Capítulo 6
Os ensinamentos de Jesus Cristo
Jesus o filho de Deus
E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: "todo poder é dado a mim no céu e na terra. Ide-vos, pois e ensinai
todas as Nações, batizando-os em nome do pai, do filho e do Espírito Santo: ensinando-os a guardar todas as
coisas que vos tenho ordenado: e, eis que estou contigo sempre, até o fim do mundo. Amém. Matthew 28:1820

Deus não é racista
As palavras, "ensinai todas as Nações", são deixar bem claro que Deus não é racista. Jesus não diz os
apóstolos para específicos das Nações do mundo, mas para ir e ensinai todas as Nações .
Jesus também lhes diz, "ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." A palavra
chave aqui é "observar". Não é suficiente que você aceitar Jesus como seu Salvador, mas você deve também
"observar ou prática", tudo que Jesus ensinou. Jesus ensinou a moralidade, bem como os dez mandamentos,
portanto, Jesus está dizendo seus apóstolos para ensinar que nós somos para o observador, tudo o que ele
ensinou.
E ele disse-lhes: "IDE por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for
batizado será salvo; Mas aquele que não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crêem; em meu
nome eles expulsará demônios; Eles devem falar com novas línguas; Eles devem pegar serpentes; e se beberem
alguma coisa mortífera, não deve doer Eles devem colocar mãos sobre os enfermos, e eles, (os doentes),
recuperarão. Marcos 16:15-18
Então, depois que o senhor falou-lhes, ele foi recebido em cima no céu e sentou-se na mão direita de
Deus. E elas foram adiante e pregaram em toda parte, o Senhor trabalhar com eles e confirmando a palavra
com sinais a seguir. Amém. Marcos 16:19-20

Uma testemunha para Jesus
O que era desde o início, o que ouvimos, que vimos com nossos olhos, o que nos tinha visto, e tem
lidado com nossas mãos, a palavra da vida; para a vida foi manifestada e nós tê-lo visto e testemunhar, e Ufavos que a vida eterna, que estava com o pai e se manifestou a nós; o que nós vimos e ouvimos, nós, vós, que vós
também tenhais comunhão connosco declarar: e verdadeiramente a nossa comunhão é com o pai e com seu
filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevo, que sua alegria seja completa. Eu John 1:1-4
Aquele que era desde o início, Refere-se ao seguinte:
O senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras antigas. Foi trama de eterno, de
início, nem nunca a terra era. Provérbios 08:22-23
Os dois versos acima do livro dos Provérbios é uma introdução de Cristo, o filho de Deus, antes que ele
se manifesta ao mundo na carne de um homem, Jesus, para todo homem que lê estas palavras.
Que ouvimos, que vimos com nossos olhos, o que procuramos em cima, refere-se ao fato de que o
Apóstolo João conhecia Jesus pessoalmente e intimamente, durante o tempo que passou na companhia de Jesus
durante os primeiros três e meio anos do Ministério de Jesus. João ouviu Jesus falar e viu com seus próprios
olhos os milagres que Jesus se manifesta naqueles que ele tocou.
E nossas mãos têm manipulado, refere-se ao seguinte:
E ele disse-lhes: "porque são vós incomodados? E por que pensamentos surgem em vossos corações?
Eis as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo: lidar com mim e ver; para que um espírito tem não de
carne e ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24:38-39
O Apóstolo João está revelando-no leitor, John o que ele viu Jesus e tocou as mãos e os pés de Jesus
depois da ressurreição e que Jesus teve os sustos das unhas que perfurou sua carne. John está dando testemunho
que Jesus na verdade ressuscitar dos mortos, no corpo e na alma e não apenas o espírito.
Da palavra da vida; para que a vida foi manifestada, e nós tê-lo visto e testemunhar e Ufa vos que a
vida eterna, onde "a palavra" refere-se ao seguinte:

No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. O mesmo estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele; e sem ele nada foi feito que foi feita. Nele estava a
vida; e a vida era a luz dos homens. John 1:1-4
Em suma, John está dando testemunho de que Jesus é o Messias, e de todas as promessas feitas por
Deus, Jesus, relacionados com A vida eterna de todos os que são os Santos de Deus são verdadeiras como ele
atesta o Apóstolo João.
e a vida era a luz dos homens. Acho que da vida dado a todos os seres vivos sobre a terra como uma
bateria é uma luz de flash. Sem a bateria, a lanterna não iria funcionar, sem vida; os elementos que vão para a
maquiagem de todas as coisas vivas não seria nada mais do que elementos inanimados. A vida que Deus deram
a terra fornece a força que permite que homem sai. Remover a vida, e a terra torna-se uma pedra morta,
flutuando no espaço.

Deus é luz
Então é a mensagem que já ouvi falar dele e anunciamos a vós, que Deus é luz, e nele está não há
escuridão. Eu João 1:5

Lembre-se: como usado neste contexto, a palavra "Luz" significa vida, mas significa também,
entendimento. A vida falada é Vida eterna dada como um dom de Deus a todos aqueles que são os Santos de
Deus; a compreensão necessária para alcançar a vida eterna vem do estudo diligente do que Jesus nos ensinou.
Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentir e não praticamos a verdade:
mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com o outro e o sangue de Jesus Cristo seu
filho, nos purifica de todo pecado. Eu John 1:6-7
Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos.... Isto significa que se
você dar serviço de bordo de ser de Deus, ou de ser um cristão, mas não manter os mandamentos de Deus ou
andar na moralidade de Deus, então você é um mentiroso. Como pode chamar a mesmo para ser de Deus,
quando não obedecer seus mandamentos?
Temos comunhão um com o outro, que simplesmente significa que se você é um Santo de Deus, então
você é parente com Jesus e todos os outros santos. Também, se você ter comunhão com Jesus e vive sua vida na
moralidade que nos foi ensinada por Jesus, então você tem comunhão com Deus o pai também. Para dizer que
você é um cristão, mas não vivemos a moral dos dez mandamentos ou os ensinamentos de Jesus, então você é

um mentiroso, a mesmo e aos outros que você diga que você é um cristão de. Este Jesus dá suporte para o
seguinte:
Mas ele respondeu e disse-lhe que lhe disse: "quem é minha mãe? E quem são meus irmãos: "e ele
estendeu a mão para seus discípulos e disse:"Eis minha mãe e meus irmãos! Para todo aquele que deve fazer a
vontade de meu pai que está nos céus, o mesmo é meu irmão e irmã e mãe. Matthew 12:48-50

Nós todo o pecado
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a mesmos, e a verdade não está em nós. Se
confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se
dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Eu John 1:8-10
Em maio de 2009, foi tocado por Deus, ou talvez pelo Espírito Santo e desde então tenho sido confiante
ou justifica a crença e a esperança que Deus me perdoou todos os meus muitos pecados. Então, se eu fosse te
dizer que com este perdão estou, portanto, livre do pecado, eu seria um mentiroso. Perdoar não significa que
Deus tem limpa os pecados de nós, isso não vai acontecer até que são arrebatados acima com Jesus nas nuvens,
ou até o dia do juízo e Deus decide que somos dignos da redenção. Até lá, estamos ainda com o pecado. É
necessário que continuemos todos os dias pelo resto de nossas vidas para nos manter livre de novos pecados por
viver na moralidade, como que nos foi ensinada por Jesus.

Jesus nosso advogado
Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, que vós não pecam. E se qualquer homem pecado, temos
advogado junto ao pai, Jesus Cristo o justo: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, (apaziguamento),: e
não para a nossa apenas, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Eu John 2:1-2
O que estes versículos estão me dizendo é que o pecado, que é definido por dez mandamentos, irá
mantê-lo na vida eterna no céu. Se você não sabe e entende o que são os dez mandamentos, então como pode
você saber o que constitui o pecado? Se você não sabe se você pecar, então como você saberá se você é justo ou
não. Apenas por manter e conhecendo os dez mandamentos e que eles representam, você pode saber como não
pecar.
Se sua igreja diz-lhe que, como cristão, você está acima da lei, então sua igreja encontra-se a você. Se
sua igreja diz que foram os dez mandamentos, mas um acordo temporário entre Deus e os judeus, então sua

igreja encontra-se a você. Se a Igreja diz mentiras, então ele não prega o Evangelho de Deus Santo, mas o falso
evangelho de Satanás. John oferece suporte a isso a seguir.

Guardar os mandamentos de Deus
E por este meio que sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Eu John 2:3
Você vê, nós só podemos saber Deus se guardamos os seus mandamentos e Jesus Cristo sendo Deus na
carne de um homem, é Deus. Para o filho de Deus é conhecer o pai. Esta é mais uma vez dar suporte pelos
seguintes versos.
Ele que diz, "Eu conheço ele," e guarda não seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele.
Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus aperfeiçoado: pelo presente sei
que nós que estamos nele. João 2:4-5
Se você diz, "eu sou um cristão", você está dizendo que sabe que Jesus o Cristo. Mas o John diz que nos
versos acima que se, ao mesmo tempo que você não manter os dez mandamentos e os ensinamentos morais de
Jesus, então você é um mentiroso, por não se conhece Jesus.

Por exemplo: se você se considera um cristão, mas envolver-se em adultério ou fornicação, então
você é um mentiroso, pois ambos são pecados contra os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus.

Nós devemos andar a pé
Aquele que diz que ele permanece nele próprio também devemos caminhar, mesmo como ele andou.
Irmãos, eu escrevo nenhum mandamento novo vos, mas um mandamento antigo, que vos tinham desde o início.
O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Eu John 2:6-7
O velho mandamento que John está a falar de é os dez mandamentos de Deus.

Lembre-se: John é um judeu do século primeiro, e como tal, ele está dando sentido para aqueles
que, como ele, saber os dez mandamentos da sua juventude, e desde seu início.
Novamente, um novo mandamento vos escrevo, que é verdadeiro nele e em você: porque a escuridão é
passado, e a verdadeira luz resplandece agora. Eu John 2:8

Antes de Jesus havia somente a lei, os dez mandamentos e você não é salvas pelo seu trabalha sozinha,
mas as obras são importantes, porque sem a lei, não há nenhum entendimento do que constitui o pecado e
ninguém deve entrar no céu que tem pecado.
Através de Jesus vem esperar com a justificativa de quem são os Santos de Deus essa vida eterna pode
ser deles. Este é o mandamento novo que João escreve sobre. Que equivale a dizer que você precisa tanto os dez
mandamentos e a fé que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, a fim de justificar-se na esperança da vida
eterna.

Lembre-se: que os Santos de Deus são definidos por Jesus como aqueles

que guardam os

mandamentos de dez e têm a fé em e o testemunho de Jesus Cristo .

Ama o teu irmão
Ele que diz que ele está na luz e odeia seu irmão está na escuridão mesmo até agora. Aquele que ama a
seu irmão permanece na luz, e não há ocasião de tropeço nele. Eu John 2:9-10
Isso se relaciona com o que Jesus ensinou nos versos seguintes.
Ouvistes que foi dito por eles dos velhos tempos de , "Não matarás"; e todo aquele que deve matar deve
estar em perigo do acórdão: mas eu vos digo, "que todo aquele que está zangado com seu irmão sem causa
deve estar em perigo do acórdão: e todo aquele que disser a seu irmão,"Raca", deve estar em perigo do
Conselho : mas aquele que dirá, "Tu enganar", deve estar em perigo do fogo do inferno. Matthew 05:21-22
a chave para entender isto são as palavras, " sem causa ." Se você odeia outra pessoa ou um grupo de
pessoas, sem causa, então você está em pecado. Jesus é comparar este ódio como sendo igual a matar alguém.
Como eu escrevi antes, trata-se de ter preconceitos infundados e racismo. Odiar o seu companheiro é o caminho
de Satanás, não a maneira de Deus. Jesus ensina, misericórdia, compreensão, tolerância, respeito, estas não
têm lugar com ódio.
Mas aquele que odeia seu irmão está na escuridão e caminha na escuridão e conhece não para onde
irão, porque naquela escuridão tem cegado os olhos dele. Eu John 02:11
Aceitar a palavra de Jesus como a verdade e viver em que a verdade e você também será justificado na
esperança de salvação. Se você ler estas palavras sendo dadas pelo apóstolo João e diga, "que eu sou um
cristão, para eu aceitar estas palavras uma verdade," mas depois ir sobre a sua vida fazendo coisas que
colocam você em oposição a ensinamentos de Jesus, então você está na escuridão e só pode olhar para a frente à

morte eterna, para você não são um seguidor de Cristo , independentemente do que você diz. Você deve "andar
a pé" e não apenas "falar por falar."

Por causa dele nomes
Eu escrever-vos, filhinhos, porque seus pecados são perdoados por amor do seu nome. Eu escrevo a
vós, pais, porque vós têm-lo conhecido que é desde o início. Eu escrevo a vós, jovens, porque vós superaram o
maligno. Vos, filhinhos, escrevo porque vos tem conhecido o pai. Eu John 02:12-13

Lembre-se: O Apóstolo João está escrevendo estas palavras e direcionando-os para aqueles que
converteram-se para os ensinamentos de Jesus. O acima não é um anúncio de cobertor para toda a humanidade,
apenas para aqueles que são convertidos, os Santos de Deus.
Isto pode melhor ser totalmente compreendido quando você dar a consideração para o significado das
palavras, "bem dele nomes". Não seja tão estreita quanto pensar que isto se refere a Jesus como o nome, vai
mais além do que como tenho mostrado como o que o nome de Deus é. O nome de Deus é que o que dá a
definição sobre quem é Deus, e que é definido como os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus.

Nós são perdoados
Portanto, nós são perdoados por causa dos dez mandamentos e nossa obediência a eles. Isto é dado apoio
nas palavras, "vós superaram o maligno". Pense nisso, como você vencer Satanás? Você superar por não
engajar-se em pecado, e que se relaciona com saber quais são os dez mandamentos, a fim de saber o que Deus
define como pecado.
Escrevi a vós, pais, porque vós têm-lo conhecido que é desde o início. Escrevi a vós, jovens, porque sois
fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vos tem superado o maligno. Eu John 02:14
Veja, estas palavras estão sendo dirigidas aqueles que superaram o maligno, que, por definição, são os
Santos de Deus.
Dá a palavra de Deus permanece em vós, adicionou suporte para meu argumento de que os dez
mandamentos, que é a palavra de Deus, e se vós permanecerdes nesses mandamentos, então você vive na
justiça. Quando você é justo, você pode ser perdoado por causa dele nomes.

Coisas do mundo
Ama não é o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se qualquer homem amar o mundo, o amor do
pai não está nele. Por tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e
soberba da vida, não é do pai, mas é do mundo. Eu John 02:15-16
Se você passar a vida em busca da riqueza terrena e as coisas da terra que você adquirir com essa
riqueza, então o amor do pai não está em você. Pense assim, quando você colocar-se nas mãos de Deus que ele
irá fornecer-lhe com o que você precisa para viver. O que você precisa... não significa que o que você quer. O
que vale é ter coisas mais do que aquilo que você precisa, nada mais não adiciona às suas necessidades apenas
aos seus desejos. É muito melhor que você quer o amor de Deus e olha para acumular o que você precisa para a
vida eterna. As coisas deste mundo não podem ser tomadas com você na morte, nem no céu, portanto, essas
coisas não têm valor.
E o mundo foi embora e a luxúria respectivas: mas ele que faça a vontade de Deus permanece para
sempre. Eu John 02:17
Civilização humana irá passar, pois tudo o que ele tem alcançado já não pela vontade de Deus, mas por
Satanás. A vontade de Deus terá o homem a viver mais na forma de Adão e Eva antes de que pecaram. Viva a
sua vida, portanto, na busca da verdadeira palavra de Deus e sei que a vida eterna. A busca da riqueza da terra
leva apenas à morte eterna.

O anti-Cristo vem
Filhinhos, é a última vez: e como ouvistes que o anti-Cristo virá, até agora existem muitos anti-Cristo;
pelo qual sabemos que é a última vez. Eu John 02:18
A "Última vez", é forma de John de dizer que o fim dos tempos. John está ainda mais nos dizendo que o
espírito do anti-Cristo já está no mundo durante o tempo em que John viveu. Isso eu falei de quando eu disse
que Satanás tinham influência e controle até mesmo sobre os anciões do templo, mas o Anticristo poder,
conforme ele é definido no livro de Daniel e Apocalipse, não se estabelecem até 538 D.C. quando a Igreja de
Roma é conferida o estatuto de uma nação independente pelo imperador Justiniano do Império Romano do
Oriente.

Eles saíram de nós, mas eles não eram de nós; Porque se fossem de nós, eles teriam continuado sem
dúvida com a gente: mas eles saíram, que possa ser feitos manifesto que não eram todos de nós. Eu John 02:19
No versículo antes acima, John está falando sobre aqueles que são formiga-Cristo, ou aqueles que
rejeitam a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Com isto acima verso, John está fazendo um contraste
entre o anti-Cristo e os Santos de Deus, então para mostrar ou manifestar esse contraste.

Aqueles ungido por Deus
Mas tendes uma unção (unção) do Santo e sabeis todas as coisas. Não escrevi a vós porque sabeis que
não é a verdade, mas porque sabeis que ele, e isso não é mentira é a verdade. Eu João 02:20-21

Lembre-se: esta Epístola de João está sendo dirigida para aqueles que já são os Santos de Deus e
não para aqueles que ainda aprendendo a verdadeira palavra de Deus. Como um Santo de Deus, você sabe a
verdade plena de Deus, que quer dizer que você tem sido ungido na verdade de Deuse portanto pode ver
mentiras de Satanás para as mentiras que eles são.
O John está dizendo é que ele não está escrevendo estas palavras de modo a ensinar aqueles que já
conhecem, mas para reforçar o que suas palavras são a verdade, para que aqueles que já não são os Santos de
Deus, a quem ler seus escritos saberá que os Santos de Deus reconhecido suas palavras para ser a verdade, então
eles também podem confiar em suas palavras como a verdade.

O filho é do pai
Quem é o mentiroso Mas ele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é o anti-Cristo, que nega o pai e o
filho. Todo aquele que nega o filho, o mesmo tem não é o pai: mas que acknowledgeth o filho tem o pai
também. Eu John 02:22-23
Tudo isto se relaciona com a transição, da antiga aliança para aqueles que estão sob a nova aliança. Sob
a antiga aliança, foram necessários para manter a lei de Deus, (os dez mandamentos), mas que não é salvos pelo
seu trabalha sozinha, você precisa ter fé (crença) de que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, e na
crença de que você também acredita que a palavra de Deus é suprema, e é por essa fé , que você se justificam na
esperança de salvação. Justiça sem a fé é só metade, o que é necessário para a salvação.

O oposto também é verdadeiro. Se você tem fé em Jesus e na palavra de Deus, mas não manter os
mandamentos de Deus, então novamente tem apenas metade, o que é necessário para a salvação. Ninguém com
pecado perdoado pela ONU entrará no céu.
Estas palavras são dirigidas aos judeus que rejeitam Jesus como o Messias. Se você rejeitar a Jesus e as
profecias do livro de Daniel faz certos de que Jesus é o Messias profetizado, e então você não é
verdadeiramente de Deus. Se você não é verdadeiramente de Deus, então você não tem nenhuma esperança de
salvação.
Que isso, portanto, permanecerem em vós, que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o
princípio mantém-se em você, vós também permanecerão no filho e no pai. Eu John 02:24
Isso que habita em você, é mais uma vez para os judeus, mas também aqueles que abraçaram a Jesus
como o filho de Deus e a moralidade de Deus, que habita neles. Então, este é John uma vez mais atestam a
necessidade que você precisa que os dez mandamentos, que é o professor de Deus é a moralidade, bem como a
fé que Jesus é o filho de Deus. Ambos são necessários para se tornar um Santo de Deus.

Aqueles puxou extraviado
Os ensinamentos de Jesus, ele revelou a verdade de Deus em sua plenitude. John é aqueles que são os
Santos de Deus, de permanecer aviso rápido para isso que foi falado por Jesus e, portanto, pode ser suportado
pelo Santo Evangelho de Deus. Não acrescentar ao que já sabe a verdade de Deus, ou subtrair para fazer então
remover acabou de ser a palavra de Deus para ser uma mentira. Eu pode melhor esclarecer isto com uma
ilustração.

Uma igreja perdida
Há uma igreja no mundo de hoje que se orgulha de que guardam os mandamentos de Deus com zelo.
Estas mesmas congregações aceitam Jesus como Deus na carne de um homem e aderirem aos ensinamentos de
Jesus. Como tal você poderia considerar esta igreja como sendo a verdadeira Igreja de Cristo que Jesus falou de
como existente no fim dos dias.
Esta igreja, no entanto, tem um problema em sua crença central, e é este complemento ou má
interpretação das escrituras que levou isso longe de ser a Igreja verdadeira.

Já dei esta discussão no ensaio intitulado, a criação de Deus, localizada nesta página da web. Em suma,
eles acreditam que Deus criou o universo em sete dias literais, como homem observa um dia na terra. Não há
nada nas escrituras que dá suporte a isso, e não há nada nas Escrituras onde Deus dá a definição sobre a duração
de um dia de criação. Mesmo que Deus não esta definido, arbitrariamente decidiram que um dia da criação é o
mesmo que um dia de 24 horas na terra.
Se isso fosse tudo o que havia para isto, eu ainda poderia aceitá-las como igreja verdadeira, mas por
causa deste erro ainda mais ter inventaram a idéia de que a evolução é impossível, e que não havia nenhuma
morte de qualquer tipo, nem mesmo entre os animais até que Adão e Eva pecaram, que mais uma vez sem
suporte pela escritura. Adicionaram-se a isso que Deus tem falado e tem, portanto, se retiraram da sendo os
Santos de Deus, como igreja.
Os desta igreja que eu falei sobre esse erro, ter me referidos versículos da Bíblia que eles aceitam como dando
apoio a suas crenças, mas isso é porque eles não têm sido diligentes em seu estudo e compreensão do que esses
versos dizem realmente. Eles colocaram palavras na boca de Deus, a fim de dar reforço às suas crenças, ao
invés de aceitar a palavra de Deus, como as palavras destinam-se a dizer. Se você tiver certos acredita, e você
distorce a palavra de Deus para torná-lo apto a acredita, então já não é a palavra de Deus, mas uma blasfêmia de
sua palavra.

As palavras têm significado
As palavras têm significado, e quando você fala com alguém; suas palavras que você usa transmitem o
significado que você pretende que a outra pessoa também vai entender. Isto é verdade em palavras faladas por
Deus. Ele se destina a um determinado significado e aqueles a quem ele falou suas palavras, os profetas de
Deus, entendido o significado das palavras dele como ele queria. Portanto, é necessário que nós também
compreendemos o significado das palavras como escrito pelos profetas. Se você alterar ou ajusta essas palavras
ou seu significado então você acabar com palavras, que não são as escritas pelos profetas nem falada por Deus.
Não é suficiente que você dar adoração a Deus em parte; Você deve adorar a Deus totalmente como ele Deus
tem escrito para fora. Se você não aplicar o significado às palavras faladas por Deus que é o seu significado
pretendido e, em seguida, você não submeter à vontade (prazer) de Deus, mas seu próprio prazer.

Não adicionar ou subtrair
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve que vos diminuem alguma coisa dele,
que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2

Lembre-se truísmo de 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.

Aqueles ungido por Deus
E esta é a promessa que ele tem nos prometeu, nem a vida eterna. Estas coisas têm eu escrito
concernente a eles que seduzi-lo. Mas a unção que recebestes dele permanece em vocês, e deveis não que
qualquer homem te ensinar: mas como o mesmo ungindo adestra-lo de todas as coisas e é verdade e não é
mentira, e assim como ele ensinou você, vós reger nele. Eu John 02:25-27
A escrita do Apóstolo João e de todos os profetas de Deus, revelar as promessas de Deus, nem a
promessa de vida eterna, e estas prometem todos os que buscam a Deus, para querer saber mais. Mas não é estas
palavras que você leia isso te dá a esperança da vida eterna, mas a unção que você recebe de Deus quando você
passa por um renascimento do espírito e vai de uma pessoa do pecado para uma pessoa da justiça. As palavras
escritas vai te mostrar o caminho, mas até que você escreve as palavras no seu coração, você não tem sido
renascido no caminho de Deus.
E agora, filhinhos, Permanecei em-lo; que, quando ele figurará, possamos ter confiança e não se
envergonhar diante na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo mundo que faz justiça é nascida
dele. Eu John 02:28-29

Os filhos de Deus
Eis, que tipo de amor que o pai concedeu sobre nós, que devem ser chamados filhos de Deus: portanto,
o mundo nos conhece não, porque ele não sabia. Eu John 3:1

Amados, agora somos filhos de Deus e não ainda o que seremos: mas sabemos que, quando ele deve
aparecer, nós seremos como ele; para nós o veremos como ele é. E todo homem que tem essa esperança nele
próprio, purifieth mesmo como ele é puro. Eu John 3:2-3

Aqueles que pecam
Todo aquele que quem comete o pecado também transgride a lei: para o pecado é a transgressão da lei.
E sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados; e nele não é pecado. Todo aquele que permanece nele
não peque: todo aquele que peca não viu ele, nem o conhece. Eu John 3:4-6
Portanto, isto dá validação para tudo o que eu disse sobre a necessidade de manter os dez mandamentos
como a única maneira de evitar cometer pecado. O que John está dizendo é que se o pecado, então você está em
transgressão da lei, a lei é os dez mandamentos; para transgredir a lei é para eliminá-lo da esperança de
salvação.

Não vos enganeis
Filhinhos, não deixe nenhum homem te enganar: ele que as pratica justiça é justa, mesmo como ele é
justo. Quem comete pecado é do diabo; para o diabo peca desde o princípio. Para este efeito se manifestou o
filho de Deus, que ele pode destruir as obras do diabo. Eu John 3:7-8
A única maneira de evitar o pecado saber o que constitui o pecado, a única maneira de saber isso é saber
quais são os dez mandamentos e o que eles querem dizer como Jesus revelou em seus ensinamentos.

Apenas duas escolhas
Todo aquele que é nascido de Deus as pratica não cometer pecado; para a sua semente permanece
nele: e ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nos filhos de Deus são manifesto e os filhos do diabo: todo
aquele que as pratica não justiça não é de Deus, nem ele que não ama não é seu irmão. Eu John 3:9-10
Todo aquele que é nascido de Deus as pratica não cometer pecado, refere-se àqueles que passaram por
um renascimento do espírito. Então, eles vivem o resto de suas vidas em harmonia com a moralidade de Deus.
Se você abraça a moralidade de Deus e fazer a moralidade de Deus sua moralidade, então seria perto de
impossível para você pecar. Por que seria impossível? Para a sua semente permanece nele: e ele não pode
pecar, porque nasceu de Deus.

A palavra "Semente" como usado aqui refere-se ao fato de que na concepção, quando Deus nos dá a
vida, ele faz isso, dando-em um pequeno pedaço de si mesmo. É a vida que nos foi dada que que é a semente de
Deus. É esta semente que nos referimos quando dizemos, "Deus está em todos nós." Se você nunca pecar,
então, esta semente é dada a oportunidade de crescer e prosperar dentro de você, trazendo-lhe mais perto e mais
perto de Deus. Quando você peca, você empurra para o lado que as sementes. O mais você pecado mais que é
empurrado para extinção dentro de você.
Lembre-se para quando você era criança, antes dos caminhos deste mundo corrompido você. Se você
pode se lembrar volta que até agora, você pode recordar a proximidade tinha com Deus e como Deus foi forte,
em você e parecia em tudo ao seu redor. Somente quando você cresceu, como vi o mal que Satanás conseguiu
permear mesmo aqueles fecha para você, você também perdeu essa proximidade com Deus. Se você quer mais
uma vez sente essa proximidade então aprender e compreender os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus
Cristo.
A palavra "Justiça" refere-se ao seu tempo e esforço que colocou em manter-se fiel à moralidade de
Deus. Aqueles que são injustos são aqueles que não fazem nenhum esforço para permanecer fiel a moralidade
de Deus, mas que vivem suas vidas na ignorância indiferente. Se você é não de Deus, então você é do diabo, lá
é só preto e branco, bem ou mal, certo ou errado, Deus não reconhece os tons de cinza.

Amar um ao outro
Para isso é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como
Caim, que era de que um perverso e matou seu irmão. E portanto ele matou ele, porque suas obras eram más, e
o irmão dele é justo. Eu John 03:11-12
A frase, "e portanto ele matou ele," se refere ao fato de que Caim matou capaz, mas ao fazê-lo, ele se
tornou um assassino, e como tal Cain também se matou. Porque Caim matou seu irmão, capaz, Deus percebe
Cain como sendo o mal, e como tal o Cain vai saber morte eterna, a menos que em algum momento antes de sua
morte, ele se arrependeu de seus pecados e pediu a Deus para perdoá-lo.
Você entende o que Deus quer dizer quando ele nos diz de amor um ao outro? A palavra amor como
usado aqui não significa o mesmo tipo de amor que você pode sentir por uma mulher ou os seus filhos, se refere
a ter respeito pelos outros, dando piedade e compreensão para os outros, bem como a compaixão e deferência,
em suma, tratando seu vizinho como você teria ele tratá-lo.

Ódio é um assassino
Maravilha não, meus irmãos, se o mundo odiar-te. Nós sabemos que passamos da morte para a vida,
porque amamos os irmãos. Aquele que não ama não o seu irmão permanece na morte. Todo aquele que odeia
seu irmão é um assassino: e vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente no-lo. Eu João
03:13-15
As palavras, "Passou da morte para a vida," refere-se ao fato de que, como um Santo de Deus, você
vai saber a vida eterna mesmo se você morrer a morte Mortal.
As palavras, "porque nós amamos os irmãos," refere-se àquele que só foi explicado acima, se nós
amamos os irmãos, que significa outros dos Santos de Deus, bem como aqueles que nos odeiam. Nós os
amamos, porque nós os tratamos todos com respeito e cortesia.
Aquele que não ama não o seu irmão permanece na morte. Se você não tratar os outros com respeito e
cortesia, então você não é de Deus, e como tal, você vai saber a morte eterna. Não há meias medidas, também
ao vivo pela moralidade de Deus ou você não o fizer.
Você pode perguntar, "todo aquele que odeia seu irmão é um assassino," por que Deus considera ser
desrespeitoso igual a ser um assassino? Se você mostrar amor e respeito a todos, então você revelar Deus
através de suas ações, e aqueles que testemunham, portanto, suas ações podem ser incentivados a alterar seus
hábitos e tornar-se mais como você e através de você, mais como Deus. Se por outro lado você mostrar
desrespeito e ódio para com os outros, então você revelar a Satanás e é Satanás que outros estarão inclinados
para emular. No presente, você é a causa dos outros para receber a morte eterna, e você é ele, por causa de suas
ações, quem os matou.

Amor em ação não apenas no Word
Conhecemos o amor de Deus, que ele deu sua vida por nós: e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas
aquele que tem de bom neste mundo e vendo o seu irmão necessitado e fecha acima suas entranhas de
compaixão dele, como estará no amor de Deus nele? Eu João 03:16-17
Sempre que você vê alguém em necessidade, se um irmão ou um estranho, mostrar misericórdia e
compaixão para com eles, e você vive no caminho de Deus, se você ignora e passa por, ou desprezo ou rir
aqueles em desespero, em seguida, você vive no caminho de Satanás.

Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem na língua; Mas na verdade e na verdade. E por este meio,
nós sabemos que somos da verdade e devem assegurar nossos corações diante dele, para se nosso coração nos
condena, Deus é maior que o nossa coração e conhece todas as coisas. Eu John 03:18-20
A palavra "Fato", como usado aqui refere-se as ações que você participar, ou o tempo eo esforço que
você pessoalmente se envolve em viver a moralidade de Deus e não apenas dando serviço de bordo para isso.
Quando permanecerdes na moralidade de Deus, na escritura e não só na palavra, então seu coração nunca
condenará você e Deus, que está sabendo de tudo, saberá a verdade.

Guardar os mandamentos de Deus
Amado, se nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E tudo que pedimos,
recebemos dele, porque nós guardar seus mandamentos e fazer aquelas coisas que são agradáveis aos seus
olhos. Eu John 03:21-22
Porque guardamos os seus mandamentos, deve reforçar a necessidade de manter todos os dez
mandamentos de Deus, mais como pode você realmente se considera um seguidor de Cristo?
E este é o seu mandamento, "que devemos acreditar no nome de seu filho Jesus Cristo e amar uns aos
outros, como ele nos deu o mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos habita nele, e ele nele. E por
este meio, nós sabemos que ele permanece em nós, pelo espírito que nos deu. Eu João 03:23-24
A frase: "em nome de Jesus," não se refere apenas ao homem Jesus, mas para tudo o que ele representa
e nos ensinou. Quando você crê em Jesus, você também deve acreditar em tudo o que ele ensinou e essa crença,
vive sua vida como seus ensinamentos insistem que devemos. Para dar o serviço de bordo para ser um cristão,
sem viver a vida que Jesus ensinou, você faz um mentiroso e uma fraude.
Como você pode recordar as lições, que mostrei como o primeiro mandamento de Jesus foi uma citação
de palavras escritas por Moses 1500 anos antes, e o que Moses estava dando a discussão, foram uma referência
para manter os dez mandamentos, como mostrar que você ama a Deus com todo seu coração, alma e mente.
Portanto, quando o Apóstolo diz-lhe para manter os mandamentos de Jesus, está também nos dizendo para
manter os dez mandamentos, porque ao fazê-lo dá a definição de como manifestar nosso amor por Deus.

Provai os espíritos
Amado, acreditar que nem todo espírito, mas Provai os espíritos se eles são de Deus: porque muitos
falsos profetas têm saídas pelo mundo. Eu John 4:1
A frase, "Provai os espíritos," é importante lembrar. A palavra "Tentar" é definido como: para fazer
e tentativa ou esforço para fazer algo, para testar ou colocar sob escrutínio. Como isso se
relaciona com a palavra "Espíritos", que como ele está sendo usado aqui refere-se às palavras faladas por
outras pessoas. "Os outros", refere-se ainda mais para padres, pastores e outros que você pode
considerar como tendo o maior conhecimento da Sagrada Escritura, do que você tem. Portanto, o
que o Apóstolo João está nos dizendo é que não devemos tomar o que os outros nos dizem em fé cega, mas
colocar essas palavras que dizem que em um teste para determinar se o que dizem que pode ser suportado pela
escritura sagrada do Deus Santo. Se o que dizem que não pode ser suportado nas Sagradas Escrituras, então isso
é uma mentira e deve ser desconsiderado.
Porque é que Deus quer nos tente as palavras dos outros, porque muitos falsos profetas têm saídas pelo
mundo? Deus quer que nós sempre em mente que Satanás encontra-se, e se ele pode te dizer uma coisa que dá
motivo para acreditar em suas palavras como sendo verdadeira, então você vai ser puxado longe a verdade de
Deus, e para enganos de Satanás. A mentira perfeita disse é verdade 90% e 10% mentira, neste Satanás se
destaca.
Se diligente em seu estudo e comparar acredita que sua vida longa para a Sagrada Escritura, se o que
você acredita que é algo que não pode ser suportado pela escritura, então provavelmente não é verdade, mas
mentira de Satanás. Se seu líder religioso uma pergunta, como "que dia que Deus nos diz é seu dia de
descanso, o sábado?" em seguida, pedir-lhe para dar-lhe os capítulos e versículos da Bíblia que dá suporte a
sua resposta. Isto é como você "tentar" a resposta dele.
Também é necessário que você tomar o tempo e esforço para procurar na verdade os versículos que ele
dá, para verificar que sua interpretação deles são como Deus pretendia, ou se eles foram falseados. Ao longo
destes escritos, tenho-vos mostrado como dissecar as escrituras para descobrir o significado pretendido de Deus,
use este método se e você verá que é correto.
Durante todo o processo de busca de Deus, sempre dar a oração a Deus; peça-lhe para mostrar-lhe a sua
verdade e que também lhe dará entendimento, para que quando você é mostrado a sua verdade, você reconhecê-

lo como a verdade. Jesus nos diz que a maneira de Deus só pode ser percorrida através dele, Jesus, para que
quando você dá oração para orientação, é o Cristo que vai levá-lo para as respostas que você procura.

O quarto mandamento
Neste você deve aceitar e acreditar que a palavra de Deus é a verdade e como tal é suprema sobre todas
as outras palavras. Um teste perfeito para você se envolver em mostrar a verdade dessas palavras que tenho lido
é comparar a sua aceitação do sábado domingo, e o que Deus realmente nos fala em sua Sagrada Escritura.
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu, nem teu
filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas:
para em seis dias o senhor fez o céu e a terra , o mar e tudo o que neles e descansou no sétimo dia: portanto o
senhor abençoou o dia de sábadoe o santificou. Êxodo 20:8-11

Tome nota: O senhor abençoou o dia de sábado, e porque ele primeiro disse aquele descansou no
sétimo dia, em seguida, o dia de sábado e o sétimo dia são a mesma. Deus está nos dizendo para lembrar o
dia de sábado, não me lembro a observância do sábado.
Para entender isso, precisamos ir para os versos em Gênesis que dão a discussão sobre o sétimo dia da
criação, que Deus está se referindo a nas palavras, "Para em seis dias o senhor fez o céu e a terra, o mar e
tudo o que neles está e descansou no sétimo dia."
Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminaram seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus
abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e
fez. Gênesis 2:1-3
Você vê que Deus quer que façamos como ele fez, Deus trabalharam durante seis dias, e ele quer que
nós trabalhistas por apenas seis dias, Deus descansou no sétimo dia, que ele então deu o nome de sábado,
portanto ele quer que nós também descansar no sétimo dia, dia de Santo de Deus, pois Deus não tem feito
nenhum outro dia da semana Santa , somente o sétimo dia da semana que Deus oco.
Para reforçar isto, Deus também "Santificados" no sétimo dia. A "Sanctify" é tornar limpo de todo
pecado. Portanto, se nós pecamos no sétimo dia de Deus, temos cometido pecado no único dia da semana
quando nenhum pecado é para ser confirmada. Isto é um insulto e uma exibição de desrespeito de Deus, como

tal, ele verá você como mal. Uma maneira de cometer pecado contra o sétimo dia da semana é para se envolver
em qualquer tipo de comércio, de seu trabalho pessoal, para ir ao mercado para comprar mantimentos, para
empregar outros para trabalhar no sétimo dia da semana. Tudo isso é pecado, quando feito durante as horas do
sétimo dia da semana, e como tal será dado a marca da besta, para ter cometido.
Se você olhar em toda a Bíblia, você vai encontrar em nenhum lugar que Deus-Jesus deu instrução ou
comando que ele mudou o sábado para o primeiro dia da semana. Se Deus não falou, então é uma mentira,
portanto, você deve decidir, acredita que a palavra de Deus como sendo verdade ou mentira de Satanás
acredita? A escolha é sua, lembre-se, sua alma imortal que está em jogo.

Confessar que Jesus é Deus
Conheça-vos por este meio o espírito de Deus: todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em
carne é de Deus: e todo espírito que confessar não que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus: e este é o
espírito do Anticristo, do qual ouvistes que deve vir; e mesmo agora já está no mundo. Eu John 4:2-3
Todos os espíritos que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, pode ter sido verdade no
dia de John, mas Satanás ajusta vezes, professor. Eu pessoalmente sei de várias igrejas e congregações que
professam a Jesus como Deus na carne de um homem, no entanto, ainda observam o sábado de domingo,
fazendo essas igrejas do anti-Cristo e não de Deus.
Tome nota que o John está a falar do espírito do anti-Cristo como tendo já começou, e como já
mencionei, eu vejo os anciões do templo como estar sob a influência do anti-Cristo, mas o poder do anti-Cristo,
é algo mais. Quando a Igreja de Roma recebe o status como uma nação independente, politicamente, é quando
surge o poder do anti-Cristo, conforme é mostrado nas profecias do livro de Daniel.

Quem superar
Vocês são de Deus, filhinhos e ter superá-los: porque maior é aquele que está em você, do que ele que
está no mundo. Eles são do mundo: portanto falar eles do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus:
aquele que conhece a Deus nos ouve; Ele que não é de Deus não nos ouve. Por este meio, sei que o espírito da
verdade e o espírito do erro. Eu John 4:4-6
Esses três versos são direcionados para aqueles que podem ser definidos como os Santos de Deus. Eles
também se relacionam à definição de quem são os israelitas, como eu ter dado a definição, que não só acredita

na palavra de Deus como ser supremo acima de tudo, mas que você era uma pessoa do pecado e superaram seus
pecados como fez Jacob.
A frase, "Eles são do mundo," significa a mesma coisa que "Aqueles que são enganados pelo
falso evangelho de Satanás".
Eles são do mundo: por isso falar eles do mundo, refere-se que são enganados pelo falso
evangelho de Satanás, que só ouço o falso evangelho de Satanás e são incapazes ou não aceitar a palavra de
Deus quando ela contradiz o que eles disseram é verdade para todas as suas vidas.
Por este meio saber o espírito da verdade e o espírito do erro. Como israelitas, ou os Santos de Deus,
sabemos que mentiras Satanás quando nós ouvi-los, porque já sabemos a verdade de Deus. Quando você sabe
qual é a verdade do conhecimento educado, é fácil reconhecer mentiras. Quando você aceitar mentiras da fé
cega, então vendo a verdadeira palavra de Deus como sendo verdade é difícil, mesmo para aqueles que
realmente estão procurando a verdade. É por esta razão por que devemos olhar para Jesus Cristo para nos
mostrar o caminho e dar entendimento.

Deus é amor
Amado, deixe-nos amar uns aos outros: para o amor é de Deus; e todos que ama é nascido de Deus e
conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus não; Deus é amor. Eu John 4:7-8

Lembre-se: como usado aqui, amo refere-se mais a ser respeitoso com os outros mais do que o tipo
de amor que você tem para os pais, cônjuge ou seus filhos.
Neste foi manifestada pelo amor de Deus para conosco, porque que Deus enviaram seu filho unigênito
ao mundo, que possamos viver através dele. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar um
ao outro. Eu John 4:9-11
Isto refere-se voltar para o segundo mandamento de Jesus, amar o seu vizinho é mostrar-lhes o caminho
para a verdade de Deus, que também é como continuar o trabalho iniciado por Jesus.

Dentro de seu armário
Nenhum homem viu Deus a qualquer momento. Se nos amamos, Deus habita em nós, e seu amor está
aperfeiçoado em nós. Por este meio sabe nós que vivemos nele, e ele em nós, porque ele tem nos dado do seu
espírito. Eu João 04:12-13
Isto refere-se ao fato de que você não precisa de ídolos ou ícones ou qualquer tipo de imagem de
escultura de olhar ao mesmo tempo dando a oração a Deus, porque ele está em cada um de nós. Isso é ainda
mais suportado por Jesus no versículo seguinte.
Mas tu, quando orares, entra no teu armário, e quando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto; e
teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Matthew 6:6
Você vê! Se você inserir um armário para orar a Deus, e fechar a porta, não é o armário escuro e
desprovido de luz? Se não há luz, então como você pode ver qualquer ídolos ou outras imagens de escultura?
Este Jesus é tornando claro, Deus quer que você rezar para ele, e ele está em seu coração, não nas obras das
mãos do homem, é por isso que Deus nos deram o mandamento, "Não terás qualquer ídolos ou imagens de
escultura."
E já vimos e testemunhar que o pai enviou o filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que
confessar que Jesus é o filho de Deus, Deus habita nele, e ele em Deus. E nós temos conhecido e acreditava que
o amor que Deus tem para nós. Deus é amor; e aquele que habita no amor habita em Deus e Deus nele. Eu
John 04:14-16

Amor perfeito
Aqui é o nosso amor feito perfeito, que tenhamos coragem no dia do juízo: porque como ele é, então,
estamos neste mundo. Não há medo no amor; Mas um amor perfeito casteth medo: porque o medo tem
tormento. Que teme não é feito perfeito no amor. Eu João 04:17-18
Nós o amamos, (Deus), porque ele nos amou primeiro. Se um homem diz, "Eu amo Deus," e odeia seu
irmão, ele é um mentiroso: para aquele que não ama não seu irmão, a quem ele viu, como pode ele amar Deus
a quem ele não tem visto? Eu John 04:19-20
E este mandamento temos dele, "Que aquele que ama a Deus ama seu irmão também." Eu John 04:21

Nesses versículos, Deus está tentando martelo para casa que para amar os outros como eles teríamos
amor nos, remove das garras do diabo. Ao mesmo tempo não é necessário que nós tentamos tratar aqueles que
odeiam-nos, como nossos amigos, só que nós não odiá-los de volta. Não devolver mal por mal, mas retorno de
amor para o mal, como Deus amou você mesmo quando você estava em pecado.

Um teste com sinceridade
Eu tenho um vizinho que não tem respeito por qualquer uma das outras pessoas que vivem ao redor de
sua casa. Durante as horas quando a maioria das pessoas estão dormindo, ele está acordado com o som virou-se
para o alto e receber amigos que não tem preocupação se eles são muito altos.
Esse vizinho é minha tentação. Porque ele mora bem ao lado de mim, eu tenho que suportar seu
desrespeito mais assim do que qualquer um dos outros. Tem sido uma tarefa para mim não te odiar essa pessoa,
tenho tentado falar com ele e educá-lo em como ele está sendo desrespeitoso comigo, mas ele não tem
preocupação. Isto levou-me a raiva contra ele e para os meus pensamentos ruins vergonha de vingança.
Aceitei que ele é como ele é e que, talvez, este é um desafio para mim, por Deus, para provar a minha
sinceridade em meu abraçando do ensinamentos de Jesus. Estou ainda infeliz que ele é como ele é, mas que eu
não teria nenhum problema se uma casa que caem do céu com ele, eu sei que deve amá-lo apesar de
desrespeitosamente como ele me trata.

Amar a Deus, guardar os seus mandamentos
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus: e todos que ama ele que gerou a ama-lo
também que é gerado dele. Por isso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardar
seus mandamentos. Eu John 5:1-2
Para isso é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos: e seus mandamentos não são graves.
Eu John 5:3
Há muitos cristãos que informaram-me que manter todos os dez dos dez mandamentos é impossível,
nunca foi destinado a que devemos, eles sendo tão difícil. Eu respondo a isso que as únicas pessoas que
achariam impossível manter todos os dez mandamentos são aqueles que são enganados nas mentiras de Satanás,
e a bondade de Deus está falta nelas.

No meu desejo de mostrar a falsidade da idéia de que todos os dez mandamentos era impossível, eu
escrevi um ensaio inteiro sobre o assunto. Está disponível nesta página da Web na lição 9.
Para qualquer é nascido de Deus vencer o mundo: e esta é a vitória que vencer o mundo, até mesmo a
nossa fé. Eu John 5:4
Se você acredita que as palavras escritas por John lhe foram dado por Deus e é, portanto, a palavra de
Deus, então deve agora aceitar que John acredita que é necessário que nós manter os mandamentos de Deus, a
não observância, é a incapacidade de ser um Santo de Deus. Se sua igreja prega o contrário, então sua igreja não
é de Deus mas o anti-Cristo.
Quem é ele que vencer o mundo, mas aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? Este é aquele que veio
por água e sangue, Jesus Cristo; Não pela água apenas, mas por água e sangue. E é o espírito que confirmou a
testemunha, porque o espírito é a verdade. Eu John 5:5-6

Pai, filho e Espírito Santo
Porque três são os que testificam no céu, o pai, a palavra, (o filho) e do Espírito Santo, (o Evangelho de
Deus Santo): e estes três são um. Eu John 5:7

Lembre-se: nas lições, mostrei que o Espírito Santo é a palavra de Deus vivo, que que também é
chamado Santo Evangelho de Deus. Os três fazem parte do, porque do pai vem o filho, e do pai vem sua palavra
sagrada, o Espírito Santo.
Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior: Este é o testemunho de Deus,
que ele hath testemunhou de seu filho. Eu John 5:8
John é um homem, e ele na sua escrita deu testemunho de que Jesus é o filho de Deus, se acreditar que o
seu testemunho como sendo verdade, então você sabe que Deus também dá testemunho de Jesus sendo seu
amado filho, e o testemunho de Deus é maior que a do John.
Se você acredita que a pregação é de um homem e que ele prega não é suportado pela palavra de Deus,
então desconsiderar esse homem e retire-se dele, para ele é o anti-Cristo.
Aquele que crê no filho de Deus tem o testemunho em si mesmo: quem crê não é Deus que ele (Deus) fez
um mentiroso; Porque ele crê não conste que Deus deu de seu filho. Eu John 5:9-10

E este é o registro que Deus concedeu-na vida eterna, e esta vida está em seu filho. Aquele que tem o
filho tem a vida; e aquele que tem o filho de Deus não tem não a vida. Eu John 05:11-12

A ressurreição de Jesus
É pela própria ressurreição de Jesus, que Deus nos dá um registro que Jesus é o filho de Deus, e que
através de Jesus nós também podemos ter fiador na nossa própria ressurreição.
Estas coisas têm que escritos vos que acreditam no nome do filho de Deus; que saibais que tendes a
vida eterna, e que vós creia no nome do filho de Deus. Eu John 05:13

De acordo com sua vontade
E esta é a confiança que temos nele que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua será, ele nos ouve: e,
se sabemos que ele nos ouve, que pedimos, sabemos que temos as petições que nós desejado dele. Eu João
05:14-15

Saber isto: se você orar a Deus pelas coisas da terra, (mais dinheiro, um carro melhor, um novo
emprego, etc.), Deus pode ou não pode ouvi-lo, como é a sua vontade, mas se você rezar para os outros ou para
a orientação de Deus, então ele ouvirá suas preces, pois é a vontade de Deus que todos os seus filhos
transformam-se a ele para orientação.

Ficar livre do pecado e ao vivo
Se qualquer homem ver seu irmão pecado, um pecado que não é a morte, ele deve perguntar, e ele deve
dar-lhe vida para eles que o pecado não para morte. Há um pecado até a morte: não digo que ele deve orar
por ele. Toda injustiça é pecado: e há pecado não para morte. Eu João 05:16-17
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus peca não; Mas aquele que é gerado de Deus guarda a
mesmo, e aquela malvada toca-lo não. E nós sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no pecado. Eu
John 05:18-19
E nós sabemos que o filho de Deus é vindo e nos deu um entendimento, que sabemos que é verdade, e
nós estamos nele que é verdade, até mesmo em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Filhinhos, mantenham-se dos ídolos. Amém. Eu João 05:20-21

Força de compilações de tentações
Meus irmãos, contar tudo alegria quando cairdes em várias tentações diversas; sabendo que a prova da
vossa fé obra a paciência. James 1:2-3
Como podemos passar a vida, nós são assaltados por tentações que se nós saciar neles, eles podem tirarnos longe da moralidade de Deus e para o pecado. É em nosso próprio conflito dentro de nós mesmos que é
decidido se nós prevaleceremos contra a tentação, ou se nós vai sucumbir ao seu canto de sereia.

Tentação do sexo
A maior tentação que enfrenta homens e mulheres é a tentação da fornicação e adultério. É um aspecto
natural da evolução humana que nos chama para praticar sexo.

Homem uma alma vivente
Lembre-se: Deus fez o homem à sua imagem, o que equivale a dizer que Deus fez o homem uma
alma vivente. Nenhum outro animal que caminha sobre a terra tem uma alma viva; homens são exclusivos de
todos os outros animais.
Por causa de nosso ser feita uma alma vivente, o homem tem a capacidade de pensar e raciocinar, para
decidir a vontade, faço isso ou eu farei isso. Homem pode tomar as informações recolhidas a partir de suas
experiências de vida e usando que dados determinam qual direção é a maneira correta de ir. Noções básicas
sobre a moralidade de Deus como ela é feita disponível dentro dos dez mandamentos e os ensinamentos de
Jesus, dá-nos dados que forneceu as armas que temos de lutar contra as tentações do maus.

Filhos de Deus
Deus é nosso criador e como tal, pensa do homem como seus filhos. Como todos os bons pais, Deus
quer que sejamos como ele. Deus é uma moral e amando sendo e como é Deus, então também faz o querer de
Deus que seus filhos sejam da mesma forma.
Nessa intenção, Deus proveu o homem com um conjunto de regras estabelecidas por Deus, pelo qual
Deus tenciona e ordena que seus filhos vivem por.

Regras de moralidade
Quando você era criança, seus pais tinham um conjunto de regras que você teve que viver por enquanto
você viveu em sua casa. Deus não é diferente, exceto que as regras de Deus lhe dará o conhecimento e a
experiência de dar-lhe a entrada na casa de Deus. Estas regras são chamadas dos dez mandamentos e os
ensinamentos de Jesus Cristo.
Se você vive com essas regras e, portanto, é justos aos olhos de Deus, então você será convidado para o
céu, que é a casa de Deus. Se caíres com falta de Justiça, então você vai cair sem ter sido convidado para a casa
de Deus. É tão simples assim.

Obras de retidão
Quando você é confrontado com a tentação e você lutar contra isso, então você tem mostrado a Deus
que você está trabalhando no sentido de justiça. Se você cair presa ao que se tenta, depois te mostraste ser fraco
e indigno de Deus.
Como uma criança, os desejos do sexo é inexistente em nossos corpos, mas a medida que nos
aproximamos da puberdade, nossos corpos começam a ter os impulsos animalescos que se relacionam para o
animal que o homem era antes que Deus fez-em uma alma viva. A chamada de procriação da espécie chama-se
a nós, como faz os outros animais da terra.

Armas contra a tentação
É pela moralidade de Deus de acordo com os dez mandamentos que temos as armas para lutar contra
estes impulsos animalescos. Se você é ignorante do que dizem os dez mandamentos, então não entende que,
para se envolver em sexo fora do casamento é pecado aos olhos de Deus.
Satanás quer que o homem fica aquém moral de Deus, porque se estamos aquém do esperado então não
seremos dignos de Deus, se tu não és digno então será não convidado para ir morar com Deus no céu. Neste há
apenas duas opções, ou ser justos e entrar no céu ou se envolver em coisas diabólicas e pecaminosas e entrar em
condenação eterna e a morte eterna.

Combater o bom combate
Quando você luta contra as tentações e segure firme a moralidade de Deus, então você construir uma
resistência de mentiras e enganos do diabo. Cada vez que você ceder à tentação, abrir a porta ao diabo para
entrar em seu coração ainda mais e mais. Onde Satanás vive, Deus não podem.

Moralidade ensina paciência
Deixe a paciência a aperfeiçoar o trabalho, para que sejais perfeitos e toda, querendo nada. James 1:4
Para ser perfeito é conseguir a mesma fibra moral como Deus.
Nossa guerra interna e pessoal contra as tentações maus constrói "paciência" dentro de cada um de nós
quando nós observador contra as tentações. Essa paciência nos dá força e poder para lutar contra as tentações
futuras.

Lembre-se: todas as tentações são causadas por Satanás, tentando destruí-lo. Ele é seu adversário e
seu inimigo, sua luta contra a tentação é uma luta contra Satanás.
Quando você está em uma situação que lhe dá a oportunidade de se engajar em sexo com alguém que
não seja seu cônjuge legalmente casado, você está cara a cara com Satanás. Se você optar por desfrutar de sexo
então você ter sido derrotado por Satanás, e você é escravo dele. Se você resiste e retire-se nesta situação, então
você enfrentou Satanás e ter ganho a batalha, e Deus estará sorrindo para baixo em cima de você.

Sabedoria
Quando você é colocado em uma situação onde você tem a oportunidade de se engajar em sexo, se você
não é sábio na moralidade de Deus, então seus instintos animais irão prevalecer e trazê-lo para baixo no abys do
pecado e da condenação.
Se algum de vós tem falta de sabedoria, que pedires a Deus, que a todos dá liberalmente e censura não;
e será dado-lhe. James 1:5

O que é sabedoria?
Para alcançar a sabedoria, você precisa primeiro se educa. Educação gera conhecimento, conhecimento
gera compreensão e compreensão leva a sabedoria.
Se você educar-se na forma de Deus, sua moralidade como encontrado nos dez mandamentos e os
ensinamentos de Jesus, então você irá obter o conhecimento de que Deus ordena e com esse conhecimento,
você irá obter, assim, compreensão, e com compreensão da moralidade de Deus você terá a sabedoria para lutar
contra puxão de Satanás para a tentação.
Quando primeiro procurava a verdade de Deus, eu confiei em cima de minhas próprias habilidades e
inteligência, embora eu era capaz de atingir o conhecimento que falharam em alcançar o entendimento. Sem
entender, eu simplesmente tinha uma cabeça cheia de dados, mas sem entender como fazer uso desses dados em
minha busca para aprender a verdade de Deus.
Quando finalmente percebi isto, virou-se para Deus para a sua orientação, em oração a Deus, eu
reconheço minha vida de pecados e arrependido ter sido tão mal e pedi a Deus por seu perdão.

Ser firme e Franco
Mas tira-lo na fé, nada duvidando. Porque aquele que duvida é como uma onda do mar conduzido com
o vento e jogado. Para deixar não aquele homem acho que ele deve receber algo do senhor. James 1:6-7
Quando finalmente deu a oração a Deus e se arrependeu de meus pecados, eu fiz isso com a condenação
e em plena coração que queria Deus saber todo o mal que tinha feito e que eu verdadeiramente e com garantia
me arrependi.
É esse tipo de coração aberto inabalável que é necessário quando você pedir a Deus para te perdoar. Se
você não for sincero, Deus saberá. Deus não sofre hipócritas.

Abençoe quem dura tentação
Abençoado é o homem que sofre a tentação: para quando ele tentou, ele deve receber a coroa da vida,
que o senhor tem prometido aos que o ama. James 01:12

Se quando você está cara a cara com as tentações de Satanás e você observador contra ele, então, Deus
vão dar bênção para você. Se você vive sua vida sempre na justiça, como um soldado contra a tentação, então
você vai ganhar a vida eterna e a entrada no céu.
Em sua luta contra Satanás, Deus verá que ama a Deus, e que representa tudo que Satanás é abdominal
para você.

Deus faz o homem não tentar
Não deixe nenhum homem dizer quando ele é tentado, "Estou tentado de Deus:" porque Deus não
podem ser tentado pelo mal, nem ele tempteth qualquer homem: mas cada um é tentado, quando ele é puxado
fora de sua própria luxúria e seduzido. James 01:13-14
Deus não tentá-lo a fazer algo que é mal aos olhos de Deus. Satanás são seu inimigo, e é ele que faz com
que a luxúria e a cobiça.
Tantas vezes eu ouvi as pessoas dizem "como podem Deus permitir uma coisa dessas acontecer."
Deus não faz com que isso aconteça; Satanás está por trás de todas as coisas ruins no mundo. Deus está lá para
ajudá-lo a superar os avanços de Satanás, mas no final tudo depende de você, ou você lutar contra as tentações
ou você ceder a seus desejos interiores.

Cobiça gera o pecado
Quando a luxúria tem concebido, produzirá pecado: e o pecado, quando estiver terminado, produzirá
morte. James 01:15
A morte sendo falada aqui não é a morte mortal que todos os homens têm de enfrentar, mas morte
eterna, que todos os homens têm ao seu alcance para evitar. Se você lutar contra Satanás e sua cobiça interna,
então você empunhar o poder contra a morte eterna.

Permanecem na fé
Não errar, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo presente perfeito são de cima, e desce do pai
das luzes, com quem é que não há mudança, nem sombra de giro. James 01:16-17

A moralidade de Deus é a perfeição, quando você erra contra essa perfeição que você ficar aquém da
glória de Deus.

Recompensas do pai
Deus não ordena que vivem em sua moralidade só por causa dele, mas que oferece aqueles que mostram
seu amor a Deus obedecendo seus mandamentos, presentes de valor; assim como quando você recompensar o
seu filho para fazer uma coisa boa, Deus recompensa seus filhos que demonstram seu amor por ele.
O mais precioso que estas recompensas é a vida eterna, e com isso, é um corpo perfeito e saudável, sem
deficiências ou doenças. Há muitos outros presentes oferecidos por Deus, mas estes dois sozinho devem ser
suficiente para dar-lhe razão permaneça true para e na obediência dos mandamentos de Deus e viver sua vida na
moralidade, como ensinado por Jesus Cristo.

Pela vontade de Deus
De sua própria vontade gerou ele nos com a palavra da verdade, que deve ser um tipo de primícias das
suas criaturas. James 01:18
Quando Deus criou o homem e estabeleceram o homem na terra, foi por seu próprio prazer que ele fez
isso. Como tal, o homem pertence a Deus, e é pelo prazer de Deus que podemos continuar a existir. É, portanto,
tanto para pedir que Deus ordena que nós vivemos em moralidade e não na decadência pecaminosa?
Portanto colocar separados toda imundícia e número supérfluo de maldade e recebei com mansidão a
palavra engrafted, que é capaz de salvar suas almas. James 01:21
A palavra "Superfluity" é definido como: algo além do necessário, ou e excessiva ou sobre
oferta abundante de algo .
A Bíblia define o "Meek" como aqueles que são da fé verdadeira e justos diante de Deus .
A palavra "Engrafted" é definido como: anexar algo permanentemente a algo mais por um
processo semelhante a enxertia .
Para reformular o versículo acima: portanto colocar pedaços toda imundícia e excessivos atos de
maldade e pecado age e receber com fé a enxertia de sua alma para a moralidade de Deus.

Isto significa que Deus quer que todos escrevemos os mandamentos de Deus e sua moralidade em
nossos corações, tornando-os uma parte permanente da sua personalidade, honra pessoal e seu caráter moral.

Cumpridores da palavra
Sede cumpridores da palavra e não ouvintes, enganando seus próprios egos. James 01:22
Segundo mandamento de Jesus diz: "Amarás ao teu próximo como você teria seu vizinho te amo."
Quando você ouvir a palavra de Deus e aceitá-lo em sua alma e fazer a moralidade de Deus sua moralidade,
então é exigido de você, como determinado no segundo mandamento de Jesus, que como sábio educar os outros
no evangelho sagrado de Deus, como melhor como você entende isso. Fazendo isso, você é uma gracinha e não
apenas um ouvinte.
Para se algum ser ouvinte da palavra e não um assassino, ele é como a um homem contemplando o seu
rosto natural em um copo: Contemplai a mesmo e vai seu caminho e logo forgetteth que tipo de homem ele era.
James 01:23-24
Eu pessoalmente acho esta analogia de um homem a olhar para um espelho menos instrutivo, então eu
ofereço isto: se você tomar o tempo e esforço para aprender e então viver pela moralidade do Deus, mas não
conseguem falar de sua conversão à fé verdadeira, a mais ninguém, nem mesmo aqueles a quem você ama,
então é porque você está envergonhada ou com medo da rejeição que você pode ter que suportar , se você
divulgar o seu conhecimento aos outros? Tal não é o sinal de um Santo de Deus, pois se você realmente ama a
Deus, você quer que todo mundo sabe o seu amor. Se você quer esconder seu amor então você verdadeiramente
ama Deus ou está mentindo para si mesmo.
Um Santo em suas ações é um Santo em ação, Considerando que como Santo em palavras somente, não
é nenhum santo.

Lei da liberdade
Mas aquele que atentar para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, sendo não ouvinte esquecido,
mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. James 01:25
James se refere os mandamentos e a lei de Deus como sendo a Lei perfeita da liberdade, de que forma,
em seguida, faz Deus liberdade de oferta para os que aceitam a sua moralidade?

Lembre-se: quando você sucumbir às tentações de Satanás se torna escravo dele.
Quando você permanecer fiel a moralidade de Deus, libertam dessa escravidão, e quando você receber a
vida eterna e a entrada no céu, libertam em que você fez a moralidade de Deus sua moralidade, não mais leis
para ser obedecida, mas uma parte de quem você é, uma parte de você.

Falsa fé
Se qualquer homem dentre vós parece ser religioso e refrear a língua não é dele, mas engana o seu
coração, a religião desse homem é vÃ. James 01:26
Isso pode melhor ser entendido da seguinte maneira.
Há muitas pessoas que conheço pessoalmente que se referem a mesmos como ser cristão, mas quando
peço-lhes que dia da semana, observam o Sábado Santo do senhor, disseram-me o domingo. Estas mesmas
pessoas, achei, estar disposto a se envolver em sexo fora do casamento, como um ato de adultério ou fornicação.
Se você é realmente um cristão, você seria obediente para a moralidade, como ensinado por Jesus, que
inclui aquilo que é dada nos dez mandamentos. Se permite se delicie-se com coisas pecaminosas, então você
não é um seguidor de Jesus, independentemente de como você se chama.

Igual perante Deus
Ter não a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o senhor da glória, com todo o respeito das pessoas. Porque,
se lá virem a vossa assembleia um homem com um anel de ouro, em vestuário formosas e lá entrar também um
pobre homem com vestes vil; e ter respeito para ele que weareth a roupa de gay e dize-lhe, "Senta-te aqui em
um bom lugar;" e dizer aos pobres, "tu ali, ou sente-se aqui sob o meu banquinho: vós não são então parciais
em si mesmos e estão a tornar-se juízes de maus pensamentos? James 2:1-4
Uma das coisas que me afastou as igrejas cristãs durante minha juventude foi que era de se esperar que
eu tenho que usar um terno ou algum outro tipo de roupa aceitável para atender à igreja. Se eu entrei vestindo
azul jeans e uma camisa quadriculada, eu iria ser desprezada, como se eu fosse servil e não é igual aos outros
que usava roupas bonitas.

Isto é o que James está falando de acima. É não o que você veste que determina o tipo de pessoa que
você é, mas o que está em seu coração. Para os outros que professam ser cristãos para olhar para baixo sobre
aqueles em razão de suas roupas, está a revelar-lhes para não ser cristão em tudo, mas as pessoas que são
críticas de outros, que são aspectos de Satanás, não de Deus.
Escutai, meus amados irmãos, Hath não Deus escolhida os pobres deste mundo rico em fé e herdeiros
do Reino que ele tem prometido a eles que o ama? Mas vós desprezado os pobres. Homens ricos não oprimi-lo
e chamar-lhe antes os assentos de julgamento? Não eles blasfeme que digno do nome pelo qual sois chamados?
Se vós cumprir a lei real segundo a escritura, "Amarás o teu próximo como a tua auto," vós bem: mas se tem
respeito às pessoas, ye cometem pecado e estão convencidos da lei como transgressores. James 2:5-9
Quando você dá preferência a alguém por causa de sua riqueza aparente sobre alguém que é pobre, então
você está passando o julgamento de ambos. Não é para um Santo de Deus julgar aos outros, que é a tutela de
Deus. Um Santo de Deus há de brilhar a luz da verdade sobre aqueles que ainda estão no escuro, não a tentativa
de impor o nosso senso de certo e errado sobre eles.

Toda a lei
Para todo aquele que conserva toda a lei e ainda ofender em um ponto, ele é culpado de tudo . James
02:10
Este versículo que eu destaquei é extremamente importante que você entenda. Se você manter nove dos
dez mandamentos, mas não o décimo então você é culpado de não manter qualquer um dos dez mandamentos.
Se você observar o sábado no primeiro dia da semana, quando o quarto mandamento é bem claro onde
Deus diz: "Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus," Então você é culpado de pecar contra o resto dos
dez mandamentos.
Se você manter todos os dez mandamentos, mas você se envolver em adultério ou fornicação, então
você é culpado de pecar contra todos os dez mandamentos de Deus, e você não é um verdadeiro seguidor de
Jesus Cristo.
Para ele que disse, "não cometerás adultério", disse também, "não matarás". Agora se tu cometer
adultério sem, no entanto, se tu matar, sois tornar-se um transgressor da lei. Então, falar-vos e assim fazer,
como os que serão julgados pela lei da liberdade. James 02:11-12

Deve ser julgado
Ele deve ter julgamento sem misericórdia, que vos mostrou sem piedade; e misericórdia rejoiceth
contra o julgamento. James 02:13
Se você passar a vida fazer julgamentos sobre os outros, por qualquer forma, então, Deus vão passar
julgamento em cima de você na mesma e igual medida de misericórdia que você deu para os outros.
Portanto, cabe-lhe a abster-se de olhar o outro com um olhar crítico, mas Ver os outros como seu igual
em Deus e na fé. Se eles são iguais e, portanto, encontra defeitos com eles, então também não encontrou culpa
com você mesmo?

Fé sem obras
o que porventura é lucro, meus irmãos, embora um homem dizer que tem fé, e tenho não funciona? Fé
pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estar nua e carentes de alimento diário e um de vós dizer-lhes, "partir em
paz, ser aquecido e preenchido; Não obstante, vós lhes dar não aquilo que é necessário para o corpo; o que
aproveita, (eles)? James 02:14-16
Eu tenho sempre definir a palavra "Obras" como o tempo e esforço que colocou em estudar e pesquisar
o Santo Evangelho de Deus, mas nesta acima é mostrado que parte das obras tem de incluir também a caridade
aos outros.
Isso me diz que parte de seus trabalhos deve incluir tudo o que os dez mandamentos e Jesus nos ensina.
Não é suficiente que nós aprender o Evangelho de Deus dentro e por fora, mas então não praticar aquilo que é
ensinado como sendo a moralidade de Deus.
Se você está sem alguma coisa que você precisa, e você orar a Deus e pede sua ajuda, Deus
providenciará para você. Se Deus vão fazer isso por você, então você estar no caminho de Deus, você deve
fazer, tanto para aqueles que você entra em sua vida.
Não foi Abraão nosso pai justificado pelas obras, quando ele tinha oferecido a Isaac seu filho sobre o
altar? Vês como fé forjado com suas obras e pelas obras foi feito perfeito de fé? E a escritura foi cumprida que
diz, "creu Abraão em Deus, e isso foi imputado-lhe justiça: e foi chamado amigo de Deus. Vedes então como
isso funciona por um homem é justificado e não pela fé somente. James 02:21-24

Se você ama a Deus então vai pegar naquelas coisas que Deus se envolve em, perdão, paciência,
compreensão, misericórdia, respeito e amor.
, Mas a sabedoria que é de cima, (Deus), é primeiramente pura, depois pacífica, suave e fácil ser
suplicou, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é
semeado em paz os que fazem a paz. James 03:17-18

Ser humilde ao senhor
Humilhai-vos perante o senhor, e ele te levantará. Falar não para o mal, um do outro, irmãos. Aquele
que fala mal de seu irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei: mas se tu julgar a lei, tu não é um
executor da lei, mas juiz. Há um legislador, que é capaz de salvar e destruir: quem és tu que julgas o outro
alheio? James 04:10-12

Dar glória a Deus, não se
Ir para agora, vós que diz, "hoje ou amanhã vamos entrar em uma cidade e continuar lá um ano e
comprar e vender e obter ganho:" Considerando que sabeis que não é o que deve ser no dia seguinte. Para o
que é a sua vida? É véspera de um vapor que aparece por um pouco tempo e então vanisheth fora. James
04:13-14
Quando você faz planos de realizações futuras, esses planos são mas imaginação, até que eles são
realizados, mas em vida coisas vai errada, e planos não saíram como você poderia ter esperado.
Por isso, deveis dizer, "Se o senhor quiser, vamos viver e fazer isto, ou aquilo." James 04:15
Em vez de declarar que você pretende como sendo de sua mente, prefiro aceitar que tudo o que você faz
e fazer com a misericórdia e a graça de Deus. Portanto, é pela vontade de Deus se você realizar aquilo que você
deseja, e é a Deus que você dá louvor e ação de Graças quando seu desejo é cumprido.
Mas agora exultais em sua ostentação: toda essa alegria é o mal. Portanto a ele que conhece para fazer
o bem e faz isso não, para ele é pecado. James 04:16-17
Se você se tornar um Santo de Deus, conhecer e compreender em tudo o que Deus requer de você e você
é apresentado com uma escolha, uma tentação, e escolheu o que você sabe que é errado, então você pecou e já
não é um Santo de Deus.

