância; Mas todo aquele que nos não,
dele deve ser tira mesmo que ele tem. Matthew 13:12
Nesses versículos, Jesus está falando sobre os Santos de Deus. Portanto, as palavras "para todo aquele que
tem", referem-se àqueles que tomam o tempo e o esforço para procurar Deus, terá o que eles já têm no caminho
espiritual das coisas, (fé em Deus). "Que lhe será dado, e ele terá mais abundância;" Deus dará a ele, (os
Santos de Deus), mais e em abundância.
Isto não se refere à vida mortal, para que eu encontrei Deus e foram mostrado por Deus tudo o que eu
escrever nestas páginas, eu sou financeiramente muito mais pobre que eu já estive antes de encontrar Deus.
Estes acima versos referem-se ao mundo que virá depois que mal foi removido deste universo e na vida após a
ressurreição para a vida eterna.
As palavras "para todo aquele que tem," literalmente se referir a fé e a compreensão de como dar
adoração a Deus. Aqueles que buscam diligentemente para a verdadeira palavra de Deus terá o que eles já têm e
muito mais, e são aqueles que são os Santos de Deus. De todos os do homem, que já andaram sobre a terra,
alguns têm mais riqueza do que outros. É para aqueles que deram culto a Deus como ele ordena que estas
primeiras palavras são dirigidas.

Todo aquele que não tem
Aqueles porém que não procuram Deus com diligência e determinação do coração são aqueles que Jesus
está falando nas seguintes palavras, "mas todo aquele que nos não, dele deve ser tira mesmo que ele tem,"
então eles serão deixados com nada, nem mesmo aquilo que já têm.

O que eles já têm é vida mortal e que serão tomadas longe no dia do juízo final, aqueles que não
procuram a Deus e dar a adoração verdadeira e correta do pai receberá apenas a ira de Deus no dia do juízo, não
presentes. Tudo o que eles têm nesta vida será removido deles, pois na morte, levar nada com você.
Isso pode ser melhor entendido como visto da perspectiva da segunda vinda de Jesus. Naquela época, aqueles
que têm procurado Deus e, portanto, são os Santos de Deus, que manterá que eles têm (vida), mas será dado
ainda mais, entrada no céu e a vida eterna. Aqueles que se recusam a verdade de Deus perderá não apenas tudo
o que eles adquiriram nesta vida, mas vai perder suas vidas para Hells fogo também.

Tendo os olhos mas não vêem
Portanto, eu lhes falar na parábola: porque eles ver ver não; e ouvindo não ouvem, nem entendem.
Matthew 13:13
Mesmo que aqueles que se recusam a verdade de Deus tem olhos para ver, eles são cegos para a verdade,
mesmo que eles têm ouvidos para ouvir com, eles se recusam a ouvir a verdade de Deus, e, portanto, eles não
conseguem entender que que é apresentado antes deles.
Eu sei que isso é verdade, porque há na minha família que eu amo que pode ver o que eu mostrar-lhes que Deus
tem me mostrado primeiro, ou ouvir a palavra de Deus, que disse a eles, e revelou essas palavras nas Escrituras.
Minha família está entre aqueles de que Jesus está falando nos versos acima que irão ouvir minhas
palavras como dado a mim por Deus, mas não ouvir a verdade, ter olhos para ver com não verá e, portanto, não
obterá o entendimento.

Tendo ouvidos mas não ouvem
Para o coração das pessoas é cera bruta, e suas orelhas são maçantes de audiência e seus olhos que
eles têm fechado; para que a qualquer momento eles devem ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e deve
entender-se com o seu coração e seria convertido, e eu deveria curá-las. Matthew 13:15
São as palavras-chave para o que Jesus está nos dizendo neste versículo, "e seria convertido." Se você
se abrir para a verdade de Deus, como uma criança está aberta a instrução e assim é capaz de ouvir e ver e
compreender, então você será convertido de uma fé baseada em mentiras de Satanás, o falso evangelho de
Satanás, para adorar a Deus com base na verdadeira palavra de Deus, Santo Evangelho do Deus.

Como um Santo de Deus, você será curado após a segunda vinda, "Jesuse eu deveria curá-las."
Qualquer fraqueza que um Santo de Deus tem nesta vida, Deus vão curar e fazê-lo inteiro em cima de sua
ressurreição para a vida eterna.

Os discípulos ver, ouvir e compreender
Mas bem-aventurados são os olhos, porque vêem: e os seus ouvidos, porque ouvem. Matthew 13:16
É para os discípulos de Jesus que estas palavras são significadas, não apenas seus primeiros apóstolos, mas para
nós que vivem através dos tempos, em obediência a Deus. Jesus está nos dizendo que quando ele falou esta
parábola, seus discípulos conheciam o que ele falou e, portanto, eles são abençoados, e se você sabia o
significado... antes de você ler a explicação de Jesus, então você também é abençoada.

A parábola do explicou semeador
Escutai, pois, a parábola do semeador. Matthew 13:18
Porque você está lendo estas palavras, e eu presumo que você é, pois, diligentemente em busca da verdade de
Deus, eu suspeito que você vai ter figurado para fora o que Jesus está tentando nos ensinar, mas há uma chance
que você não tiver certeza do significado, Jesus nos dá definição, para que você não precisa contar apenas com
o que escrevi.

A propósito do lado
Quando qualquer um ouve a palavra do Reino e understandeth-lo não, em seguida, vem o maligno e
catcheth, embora o que foi semeado em seu coração. É ele que recebeu a semente a propósito de lado.
Matthew 13:19
O maligno é, naturalmente, Satanás, mas não é só a pessoa de Satanás, mas falso evangelho de Satanás.
Se acredita que quando você ouve a palavra de Deus, mas por causa de sua recusa para considerá-lo por causa
de seu atual e tempo realizado, ou que você não tem interesse em alguma coisa a ver com qualquer religião ou
discussão das Escrituras, então Satanás conquistou sua alma, e você tem apenas o fogo do inferno pela frente.

Lembre-se disto: O Anticristo e o falso profeta não são homens, mas são uma ideia ou melhor
definido como uma religião. Verdade há homens à frente dessas religiões, mas eles são religiões acima de tudo.

Esta religião olha e sente como a religião correta de Deus, porque o melhor disse mentiras são aqueles que são
90% verdade e apenas 10% de mentiras.

Falsas religiões
Essas falsas religiões são falsificadas da verdadeira fé dada pelos dez mandamentos e os ensinamentos
de Jesus. É por isso que quando você ouve falso evangelho Satanás pregado, parece que é o Santo Evangelho de
deuses.
Assim como uma falsa Nota de $100 se parece com a coisa real para aqueles que não são educados,
então também parece falso evangelho de Satanás e som como verdadeira palavra de Deus para aqueles que não
são educados em que Deus realmente disse e já havia publicado nos livros da Bíblia.

Truísmo do Deus
É por esta razão que Deus deu para mim e através de mim para você, truísmo do Deus;
Se Deus falaram, então você encontrará ele no evangelho sagrado de Deus, se Deus não
falou, então ele não é encontrado no evangelho sagrado de Deus.
É necessário que você estudar a Bíblia diligentemente; perguntas como você, em seguida, tomar o tempo
e esforço para encontrar as respostas para suas perguntas, através da oração e do estudo diligente. Certifique-se
de que você apenas aceitar como verdade aquilo que tem certeza é falada por Deus e escrita pelos profetas de
Deus na Bíblia. Educar-se no estudo do que está escrito na Bíblia é a chave para obter compreensão. Fé cega é
a maneira de aceitar mentiras de Satanás.

Não compreensão
Quando qualquer um ouve a palavra do Reino e understandeth-lo não, em seguida, vem o maligno e
catcheth, embora o que foi semeado em seu coração. É ele que recebeu a semente a propósito de lado.
Matthew 13:19
Para dar um significado mais claro para este versículo eu dou o exemplo a seguir.
Ao longo destes escritos que estão nesta página da Web, eu já disse muitas vezes que o sábado de domingo é
mentira de Satanás, e então dei versículos da Bíblia que deixam bem claro que o sétimo dia da semana (sábado)
é dia de descanso do Deus. Quando você leu isso, você entendeu e, portanto, aceita a verdade disto, se você tem
ouvido a palavra de Deus e entendeu.

Se quando você leu isto que domingo é mentira de Satanás, mas rejeita esta verdade e continua a
observar o domingo como o dia de Lordes, então você está cego e surdo à palavra de Deus. No presente, você
aceita o Wicked One, em que você aceita suas mentiras sobre a verdadeira palavra de Deus. Portanto, és um
pelo caminho. Verdadeira palavra de Deus foi pregada a você, mas você está cego e surdo para as palavras.

Nos lugares pedregosos
Mas ele que recebeu a semente em lugares pedregosos, o mesmo é aquele que ouve a palavra e anon
com alegria recebe-lo; Ainda ele hath não raiz em si mesmo, mas dureth por um tempo: para quando a
tribulação ou a perseguição nasce por causa da palavra, e ele é ofendido. Matthew 13:20-21
Se você no primeiro quando ouvir a palavra de Deus você recebê-lo com alegria, mas são ridicularizados e
repreendeu por sua aceitação da palavra de Deus, então você rejeita a verdade por causa desta perseguiçãoe
retorna à fé com base no falso evangelho de Satanás, que quer dizer que a verdade de Deus torna-se ofensivo
para você, por causa de outros que perseguem você para que a verdade.
Isso quase aconteceu comigo. No início, enquanto minha fé ainda estava sendo forjada, outros ridicularizaram o
que Deus havia me mostrado. Quando eu tentava repetir o que Deus tinham me mostrado para os outros, eles
riram de mim e então tornaram-se hostis em relação a mim. Membros da minha família, que tem forte e longa
data religiosa acredita, tentaram para influenciar-me longe o que Deus tinham me mostrado e para aceitar o que
que foi pregado daquelas igrejas que eles participaram. Tornei-me um pária e o amor que eu tinha conhecido de
toda a minha família cera fria, ao ponto de aceitar para minha esposa e o amor que Deus tem me mostrado, que
encontro-me sozinho nesta vida.
Minha fé e o conhecimento que obtive me mantiveram forte para que eu não a caverna as pressões exercidas
pela minha família. Nisto eu demonstrei que tenho raiz, e quando pressionado, minha fé me permitiu crescer e
florescer na adoração do Deus verdadeira e correta.
Outros que não têm raiz, cederá à pressão externa, e eles vão virar as costas a palavra de Deus e retornar às
mentiras que eles tinham antes de ouvir a verdade de Deus.

Entre os espinhos
Ele também que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra; os cuidados deste
mundo e a sedução das riquezas, sufocar a palavra e ele convém a infrutífera. Matthew 13:22

Aquele que ouve a palavra de Deus, mas estão tão preocupados com as riquezas que nesta vida ofertas, vai dar
prioridade à aquisição dessas riquezas e permitir que a palavra de Deus para ir despercebido. Para você ouvir a
palavra de Deus é uma coisa, mas você também deve continuar a partir essa base de audiência para estudar e
buscando mais da verdade de Deus. Você, pessoalmente, deve fazer um esforço de tempo, oração e
contemplação; mais você vai perder de vista a verdade de Deus e voltar aos seus velhos hábitos, que baseiam-se
as mentiras de Satanás, o falso evangelho de Satanás.
Há aqueles da minha família que está tão imerso em seus empregos ou ocupações que não têm tempo para a
palavra de Deus, e embora eu falei partes para eles, eles rejeição-la porque ela não contribui para a sua busca
das riquezas da terra, eles têm nenhuma preocupação com a riqueza das promessas de Deus e são incapazes de
ver como o estudo do evangelho sagrado de Deus ajudá-los em seus esforços tornar o brilhantes bobbles e
coisas da terra deles. Eles simplesmente não entendem que toda a riqueza da vida não pode ser tomada com eles
e, portanto, não tem nenhum valor em qualquer possível vida após a ressurreição.

Na boa terra
Mas ele que recebeu a semente na terra boa é ele que ouve que também confirmou a fruta e produzirá,
alguns e cem vezes, umas sessenta, uns trinta anos. Matthew 13:23
Quem ouve a verdadeira palavra de Deus e leva alegria na palavra e coloca sua vida neste mundo, nas mãos de
Deus e permite que Deus lhe dar direção, tanto na vida e a busca para a palavra de Deus e deixa Deus mostrarlhe cada vez mais de sua verdade, tomando o tempo e esforço para estudar e pesquisar a Bíblia , então é um
Santo de Deus. É ele que é o bom terreno, um jardim fértil onde o amor de Deus vai crescer e florescer.

O trigo e o joio
Outra parábola põe ele adiante-lhes, dizendo: "o Reino dos céus é semelhante a um homem que semeou
boa semente no seu campo:" Matthew 13:24
A palavra, "comparou", revela que Jesus é mais uma vez usando de simbolismos, e, portanto, como com a
primeira parábola, ele está nos ensinando usando algo possam se relacionar, mas que é apenas simbólico do que
ele na verdade está nos dizendo.
As palavras, "O Reino dos céus," são usadas para indicar que estes simbolismos são relativo para a verdadeira
adoração de Deus e aqueles que serão tomadas no Reino dos céus, para adorar a Deus como ele ordena.

O semeador
No versículo acima, Deus é o semeador, "é semelhante a um homem que semeou" nisso que Deus "semeou a
boa semente." A boa semente é a palavra de Deus verdadeiro, e fora isso, homem é estabelecida sobre o sexto
dia da criação e é bond em obediência.
Quando Deus criou o universo, ele estabeleceu a sua verdade e suas leis em todo o processo, explicadasno capítulo 1 do livro de Gênesis. Quando Deus estabeleceu o homem sobre a terra, o homem era bond por
essas leis estabelecidas por Deus. Assim como um homem é fixa à terra pela gravidade e não está equipado para
voar, assim também é o vínculo do homem pela moralidade de Deus.

O pai e filho
Adicionado suporte são dadas estas explicações de Gênesis nos versos seguintes. Nestes versos, o Cristo
está dando a introdução para quem ele é e uma pequena explicação sobre a relação entre o pai e o filho.
o senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras antigas. Provérbios 08:22
O senhor é Deus o pai; O início de sua maneira, refere-se a Deus, o pai e o estabelecimento de sua base moral e
tudo o que ele representa, você pode chamar a isto quando Deus estabeleceram pela primeira vez seu código
Moral, Cristo já estava lá.
Foi armação da eternidade, de início, nem nunca a terra era. Provérbios 08:23
O que Cristo está nos dizendo aqui é que muito antes de Deus criou a terra, o filho já estava com o pai. A
terra"palavra" como usado aqui, não se refere ao planeta Terra, mas para o lugar que Deus chama a terra onde
ele trouxe sobre a centelha da criação.
E a terra era sem forma e vazia; Gênesis 1:2
Como você pode ver, Deus está falando do lugar onde ele estabelece a criação como sendo a terra, sendo
sem forma e vazio. Portanto, o que o Cristo está nos dizendo é que ele era uma parte de Deus, o pai ainda antes
o vazio negro de nada que Deus chama terra existia. Isto é verificado ou apoiado pelo menos nos próximos
versos.
Quando não havia nenhum depts, foi trazido para a frente; quando não havia nenhuma fontes
abundante com água. Antes que as montanhas foram assentadas, antes das colinas, fui trazido adiante:

enquanto ainda ele (Deus) não tinha feito a terra, nem os campos, nem a maior parte da poeira do mundo.
Provérbios 08:24-26
Quando ele preparou os céus, eu estava lá: quando ele estabeleceu uma bússola sobre a face da
profundidade: Provérbios 08:27
Como você pode lembrar, eu estava dando a explicação que Deus é ele quem estabeleceu as leis pelas
quais o universo funciona, as leis da física, sendo parte das leis estabelecidas por Deus e isto acima versículo,
mostra que é verdade. Definir uma bússola,"é estabelecer regras ou instruções para saber como
algo vai funcionar ou funcionar .
Assim como as leis da física são uma bússola que dá regulamento sobre a forma como as funções do
universo, assim também são os dez mandamentos uma bússola que dá regulamento sobre como o homem é a
função.
Quando ele estabeleceu as nuvens acima: quando ele reforçou as fontes das profundezas: quando ele
deu ao mar seu decreto, que as águas não devem passar seu mandamento: quando nomeado as fundações da
terra: Então eu estava por ele, como um criado com ele: e eu estava diariamente seu deleite, regozijando-se
sempre antes dele. Provérbios 08:28-30
Novamente nestes três versos, está sendo mostrado e estabeleceu que o Deus é ele quem fez as regras pelas
quais as funções do universo. Isto é dada garantia ainda mais forte com as palavras: "que as águas não devem
passar seu mandamento." Como com os mandamentos de Deus e que ditam como o homem está a funcionar ou
se comportar, Deus deram o mandamento como funciona o universo em si.

Deus é o criador
O que todos esses versos estão a dizer, é que Deus ou o Cristo está dando uma explicação que foi Deus
quem estabeleceram as regras pelas quais as funções do universo, ou como os cientistas chamam, as leis da
física. Veja, Deus é o criador do microscópico o galáctico, o universo funciona como o faz, porque Deus
ordenou que deveria.

A boa semente
A Boa semente é o Santo Evangelho, ' 'que semeou boa semente no seu campo, "que Deus deram
ao homem assim que compreendemos e sabemos o que Deus esperam de nós. Com estas instruções homem sabe
o que Deus espera de nós, se nós simplesmente tomar o tempo e esforço para aprender o que eles significam.

Quando você manter os mandamentos de Deus, você está em obediência a Deus. O Santo Evangelho é a
palavra de Deus e foi dado aos filhos de Israel pela primeira vez na forma escrita através de Moses. O
Evangelho de Deus desde antes que Deus estabeleceu o homem na terra, no entanto, como tenho mostrado na
explicação do Deus da criação. Foi através de Moses, o Profeta de Deus, que Deus deram ao homem sua palavra
sagrada na forma escrita. É do Santo Evangelho de Deus que a verdade de Deus pode ser encontrado. É nos
livros da Bíblia que você vai encontrar o Santo Evangelho de Deus como disse para os profetas de Deus e
escrito para baixo para todos os homens ter acesso a.

O campo
"O campo" é o mundo ou a "terra", que semeou boa semente no seu campo. Quando Deus criou esta
terra, foi perfeito, quando Deus com vida que anda a terra, foi perfeito, e quando Deus criou o homem sobre o
homem da terra foi perfeito. Quando Deus deu ao homem os seus mandamentos e estatutos, eram perfeitos.
Somente quando o homem parou de obedecer os mandamentos de Deus devido as mentiras de Satanás, homem
cair de perfeição as injustiças do pecado.
As palavras, "é semelhante a um homem," são símbolos de Deus, ou o filho do homem, o agricultor,
que semeou o Santo Evangelho ao mundo.

Enquanto os homens dormiam
Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e seguiu seu caminho.
Matthew 13:25
"Quando os homens dormiram," se refere ao fato de que o homem deixou de ser diligente em sua compreensão
e observância dos mandamentos de Deus, e por causa dessa falta de diligência, Satanás foi capaz de enganar o
homem através de mentiras e distorções nas interpretações da palavra de Deus.

Os homens
"Os homens," falado de refere-se a toda a humanidade, que estão dormindo em sua cegueira da verdade
de Deus, devido as mentiras e os enganos de Satanás ou a indiferença a qualquer menção de Deus ou seu
Evangelho.

O inimigo
Satanás é o "inimigo", mas é mais profundo do que isso. O nome de Satanás não é um nome que Deus
deram só para Lúcifer quando ele caiu em desgraça. O nome Satanás refere-se a todos, anjo e homem, que caem
da graça de Deus. Satanás é o nome que Deus deu a todas as atividades anti-Deus e adoração. Lúcifer foi o
primeiro a se tornar Satanás, mas todos os anjos caídos e as dos homens, que trabalham para promover a
desobediência a Deus, também é Satanás.
Acho que de Satanás como sendo uma religião rica em desobediência às leis e moralidade de Deus. O
Anticristo e o falso profeta são aspectos de Satanás, que também são as religiões que pregam a desobediência a
Deus.

O joio
Nestas palavras, e semeou joio entre o trigo, você pode pensar o joio como aquelas Mentiras de
Satanás e o joio sendo incorporado com a verdadeira palavra de Deus, a boa semente ou o trigo .
Isso tem significado maior quando você compará-lo com as palavras da Bíblia. Os livros da Bíblia, você
encontrará a palavra de Deus boa; o que esta parábola está nos ensinando que é embutida nas páginas da Bíblia
que contêm a verdade de Deus são mentiras de Satanás também. Mostrei este fato em várias ocasiões nestes
escritos, onde as palavras no dia moderno línguas não tem o mesmo significado que Deus originalmente
destinado ao primeiro escrito pelos profetas no antigo Hebraico e grego. Se você alterar o significado da palavra
de Deus, então ele deixa de ser a palavra de Deus e se torna uma mentira. É desta forma que algumas das
mentiras de Satanás são dito.

O trigo
Você também pode pensar do trigo como palavra sagrada de Deus, que Satanás tem incorporado as
mentiras dele, o joio, com o Evangelho de Deus, alterando assim a palavra de Deus em algo que não é de Deus,
mas reside.
O que Jesus está explicando para nós, é que Satanás tem metido mentiras com o Santo Evangelho de
Deus, nas páginas da Bíblia. Uma maneira melhor que você pode compreender é que Satanás tem poluído a
Bíblia com suas mentiras. É por esta razão que devemos estudar a Bíblia com diligência e não simplesmente lêlo como você leria um romance.

Filhos do maligno
As dos homens, que aceitam essas mentiras e acho que para ser Santo Evangelho de Deus são, os filhos
do maligno, (Satanás) e eles fazem-lo porque não diligentemente buscar Deus, mas prefiro aceitar pela fé cega,
que é mais uma das mentiras de Satanás, pois Deus quer que você entenda, e isso requer conhecimento, que por
sua vez, requer estudo diligente. É que aqueles que não conseguem buscar diligentemente a verdade de Deus
que Deus vão ter seus ceifeiros, quem são os anjos, bundle juntos e jogue no fogo do inferno, Considerando que
aqueles que são ressuscitados da boa semente, os Santos de Deus, serão dada a vida eterna e a entrada no céu.

O joio são mentiras de Satanás
Mas quando a lâmina tinha surgida e trouxe adiante da fruta e, em seguida, apareceu também o joio.
Matthew 13:26
Aqueles que ouviram a palavra de Deus estão se engasgou e suplantados por aqueles do falso evangelho de
Satanás. Para alguns pode ser difícil de distinguir o verdadeiro evangelho de Deus falso evangelho de Satanás,
assim como é difícil falar de brotos de trigo dos brotos de ervas daninhas.

Os servos do dono do casa
Os servos do dono do casa são os Anjos de Deus, então os servos do dono do casa veio e disseram-lhe:
Senhor, não tu semeia boa semente no teu campo? De onde então tem joio? Matthew 13:27
Ele disse-lhes: "um inimigo fez isso." Os servos disseram-lhe: "Tu queres então que podemos ir e
recolhê-los?" Matthew 13:28
Mas ele disse, "não; para que enquanto vós juntem o joio, vós raiz acima também o trigo com eles."
Matthew 13:29
Deixe ambos crescerem juntos até a colheita: e no tempo da colheita direi para os ceifeiros, reunir-vos
primeiro o joio e Atai-o em feixes para queimá-las: mas recolhendo o trigo no meu celeiro. Matthew 13:30
Quando uma planta de trigo é só surgiu a partir da terra, pode ser difícil discernir o trigo das ervas daninhas.
Isto é verdade para os Santos de Deus e aqueles que pensam que são os Santos. Portanto, o agricultor (Deus) diz
deixá-los crescer juntos, e vamos saber um do outro na época da colheita.

O que Deus está dizendo aqui é que ele tem esperança de que, através de seu tempo de vida na terra,
aqueles que são perdidos em Satanás encontra-se, ainda pode ver a verdade e, portanto, ser salvo, se ele deveria
deixar seus anjos, (os ceifeiros), puxar para cima prematuramente, eles podem puxar até também aqueles que
caso contrário poderia ser convertido.
Eis porque Deus permitiu que Satanás uma vez ter poder sobre a terra. Se Deus simplesmente se livrou de
Satanás no início de suas mentiras, como ele facilmente poderia ter, então, homem não teria a oportunidade de
escolher por sua própria decisão, os mandamentos de Deus, sobre as mentiras de Satanás. Deus quer o nosso
amor e adoração a ele é porque damos a ele por nossa própria escolha, não sob coação. Deus quer o nosso amor
por ele ser baseadas em nosso conhecimento de quem e o que Deus é e representa, se você é ignorante de quem
Deus é e como pode você amá-lo com todo seu coração, alma e mente?
Permitindo que Satanás seu tempo, aqueles que vêm de Deus fazê-lo por amor e respeitam por quem ele é e o
que ele defende, eles são o trigo, e todos os outros são o joio ou as ervas daninhas. O acima foi minha
explicação desta parábola; Jesus dá sua explicação desta parábola da seguinte forma.

Nas palavras do próprio Jesus
O campo é o mundo; a boa semente é os filhos do Reino; Mas o joio são os filhos do maligno; Matthew
13:38
Novamente, isto dá provas de que existem dois Evangelhos, falso evangelho de Satanás e o Santo
Evangelho de Deus, sabendo qual que você basear sua adoração a Deus é imperativo para o seu curso para a
vida eterna ou morte eterna. Deus me revelaram uma maneira simples de determinar a verdade da mentira,
fornecê-la para você a seguir.

Truísmo do Deus
Se Deus falou com ele, então você achará no Santo Evangelho,
Se Deus falaram, então é a verdade,
É a verdade, porque é de Deus,
É de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar isso no Santo Evangelho,
Se Deus não falou isso, então é uma mentira,
É uma mentira, porque não é de Deus,
Não é de Deus, porque Deus não falava.

Por exemplo: Acredita-se amplamente pelos cristãos que Deus autorizou e apoiou a transferência
do sábado do sétimo dia da semana (sábado) para o primeiro dia da semana (domingo). Pergunto, onde na
Bíblia diz isso?
Se não é falada por Deus então não é de Deus. Desde fevereiro de 2008, eu passei a maioria do meu
tempo livre no estudo e pesquisa dos livros da Bíblia e a história do homem no que se refere a coisas,
profetizadas, eu nunca encontrei qualquer instrução ou mandamento por Deus ou Jesus no primeiro dia da
semana é o dia de descanso de Lordes. Eu encontrei várias vezes no entanto onde Deus nos diz que o sétimo dia
da semana é o seu santo dia de sábado; Gênesis capítulo 2 e capítulo de Êxodo 20:10 para citar apenas dois. Há
outro exemplo na Bíblia que ajuda a entender como funciona o truísmo de Deus.

A Páscoa
Quando Moses e as pessoas estavam seguras no Sinai, depois de ter vindo do Egito, Deus disse-lhes que
eles e suas gerações futuras foram lembrar que tudo o que Deus tinha feito por eles, observando a Páscoa.
Sabemos que é de Deus, porque está escrito na Bíblia. Não só que Deus ordenou quando a Páscoa é para ser
observada, mas quais os alimentos para preparar, como preparar a comida e depois como comer a comida. Neste
Deus são muito específico, e a intenção é certa. Isto também é verdade na formulação do quarto mandamento,
Deus são igualmente específico e seu pretendido dia de descanso é certo.
Então eu pergunto, onde está escrito com tais instruções precisas relativas à transferência do sábado do
sétimo dia sagrado para o profano primeiro dia da semana? Se não é falada por Deus então não é de Deus. É
desta forma que Satanás diz que algumas das suas mentiras para nos, e são essas mentiras que são falso
evangelho de Satanás, que, na parábola acima, é o joio.
O inimigo que semeou-los é o diabo; a colheita é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos. Matthew
13:39
O inimigo, (Satanás), semeou o joio, (falso evangelho).
A colheita é a segunda vinda de Cristo.
Na colheita, os anjos de Deus vai separar os justos, (aqueles que guardam os mandamentos de Deus e
têm o testemunho de Jesus), de ímpios.
Como, pois, o joio é reunido e queimado no fogo; assim será no fim deste mundo. Matthew 13:40

Fogo de infernos aguarda todos os que se recusam a adorar a Deus como ele ordena. Portanto esta
parábola, "o trigo e o joio", é uma profecia dada por Jesus do fim dos dias e o segundo advento de Cristo.
O filho do homem, deve mandar seus anjos, e eles devem reunir fora de seu reino todas as coisas que
ofendem e eles o que fazer a iniqüidade; Matthew 13:41
O filho do homem, é uma referência a Jesus.
Aqueles que ofender a Deus são aqueles que não adoram a Deus como ele ordena.
Quem faz a iniqüidade são aqueles que não tenham abraçado a moralidade de Deus, como está escrito
nos últimos seis dos dez mandamentos tão bem como é que nos foi ensinada por Jesus e aqueles que não
adoram a Deus como ele tem escrito nos quatro primeiros dos dez mandamentos.
E deve lançá-los numa fornalha de fogo: haverá choro e ranger de dentes. Matthew 13:42
Na fornalha de fogo é fogo Hells.
Haverá choro e ranger de dentes porque aqueles que adoram pelo falso evangelho do diabo, pensando
que eles estão adorando a Deus como ele comanda, não será capaz de acreditar quando Deus rejeita-los. Essas
pessoas que são fortes em seu culto, que, por causa de mentiras de Satanás, será completamente apanhado de
surpresa que Deus vê-los não como seus santos, mas como aqueles que têm a marca da besta. É por esta razão
que eles serão a chorar e ranger os dentes.
Este é um aviso, não aceitamos o que outras pessoas te dizer como verdade, mas sabem por si mesmo, se
é verdade ou uma mentira por pesquisa e estudo diligente e em oração a Deus. Peça a Deus para mostrar-lhe sua
verdade e para dar-lhe o entendimento de que quando você vê a sua verdade, você vai percebê-lo como a
verdade.
Então os justos brilhará como o sol no Reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Matthew
13:43
Os justos brilhar adiante porque já não haverá qualquer dos dupes Satanás deixou sobre a terra, após o
segundo advento de Cristo, somente os Santos de Deus será à esquerda e todo o mal ter sido removido por
Cristo.
Atualmente no mundo, aqueles que adoram de acordo com mentiras de Satanás, ou não dar nenhum
culto são mais do que aqueles que podem ser definidos como os Santos de Deus. Quando Jesus voltar, e todo o

mal será removido da terra, vai sobrar somente os Santos de Deus, e eles brilhará brilhantemente, já não ter de
viver à sombra do mal e o enganado.

Os 144.000
Jesus nos diz no livro do apocalipse que antes da grande guerra estoura, haverá 144.000 Santos de Deus,
dada a marca de Deus. Para entender a importância disso, compare isso com quantas pessoas que vivem
atualmente na terra, ou 7,000,000,000 ou 7 bilhões. Se você relação isso que você tem 0.002057% da população
da terra pode ser definida como um Santo de Deus, Considerando que 99.9979% da população não são capazes
de ser definido como os Santos de Deus. Sabendo disso, realmente acredita que você é um dos Santos de Deus?
Para mostrar isto em outra luz, estima-se que existem pelo menos 1.000.000.000 ou um bilhão de
cristãos no mundo hoje. Rácio que isto para fora e você terá, 14.2857% da população da terra considera-se ser
cristão. Você pode ver o problema com isso? Considerando que mais 14% da população considera-se ser
cristão, Deus só reconhece. 002057% ou menos de 1/4th de um por cento de ser os Santos de Deus.
Faço a pergunta; Se Deus vê tão poucos, menos de 1% como Santos e cristãos responsáveis por mais de
14%, em seguida, isto não te diz que ser cristão não é igual a ser um Santo de Deus.
Quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir, é outra maneira de dizer, o tempo está acabando, pensar
sobre sua vida e sua fé.

Lembre-se: se é falada pelos lábios de Deus é de Deus, se Deus não falou isso, então é uma
mentira.

A lei de Deus cumprida?
É amplamente aceito por muitas das religiões cristãs que os dez mandamentos foram cumpridos até ao
ponto de tornando-os obsoletos por Jesus. Eles vão te dizer que como cristão vocês são salvos pela graça de
Deus por simplesmente professar que Jesus é seu Salvador. No entanto, se você tem prestado atenção aos
ensinamentos de Jesus, você verá que Jesus não só nos ensina sobre os dez mandamentos, mas que ele se
expandiu em cima deles também.
Se Jesus ensina deles, então como é possível que ele processa-los obsoletos? Isso você viu com seus
próprios olhos como eu te dei citações da Bíblia. Se Deus falaram, está escrito na Bíblia, se Deus não falou isso,
então você não vai encontrar isso na Bíblia. Essa crença cristã na verdade é mentira de Satanás, e é por isso que
Deus não reconhecem todos os cristãos no mundo como sendo os Santos de Deus.

Os pescadores líquido
O seguinte é novamente um simbolismo profético do fim dos dias e o segundo advento de Cristo.
Novamente, o Reino dos céus é como a uma rede, que foi lançado ao mar e reuniram-se de todo tipo:
que, quando estava cheio, desenharam para a praia e sentou-se e reuniu o bem em vasos, mas atirar os maus.
Matthew 13:47-48
Assim será no fim do mundo: The Angels devem aparecer e cortar os maus dentre os justos e os lançará
na fornalha de fogo: haverá choro e ranger de dentes. Matthew 13:49-50
Jesus disse-lhes: "vós compreenderam todas estas coisas?" Matthew 13:51
Compreende a parábola do trigo e do joio e explicação de Jesus mesmo? Se fizer isso, então que o
Senhor dê suas bênçãos para você, se você está inseguro ou completamente mistificado, em seguida, tomar o
tempo para contemplar a parábola e a minha explicação e explicação de Jesus. Então em oração a Deus, pedirlhe orientação e compreensão. Quando você dar o primeiro passo para procurar a verdade de Deus, então ele
responderá suas orações. No entanto, você deve dar o passo e estar preparado para executar qualquer outras
etapas adicionais que Deus leva você para tomar, mais seu coração não está verdadeiramente nele, e você não
está realmente em busca da verdade. Deus saberá.

Tradições versos a lei de Deus
Uma outra maneira que Satanás diz que suas mentiras através de estabelecer tradições ao longo de várias
gerações até que as pessoas só sabem a tradição e não dê pensado para como está em conflito direto com a
palavra de Deus.

Honra teu pai e tua mãe
Então veio a Jesus escribas e fariseus, que eram de Jerusalém, dizendo: "por que teus discípulos
transgridem a tradição dos anciãos? Eles Wash não as mãos quando comem pão." Matthew 15:1-2
Mas ele respondeu e disse-lhes: "por que vós também transgredir o mandamento de Deus pela sua
tradição? Por que Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe: e, aquele que amaldiçoarem o pai ou a

mãe, que a morte." Matthew 15:3-4

Mas vós dizer, "todo aquele que disser a seu pai ou sua mãe, é um presente, por qualquer tu poderias
ser lucrou por mim;" e honrar seu pai nem a mãe dele, ele estará livre. Assim, vós fizeram o mandamento de
Deus, de nenhum efeito por suas tradições. " Matthew 15:5-6
Uma tradição tinha desenvolvido ao longo de muitas gerações que se uma criança deu um presente para
o templo aquilo que deveria ter ido aos cuidados de sua idade ou pais também doentes, que a criança não estaria
violando o quinto mandamento, Honre seu pai e sua mãe. Ao fazê-lo, a tradição a lei de Deus na sombra. Isso é
blasfêmia, para as leis de Deus são a última palavra de autoridade, as leis e tradições dos homens são
subordinadas às leis de Deus.

Hipócritas
Hipócritas, bem profetizou Isaías de vocês, dizendo: este povo se aproxima-me com sua boca e me
honra com os lábios; Mas seu coração está longe de mim. Mas em vão eles idolatram-me, ensinando para
doutrinas os mandamentos de homens. Matthew 15:7-9
Além da óbvia lição aprendida aqui sobre as erro cheio de tradições estabelecidas pelos anciões do
templo, outra lição é discernível. Jesus está ensinando sobre os dez mandamentos. Por que Jesus deu comentário
sobre uma tradição que ofusca um mandamento se os dez mandamentos foram tornados obsoletos por ele?

Lembre-se: se é falada pelos lábios de Deus, então é verdade, se não falam de ti por Deus, então é
uma mentira.
Esta lição contém verdade hoje também. Segure para a tradição estabelecida pela Igreja de Roma na
12:00 domingo é o dia correto do sábado do Christian. Não há nada nas Escrituras; Não há nenhuma instrução
ou comando de Deus ou Jesus, que isso é correto. O quarto mandamento é muito específico sobre qual dia da
semana, o sétimo dia, que Deus santificado e santificados, portanto para observar qualquer outro dia da semana
é estar em oposição direta à palavra de Deus.
Se você é um cristão e sua igreja observa o sábado de domingo, então você e sua igreja não são de Deus
e são cegos por mentiras de Satanás. Acorda, o tempo está passando! Aqueles que têm olhos deixá-los ver,
aqueles que têm ouvidos deixá-los ouvir.

O que contamina
E ele chamou a multidão e disse-lhes: "ouvir e entender: não é que o que vai na boca do homen; Mas
aquele que vem da boca, isto defileth um homem. " Matthew 15:10-11

Lembre-se: esses versos estão dando a discussão sobre o fracasso de apóstolos a lavar as mãos
antes de comer pão, que se você pensar sobre isso, não é higiênico. Primeiro não lava as mãos antes de sentar
para comer? Jesus não está dando a discussão para a direita ou errada de não lavar as mãos, no entanto, em vez
disso, Jesus está mostrando como as tradições do templo estão em oposição as leis de Deus.
A chave para compreender os dois versículos acima, pode ser encontrado no significado da frase, "homen". A
palavra defile é definido como: para manchar, sujar, manchar ou despojar. O que Jesus está se
referindo é o ato de fazer pecaminoso que que era perfeito. Jesus está dizendo as palavras que você fala;
Determine o que está no coração do homem.
Como você contaminam o homem? Você entende o que Jesus está se referindo? O que é que sai da boca
do homem isso contamina o homem? Comer com as mãos sujas defile você? Acho que não. Jesus nos diz que
não é a comida que comemos que sujará-nos, mas o que sai da boca, que sujará a um homem.
Se você fala palavras justas, conforme definido na moralidade do Deus, então você é justo, se você fala
blasfêmias ou mentiras ou palavras de raiva, então você não é justo e é, portanto, um pecador e desafiaram seu
corpo.

Os fariseus são ofendidos
Então vieram os seus discípulos e disse-lhe: "Sabes que os fariseus ficaram ofendidos, depois de terem
ouvido este provérbio?" Matthew 15:12
Os fariseus ficaram ofendidos porque Jesus deu testemunho de que era contrária as tradições do templo e
os sacerdotes do templo colocar maior valor em suas tradições, do que sobre as leis de Deus, não ao contrário de
muitas das tradições observadas pelos cristãos e judeus hoje. Isto é mais falado por Jesus a seguir.
Então eles deverão entregar-lhe até ser afligido e matá-lo: e vós devem ser odiados de todas as Nações
por causa do meu nome. E então muitos devem ser ofendido e devem trair um ao outro e deve odiar um ao
outro. E muitos falsos profetas se levantará e devem enganar muitos. Matthew 24:9-11
Nos versículos acima, Jesus está dando a profecia sobre o fim dos tempos e os 1260 anos em que o antiCristo vai ter que fazer guerra contra os Santos de Deus. A chave para entender essa profecia é a frase, "por
amor do meu nome." A razão pela qual que os fariseus ficaram ofendidos foi porque Jesus falou contra as
tradições e como eles estavam em oposição à lei de Deus. Durante o tempo da crucificação de Jesus até a
capacidade do anti-Cristo para fazer guerra contra os Santos é tirada isso, (1798), aqueles que foram os Santos

de Deus foram perseguidos e odiado por seus falando a palavra de Deus verdadeiro, quando todo o povo não
quis ouvir a verdade, mas preferiu ouvir as mentiras faladas pelos sacerdotes do anti-Cristo.
Em meu esforço para mostrar a minha família e outros que que Deus me revelou, ofendi-los. Apesar de
apontar para as Escrituras como suporte para as palavras que eu falo, ofendê-los, porque a verdade não
concorda com o que acreditavam ter toda a sua vida. Assim como os fariseus e outros odiavam Jesus quando ele
pregava a verdadeira palavra de Deus, assim também onde e são os apóstolos de Jesus odiava por sua pregação
da palavra de Deus verdadeiro.

O cego guiar o cego
Mas ele respondeu e disse: "cada planta, que meu pai celestial não tem plantado, deve que ser
remexida. Deixá-los sozinhos: eles ser líderes cegos dos cegos. E se o cego guiar o cego, ambos cairão no
fosso. Matthew 15:13-14
a chave para compreender estes dois versículos está nas palavras, " Que meu pai celestial não tem
plantado ." O que Jesus está dizendo, se Deus não plantou, então não é de Deus, assim como o truísmo de Deus
nos diz que se Deus não falava então não é de Deus e deve, portanto, ser uma mentira. Assim como Jesus nos
diz que essas plantas não plantadas por Deus será "remexido," Então também serão todos aqueles que adoram
de acordo com o falso evangelho de Satanás ser remexido no fim dos dias.
Então respondeu Peter e disse-lhe: "declarar-nessa parábola." Matthew 15:15
Deus fez com que Peter iria perguntar isso de Jesus a fim de fornecer uma finalidade para Jesus a
oportunidade de dar uma explicação completa deste modo a deixar nenhuma dúvida sobre seu significado.

Lembre-se: todos esses versículos referem-se a denúncia pelos fariseus que os seguidores de Jesus
não lavou as mãos antes de comer.
E Jesus disse: "sois vós também ainda sem entender? Não podeis ainda entendo que qualquer entra na
boca vai até a barriga e é expulso para a corrente de ar? Mas aquelas coisas que saiam da boca vem adiante
do coração; e eles contaminam o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, assassinato,
adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias: Estas são as coisas que contaminam o homem:
não, mas para comer com as mãos unwashen homen. " Matthew 15:16-20
Eu também considero este ainda outra das tentativas de Jesus para mostrar que o sábado foi projetado
por Deus para o homem e não o homem para o sábado. Isto também vai junto com a idéia de que já não é errado
comer alimentos que, sob as leis de Moses, eram proibidos. Se você não está contaminado pelo alimento que

você come, então não importa o que você come. Novamente, esta é minha opinião, você precisa dar a oração a
Deus e decidir isso por si mesmo, tal como acontece com tudo o que eu apresento neste estudo da Bíblia.

Jesus ensina os dez mandamentos
Todos estes pecados que Jesus fala de, maus pensamentos, assassinato, adultérios, fornicações,
roubos, falsos testemunhos, blasfêmias, estão incluídos os imperativos morais seis encontrados nos dez
mandamentos. Jesus está ensinando sobre os dez mandamentos, de que forma, então são eles processados
obsoletos? Acreditar que os dez mandamentos são processados obsoletos por Jesus é acreditar nas mentiras de
Satanás. Tudo o que Jesus ensina tem a ver com a forma de adorar a Deus como os mandamentos de Deus, que
é fundada sobre os dez mandamentos.
Até agora as lições ensinadas por Jesus têm-se centrado em nosso caráter moral, e como devemos ser
seres morais como é Deus. Abraçamos a moralidade de Deus e torná-lo nosso, se nos tornamos um com Deus.

Colocando sua vida nas mãos de Deus
A lição a seguir tem a ver com fé, que Deus é o todo-poderoso, e se nós nos colocamos em seus
cuidados, não há nada que não possa ser realizado.

A mulher de Canaã
Então Jesus foi dali e foi para as costas de tiro e Sídon. E, eis que, uma mulher de Canaã saiu das
costas mesmas e gritou-lhe, dizendo: "tem misericórdia de mim, Ó Senhor, tu filho de David; minha filha é
dolorosamente vexada com um demônio." Mas ele lhe respondeu nem uma palavra. E seus discípulos vieram e
rogou-lhe, dizendo: "manda-a embora; para ela clama atrás de nós." Mas ele respondeu e disse: "Eu não estou
enviado, mas até as ovelhas perdidas da casa de Israel." Matthew 15:21-24
Você vê, o principal motivo que Jesus foi enviado por Deus, o pai de andar entre nós era não dar
misericórdia a toda a humanidade, mas para mostrar o erro de seus caminhos para os descendentes de Jacó, que
tinha perdido o caminho da verdadeira palavra de Deus.
Então veio ela e o adorou, dizendo: "Senhor, ajude-me." Mas ele respondeu e disse, "É não reunir para
tomar o pão das crianças e lançá-lo aos cães". E ela disse, "verdade, o senhor: ainda que os cães de comer as
migalhas que caem da mesa dos seus senhores." Matthew 15:25-27

Neste, a mulher, que não é um descendente de Jacó, mostra a sua fé e crença de que Jesus é o Messias, o
filho de Deus.
Então Jesus respondeu e disse-lhe, "Ó mulher, grande é tua fé: seja a ti mesmo como tu queres." E a
filha dela foi feita toda partir naquele exato momento. Matthew 15:28
Esta mulher, que era uma Cananéia, e, portanto, não é um judeu, que, por conseguinte, não é um
descendente de sangue de Jacob, pede que Jesus tem pena com sua filha e para libertá-la do demónio que lhe
aflige.
Mas Jesus diz: "Não, vim para as ovelhas perdidas de Israel, não para os pagãos e gentios que são mas
cães em comparação com os filhos de Israel."
A mulher dá adoração a Jesus, colocando-se no chão antes de Jesus, dizendo: "Sim, nós somos cães, mas
até os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores."
Com esta demonstração de fé que Jesus é o filho de Deus, Jesus concede do que ela perguntou a ele
para. Pense nisso em seu contexto. A mulher, uma Cananéia, provavelmente não teve nenhuma educação nas
leis de Moses ou os dez mandamentos, mas ela vê Jesus como o filho de Deus e dá a adoração a ele. Isso é uma
pura fé que aprendi com o coração e não do conhecimento da lei.

Jesus alimenta quatro mil
E Jesus partiu dali e chegou perto do mar da Galiléia; e subi uma montanha e sentou-se ali. E grande
multidão veio a ele, tendo com eles, aqueles que eram coxos, cegos, mudos, mutilados, e muitos outros e lançálos para baixo aos pés de Jesus; e ele os curou: tanto que a multidão queria saber, quando viram o burro para
falar, o mutilado para ser completo, os coxos a andar e os cegos para ver: e glorificavam ao Deus de Israel.
Matthew 15:29-31
Então Jesus chamou seus discípulos até ele e disse: "tenho compaixão da multidão, porque eles
continuam comigo agora três dias e não têm nada para comer: e não enviará-los longe de jejum, para que elas
desmaiam no caminho." Matthew 15:32
E seus discípulos disse-lhe: "onde temos tanto pão no deserto, como para preencher uma multidão tão
grande?" Matthew 15:33
E Jesus disse-lhes: "Quantos ama tereis?" e eles disseram, "sete e alguns peixinhos." Matthew 15:34

E comandou a multidão se sentar no chão. Matthew 15:35
E ele tomou os sete pães e os peixes, deu graças e freio-los e deu a seus discípulos e os discípulos à
multidão. Matthew 15:36
E todos comeram e foram preenchidos: e levaram-me da carne quebrada que foi deixada sete cestos
cheios. Matthew 15:37
E os que comeram eram quatro mil homens, ao lado de mulheres e crianças. Matthew 15:38
Esta multidão de pessoas deixou suas casas e tinha seguido Jesus por três dias. Nisto, eles tinham
colocado sua fé e suas vidas nas mãos de Deus e seu filho. Eles tinham seguiram Jesus, tanto para o deserto,
longe de qualquer cidade, sabendo que eles estavam colocando-se em risco de fome e sede, no entanto, eles
andaram com Jesus, porque nele viram que eles estariam seguras e cuidada. Isso poderia não ter sido alcançado,
logicamente, mas pela fé em Deus e seu filho.
É através deste evento que Jesus nos ensina uma lição forte; Se você colocar sua fé em Deus e obedece
seus mandamentos, então ele vai cuidar de você. Deus dará a você aquilo que você é indispensável de em troca
de sua adoração dele. Assim como esta dizendo deste milagre, Deus alimentou essa grande multidão de pessoas,
ele dará a você o que você precisa.

A história de Jonas
Os fariseus também com os saduceus vieram, e tentador desejar-lhe que shew-lhes um sinal do céu. Ele
respondeu e disse-lhes: "quando é tarde, dizeis:" vai ser bom tempo: o céu está vermelho. E de manhã, vai ser
mau tempo a-dia: o céu está vermelho e abaixando. " Ó vós, hipócritas, vós podem discernir a face do céu; Mas
não podeis discernir os sinais dos tempos: uma geração má e adúltera busca após um sinal? E lá são nenhum
sinal será dado a ele, mas o sinal do profeta Jonas. E ele deixou-os e partiu. Matthew 16:1-4
A lição que Jesus tenta ensinar, estes anciãos do templo e você e eu, só pode ser compreendida se
levarmos o tempo e esforço para estudar a história de Jonas, de modo que é onde vou te levar na próxima. Eu
não vou ao longo de cada verso, no livro de Jonas, deixá-lo até você para ler tudo isso, em vez disso só darei
comentário sobre aqueles versos que considero mais relevantes para a compreensão de que Jesus está falando
de.

Jonas foge de Deus
Agora a palavra do senhor veio a Jonas filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, ir para Nínive, a grande
cidade e chorar contra ele; pela sua maldade é ter diante de mim." Jonas 1:1-2
Deus chama por Jonah, "ir para a cidade de Nínive e pregar meu evangelho que sabiam que eles são
maus, e então eles se arrependerem."
Mas Jonas levantaram-se a fugir para Társis, da presença do senhor e desceu a Jope; e ele encontrou
um navio indo para Társis: Então ele pagou a passagem dele e foi até ele, para ir com eles para Társis, da
presença do senhor. Jonas 1:3
Jonah é deixado com medo da voz de Deus, e ao invés de ir a Nínive como Deus ordenou que ele
fizesse, ele tenta ir para outro lugar a fim de fugir a voz de Deus.

A tempestade
Mas o senhor enviou um vento para o mar, e houve uma grande tempestade no mar, para que o navio
era ser quebrado. Jonas 1:4
Deus deu, Jonah, um comando e é a intenção que Jonah cumpra aquilo que Deus ordenou dele.
Eventualmente, Jonah é lançado ao mar pelos outros a bordo do navio que ele está e é engolido por um peixe
grande. Durante três dias e três noites Jonah está na barriga da baleiae reza a Deus por perdão por seus
pecados, e que ele fugiu de Deus. Jonas pecaram contra Deus, recusando-se a fazer o que Deus ordenou que ele
fizesse. Todos sabemos que é impossível sobreviver mais do que alguns minutos na barriga de uma baleia, mas
Deus tem poder para nos impedir de morte, então Jonah é confrontado com seu pecado e tem tempo para pensar
sobre o mal que ele tem feito. Com isso ele então faz uma oração a Deus, pedindo perdão de sua
pecaminosidade.
Quando minha alma desmaiou dentro me lembrei-me o senhor: e minha oração veio a ti, no teu santo
templo. Eles que observam a mentir vaidades abandonar sua própria misericórdia. Mas vou sacrificar-te com a
voz de ação de Graças; Eu vou pagar isso que eu prometi. A salvação é do senhor. E o senhor falou o peixe e
ele vomitou fora Jonas sobre a terra seca. Jonas 2:7-10

Contos de fadas ou do Deus da verdade
Soube por mais de uma pessoa que é histórias como esta por que eles não acreditam em Deus. Dizem
que é impossível sobreviver na barriga de um peixe ou uma baleia mesmo por alguns minutos, depois só três
dias.
Eu digo para aqueles que pensam que sim é impossível para você sobreviver na barriga de um peixe,
mas isso é porque não conhece Deus. Só na fé, sabe que esta história é possível, porque Deus é o todo-poderoso,
e para aquele que criou o universo, tão pequeno como manter um homem vivo na barriga de um peixe, nada é
nada. Quando você sabe Deus como eu vim a conhecê-lo, não tenho nenhum problema não apenas acreditando
com fé, mas saber com certeza, que esta história é verdadeira. Se é falada por Deus é a verdade.

Lição dos fariseus
Surge a pergunta, o que esta história tem a ver com o que Jesus está dizendo os fariseus e saduceus? A
resposta vai como segue:
Jonas era rebelde contra Deus; Ele desobedeceu a ordem de Deus e tentou evitar Deus fugindo para
outra terra. Jonas aprendeu que a desobedecer Deus tem consequências, e não há lugar neste universo que você
pode fugir para que Deus não vai saber onde você está e quer obrigá-lo a obedecer ou te dar disciplina.
Não acho que Lúcifer entende isto, pois o tempo está próximo, e ele ainda o rebelde contra os caminhos
de Deus. Quanto aos fariseus e saduceus, todo o poder e a riqueza que eles tinham enquanto o templo estava, foi
tirado do meio deles quando Deus fez o templo ser destruído pelos romanos. No entanto, este castigo é suave
para o que os espera que odiava Então Jesus, quando eles serão levados mais uma vez frente a frente com Jesus
no dia do juízo.
Foi o propósito de Deus dos sacerdotes do templo e anciãos, para manter o povo de Israel de perder a fé
e cair no paganismo, ao pregar o Santo Evangelho de Deus. Mas foi a corrupção dos anciãos para a riqueza e o
poder gerado pelo templo que lhes causou de fato ser a causa das pessoas a perder o seu caminho.
Pelo menos Jonas viu seu erro e se arrependeu, os anciões do templo matou Jesus na Cruz e ainda nunca
se arrependeu. Jesus acrescenta que esta lição nos versos seguintes.

Cuidado com o falso evangelho de Satanás
E quando seus discípulos foram para o outro lado, eles tinham esquecido de levar pão. Então Jesus
disse-lhes: "Acautelai-vos e cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus." E raciocinaram entre si,
dizendo: "É porque tomamos sem pão." Que, quando Jesus percebida, ele lhes disse, "O homem de pouca fé,
por que razão-vos entre vós, porque vos tem trazido sem pão? Matthew 16:5-8
Isso é vergonhoso para mim. Mesmo que os apóstolos de Jesus tinha sido por um tempo, andando com
ele e ouvir seus ensinamentos em pessoa, eles ainda não conseguiram ver quem era Jesus, é por isso que Jesus
se refere a eles como "fé."
Vós ainda não entende, nem lembra os cinco pães das cinco mil e quantas cestas vós assumiram?
Nenhum dos sete pães das quatro mil e quantas cestas vós assumiram? Como é que vocês não entendem que eu
falava que não a respeito de pão, que vos devem ter cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? "
Matthew 16:9-11
Então entendi que eles como que ele lhes ordenou que não cuidado com fermento de pão, mas da
doutrina dos fariseus e dos saduceus. Matthew 16:12
O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é para ter cuidado com a doutrina dos anciãos do templo,
que foi corrompido e já não é a palavra de Deus, mas um falso evangelho. Satanás é o príncipe dos mentirosos e
o corruptor, Jesus está alertando seus Apóstolos disto.
Eu quero que você entenda que a razão de tudo isso está escrito nos livros da Bíblia é para que você
também deve perceber que as igrejas de hoje são tão corruptos e no erro, como foram os anciões do templo.
Cuidado, com o que eles pregam, tomar o tempo e esforço para aprender por si mesmo se o que eles pregam
para você é a palavra de Deus verdadeiro, ou falso evangelho de Satanás.

Igrejas cristãs
O que Jesus está alertando você e eu, é que há um falso evangelho, que ensina falsa doutrina que não é
de Deus, mas seu inimigo, Satanás. Pense desta forma, o templo era o centro religioso e espiritual da nação de
Israel. Mesmo assim ele tinha sido corrompido por Satanás, e até mesmo os anciãos do templo havia sucumbido
às tentações de Satanás. Isso transformou a casa de Deus o lar de uma religião pagã chega de adoração a Deus.
Pequena maravilha Deus causou o templo ser destruído, não uma, mas duas vezes.

Para pensar, que a própria casa de Deus que havia sido construída para que quando o Messias chegou,
teria seu trono já esperando por ele, tinha se tornado tão corruptos que não só isso não cumprimentar Jesus de
braços abertos quando ele é inserido nas costas de um burro, como antiga profecia disse que faria, mas em vez
disso foi levado para a tortura e morte na Cruz.
Esse mesmo falso evangelho é pregado hoje, e aqueles que são os chefes das igrejas foram corrompidas
por este falso evangelho apenas como os anciões do templo do primeiro século foram corrompidos. Acordar!
Tempo está se esgotando.

A pedra da Igreja de Cristo
Quando Jesus veio para as costas de Cesaréia de Filipos, ele perguntou a seus discípulos, dizendo:
"Quem os homens dizem que eu o filho do homem sou?" E eles disse: "alguns dizem que és João Batista:
alguns, Elias; e outros, Jeremias ou um dos profetas." Matthew 16:13-14
Nesses versículos, Jesus é inquirir dos seus Apóstolos, " Quem as pessoas dizem que eu sou ." Os
apóstolos respondem que as pessoas dizem que ele é a reencarnação de João o Batista ou Elias, ou até o
Jeremiah."
Ele disse-lhes: "mas quem dizeis que eu sou?" Matthew 16:15
As pessoas não tiveram o benefício do relacionamento íntimo com Jesus que os apóstolos tiveram,
então, Jesus lhes pede, " Quem dizeis que eu sou ? "
E Simon Peter respondeu e disse; "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo." Matthew 16:16
E Jesus, respondendo, disse-lhe: "abençoado arte tu, Simon Barjona: para carne e sangue haveis não
revelado-te, mas meu pai que está nos céus. Matthew 16:17
E te digo também, "que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja; e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela." Matthew 16:18
Tudo mais tudo que eu falar sobre estes versos estão sob a impressão de que Peter é a pedra de que Jesus
está falando, e que é Peter, sobre o qual Jesus construirá sua igreja. Em inglês antigo que parece correto, mas
quando você substituir as palavras com o original grego um significado diferente mostra por que revela mais
uma vez a tentativa de Satanás para se esconder de Deus significado pretendido, através de traduções
incompletas ou falsas, transformando algo de verdade em mentira.

Peter é um Petros
O nome Pedro em grego é "petros" , que significa "uma paz do rock, quebrado, facilmente
movido ou balançava uma pedra de tropeço."
Para entender, é não Peter, sobre o qual Jesus construirá sua igreja, você precisa entender que a palavra
grega original usada no lugar da palavra Rock como falado por Jesus no seguinte, "sobre esta pedra," era Petra,
que definido significa, uma massa de rocha, não podem ser movida, cósmicos. Então, Peter é apenas
um petros, Considerando que Jesus está dizendo a Petra. A chave para compreender isto é a seguinte
reformulação do que Jesus está dizendo, incorporando as palavras gregas originais:
E te digo também, "que tu és Petros e sobre esta Petra edificarei a minha igreja; e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela."
Como você pode ver, eu tenho tomado as velhas palavras inglês faladas por Jesus e substituiu a palavra
"Peter" com "Petros" e a palavra "Rock" e substituiu por "Petra". Isto mostra, assim, o contraste entre o
que Jesus é verdadeiramente referindo-se para.
E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Matthew 16:18
Deus não pretende construir a sua igreja sobre um petros, mas um Petra. Apenas um Petra pode ficar
contra os portões do inferno, não um pedaço de rocha, mas uma massa de rocha, não podem ser movida e
cósmica. Então o que é a rocha sobre a qual Jesus está falando então? Quando você olha para os parte
superiores quatro versos e colocá-los no contexto do assunto que está sendo falado, tudo deve se tornar claro.

O assunto não é Peter
O assunto não é Peter, mas a pergunta que Jesus pergunta, "Mas quem dizeis que eu sou?" A resposta
para quem é Jesus é o assunto do significado da palavra Rock. Portanto, a pedra (Petra) em que Christ
construirá sua igreja não é Peter, mas s. Pedro responde à pergunta que Jesus pede. "Tu és o Cristo, o filho do
Deus vivo." Cristo é o filho do Deus vivo, e sobre essa pedra que Cristo vai construir a sua igreja. Isso tudo é
suportado pela profecia do sonho do rei Nebuchadnezzar e a frase, "uma pedra foi cortada sem mãos." Daniel
02:34.
Para reforçar o que Jesus não pretende que é Peter, sobre a qual ele construirá a sua igreja, Jesus fornece
uma exibição o personagem de Peter, e por isso que Jesus se refere a ele como "uma paz do rock,

quebrado, facilmente movido ou balançava uma pedra de tropeço" ou como eu vim a pensar nele,
withy washy. Jesus, então, revela a verdade deste aspecto de Peter nos versos a seguir.
A partir desse momento começou adiante Jesus para mostrar a seus discípulos, como que ele deve ir a
Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e chefe sacerdotes e escribas, ser morto e ser gerado novamente o
terceiro dia. Matthew 16:21
Então Pedro levou-o e começou a repreendê-lo, dizendo: "seja longe de ti, senhor: este não será até o
thee." Matthew 16:22
Mas ele virou-se e disse a Pedro, "Fique atrás de mim, Satanás: sois uma ofensa a mim: para tu cuidas
não as coisas que são de Deus, mas aqueles que são dos homens." Matthew 16:23
Primeiro Jesus diz a seus discípulos por que ele foi enviado por Deus, e que seu tempo havia terminado e que
ele teria de sofrer nas mãos dos anciãos do templo. Pedro ouvindo que Jesus tem que morrer repreende isto e
recusa-se que isso deve acontecer com Jesus. É isso que mostra por que o Peter é um petros facilmente
movido ou seduzidos. Disseram-lhe que esta é a vontade de Deus, mas ele repreende-lo. É esta recusa por
Peter para aceitar a palavra de Deus como Deus falou, por que Jesus o chama de Satanás, pois ele está em
desobediência à vontade de Deus. Isto não é alguém que você gostaria de construir a Igreja de Cristo Pois ele
mostrou que ele não pode resistir até os portões do inferno.

Sendo salvo em Deus
Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, deixe-o negar a mesmo, tome a sua
cruz e siga-me. Matthew 16:24
Eu tenho dito muitas vezes que para ser salvo tudo o que você precisa fazer é declarar Jesus seu
Salvador. Este versículo diz-me que isso é uma mentira. Jesus diz que você deve negar a mesmo. Tem alguma
idéia o que isso significa?
Para mim significa isso. Deus é meu pai, e que eu sou de tudo que eu desejo, tudo o que eu espero para é
dar glória a meu pai, em minhas ações, minhas palavras, em minha adoração a ele. O que eu quero não é
importante, Deus vai prover para as minhas necessidades, então querer algo mais do que o que eu preciso é tolo.
O que podemos acumular por esta vida em coisas terrenas, são de nenhum valor em entrar no céu, então é
melhor gastar o nosso tempo e energia em busca de fazer a vontade de Deus, em vez de em busca de coisas
terrenas.

Para todo aquele que vai salvar sua vida deve perdê-lo: e todo aquele que perder sua vida por minha
causa, a encontrará. Matthew 16:25
Se por causa de sua fé e adoração a Deus, é perseguidos e sobre para ser colocado a morte devido a esse
culto e você é dada a opção, será condenado à morte, com o nome de Deus em seus lábios, ou se retratar sua
adoração e assim poupadas esta morte, quais são as consequências para qualquer escolha?
Para ser condenado à morte por causa de Jesus, você vai perder nesta vida, mas serão ressuscitados para
a vida eterna. Como Jesus teve uma morte horrível para nosso bem, então também nós podem ser necessário
para passar por um momento de dor e sofrimento antes de morrermos? o servo não é melhor que seu mestre.
O que isto significa é que se o mestre é perseguido, então também será o servo ser.
Para renegar a sua fé pode ou não pode salvar você posta à morte, mas você irá então perde a vida eterna
e só tem morte eterna pela frente. No momento todos morremos, e no tempo que você terá que estar diante de
Deus para ser julgado. Diz que nada é certo, exceto a morte e os impostos, mas uma coisa é certa, dia do juízo
final e você dando conta da sua vida mortal.
Para o que é um homem lucrado, se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que será um
homem dar em troca por sua alma? Matthew 16:26
Se nesta vida você vira as costas para Deus e prosseguir este mundos riqueza, poder e prestígio, no final
todos nós morremos, apenas como aquele que deu a minha vida a Deus desde encontrar a verdade de Deus, eu
sei que eu será ressuscitado para a vida eterna, também sei que você que negam Deus e adoram as coisas deste
mundo , nunca entrará no céu, mas vai saber, só a morte eterna.

Que não seja tarde demais
Para esclarecer, eu não pensava como eu só escrevi até 58 anos de idade. Antes disso eu estava perdido nesta
vida em busca de suas coisas. Em maio de 2009, Deus me tocaram, e a partir desse momento até eu morrer, eu
empenha-se no serviço de Deus, que quer dizer, que não é tarde demais para qualquer um. Se você se
arrepender de seus pecados e pede a Deus para te perdoar, você também pode ser salvo, independentemente da
sua idade ou o que todos os pecados que tenha cometido no passado.

A glória de Deus
Porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos; e então ele recompensará cada um
segundo as suas obras. Matthew 16:27

A primeira metade deste versículo, Jesus está dando a profecia de sua segunda vinda. É nessa época que todos
aqueles que cumprem a sua definição de quem são os Santos, será recompensado. Jesus define um Santo de
Deus, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Saber como você se encaixa nesta definição é importante, pois sua alma eterna é dependente em cima dele.
Os mandamentos de Deus são os dez mandamentos. Guardam os dez mandamentos, não apenas alguns deles,
mas todos os dez?
Na frase, ' 'de acordo com suas obras, " a palavra "obras" não significa que o seu trabalho para colocar
comida na sua mesa e um teto sobre sua cabeça. A palavra "funciona" como usado neste versículo refere-se o
esforço que dedicou a tornar-se um com Deus, ou como Paul colocá-lo, andar no espírito do senhor. Não acha
que é sábio para descobrir o que isso significa; sendo que é parte da definição de Jesus, de que é um Santo de
Deus?

Testemunho de Jesus é duplo
O testemunho de Jesus é duplo. Testemunho de Jesus é tudo o que ele ensina como revelado nos livros
do novo testamento, como bem como o que ele, o Deus da criação, nos ensinou no antigo testamento. Jesus
também testificou a nós que ele é o Deus da criação, na carne de um homem.
Em verdade vos digo a vós, "haver alguns aqui, que não provará o gosto da morte, até que vejam o filho
do homem vindo em seu reino." Matthew 16:28
Após ter lido este versículo, há alguns que diriam que Jesus falou falsamente, para todos aqueles que
estive com ele quando ele falou essas palavras morreram, e a segunda vinda de Jesus ainda não ocorreu. E
pensar que isto é estar em erro, você está lendo as palavras que não existem, alterando o significado daqueles
que são escritos. Jesus não está dizendo sobre sua segunda vinda, mas que estas que estão com ele vão vê-lo
entra em seu reino. Esta é a verdade, para quando eles estavam de pé rodeando e assistiram Jesus sendo
retomados as nuvens do céu; essas mesmas pessoas viram Jesus entrar em seu reino.

Elias deve vir antes do Messias
E depois de seis dias, Jesus tomou Pedro, James e João, seu irmão, dá-los em uma alta montanha
distante e foi transfigurado diante deles: seu rosto brilhar como o sol e suas vestes era branco como a luz.
Matthew 17:1-2

E, eis que, lá apareceu-lhes Moses e Elias falando com ele. Em seguida, respondeu Peter e disse a
Jesus, "Senhor, é bom para nós estarmos aqui: se queres, façamos aqui três Tabernáculos, (santuários); uma
para ti e outro para Moses e um para Elias." Matthew 17:3-4
Enquanto ele (Peter) ainda falava, eis que, uma nuvem brilhante ofuscada-los: e eis que uma voz fora
da nuvem, que disse, "Este é meu filho amado, em quem me comprazo; Escutai-o." Matthew 5:17
E quando o discípulo ouvi-lo, eles caiu sobre seu rosto e foram dói-me o medo. E Jesus veio e tocou-los,
como disse, "surgem e não tenhais medo." Matthew 17:6
E quando eles tinham levantado os olhos, não viram que nenhum homem, salvar Jesus somente. E como
eles desceram da montanha, Jesus cobrou deles, dizendo: "Diga a visão para nenhum homem, até que o filho
do homem ser morto e ressuscitado novamente." Matthew 17:7-9
E seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo, "por que dizer que os escribas que Elias deve primeiro
vêm?" Matthew 17:10
E Jesus, respondendo, disse-lhes, "Elias verdadeiramente deverá primeiro vir e restaurar todas as
coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o conhecia, mas fizeram-lhe qualquer eles listados. Do
mesmo modo também o filho do homem sofrerá deles." Então os discípulos entendi que ele falou de João
Batista. Matthew 17:11-13

O poder da fé
Ao mesmo tempo, vieram os discípulos a Jesus, dizendo: "quem é o maior no Reino dos céus?" Jesus
chamou uma criancinha-lhe e colocá-lo no meio deles e disse, "em verdade vos digo que, exceto vós ser
convertidos e tornar-se como filhinhos, vós não entrará no Reino dos céus. Matthew 18:1-3
Entende o que Jesus diz no versículo 3 acima? Jesus está dizendo que devemos ser convertido. Você
pode perguntar, convertido do quê? Jesus nos diz para sermos como uma criança pequena; e aceitar a verdade
de Deus, como é dado em seu Santo Evangelho; mais nunca entraremos no céu. Em fazê-lo que nós serão
convertidos de quem não obedecer os mandamentos de Deus, para aqueles que obedecer, aceitar e praticar, os
mandamentos de Deus.
Todo aquele que, por conseguinte, deve se humilde como esta criança, o mesmo é maior no Reino dos
céus. E aquele que recebe uma criança tão pequena em meu nome recebe-me. Mas aquele que deve ofender um
desses pequeninos que acreditam em mim, fosse melhor para ele que uma pedra de moinho foram enforcados
sobre o pescoço dele, e que ele se afogaram nas profundezas do mar. Matthew 18:4-6

Versículo 4 lança luz sobre este significado. Jesus não está dizendo que temos que voltar à nossa
juventude, mas que temos que voltar para a inocência que tínhamos antes de vida nos corrompeu. Temos de
aceitar que os imperativos morais seis enunciados nos dez mandamentos e retornar a nossa personalidade e
caráter ao de uma criança e imprimir as moralidades de Deus em nossa alma, lavagem para retirar todos os
traços de personalidade que nos colocou em oposição a seis imperativos morais de Deus. Em cima desses seis
imperativos, devemos também aceitar a moralidade que nos foi ensinada por Jesus, que são parte de serem
incluídos na nova aliança com Deus. É este processo de renascimento que Jesus está falando.
Ai do mundo por causa de ofensas! Por isso deve precisa ser que vem de infracções; Mas ai daquele
homem por quem vem o delito! Matthew 18:7
Acautelai-vos que vos desprezam nenhum desses pequeninos; Pois eu digo: "que no céu os anjos sempre
Eis que a face de meu pai que está nos céus. Para o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Matthew
18:10-11
Em Jesus, nós podemos ser redimidos, como estávamos perdidos na ignorância e do pecado, nós serão
salvos através do conhecimento e o renascimento da nossa personalidade e caráter moral.
Mesmo assim, não é a vontade de vosso pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca.
Matthew 18:14
Os bebês e as crianças são preciosas para Deus porque, eles estão livres dos pecados deste mundo e,
portanto, vão saber o céu enquanto eles permanecem puros. Se um homem deve sujar uma criança, retirando-lhe
sua pureza, aquele homem vai saber a plenitude da ira de Deus.
Em Matthew 18:12-35, Jesus ensina que o perdão de todos aqueles que fizeram mal contra nós é um
componente para o processo de renascimento. Se alguém te fez mal, não se zangue com elas ou condená-los ou
odiá-los, mas em vez disso, tentar reconciliar-se com eles, e se isso falhar, simplesmente a considerá-los não de
Deus, pagão e depois acabar com qualquer associação com eles. Mas se eles estão dispostos a conciliar, então
você ganhou um irmão e um amigo. Talvez através do seu exemplo eles podem ser trocados em Deus. Outra
alma que estava perdida, que por sua causa, é resgatada em Deus. Se de seus esforços para dar glória a Deus
através de seu serviço para ele, qualquer um que você entrar em contato com é convertido, então você tem
mostrado a glória de Deus através de suas ações.

Se divorciar de seu cônjuge
Os fariseus também chegou a ele, tentando-o, e dizendo-lhe, "é lícito para um homem que guarde a sua
esposa para cada causa?" Matthew 19:3
Se estes fariseus perceberam isso ou não, esta pergunta tem a ver com isso, o sétimo Mandamento:
Tu não deverás cometer adultério. Êxodo 20:14
Jesus revela que ele compreende isto na sua resposta, o que equivale a dizer que, mais uma vez, Jesus
está dando instrução sobre os dez mandamentos. Se você ainda, depois de tudo que eu escrevi até agora, aceite
que os dez mandamentos foram renderizados obsoletos por Jesus, ou que eram um acordo temporário entre
Deus e os judeus, então temo que você realmente está perdido.

Homem e mulher
E ele respondeu e disse-lhes: "não tendes lido, que ele que os fez no início fez macho e fêmea. Matthew
19:4
"Ele que fez," é uma referência ao Deus Criador, e o "eles" é o homem que Deus estabeleceu na terra
sobre o sexto dia da criação. Em seguida, Jesus dá a definição de Deus do que constitui um casal, "masculino e
feminino," não dois homens ou duas mulheres, somente masculinas e femininas.
Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou-los.
Gênesis 02:27
E (Jesus) disse, "por esta causa será um homem deixar pai e mãe e devem decompor em sua esposa: e
eles dois serão uma só carne?" Matthew 5:19
Quando um homem e uma mulher são casados eles deixam de ser indivíduos separam um do outro, mas
tornar-se como uma só carne, parte de um todo, ainda separam no corpo. O que é o todo é uma família,
Considerando que antes eram indivíduos.
Outra maneira de entender isso é olhar tendo em conta a concepção de uma criança. O pai dá de si sua
semente e a mãe dá de si mesma o ovo, e quando se combinam na concepção, os dois se tornam um. A semente
do pai teve a vida que foi derivada do pai e o óvulo da mãe tinha vida derivada da mãe. Quando os dois estão
juntos na concepção, eles são dadas por Deus vida própria, separado da mãe e pai. É desta forma que Deus criou
você, e como tal, você se torna um filho de Deus.

Uma vez que estes dois são Unidos, não pode haver nenhum separando-os novamente, eles se tornaram
uma só carne. No casamento, Deus vê-lo da mesma forma. Dois indivíduos se unem em casamento tornar-se
uma única carne ou unidade, separada dos pais.
Portanto, eles são não mais twain, mas uma só carne. O que, por conseguinte, Deus uniu, deixe o
homem não separe. Matthew 19:6
Que que você se torna toda é uma família, e uma família começa com dois e deve não ser destroçadas
por ações ou as leis do homem. Este versículo também me disse que qualquer lei civil que cria um estado de
casamento entre qualquer outro tipo de um casal que um homem e uma mulher também é um pecado contra a
palavra de Deus.
Quando um homem e uma mulher juntos como marido e mulher no casamento, eles são casados há vida
aos olhos de Deus. Independentemente se você é casado em um ambiente religioso ou uma configuração civil
ou em uma capela de Las Vegas por um imitador de Elvis, estão casados sob a lei de Deus, e nenhuma lei ou
ações dos homens podem mudar isso.
Com esta resposta os fariseus então fazer outra pergunta, ainda tentando seduzir a Jesus.

A lei de Moses
Dizem-lhe: "Por que fizeram Moses então comando para dar uma escrita de divórcio e para mandá-la
embora?" Matthew 19:7
Moses disse: "Quando um homem tem levado a uma esposa e se casou com ela e ela veio passar que ela
achar nenhuma graça em seus olhos, porque ele achou alguma impureza nela: em seguida, deixá-lo a escrever
uma carta de divórcio e dar-lhe na mão e mandá-la de casa." Deuteronômio 24:1
Incluo o acima para mostrar que as leis dadas para a nação de Israel por Moses, divorciar-se de seu
esposo foi permitida. Jesus tem uma resposta para este conflito óbvio com o que Jesus tinha instruído.
Jesus disse-lhes: "Moses por causa da dureza de seu coração sofreram que guarde suas esposas: mas
desde o começo não foi assim." Matthew 19:8
É minha opinião se Moses sofreram divórcio sob essas condições, então assim também fez a Deus. O
que eu vejo na resposta de Jesus é Deus fazendo certo que que foi corrompida pela tradição dos homens e não
uma mudança na intenção de Deus sobre este assunto, que é por isso que Jesus se refere a "desde o início," que
é uma referência para o sexto dia da criação, mas também com a introdução de Eva a Adão. Antes da véspera,

Adam estava sozinho no mundo. Deus vendo Adams necessidade de companheirismo deu Eve em casamento
com Adam. Isto estabelece a um homem e o modelo de uma mulher.
Você pode ver na história de Abraão como o filho (Isaac) nascido a esposa legítima (Sarah) e Abraão é
dada preferência sobre a criança (Ismael), nascida de uma concubina (Hagar). Isso me mostra que, embora Deus
tolerado várias esposas, ele ainda deu preferência aos filhos da primeira esposa legítima. Isto então mais dá
suporte para o modelo de uma mulher de um homem.

Com exceção de fornicação
E eu te digo, "todo aquele que deve guardar sua esposa, exceto por fornicação e casar com outro, quem
comete adultério: e aquele que dela que é arrumar marrieth cometer adultério." Matthew 19:9
Neste versículo, Jesus está confirmando e dando lição acerca de Deus Sétimo Mandamento, mas ele
também está construindo em cima de seu significado, a fim de evitar qualquer futuras tradições errôneas de
como começar. Somente quando um dos dois, marido ou esposa, envolver-se em adultério, que Deus permite o
divórcio, além disso, o casamento é para a vida.
Em tudo o que até agora leu nestas páginas, eu tentei mostrar-lhe que Jesus nos ensina o que se baseia a
Fundação definida pelos dez mandamentos. Nestes últimos versos, você pode ver por si mesmo, muito
claramente, que não só é Jesus nos ensinando os dez mandamentos, mas que ele como Deus na carne de um
homem, está expandindo o significado dos seis imperativos morais listados nos dez mandamentos. Esta é minha
opinião que ele está revelando mentiras de Satanás para as mentiras que eles que são como Satanás disse-nos, os
dez mandamentos foram renderizados obsoletos por Jesus na Cruz, e que os dez mandamentos
eram apenas um acordo temporário entre os judeus e Deus, nestas palavras dos lábios de Jesus,
portanto, sabemos que estas são duas das mentiras de Satanás.

Ganhar a vida eterna
E, eis que, um veio e disse-lhe: "Bom mestre, que coisa boa que faço, que eu possa ter a vida eterna?"
Matthew 19:16
Esta é uma questão de idade antiga. o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ainda estou
espantado que sendo escrito na Bíblia para todos estes últimos 2.000 e mais anos, no entanto, a questão ainda
está sendo feito mesmo que a resposta está aqui para todos verem.

E Jesus disse-lhe: "por que callest tu me bom? Não há nenhum bom, mas um, ou seja, de Deus: mas se
tu queres entrar na vida, guardar os mandamentos. " Matthew 19:17
Quando Jesus diz para entrar na vida, ele não quer dizer que nesta vida, a vida mortal, ele está se
referindo à vida eterna. Como você pode ver, Jesus está nos dizendo, a fim de entrar na vida eterna; Você
deve guardar os mandamentos, que é dizer os dez mandamentos. Para que não pode haver confusão sobre quais
mandamentos que Jesus está falando, Deus faz com que esta pessoa fazer a próxima pergunta.

Dois grupos dos mandamentos
Ele, (o homem) diz-lhe: (Jesus), que (mandamentos)? Jesus disse: "vós não deveis fazer nenhum
assassinato, Thou shalt de mil não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho, honra teu
pai e tua mãe:, e: Amarás o teu próximo como ti mesmo. Matthew 19:18-19
Resposta de Jesus é simples, "Vós conheceis os mandamentos," que quer dizer que a resposta para "o
que farei para herdar a vida eterna?" é manter os dez mandamentos. Se você deseja a vida eterna, você precisa
manter os mandamentos de Deus.
Embora Jesus menciona somente cinco dos seis mandamentos da moral, deixando de fora o décimo que
é "não cobiçarás", ele precisava mencionar um, só porque ele está a falar de um judeu do século primeiro,
quem vai entender que quando um dos mandamentos de Deus é mencionado, todos são destinados. Deixe-me
repetir, se você quer ir para o céu e ter a vida eterna e, em seguida, faça o que Jesus nos diz para fazer, manter
os dez mandamentos.
Na Bíblia, há muitos mandamentos, e eles podem tudo ser divididos entre dois grupos:
Os dez mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra:
E os Mandamentos escritos pela mão do homem, (Moses):
Este homem está pedindo a Jesus para ser mais específico na sua resposta. Como você pode ver, Jesus
lista fora de cinco dos seis imperativos morais listados nos dez mandamentos, além do mandamento que veio a
ser conhecido como o segundo mandamento de Jesus.
Thou shalt de mil fazer nenhum assassinato, O sexto mandamento.
Thou shalt de mil não cometer adultério, O sétimo mandamento.
Não roubarás, O oitavo mandamento.
Não dirás falso testemunho, O nono mandamento.
Honra teu pai e tua mãe, O quinto mandamento.

Apenas o décimo mandamento, que aborda um imperativo moral também, está ausente da lista dele. Isso
significa que ele tenha esquecido, ou que já não tem finalidade e, portanto, obsoleta? Eu acho que não, porque
Jesus dá em vez do décimo mandamento, o que veio a ser conhecido como o segundo mandamento de Jesus.
Segundo mandamento de Jesus abraça todos os dez mandamentos, incluindo não cobiçarás.

Lembre-se: na minha discussão anterior sobre os dois mandamentos de Jesus, que o segundo tipo
do primeiro e o primeiro apontou para a manutenção dos dez mandamentos como dando a definição de como
manifestar seu amor por Deus. Se até este ponto você tinha alguma dúvida sobre se Jesus nos ensina que os dez
mandamentos, essas dúvidas agora devem ser removidas.

Aceitar a palavra de Deus
No exemplo acima, Deus, Jesus disse que os mandamentos que você precisa para manter-se você quer ir
para o céu são os dez mandamentos. Jesus-Deus falou, por conseguinte, é verdade. Se sua igreja prega alguma
coisa que contradiz o que Jesus-Deus falou, então prega uma mentira, e isso deve te dizer que sua igreja não é
de Deus. Se sua igreja não é de Deus, então quem é que dá adoração para?

Venha caminhar com Jesus
O jovem disse-lhe: "todas estas coisas têm manteve desde a minha juventude: o falta ainda?" Matthew
19:20
Esta pessoa está dizendo a Jesus que, desde sua juventude, ele viveu por todos os dez mandamentos.
Jesus disse-lhe: "se queres ser perfeito, vá e venda que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no
céu: e vem e segue-me." Matthew 19:21
A Bíblia nos ensina, que o Deus do antigo testamento e o Deus do novo testamento de Jesus, ambos nos
diz, "Me ama, Me obedecer, adora-Me e guardai meus mandamentos," isto é porque eles são um e o mesmo
Deus. Aqui, no entanto, Jesus acaba de acrescentar um outro requisito para a verdadeira e correta maneira de
adorá-lo. Dar todas suas posses terrenas fora e então ir caminhar com Jesus.
Viu isso na mesma luz que eu faço? Não Jesus disse a este homem que porque ele viveu sua vida dentro
dos parâmetros ditadas pelos dez mandamentos, que se ele vem, dá todas as suas posses e caminha com ele,
Jesus, tornando-se um outro apóstolo, ele terá o dom da vida eterna? O homem só ofereceu a vida eterna e a
entrada no céu, qual é a sua resposta?

Mas quando o jovem ouviu aquele ditado, ele foi embora triste: porque ele tinha grandes posses.
Matthew 19:22
Como você pode ver, o homem não estava disposto a doar todas as suas posses terrenas, nem mesmo
para a promessa de vida eterna. Eu vejo isto como Lago do homem da crença de que Jesus era Deus em carne e
osso de um homem, ou que seu domínio sobre as riquezas deste mundo, superaram a promessa de vida eterna e
a entrada no céu.

Então quem pode ser salvo?
Você deve tomar nota que Jesus não está dizendo que essa pessoa não vai para o céu por não estar
disposto para dar de presente para todos os pobres que ele possui, mas quero que entenda completamente o que
Jesus está dizendo, e eu me sinto melhor que isto é feito usando a versão do livro de Mark deste evento.

Não salva por obras sozinhos
E eles ficaram surpresos fora da medida, dizendo entre si, "quem então pode ser salvo?" Marca 10:26
E Jesus, olhando em cima deles diz, "com os homens é impossível, mas não com Deus: para com Deus
todas as coisas são possíveis. Marca 10:27
Então respondeu Peter e disse-lhe: "Eis que nós tudo esquecido e seguiram a ti; o que devemos,
portanto,?" Matthew 20:27
Você tem alguma maravilha porque eles iria fazer esta pergunta? Se um homem vive sua vida em
obediência a lei de Deus e ainda não pode entrar no céu, então que esperança pecadores temos?
Como você deve se lembrar, quando Pedro e seu irmão foram para fora do barco de pesca se preparando
zarpar, e Jesus passou e pediu-lhes para vir passear com ele, eles agora mesmo, Reserve o que estavam fazendo,
para ir caminhar com Jesus. Pedro e seu irmão não eram ricos, mas eles têm seu próprio navio e seu próprio
negócio como pescadores. Embora não homens de riqueza, eles viraram as costas a tudo o que tinham, para ir
caminhar com Jesus.
O que Peter está dizendo aqui, é que deixamos tudo o que tínhamos a fim de ir caminhar com você,
então isso significa que vamos entrar no céu e ter a vida eterna? Jesus não responde essa pergunta oculta
diretamente, mas ele diz isto:

E Jesus disse-lhes: "em verdade vos digo, que vos que ter me seguido, na regeneração quando o filho do
homem se assentará no trono da sua glória, vós também devem sentar-se em doze tronos, julgando as doze
tribos de Israel.
E todos os que vos abandonou casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou
terras, por amor de mim, receberá um cem e herdará a vida eterna. " Matthew 20:28-29
O que Jesus está dizendo, é que sua recompensa será "Manifold," no mundo vindouro a vida eterna.
Pergunto-me, no entanto, não é o que Jesus está dizendo para o homem que pediu como herdar a vida
eterna. Para obter uma compreensão completa do que Jesus disse, você deve ir para o primeiro mandamento de
Jesus, "Deus de amor, com todo seu coração, alma, mente." Como tenho mostrado, isto é conseguido
mantendo-se os dez mandamentos. Há mais, no entanto, para o pleno significado deste mandamento. Você deve
colocar Deus acima de tudo em sua vida. Abraçando a moralidade dos dez mandamentos, e tornando-os seus
próprios, na personalidade e no caráter, trazendo-lhe mais perto de ser "um com Deus," ou "sendo em the
Spirit", mas há é algo mais precisava ser perfeito em sua fé. Você deve acreditar e entender, que tudo o que
você possuir, próprio e tem, toda a riqueza, poder e prestígio que você obter nesta vida, não é nada para Deus,
se você não ter adorado ele como ele comandos. Então quando esse homem, não poderia doar toda a sua riqueza
e caminhar com Jesus, ele revelou que faltava-lhe esta exigência final, ao amor de Deus com todo seu coração,
alma e mente.

Muitos serão chamados
Assim que o último será o primeiro e o último primeiro: porque muitos chamados, mas poucos
escolhidos. Matthew 20:16
Este versículo é muito importante entender para aqueles que acreditam que eles já são salvos em Cristo.
Melhor posso mostrar isto através de outra das minhas próprias experiências pessoais.
Três das minhas irmãs tenho convicções religiosas desde que eram crianças. Eles estão agora em seus
sessenta e do setenta. Eles vieram para a adoração do Deus tempo antes eu tenho. Eu estava no meu 50 anos
antes de eu descobri a verdadeira palavra de Deus.
Minhas irmãs são membros de igrejas que não obedecer os dez mandamentos, que observam o primeiro
dia da semana (domingo) como o sábado, ao invés do sétimo dia da semana, como escreve-se para fora no
quarto mandamento.

Estou confiante de que porque tudo o que eu vim a entender sobre o Santo Evangelho, que eu sou fiel à
vontade de Deus e não em desobediência. Portanto, mesmo que minhas irmãs foram os primeiros a dar culto,
eles serão os últimos se em tudo para o céu. Tenho certeza de que serão arrebatado, assim que o último será o
primeiro, mas tenho medo que minhas irmãs e o último primeiro, terá de permanecer perante Deus no dia do
juízo para dar conta de seus pecados.
Eu também tenho um primo que nos diz que, em sua adolescência, ele foi tocado por Deus, isso lhe deu
a inspiração para se tornar um ministro ordenado e ele estabeleceu sua própria pequena congregação nãodenominacional. Eu vejo esta sendo tocado por Deus, ele foi convidado por Deus para dar culto a Deus como
Deus ordena, ele, portanto, sendo um dos muitos convidados por Deus.
Meu primo não se transformar a Deus para a sua educação e para aprender o que foi esse desejo de Deus
nele, mas decidiu por si mesmo que ele queria ser um pregador. Meu primo transformou em vez de um pastor
de uma igreja protestante para sua educação e orientação.
Neste versículo, Matthew 20:16, as palavras de Jesus são profundas. Porque muitos chamados, mas
poucos escolhidos. Meu primo foi chamado por Deus, mas ele não cumprir a palavra de Deus, mas se esforçou
para ser educado através do falso evangelho de Satanás. O processo de ser ordenado para a posição de um
Pastor ou padre foi estabelecido pela Igreja de Roma logo após a sua concepção e ainda é o processo usado hoje
pela Igreja Católica e na maior parte pelas igrejas protestantes, como foi então.
A fim de graduar-se deste processo que são perguntas que sejam pertinentes para o treinamento que você
passou, estas perguntas devem ser respondidas como eles são ensinados, mesmo que eles são ensinados em erro
e não com base na palavra de Deus. Portanto, meu primo que foi chamado por Deus, através de suas próprias
ações, não, tenho certeza, será um da poucos escolhidos por Deus, porque ele é educado no falso evangelho de
Satanás não do Deus Santo Evangelho.

A história do trabalho
A história acima, do homem que perguntou como herdar a vida eterna, nos dá instrução sobre um
aspecto do que significa amar a Deus com todo nosso coração, alma e mente. Há uma segunda pessoa da
Bíblia, eu gostaria de lhe apresentar a que ajuda a explicar o que Jesus está tentando nos ensinar a lição acima,
que ele é chamado de trabalho.

Sala do trono de Deus
Agora, houve um dia, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o senhor, e Satanás
também veio entre eles. Trabalho 1:6
Neste versículo um Deus dá um vislumbre à sala do trono no céu. Sentado em seu trono, seus filhos, que
eu interpreto ser anjos, bem como outros seres celestiais, um dos quais é Lúcifer (Satanás), apresenta-se diante
de Deus. Também de interpretar esta reunião para ser dia de sábado de Deus, como observado no céu. Que outra
razão teria todos os filhos de Deus tem que reunir desta forma?
E o senhor disse a Satanás: "Donde vens?" Então Satanás responderam ao senhor e disseram: "De ir
para lá e para cá na terra e de andar para cima e para baixo nele." Trabalho 1:7
Aqui, Deus pede Satanás onde ele esteve, e Satanás responde, na terra. Você deve tomar nota aqui que
Lúcifer não foi referida como Satanás até que ele caiu em desgraça. O nome Satanás significa, o inimigo caído.
Que este versículo se refere a ele como Satanás é importante. Talvez você verá este como a história se
desenrola.

Trabalho é perfeito
E o senhor disse a Satanás: "observaste tu a meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, uma
perfeita e um homem justo, que teme a Deus e escheweth (evita) mal?" Trabalho 1:8
Que Deus se refere ao trabalho como sendo perfeito, me diz que o trabalho manteve as leis de Deus e
viveu sua vida em retidão. Temer a que Deus significa não ter medo de Deus, significa ter profundo respeito por
Deus e ter medo de si mesmo e você poderá desviar os mandamentos de Deus, assim, desagradar a Deus. É essa
insatisfação que você teme e o pecado que vem dele.
Meu entendimento da palavra "Pecado" , como ele se relaciona com as leis de Deus tem ir de estar
certo e então fazendo errado. Para cair do caminho da retidão é digitar o caminho da injustiça e do erro,
conforme definido por Deus e isso é pecado.
Disseram que ele foi para a terra, Deus faz Satanás uma pergunta. Você já olhou trabalho, curioso para
saber o que Satanás pensam de seu servo? Em seguida, tentar mostrar verdadeira natureza de Satanás para os
outros presentes, que acrescenta que trabalho é perfeito, algo que Deus sabe, que Satanás não concorda com.

Lembre-se: os dois são não sozinhos, mas na companhia de todos os filhos de Deus, Satanás ou
Lúcifer foi um dos dois anjos que estavam em ambos os lados do trono de Deus, portanto ele era altamente
respeitado não só por Deus, mas por todos os outros seres celestiais e Deus, demonstrando a civilidade em
direção a seu inimigo, Satanás, queria a opinião de Satanás de trabalho sejam tornadas públicas a todos os seus
filhos. Deus não se esqueceu de que Satanás odeia a Deus, como foi evidenciado no jardim de Eden.

Amor de Satanás perguntas do trabalho de Deus
Então Satanás respondeu ao senhor e disse: "Doth medo trabalho Deus em vão? Tu não fizeste uma
cobertura sobre ele e sobre sua casa, e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu tens abençoado a obra
de suas mãos, e sua substância é aumentada na terra." Trabalho 1:9-10
O que Satanás quer dizer é que por causa de bênçãos de Deus sobre o trabalho, ele se tornou um homem
rico, então não admira que ele adora a Deus.
Mas estendeu sua mão agora e toque tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua cara. Trabalho
01:11

Lembre-se: esta é uma reunião dos filhos de Deus, no plural, mais um. Apenas, Satanás desafiou
Deus e a justiça do trabalho na frente de testemunhas. Em essência, Satanás desafiou que trabalho só ama a
Deus por causa de todas as riquezas que Deus lhe deu. Satanás diz, que leva tudo embora, e trabalho você
amaldiçoará.

Revelou a natureza de Satanás
Deus não chover destruição sobre aqueles que amam e lhe obedecem, mas Satanás tem feito uma
acusação pública, o que Deus tem para responder a.
E o senhor disse a Satanás: "Eis que tudo o que ele tem está em teu poder; apenas sobre si não estendeu
sua mão." Então Satanás saiu da presença do senhor. Trabalho 01:12
Para que você vai entender, Deus não disse a Satanás para prejudicar nada que é do trabalho, ele
simplesmente disse: "tudo o que ele tem está em teu poder," o que Satan decide fazer com que o poder é
deixada para ele.
O resto do trabalho, vou deixar que você leia para si mesmos, mas o que acontece é que Satanás, em
seguida, retorna à terra e mata todos os filhos de postos de trabalho, e eu assumo a partir da referência que era

uma família reunindo quando eles estavam todos mortos, que esposas do seu filho e seus filhos estavam
presentes e também morreu. Satanás também remove do trabalho toda a sua riqueza, para que ele é deixado com
nada.

Fé da emprego revelada
Depois que Satanás fizeram seu pior trabalho, este é o trabalho tinha a dizer.
Então trabalho surgiu, alugar seu manto e raspou a cabeça e caiu no chão e adorado, trabalho 01:20
E disse: "nu veio fora do ventre da minha mãe e nu vou voltar para lá: o senhor deu e o Senhor tomou;
Abençoado seja o nome do senhor. " Trabalho 01:21
Emprego perdeu tudo, riqueza e seus amados filhos, mas ele amaldiçoar Deus? Trabalho não amaldiçoar
Deus, trabalho dá glória a Deus quando ele diz, "Abençoado seja o nome do senhor."
Em todo este trabalho pecou não, nem cobrado Deus tolamente. Trabalho 01:22
"Portanto eu tomar minha carne entre os dentes e colocar minha vida em minhas mãos? Apesar de ele
matar-me, no entanto, confiarei nele: mas eu manterei minha própria maneiras antes dele. Ele também deve ser
a minha salvação: para uma hipócrita não entrará antes dele. " Emprego 13:14-16
Como você pode ver, no homem do trabalho, embora ele tinha tudo tomadas a partir dele, incluindo
todos os sete de seus filhos, bem como seus filhos, netos do emprego, ainda adorado de Deus, de trabalho e deu
elogios a ele.

Deus revela a mentira de Satanás
Isto é o que Deus queria ter visto pelo resto dos seus filhos no céu. Satanás tinham emitido um desafio,
que suspeita em essência colocada no caminho Deus deu a favor de alguns e ocultou a favor dos outros. Deus
provaram nesta demonstração que trabalho amei e adoraram a Deus, não por causa de tudo o que ele tinha sido
dado de Deus, mas porque ele amava Deus, ponto final.
Isto também revela que os filhos de Deus, assim como você e eu, o mal que é Satanás. Satanás não
precisava matar a família do trabalho que ele escolheu para fazê-lo, mostra a Satanás para a cruel e impiedoso
assassino é que ele é. Que Satanás mataram a família do emprego também mostra os filhos de Deus que Satanás
é um assassino e como tal, pecou contra o sexto mandamento. No céu são sujeitos a mesma as leis de Deus que
na terra estamos sujeitos a. Deus é o rei de todo o universo, não apenas da terra.

Deus ou Satanás
Também deve ser anotado aqui um comentário sobre aqueles que tiveram perdas e de fato Deus
amaldiçoou. Se aqueles indivíduos adorados em qualquer uma das igrejas que são as falsas igrejas e, portanto,
não de Deus, mas o falso Deus, então podem ser dito que amaldiçoou o Deus da criação, ou era na verdade uma
maldição cobrada contra o falso Deus? Se no seu culto, você acha que você está rezando para o Deus da criação,
mas por causa de mentiras de Satanás, você na verdade adora o falso Deus, Satanás, então é Satanás que você
está xingando, mesmo que acha que é Deus.
Mesmo que Satanás pensou que ele tinha colocado com êxito Deus em uma situação embaraçosa, na
verdade era Deus que tinham criado Satanás para mostrar suas mentiras e acusações para as mentiras que eles
eram.

Riquezas Terrenas sobre a fé em Deus
Isto está em contraste com o homem que queria saber como herdar a vida eterna, mas quando se
ofereceu para ele, poderia não voluntariamente doar tudo o que ele tinha. É nestas duas histórias, que você deve
encontrar o ingrediente final no seu renascimento em um Santo de Deus.
No nome e a glória que é Deus e minha fé em Jesus, como Deus na carne de um homem, eu rezo para
que eu e todos os que lerem estas palavras vão encontrar o caminho para a justiça, que é o único caminho para
Deus. Amém.
O processo fique com seu caminho de um pecado para quem anda no espírito do senhor, é um longo e
para mim uma viagem difícil. Como nascendo isto faria foi cheio de mudanças que você teve que passar por
enquanto no ventre da sua mãe, para te tornar capaz de sobreviver neste mundo, o renascimento de um pecado
para um no espírito será preenchido com mudanças em sua personalidade e caráter. Sendo nascido levou apenas
nove meses de desenvolvimento, renascer em espírito leva o resto de sua vida.
Estes escritos, dados nesta página Web, não são nada mais do que uma ferramenta. Com esta ferramenta
que você pode se você desejá-lo, encontre o começo para o caminho da retidão. Estas palavras apenas mostrarlhe a entrada para o caminho no entanto. O caminho propriamente dito só pode ser seguido se você permitir que
Jesus para levá-lo para baixo. Deus tem por mim, te mostrei a entrada, mas a viagem é seu andar e somente com
Jesus ao seu lado você será capaz de manter o caminho e não vacilar ou deslizar fora.

Parábola do dono da casa
Para o Reino dos céus é como a um homem que é um chefe de família, que saiu de madrugada para
contratar trabalhadores para sua vinha. E quando ele tinha acordado com os trabalhadores para uma moeda
por dia, mandou-os para sua vinha. E ele saiu sobre a terceira hora, viu outros parado no mercado e disselhes; "IDE vós também para a vinha, e nenhum é certo, que eu lhe darei. E eles foram o seu caminho.
Novamente, ele saiu da hora sexta e Nona e fez da mesma forma. Matthew 20:1-5
E sobre a décima primeira hora ele saiu e encontrei outros parado e disse-lhes: "Porque estais aqui o
dia todo ocioso?" Dizem-lhe: "porque nenhum homem tem nos contratou." Diz-lhes, "IDE também para a
vinha; e o que é certo, que serão recebeis. Matthew 20:6-7
Então, quando ainda era, o senhor da vinha disse-seu mordomo, "chamar os jornaleiros e dar-lhes seu
aluguer, começando da última para a primeira. E quando eles vieram foi contratado sobre a décima primeira
hora, receberam cada um um centavo. Mas para quando o primeiro veio, eles devem ter recebido mais; e do
mesmo modo receberam cada um um centavo. E quando tinham recebido, eles murmurou contra o goodman
(administrador) da casa, dizendo: "estes últimos têm feito mas uma hora, e tu fizeste-os iguais a nós, que
suportou o fardo e o calor do dia. Matthew 20:8-12
Mas ele respondeu a um deles e disse: "amigo, te não fazer nenhum mal: didst não tu concorda por um
centavo? Leve esse teu, é e vai-te: darei esta última, nem como, a ti. " Não é legal para eu fazer o que eu vou
com o meu próprio? É o mal do teu olho, porque eu sou bom? Assim que o último será o primeiro e o último
primeiro: porque muitos chamados, mas poucos escolhidos. Matthew 10:13-16
Nesta história os primeiros trabalhadores concordaram em trabalhar para um dia inteiro por um centavo,
mas quando o mestre de campo paga aqueles que só trabalhou uma hora um centavo, o primeiro sentiu que
deveria ter recebido mais em que tinham trabalhado todo o dia.
O que Jesus está nos ensinando aqui é que o prêmio para viver uma vida de Justiça é o mesmo prêmio
para aqueles que o fizeram assim lá toda a vida, como é para aqueles que só recentemente em seus anos mais
tarde descobriu a verdade de Deus e ter foram convertidos para a verdadeira adoração de Deus. Isto é bom para
mim, em que eu só vim a entender a verdade de Deus tendo atingido a idade de 58. Esta lição de Jesus, diz-me
que eu ainda tenho esperança da vida eterna, embora eu era um pecador por todos esses anos anteriores. Toda a
glória a Deus e graças a Cristo, que através dele pode ser salvo. Amém.

Os filhos de Zebedeu
Então veio a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e desejando uma coisa dele.
Matthew 20:20
e ele disse-lhe, "o que queres tu?" Ela diz-lhe: "concede que estes meus dois filhos podem sentar-se,
uma em tua mão direita e o outro à esquerda, no vosso reino." Matthew 20:21
A esposa de Zebedeu e mãe de James e John é perguntou a Jesus que seus dois filhos como os anjos da
arca de Deus, um pé de cada lado do trono de Deus.
Mas Jesus respondeu e disse: "sabeis que não foi o que pedis. Sois capaz de beber da Taça que beberei
de e para ser batizado com o batismo que eu sou batizado com?" Dizem-lhe: "nós somos capazes." Matthew
20:22
Jesus é perguntando-lhes se eles são capazes de enfrentar a morte cruel que ele sabe que em breve ele
será submetido ao. Dizem-lhe que eles são capazes de enfrentá-lo tal como ele é virado para ele.
e ele disse-lhes, "Ye beberá na verdade do meu copo e ser batizados com o batismo que eu sou batizado
com: mas, para se sentar na minha mão direita e à minha esquerda, não são meu para dar, mas será dado a
eles para quem é preparado de meu pai." Matthew 20:23
Eu sou não certo o que recai sobre James, mas eu sempre considerei que os quatro livros de John e o
livro de Apocalipse onde todas escritas por John, filho de Zebedeu. É meu entendimento que o John morre de
idade, não a de uma morte terrível. Não sei se meu entendimento está correto, ou como a morte de John pode
ser considerada como sendo igual ao que Jesus sofreu, mas Deus não me deu para entregar toda a Bíblia de
estudo diligente ainda, então meu entendimento poderia ser falho no presente.
e quando os dez ouviram isso, eles foram movidos com indignação contra os dois irmãos. Mas Jesus os
chamou-lhe e disse: "sabeis que os príncipes dos gentios exercerem domínio sobre eles e eles que são o grande
exercício autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós: mas aquele que vai ser grande entre vós, deixeo ser seu ministro; E todo aquele que será o chefe entre vós, seja vosso servo: mesmo como o filho do homem
veio não para ser ministradas até, mas para o Ministro e para dar sua vida em resgate por muitos. Matthew
20:24-28

O que Jesus está ensinando aqui é que quando você entra em serviço a Deus ele não levantará você
acima da estação dos outros mas você fazer seu servo. Na sociedade do homem, sendo um servo é uma posição
humilde, mas a serviço de Deus, é uma posição de respeito e honra.

Os sete irmãos
Jesus nos ensina uma lição sobre vida, morte e ressurreição para a vida eterna.
No mesmo dia veio com ele os saduceus, que dizem que há nenhuma ressurreição e perguntou-lhe,
dizendo: "mestre, Moses disse, se um homem morrer, tendo sem filhos, seu irmão deverá casar com sua esposa
e suscita descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós sete irmãos: o primeiro, quando ele se casou com uma
mulher, falecido e, não tendo nenhum problema, deixou sua mulher a seu irmão: da mesma forma a segunda
também e o terceiro, até o sétimo. E finalmente, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição qual ela
será esposa dos sete? Para eles tudo o que tinha ela." Matthew 22:23-28

Não maridos sem esposas
Jesus respondeu e disse-lhes: "vós err, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na
ressurreição eles nem com, nem são dadas em casamento, mas são como os ângulos de Deus no céu. Mas como
tocar a ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que era falado a vós por Deus, dizendo: "Eu sou o Deus
de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?" Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Matthew
22:29-32
A primeira coisa que nos é mostrado é que os saduceus não acreditam na ressurreição, que nos mostra o
quão longe removido que eles são da adoração verdadeira e correta de Deus, bem como sua compreensão das
Escrituras.
Jesus nos dá um vislumbre da vida do Ressuscitado, em que temos sem maridos ou esposas, para os Santos de
Deus, quando deu a vida eterna, será como os anjos no céu que eles se casar, nem são dadas em casamento.
Isso me lembra dos votos de casamento que diz, "até que a morte nos parte" Se você for casado nesta vida, e
os dois de você anda no espírito do senhor, sobre a ressurreição ou se você ainda vive e será arrebatado nas
nuvens com Jesus, não é mais casados um ao outro? Isso é o que Jesus parece estar dizendo. Quando eu entendi
isso, fiquei triste, pois eu amo minha esposa, e ela tem sido meu melhor amigo e companheiro desde os 16 anos
de idade. Aflige-me que já não ia ser minha esposa.

Não há casamento sem sexo
Uma outra coisa que este conhecimento traz em questão é se é um pecado para se envolver em qualquer
sexo fora dos laços sagrados do matrimônio, como ele é nos ordenou no sétimo Mandamento e que haverá sem
maridos ou esposas no céu, então isso significa que em ter a vida eterna, você desiste do sexo para o resto da
eternidade? Do meu estudo e compreensão do que Deus tem me mostrado, eu tenho que dizer sim; Não haverá
nenhum sexo na vida eterna.

Saber isto: sexo é uma parte de ser filhos da terra. Deus criou-das bestas e fez-em uma alma viva. O
sexo é parte da procriação da espécie; Portanto, não tem lugar na vida eterna. Que viverá para sempre, significa
que não teremos nenhum propósito de ter filhos, portanto, lá estaremos sem necessidade de sexo. Todo o sexo
fora do casamento é pecado, se vai não haver nenhuma casamentos na vida eterna, então não pode haver
nenhum sexo.

