LIÇÃO 3
QUARTO MANDAMENTO
Lembre-se do sábado
Lembras-te do dia do sábado, para santificá-lo,
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, mil, nem
eles filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas
portas.
Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia:
portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:8-11

O sétimo dia é o dia de Deus verdadeiro
Lembre-se o dia do Sabath, nestas palavras Deus é comandante que nos lembramos do dia do sábado.
Com este encontro um problema no entanto. Se você verificar todas as páginas que antecedem a esta página no
livro de Êxodo, você não vai encontrar uma única referência para o dia de sábado. A palavra Sabbath não é
usada uma única vez até que este versículo ordena que me lembro. Meu problema com a ser dito para lembrar
algo, como podemos lembrar aquilo que nunca foi-nos dito sobre antes?
Devido a isso, eu decidi tomar um olhar mais de perto o que Deus está dizendo. Afinal, parece haver
algum desacordo sobre qual dia da semana sábado do senhor é para ser observada na. Sabendo que dia da
semana é na verdade o dia em que Deus ordena que nos lembramos e santificar, é fundamental se realmente
pretendemos dar adoração verdadeira e correta para o Deus da criação, não acha?
Para mantê-lo Santo, está incluído no comando por cima, assim não somente nós são chamados para
lembrar o sábado, mas somos ordenados a mantê-lo Santo. Eu decidi que eu precisava encontrar onde Deus
nos diz que um dia foi feito Santo, a fim de ver se de facto é nesse dia que Deus nos comandar para lembrar e
santificar .

Manter algo sagrado significa que primeiro deve já ser Santo. Como que nós, como filhos do
homem, manter algo sagrado? Nós não somos santos, exceto que Deus nos faz Santo, tão somente, se nós somos
de Deus Deus nos fará sagrado e como tal capaz de manter um dia santo.
Em meus esforços para encontrar qual dia da semana é na verdade o dia em que Deus fez Santo, voltei
através do primeiro livro da Bíblia para ver se encontrava onde Deus fez um dia da semana Santa. O seguinte é
os versos que encontrei onde Deus tem feito isto.
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 diae santificou-: porque que nele tinha descansou
de toda a sua obra que Deus criou e fez. Gênesis 2:2-3
Como você pode argumentar a palavra sagrada não aparece em nenhum destes versos, mas a palavra
abençoada faz como a palavra santifica. A palavra "Abençoado" é definido como, sagrado, sagrado,
sagrado, consagrado, caucasicus. Então, mesmo que a palavra Santo não aparecer nestes versos,
abençoada significa ser feito Santo, isto é dizer que Deus fez o sétimo dia sagrado.
Deus fez apenas um dia da semana Santa em toda a Bíblia, e que é o sétimo dia. Nenhum outro dia da
semana tem Deus já fez Santo, o que equivale a dizer que, exceto para o sétimo dia, todos os outros dias da
semana são profana. Se você, portanto, observar o sábado em qualquer dia da semana diferente daquele que
Deus santificou e, em seguida, o sábado você observar que é profano. Se você duvida que isso é correto, em
seguida, a seguir dá adicionado suporte a ele sendo estas versos no livro de Gênesis que Deus está ordenando
que podemos lembrar .
Seis dias thou shalt de mil do trabalho e fazer toda a tua obra, que isto é, como foi com Deus, nos
versos de Gênesis acima ele nos diz, "E no sétimo dia Deus terminaram seu trabalho que ele tinha feito."
Você vê que Deus está nos dizendo que trabalhava seis dias e depois descansou no sétimo.
Isto é onde Deus dá definição para tudo o que ele ordenou nos primeiros versos. Ele nos diz que em seis
dias, que nós faremos todo o nosso trabalho, assim como ele fez todo o seu trabalho nos primeiros seis dias da
criação. O que Deus está nos dizendo é que temos de fazer o trabalho necessário em seis dias para dar sustento
para nosso corpo. Isso é o que a palavra "trabalho" , tal como usado neste versículo.

Dia de sábado de Deus
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, com estas palavras que Deus falou, Deus está nos
dizendo que o sétimo dia da semana é o dia em que o Santo sábado é para ser mantido. Não só faz ele ordena
que o sétimo dia é o dia sagrado do sábado, mas que ninguém que é parte do nosso porão de casa ou uma parte
de nossos negócios ou uma visita na nossa casa, e nós são para fazer qualquer trabalho, no sétimo dia da
semana. Em suma, nós e os nossos são que se abstenham de qualquer comércio onde há uma troca de dinheiro
ou permuta. Isto significa simplesmente que, como os Santos de Deus, não estamos a comprar ou vender
durante as horas do sábado.

Sustento da alma
Deus nos deu seis dias durante a semana para fazer o que temos para dar sustento para nosso corpo, mas
nós somos para remover essas preocupações de nossas mentes, no sétimo dia, para que Deus reservou esse dia
que damos sustento para nossas almas. Apenas por comungar com Deus, podemos dar o sustento para nossa
alma. O sustento do corpo, dá vida ao corpo, Considerando que o alimento da alma nos dá potencial da vida
eterna. Então Deus nos diz por que devemos manter o sábado como ele ordena que façamos.

Temos de fazer, como fizeram Deus
Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia:
portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificado de la Você vê, porque Deus trabalharam seis dias na
criação do universo, comandos que só precisamos trabalham seis dias, então vamos fazer como Deus tem feito.
Deus pede a não mais de nós do que ele está disposto a fazer a mesmo. Como uma forma de nos mostrar a
extrema importância que Deus põe em seu dia de sábado, ele nos diz que ele tem é santificado. Isto significa
que Deus fez o dia do sábado um dia santo e um ritual sagrado. Com estas palavras diretas dos lábios de Deus,
somos ordenados.

Deus dá o nome ao sétimo dia
Tome nota: Como expliquei há pouco, a palavra que sábado é usado pela primeira vez nos versos
do quarto mandamento, isso me mostra que Deus tem nome para o sétimo dia, e esse nome é sábado. Assim

como hoje, nos referimos ao sétimo dia como o sábado, Deus chamaram primeiro que fosse sábado. Isto é ainda
outra das tentativas de Satanás para enganar o homem da verdadeira palavra de Deus.
Me mostre na Bíblia onde Deus tem falado com seus próprios lábios que ele, Deus, ou seu filho Jesus
Cristo, transferiu seu Santo sábado para o primeiro dia da semana. Você não vai encontrar essas palavras na
Bíblia, porque Deus nunca falou-lhes, por conseguinte, a transferência para o domingo é uma mentira e o
sábado de domingo não ser mantido sobre o Santo, sétimo dia, portanto, é profano.

Primeira aliança
Considere isto: Você sabe por que Deus anulado o pacto que tinha com os falecidos de Jacó, (os
judeus)? O convênio, que foi uma continuação modificada do pacto que tinha com Abraão?
A nação de Israel, que é os falecidos de Jacó, foram dadas um convênio que lhes deu como herança, a
terra prometida, a terra da Palestina, também conhecida como Israel, bem como a proteção única de Deus, que
eles seriam exclusivos de todos os povos da terra, que seriam a favor de Lordes.

Convênio definido
Um pacto é um contrato. Em ordem para um contrato para ser válido, deve ser pelo menos dois lados ou
partes envolveram, e cada um tem que prometer algo de valor. Deus prometeu que os falecidos de Jacó teria
para sempre a terra de Israel como herança, os filhos de estagiário Jacob prometeram adorar a Deus como ele
ordenou. Isto é verificado a seguir:
Hebron, portanto, tornou-se a herança de Caleb, filho de Jefoné o Kennezite até este dia, porque aquele
totalmente seguido o senhor, Deus de Israel. Josué 14:14
São as palavras-chave neste versículo, "inteiramente seguido", que significa "completamente", ou
"em seu contexto todo," que é para dizer, que Caleb adoraram a Deus, completamente e totalmente como
Deus ordena que ele seja adorado, Caleb manteve os dez mandamentos e as outras ordenanças de Deus.
Sabendo disso, fazer esta pergunta. Se Deus anulado o pacto que tinha com os filhos de Israel, porque
eles pararam de manter todos os seus mandamentos, como seus antepassados tinham prometido fazer, então por
que ele daria sua aliança para uma nova nação, "os cristãos" e não esperava-os a guardar os seus
mandamentos, todos os dez deles também?

Manter a segunda aliança
Escutai as palavras desta aliança e digo os homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém; e dizer tulhes: "assim diz o Senhor Deus de Israel; Amaldiçoado seja o homem que obedeça não as palavras de sua
aliança, which ordenei a vossos pais no dia em que eu os trouxe para trás fora da terra do Egito, da fornalha
de ferro, dizendo: obedecer a minha voz e fazê-las, de acordo com tudo o que eu te ordeno: Então sereis meu
povo e eu serei seu Deus : Que eu posso realizar o juramento que fiz a vossos pais, para lhes dar uma terra que
mana leite e mel, como é este dia. " Jeremias 11:2-5
Os versos acima de Jeremiah são um aviso para a nação de Israel e os filhos de Jacob. Deus está a avisar
a todos eles, que eles devem respeitar o pacto que ele entrou com os seus pais, quando ele trouxe-los fora do
Egito ou outra.

Não só para os filhos de Jacó
Também os filhos do estranho, que unem-se ao senhor, para servi-lo e amar o nome do senhor, para ser
seus servos, todo aquele que guarda o sábado de poluindo-o e nos tira a preensão de meu convênio; even-los
vontade eu trago para o meu santo monte e torná-los alegres na minha casa de oração: seus holocaustos e os
seus sacrifícios serão aceites no meu altar; para a minha casa será chamada uma casa de oração para todas as
pessoas. Diz o Senhor Deus, que ajunta os desterrados de Israel, no entanto, vai reunir-outros a ele, ao lado de
aqueles que estão reunidos-lhe. 56:6 de Isaías-8
Os versos acima mostra que Deus na verdade espera que os outros, (estranhos), que guardam os
mandamentos de Deus e cumprir o Pacto e aqueles que o fazem serão bem-vindo a graça de Deus e ser acolhido
na cidade santa de Jerusalém e ao céu.
O que dizem esses três versos, é que Deus vão aceitar aqueles que são estranhos, se guardam os dez
mandamentos. As palavras "filhos do estranho," significa que alguém não descendente de Jacó, ou Israel,
como ele foi renomeado por Deus. Embora um estranho, se você manter os dez mandamentos e cada um que
guarda o sábado de poluindo-, , então você será aceito por Deus. Estes versos são uma profecia do futuro. Deus
está profetizando dos cristãos, e que eles serão bem-vindos para ele se guardam os dez mandamentos e o
Sábado Santo.

São os dez mandamentos só para os judeus?
Satanás vão ter-nos acreditar que os dez mandamentos eram um acordo temporário entre
Deus e os judeus, como cristãos, estamos acima da lei.
Então é outro pedaço de evidência que dá suporte para aqueles cristãos que não observar o sábado do
sétimo dia; é por causa desta mentira, porque aqueles que caso contrário daria a verdadeira adoração a Deus
aquém fazê-lo.
Nos versos acima, do livro de Gênesis e do quarto mandamento, Deus está nos dizendo que o sétimo dia
da semana é seu Santo sábado, mas por causa de mentiras de Satanás, cristãos não guardar o sábado no sétimo
dia sagrado. Porque vocês são enganados e aceitaram a mentira de Satanás sobre a verdadeira palavra de Deus,
você não será bem vindo no céu.

Escrito em pedra
Isto diz-me, que Deus dá extrema importância em ambos os dez mandamentos como um todo e sobre o
quarto mandamento especificamente. Eles são a sua lei e devem ser obedecidos. Portanto, para que fique claro
aqui, os mandamentos que Deus está se referindo são especificamente aqueles que ele próprio escreveu em
pedra. Historicamente, quando algo é dito para ser escrito em pedra, refere-se ao fato de que é feito para durar
para sempre, Considerando que os Mandamentos escritos nos livros pela mão dos homens, são temporários, a
menos que caso contrário o disse. Isso é ilustrado, em Levítico, quando você vai ver na leitura desses
mandamentos; Alguns referem-se a eles como sendo para "este" ou "sua geração", enquanto outros se referem
a todas as gerações.

A palavra de Deus como verdade, exceto
Se tu se teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia; e chamar o sábado uma delícia, o
Santo do senhor, senhor; e deveis honrá-lo, não fazendo teus próprios caminhos, encontrar o teu próprio
prazer nem falar as tuas próprias palavras: Isaías desviares
Quando você colocar o pé em cima de algo, dá-lhe poder sobre ele, ou controlar. Quando você liga o seu
pé fora, então você está dando seu poder e controle. Para fazer seu prazer no sábado é para tomar sobre si que
deseja fazer; Você está exercendo o seu controle e não dando-lhe a Deus. Para dar honra e glória a Deus,

primeiro tens que dar tudo o que você quer, qual é o seu prazer e em vez disso acquiescent à vontade ou prazer
de Deus.
Então tu deverás thyself deleitar no senhor; e eu vou causar-te a andar sobre os lugares altos da terra e
alimentar-vos com a herança de Jacó, teu pai: para a boca do senhor o disse. 58:14 de Isaías

Descanso no senhor
Que versículos 13 e 14 acima significa, é que se você para honrar o sábado e não faça o seu próprio
prazer dia santo de deuses, então você vai ser a favor de Deus. A fim de dar a ilustração disso, eu estava em
uma conversa com alguém que diz que ele está buscando a verdade de Deus. Nesta conversa ele me diz que este
último sábado ele levou seu filho em algum lugar, para um parque e gostado do dia com ele, relaxante de
qualquer trabalho. Ao fazê-lo honestamente pensou que ele estava fazendo a vontade de Deus por descansar de
seu trabalho no Sabbath Lordes.
Quando Deus diz para vir para o descanso do sábado, não só significa que estamos a descansar de todos
os seis dias de trabalho, o que precisamos fazer para sustentar o corpo, mas que estamos a descansar no Senhor
Deus. O sábado é um dia de comunhão com Deus, quando estamos envolvidos na leitura das Escrituras e
oração, estão a descansar de nosso trabalho, mas para simplesmente descansar e tirar o dia de folga, é não o que
Deus pretende.

Lembre-se: temos uma necessidade maior de dar sustento a nossa alma do que ao nosso corpo.

Aqueles não descendente de Jacó
E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao senhor de todas as nações sobre cavalos e em
carroças e em liteiras e sobre mulas e sobre batidas rápidas, a minha montanha sagrada de Jerusalém, diz o
senhor, como os filhos de Israel tragam uma oferta alçada num recipiente limpo para a casa do senhor. 66:20
de Isaías
E também terá deles para sacerdotes e para levitas, diz o senhor. Para como os novos céus e nova terra,
que vou fazer, permanecerão diante de mim, diz o senhor, então será sua semente e continuam seu nome. 66:21
de Isaías-22

O que estes acima três versos estão dizendo, é que mesmo os estranhos, quem seguir e manter as leis de
Deus, serão feitos a sacerdotes e a vontade de Deus que considerá-los como os filhos dos levitas, que têm desde
a época de Moses, foram os únicos que exerça a função de um sacerdote. Este é ainda outro fim dos tempos e a
profecia do fim dos dias.
As palavras "os novos céus e nova terra, que vou fazer," são uma referência para o fim do reinado de
1.000 anos de Jesus, quando Deus vão lavar a terra velha e o velho céu e estabelecer um novo céu e uma nova
terra, limpo de todo pecado.
E hão de acontecer, que a partir de uma lua nova à outra, e de um sábado a outro, virá toda carne a
adorar perante mim, diz o senhor. e que eles devem ir adiante e olhar para as carcaças dos homens que têm
transgredido contra mim: para seu verme não morrerá, nem o fogo deles deve ser saciado; e eles serão um
aborrecendo-vos toda a carne. 66:23 de Isaías-24
Isto é uma profecia sobre o fim dos dias, quando o remanescente de seguidores de Cristo e os Guardiões
dos mandamentos de Deus, verá as carcaças de quem deu o lábio serviço a Deus e suas leis, mas não manteve
seus mandamentos.

Um sinal entre você e Deus
E santificar os meus sábados; e eles devem ser um sinal entre mim e você, para que saibais que eu sou o
Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20
Este versículo é outro que martelos para casa a importância que Deus coloca sobre guardar o sábado. O
sábado é um sinal de que só Deus podem fazer-nos Santo e, portanto, um sinal de confiar totalmente na justiça
de Deus e não nosso próprio. O sábado é um símbolo da criação e da redenção. Você também pode querer
tomar nota que Deus tem chamado a manutenção de seus mandamentos um sinal entre ele e aqueles que mantêlos; (A marca de Deus), isto está em contraste com aqueles que não guardar os seus mandamentos, que Jesus se
refere como (a marca da besta).
Você pode ter ouvido da marca da besta , como mencionado no livro do Apocalipse, e você pode estar
curioso para saber o que é. Uma pista é o seguinte; para manter os mandamentos de Deus e observar o sábado
do sétimo dia da semana conforme indicado pelo quarto mandamento, é a Marca de Deus, um sinal entre você
e ele, que você olha para ele como sendo seu Deus, e que você entende que você é o filho dele, que também é
falado no livro do Apocalipse.

Se você não conseguir dar obediência a Deus por não seguir seus mandamentos, ou deixar de observar o
sábado do sétimo dia, então você não é filho de Deus, mas arquivado com as injustiças e como tal será perdido
de salvação.

Na sua testa
Se você mantiver os mandamentos de Deus, então você tem a marca de Deus na sua testa. A testa é
simbólica de um processo de pensamento. Quando você escolher para manter ou não manter os dez
mandamentos, você está tomando uma decisão consciente, pensativa. Portanto, a Marca de Deus é na tua testa,
porque você fez a escolha consciente para mantê-los. O inverso para isto seria escolher não para manter os
mandamentos de Deus, portanto, o inverso para ter a Marca de Deus, seria ter o marca da besta.

Lembre-se: Preto e branco, o bem e o mal. Não há nenhum meio-termo. Há outro versículo onde
Deus fala a marca de Deus.

Frontlets entre os olhos
Thou shalt ligá-los para um sinal sobre tua mão e serão como frontlets entre os teus olhos.
Deuteronômio 6:8
Você mostrar o seu amor a Deus obedecendo ele, ou mostrar seu ódio de Deus por desobedecer-lhe. É
isso que é a base para a compreensão da anti-Cristo, a besta, marca da besta, o falso profeta, a meretriz e as
filhas da meretriz.

Nenhum trabalho no sábado
Assim diz o senhor; Acautelai-vos a vós e não arcar com nenhum ônus no dia de sábado, nem trazê-lo
pelas portas de Jerusalém; Nem levar adiante uma carga fora de suas casas no dia de sábado, nem fazei vós
algum trabalho, mas vos santificar o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Jeremias 17:21-22
Estes dois versos são um adendo ao quarto mandamento. Tal como formulado, o quarto mandamento foi
vago sobre o que era suposto para fazer em manter o sábado dia sagrado. Pelo menos esses dois versos, torná-lo
claro, que nenhum trabalho está a ser conduzida, exceto o trabalho do Senhor Deus. Vim a acreditar que o
sábado é um dia de comunhão com Deus. Mantendo esse dia santo... e usando esse tempo para ler e estudar a
Bíblia diligentemente e ao fazê-lo, venha conhecer Deus pessoalmente e intimamente, é como Deus pretende

que fazemos no seu dia de descanso. Ir a um evento desportivo ou qualquer outra forma de entretenimento é que
não como você guardar o sábado dia sagrado.
Para mim, quando eu observar o sábado, sinto que pedi meu pai para se juntar a mim em minha casa e
para ser uma parte da minha casa e família, tal como faria se tivesse convidado meu pai terrestre para minha
casa e Junte-se comigo e com minha família.
Para comungar com Deus é ter uma conversa com Deus. Quando você convidá-lo em sua casa no sábado
e, em seguida, passar o dia estudando sua palavra, como está escrito na Bíblia, então você cumprir aquilo que
Deus pretende que você faz no seu santo dia de sábado. Quando eu digo para estudar a Bíblia, não quer dizer
simplesmente lê-lo. Para conhecer a Deus pessoalmente e intimamente você precisa estudar diligentemente a
Bíblia e outros textos históricos. A Bíblia é tudo sobre receber instruções de Deus, e as profecias são as lições
de história disse centenas e milhares de anos antes de acontecerem. Para entender uma profecia, que precisamos
olhar para trás na história para ver o que Deus está mostrando que nos vai e aconteceu.

Satanás mentiu quando disse:
O sétimo dia de que sábado já não é necessário para ser mantido, porque Jesus
ressuscitou no primeiro dia da semana e em memória da ressurreição de Jesus, tudo bem é
manter esse dia como o sábado.

Na vida, Jesus manteve o sábado
E ele veio a Nazaré, onde ele cresceu: e, como seu costume foi, ele entrou na sinagoga no dia de
sábado e levantou-se para cima para ler. Luke 04:16
Em que Jesus, observaram o sábado no sétimo dia da semana, como seu costume era, o mesmo sábado
como nos lembramos de fazer no quarto mandamento, não deveria também observamos o verdadeiro sábado se
professamos ser cristão? Cristo nos ensina, através de seu exemplo, bem como suas palavras. Em suas ações,
que Jesus nos ensina que o dia de sábado é o sétimo dia como ele se manteve como era seu costume.

Na morte, Jesus manteve o sábado
E naquele dia foi a preparação, e desenhou o sábado. Lucas 23:54

Jesus foi crucificado na sexta-feira. Sabemos disso, porque este versículo nos fala que o dia foi a
preparação, e desenhou o sábado. A "Preparação" é o dia antes do sábado, quando todo o trabalho
teve que ser finalizado para a semana e o que seria necessário pela família por meio de
refeições etc. tinha que estar preparado, para que o trabalho não teria que ser feito no
sábado em si.
As palavras "desenhou", significa, "para começar." Depois que Jesus foi retirado da Cruz e colocado
no sepulcro enterro, as mulheres fizeram o que puderam em preparar o corpo para o enterro, até a noite de
sexta-feira, ou só antes do anoitecer. Eles precisavam de tempo para retornar para sua hospedagem antes de
sábado começou no sol para baixo. É por isso que deixaram os preparativos do enterro inacabado, antes do sol
se pôr, que é o início do novo dia, como ordenado por Deus e o início do sábado.

O sétimo dia da semana
E as mulheres também, que veio com ele da Galiléia, seguida-se depois e vi o sepulcro, e como seu
corpo foi colocado. E voltaram e prepararam especiarias e pomadas; e descansou o dia de sábado , de acordo
com o mandamento. Lucas 23:55-56
A Bíblia nos diz, que estas mulheres descansaram no sábado. Não há dúvida, porque diz-nisto, aqui
neste versículo. É o sétimo dia, porque é de acordo com o mandamento. Não há nenhum outro mandamento
que refere-se aos sábados, portanto o mandamento que está sendo falado aqui é o quarto mandamento, e o
quarto mandamento é muito específico sobre que dia da semana o sábado é para ser observada. Estas mulheres
foram os primeiros da fé de Cristo, e observaram o sábado do sétimo dia, como Deus exige, e como era o
costume de Jesus. Se você é um cristão, você deve fazer não menos?

O primeiro dia da semana
Agora, após o primeiro dia da semana, de manhã, muito cedo, eles vieram até ao sepulcro, levando as
especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Lucas 24:1
Você notou que as palavras, "no primeiro dia da semana, de manhã, muito cedo" Jesus foi crucificado
na sexta-feira, e as mulheres começaram a preparação de enterro do corpo, na noite de sexta-feira, antes do sol
para baixo. Com o início do sábado, ou o pôr do sol de sexta-feira à noite, eles foram impedidos de terminar os
preparativos do enterro, para que eles voltaram, não na manhã seguinte no nascer do sol, sábado, mas o

primeiro dia da semana, de manhã muito cedo, que é domingo. Eles se afastado durante todo o sábado, como o
quarto mandamento obrigatório, mas tão logo o sol nascente deu luz suficiente para ver seu caminho de volta
para o sepulcro na manhã de domingo, eles voltaram, com a finalidade de terminar o trabalho de preparar o
corpo de Jesus para o sepultamento. Este versículo nos fala que foi no primeiro dia da semana, que hoje é
chamada de domingo.

Jesus observou o sábado do sétimo dia
A razão pela qual que Jesus foi ressuscitado no primeiro dia da semana, "Domingo", é porque Deus nos
mostraram a importância de manter o sábado do sétimo dia. Para nós aceitar mentiras de Satanás e parar de
observar o sábado do sétimo dia, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia, ignora completamente a razão para
que Jesus possa permanecer na morte, para a totalidade do sétimo dia.

Deus poderiam ter ressuscitado Jesus
Deus poderiam ter ressuscitado Jesus a qualquer momento, uma vez que ele foi removido da Cruz, ele
esperou a fazê-lo depois que tinha terminado o sábado, porque o sábado, o sétimo dia da semana sábado, Deus
fez um dia santo e nem Deus observa como tal. Deixe-me dizer isto novamente. A razão pela qual Deus
esperaram para ressuscitar Jesus até o primeiro dia da nova semana, era santificar o sábado do sétimo dia. Para
que possa observar o sábado no primeiro dia da semana, domingo, ou não em todos, é um tapa na cara de Deus,
de Jesus e da santidade do dia do sábado, como é intenção de Satanás, que você deve. Qual é porque, se você
observar o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), está em oposição a palavra de Deus e, portanto, irá
receber a marca da besta.

Considere isto: se Jesus, a quem estas mulheres adoradas como Deus na terra, tinha mudado o dia
do sábado, porque essas mulheres, fique longe e não terminar os preparativos do enterro de seu Deus até
domingo o primeiro dia da semana? Porque eles não têm ficou ou no mínimo retornado sobre o próximo nascer
do sol, que era sábado, ao invés de ficar afastado um dia inteiro? Se seu Deus, Jesus, tinham mudado o sábado
para domingo, como tantos cristãos hoje observá-lo, então seria não domingo então foram proibido das
mulheres para terminar seu trabalho de preparar o corpo de Jesus para o sepultamento?
A resposta é que Jesus nunca mudou o dia do sábado, e ele sendo Deus, só ele poderia. Que o dia do
sábado é observado hoje por muitos no domingo é direta em oposição a este mandamento de Deus, e, portanto,

constitui a marca da bestae um pecado contra as leis de Deus. Afinal, não é Satanás a finalidade de disfarçar a
verdadeira adoração de Deus para uma falsa adoração, lá por impedir que a verdadeira adoração?
Portanto, o que eu estou tentando transmitir é que Christ observou o sábado mesmo em sua morte como
seus seguidores, as mulheres. Se Cristo tivesse indicado a qualquer momento que o sábado já não era de
importância na fé de Deus, ele teria dito tanto, e seus seguidores, portanto, seriam não ter interrompido seus
enterro preparativos para sua observância.

Como os mandamentos de Deus
Lembre-se! Para adorar a Deus de qualquer maneira, fora isso, que ele comanda, é não adorá-lo em
tudo. Se você duvida disso, os versos seguintes mostram que é verdade. Primeiro Deus lembra-nos que ele nos
deu mandamentos, juízos e estatutos, que estamos a obedecer, então ele nos diz que:
Ye não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve ye diminuem alguma coisa dele,
que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Se você não quer adicionar ou diminuir do que Deus falou então isso não significa que estamos a dar
culto exatamente como Deus nos disse. Se você alterar a palavra de Deus, então ainda é a palavra de Deus,
ou ele tornou-se outra coisa. Se você toma as palavras, "vós certamente morrerá" e adiciona a palavra "não"
para fazer com que as palavras dizem, "vós certamente não morrereis", então você não tomar uma verdade
falada por Deus e transformou-o em uma mentira falada por Satanás?

Você acredita?
Quando Jesus morreu na Cruz, você não acha que Deus poderiam ter ressuscitado-lo, a qualquer
momento depois que ele foi removido da Cruz? Sim, ele poderia ter. Mas porque o sábado se aproximava, Jesus
descansou na morte, no dia de sábado e ressuscitou no dia seguinte, que agora é chamado domingo, primeiro dia
da semana. Para observar que o sábado no domingo é demitir e insultar a razão pela qual Deus esperaram
através o sábado do sétimo dia, antes de ressuscitar Jesus no primeiro dia da semana, domingo.
Tenha em mente, que é importante que Jesus manteve o sábado, como exige a lei de Deus. Portanto,
aqueles que você repita a mentira, isso porque Jesus ressuscitou no domingo, que em seguida tornou-se correta
por respeito a ressurreição, que mantidas no domingo como o sábado, anula completamente a razão pela qual
que Jesus não ressuscitou no sábado.

Saber isto: o sábado de domingo é uma invenção de Satanás, não Deus, e, portanto, é sábado Satã,
não deuses. A adoração no domingo é dar adoração a Satanás, não o Deus da criação.

Jesus descansou na morte no sétimo dia
Deus não ressuscitar Jesus no sábado, porque teria sido em violação ao quarto mandamento, então Deus
esperaram até domingo para ressuscitar seu filho. Que Jesus manteve o sábado como ditar de dez mandamentos
de Deus, deve dar-nos razão para manter o sábado do sétimo dia também, mais nós não mostrar nosso
desrespeito para Jesus e Deus. Para chamar-se cristão e não viver sua vida como Jesus nos ensinou é para
entregar o serviço de bordo a Cristo, mas seu coração está longe dele. O próprio Jesus dá profecia que
certamente será o caso.
Hipócritas, bem fez Isaías profetizam de vocês, dizendo: este povo se noite a mim 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

Está terminado
Quando Jesus, portanto, tomou o vinagre, disse, "é terminado:" e ele inclinou a cabeça e entregou o
espírito. John 19:30
Você se lembra o que Deus fez quando estava no sexto dia da criação terminado?
Assim, os céus e a terra estavam terminadoe 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
Como você pode ver, Deus descansou depois que ele criou o universo, e a Jesus Cristo, que é Deus em
carne e osso de um homem, descansado depois de sua provação na terra e trazendo salvação a todos os que o
amam, foi terminou. Os dois dias de descanso foram no sábado. Se isso não é prova positiva, a importância de
observar o sábado, conforme as instruções do quarto mandamento, não sei o que mais eu posso dizer para
persuadi-lo, exceto,
Isso não é comigo é contra mim; e aquele que ajunta comigo não espalham no exterior. Matthew 12:30

Mas aquele que peca contra mim wrongeth sua própria alma: todos eles que me odeiam amam a morte.
Provérbios 08:36
Os versos acima simplesmente dizer que se você é desobediente às leis de Deus, mesmo depois de ouvir
à prova bíblica de que os dez mandamentos não foram cumpridos a ponto de ser descontinuado ou obsoleta
como as leis de Deus, você é contra Deus. Há apenas preto e branco, bem e o mal, não há meio-termo.

Nenhum outro dado dia
O apóstolo Paul dá uma excelente discussão relativa à manutenção do sábado do sétimo dia.
Deixe-nos, portanto, tema, que, uma promessa sendo nos deixou entrar em seu descanso, qualquer um
de vocês deve parecem vir sem ele. Hebreus 4:1
-Nos, portanto, temer: Lembre-se: neste contexto, ao medo é ter a preocupação de que você irá
falhar para impedir o pecado, por estar na desobediência à palavra de Deus.
Para que, uma promessa sendo deixou-nos entrar em seu descanso: Esta promessa se relaciona com a
segunda aliança e a manutenção dos dez mandamentos. Este convênio, os filhos de Jacó concordaram em
manter os mandamentos de Deus um do qual Deus dublado na manutenção de seu Santo sábado. Esta é a
promessa que fez dos judeus de entrar no descanso de Deus.
Para que, qualquer um de vocês deve parecem vir aquém-: Este é o Paul, escrevendo para os cristãos
recém-convertidos. Ele está dando o aviso de que eles precisam para lembrar o sábado e guardar o sábado,
porque eles creram na palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Paul está alertando os cristãos a ter medo da
ira de Deus, se eles devem ficar aquém da promessa, como fizeram os judeus. Deus tirou a herança da nação de
Israel porque o povo ficou aquém de cumprir sua promessa, então se Deus removesse os judeus da sua
misericórdia, o que poderia impedi-lo de retirar sua misericórdia aqueles cristãos que não conseguiram guardar
o sábado.
Praticamente todos os cristãos hoje não gosta sábado de Deus do sétimo dia; em vez disso, eles mantêm
a sua observância, no primeiro dia da semana. Isto é uma violação direta da palavra de Deus, da promessa e
revela que Paul nos versos acima foi profetizar daqueles que viverão no futuro dele.
Para ele falou em um determinado lugar do sétimo dia sobre este sábio, "E Deus descansou no sétimo
dia de todas as suas obras." E neste lugar novamente, "se entrarão no meu descanso." Vendo, pois, permanece

que alguns devem entrar nele, e a quem primeiro foi pregado entraram não em por causa da descrença:
Hebreus 4:4-6
Para ele falou, é uma referência a Deus.
Em um determinado lugar, refere-se a Mont Santos, quando Deus falaram com Moses como é dada no
seguinte versículo.
Fala tu também aos filhos de Israel, dizendo: "em verdade meus Sabbaths guardardes: pois é um sinal
entre mim e você, ao longo de suas gerações; que saibais que eu sou o senhor que te santifica. Êxodo feitos
Do sétimo dia sobre este sábio, onde a palavra "sábio" significa, sobre este assunto, onde o assunto
é, a observância do sábado sagrado de Deus .
Então Paul mostra-no que é dito para nós por Deus, "e Deus descansou no sétimo dia de todas as suas
obras."
Mais uma vez, ele limiteth um determinado dia em David, dizendo que "a-dia, depois de um tempo tão
longo; Como é dito, a-dia se vai ouvir sua voz, não endureçais o coração. Se Jesus lhes tinha dado descanso, e
então ele não depois falaria de outro dia. Hebreus 4:7-8
Ele limiteth um determinado dia, refere-se ao fato de que Deus ordenou que recordamos o dia de
sábado, não a observância do sábado, mas o dia do sábado, que é como Deus nos disse, o sétimo dia.
Se Jesus deu-lhes o resto, se refere ao fato de que em nenhum tempo fez Jesus dar comando ou
instrução que o sábado já não estava a ser observado no sétimo dia, mas estava a ser observado em outro dia.
Em seguida, Paul dá sua resposta lógica em consideração toda a discussão acima.
Lá permanece, portanto, um repouso para o povo de Deus. Para ele que é inserido em seu descanso, ele
também tem cessado de suas próprias obras, como Deus fizeram de seu. Deixe-do trabalho, portanto, para
entrar naquele descanso, menos qualquer homem cair após o mesmo exemplo da incredulidade. Hebreus 4:911
, Portanto, permanece um repouso para o povo de Deus. Nestas palavras, Paul é estabelecer uma
compreensão lógica que ele veio do estudo das Escrituras e de suas orações a Deus e isso é simplesmente, Deus
estabeleceu um certo dia, que Deus limitou-se a apenas um dia, e esse dia é o sétimo dia.

O povo de Deus são aqueles que Deus, Jesus define como os Santos de Deus, "aqueles que guardam os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." Apocalipse 12:17
Você pode ver, de toda a discussão acima, que é o sétimo dia que Deus santificado, é o sétimo dia que
Deus santificada, é no sétimo dia que Deus descansou, é o sétimo dia que Deus comandos que nos lembramos
para santificá-lo. O sétimo dia ou o dia de sábado é que que Deus ordena, não há nenhum lugar na Bíblia onde
Deus ou Jesus ordena ou instrui que o primeiro dia é o dia do descanso de Deus. Em que tudo isso é verdade,
por que então você observar o sábado no primeiro dia ou domingo?
O sábado de domingo é uma mentira, contada por Satanás, a fim de te afastar da verdadeira adoração de
Deus. Se você ama a Deus e, em seguida, você deve ser obediente à palavra de Deus, mais Deus vão pensar que
você o odeia.
Quando ficares com o sétimo dia como o sábado sagrado de Deus, então faça o que Deus e trabalhar seis
dias e descansar no sétimo dia. Ao fazer isso você imitar a Deus e mostra a Deus que é o Deus da criação que
você dá a sua adoração e nenhuma outra. Quando você mostra a Deus através de suas ações, que ama a Deus,
então ele te ama, chamando-lhe seu filho, não o seu servo, mas o filho dele.

Moses pregaram o Evangelho de Deus
Paul quer compreender um fato simples, mas triste sobre os descendentes dos filhos de Jacob.
Nos foi o Evangelho pregado, bem como lhes: mas a palavra pregada não aproveita-los, não sendo
misturado com fé neles que ouvi-lo. Hebreus 4:2
Para nos foi pregado o Evangelho: Aqueles a quem os apóstolos pregaram os ensinamentos de Jesus,
pregou o Evangelho completo de Deus e aqueles que acreditavam que a palavra de Deus, foram convertidas
para os primeiros cristãos.
, Bem como lhes: O "eles" falada daqui são os judeus durante a época de Moses e além. Moses
pregaram a palavra de Deus para os judeus e Jesus pregou a palavra de Deus para os judeus também, mas
aqueles judeus que ouviram Moses, falhado a acreditar, ficaram aquém, Considerando que aqueles dos judeus e
gentios que crêem no evangelho como pregada por Jesus, acredito que a palavra de Deus. Parte da crença de
que é que o sábado do sétimo dia é a palavra de Deus, e que é um sinal entre Deus e você, se você vai para o
descanso de Deus no sétimo dia, então você é em obediência a Deus, o que faz de você um Santo de Deus.

, Mas a palavra pregada não aproveita-los: Novamente, o "eles" são os judeus que Moses pregaram
para. Quando eles ouviram a palavra de Deus, eles não conseguiram acreditar que era a palavra de Deus,
portanto eles não lucrar nas promessas de Deus, devido a essa descrença. Aqueles pregaram para por Moses;
Viu o que ele disse, não como a palavra de Deus, mas como a palavra de um homem, Moses. Por esta razão,
eles não acreditam as palavras para ser dada a Moses, por Deus, mas que Moses foi apenas a tentativa de
estabelecer a mesmo e seu irmão Arron e seus descendentes como os governantes do povo.
Não sendo misturado com fé neles que ouvi-lo: Nos capítulos desta página Web intitulado, "os escritos
de Paul," eu dou uma discussão aprofundada da "Fé" é, mas em suma, a acreditar na palavra e as
promessas de Deus, é ter fé. Se você não acredita, então lhe falta fé.
Por que temos acreditado entramos em descanso, como ele disse, "como jurei na minha ira, se eles
entrarão no meu descanso: embora os trabalhos foram terminados da Fundação do mundo." Hebreus 4:3
Que teria acreditado entramos no descanso, como ele disse: O "Ele" é mais uma vez Deus o pai, e
aqueles que acreditavam que a palavra de Deus é um comando de Deus, guardar o sábado como Deus ordenouna fazer, que é restrito por Deus para o sétimo dia e outros não.
O oposto do que aqueles que crêem e manter o resto do Deus como ele nos ordenou a fazer, são aqueles
que não conseguem ficar com o resto do Deus como ele ordena. Estes são aqueles que professam ser filhos de
Deus, os cristãos, mas manter outro dia como o dia de descanso, ou nenhum dia em tudo.

Desde a Fundação do mundo
Como jurei na minha ira, se eles entrarão no meu descanso: embora os trabalhos foram terminados
da Fundação do mundo: São as palavras-chave nesta frase, da Fundação do mundo. O que Deus nos está a
declarar é que seu sábado do sétimo dia tenha existido desde a Fundação do quando a terra foi formada. Quando
Deus deu os dez mandamentos-Moses, não é quando o sétimo dia de descanso começa, começa o sétimo dia da
criação, que ocorreu muito antes de Moses já era. Adão e Eva mantiveram o resto do Deus sétimo dia, Noé e
seus filhos mantidos o sétimo dia de descanso, Abraão e sua família mantiveram o sétimo dia de descanso, com
Moses, Deus deu seu santo dia de descanso, um nome, ele chamou seu Santo sábado e Moses e os primeiros
israelitas mantiveram os senhores do Santo sábado.
Para ele falou em um determinado lugar do sétimo dia sobre este sábio, e Deus descansou no sétimo dia
de todas as suas obras. Hebreus 4:4

Novamente, o "ele" é Deus pai, e o "lugar" , na qual ele falou do sétimo dia, estava no sétimo dia da
criação e no quarto mandamento. E Deus descansou no sétimo dia de todas as suas obras. Porque Deus
descansou no sétimo dia, e Jesus observou o sábado do sétimo dia, na vida e na morte, então nós, que cremos na
palavra e promessas de Deus, também devem manter o sábado do sétimo dia. Se você não gosta do dia de Deus,
de resto, então está dizendo a Deus que você não acredita que sua palavra é suprema. Se você não acredita,
então você não é da fé, se você não é da fé, então você não pode ser um Santo de Deus, como Jesus define-lo
em Apocalipse 12:17.
E neste lugar novamente, se eles entrarão no meu descanso. Veja, portanto, é que permanece alguns
devem entrar nele, e a quem primeiro foi pregado entraram não em por causa da descrença; Hebreus 4:5-6
O Paul está dizendo é que se você não gosta do dia de Deus, de resto como Deus tem escrito para fora,
então você não acredita, e não crer não é ser um Santo de Deus.
Versículo 4:6, é uma vez mais uma referência ao fato de que Deus aceitará qualquer homem, se
guardam os seus mandamentos, mesmo quando aqueles a quem foi pregaram, não mais entrar da incredulidade.
No caso de você não vê a conexão, este é um convite para aqueles que não são os filhos de Jacó, (os gentios)
que se guardam as leis de Deus, serão dada entrada no céu.
Por que iria Deus anular o pacto com a nação de Israel porque eles pararam de guardar os mandamentos
de Deus, apenas para dar uma nova aliança para os cristãos, sem esperar que eles para manter seus dez
mandamentos? Deus não fez isso, é mentira de Satanás, para que Deus espera e ordeno que todos os que iriam
adorar o Deus da criação devem manter todas as suas leis.

Ele limita um determinado dia
Novamente, ele limiteth um determinado dia, dizendo em David, a-dia, depois de um tempo tão longo;
Como é dito, a-dia se vai ouvir sua voz, não endureçais o coração. Hebreus 4:7
A palavra chave aqui é "Novamente". O "ele" é mais uma vez a Deus e ele disse que "outra vez" como
antes, ordeno-te. No sétimo dia da criação Deus "limiteth", ou limitada, certo dia, o sétimo dia da semana.
Como Deus tinham ordenado sobre o sétimo dia da criação e dentro os dez mandamentos, ele mais uma vez,
"outra vez", comanda o sábado do sétimo dia em David. Presumo que "David" é uma referência para o livro de
David, ou talvez a algo escrito pelo rei David é um outro livro. Eu olhei para tal uma citação em minha Bíblia e
não poderia encontrá-lo, deve, portanto, presumo que a Bíblia cristã não tem uma cópia do livro de David, mas

acho que talvez os judeus tem uma cópia, se ela existe em tudo. Meu conhecimento de toda a Bíblia é fraco;
Deus mostrou-me apenas aquelas coisas que se relacionam com o fim dos tempos e o fim dos dias.

Deus estabeleceu o sábado
Acho que isso desse jeito, quando Deus tinha terminado com a criação, ele não olhar para trás e dizer a
mesmo, "bem, deixe-me ver, me levou seis dias para criar, além disso, um mais para meu descanso, agora eu me
pergunto, será que dia da semana tenho sustento do homem como um dia de descanso." Não, Deus não atirou
um dardo nos sete dias em uma semana e assim determinada qual dia fazia com que o dia do sábado.
Deus estabeleceu o sábado pela numeração dos dias como ele terminou seu trabalho daqueles dias,
criando assim o sábado juntamente com a criação do universo. Você nunca notou que Deus não deu um número
para o sétimo dia, ele no entanto chamou o sétimo dia, e isto é porque é o dia que ele descansou? Por sua
descansando no sétimo dia, ele fez naquele dia da semana, especial e único em comparação com todos os outros
dias da semana, e em reconhecimento esta singularidade, Deus oco no sétimo dia. A palavra "Hollowed"
significa tornar santo, mas mais do que isso também significa, "Verdade", que quer dizer que quando Deus
usa a palavra "Santo" também diz "verdadeiro, ou na verdade."
Satanás não quer que você a observar o sábado do sétimo dia, por que! Porque em seu mantendo o
sétimo dia da semana como o sábado, é um sinal entre você e Deus, adoração a Deus da criação, em que o
sábado é tanto um parte da criação, como são os pássaros no céu, os peixes do mar, e todos os animais na terra.
Causando-lhe a adoração em outro dia da semana, você já não está sob o sinal.
Eu tenho para a maior parte da minha vida acredita-se que Jesus nunca falou sobre o sábado, de uma
forma ou de outra, no entanto, este versículo seguinte dá-me a verificação de que não estou sozinha na minha
insistência que temos que manter o sábado do sétimo dia (sábado).

Nenhum outro dia
Se Jesus tinha lhes dado descanso, e então ele não posfácio falaria de outro dia. Hebreus 4:8
As palavras-chave aqui são "e o resto." o que isto está dizendo, se Jesus tivesse dado seus seguidores
"eles", os apóstolos, um dia que não seja o sétimo dia de "resto," então ele não teria dito algo de mais um dia?
Em que Jesus não falou de mais um dia depois de um dia que Deus tinha santificado e santificou, (o sétimo dia),
portanto, deve ser o único dia. Se Deus não "fala , então é uma mentira.

Permanece, portanto, um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9
Neste versículo está a fazer uma conclusão do que ele, o autor (Paul), tem sido falando nos versos
anteriores. Em que Deus já estabeleceu um dia de descanso, e Christ não indicou que não há outra, então, o
sábado deve, portanto, a ser realizada no dia já definido por Deus.
Para ele que é inserido em seu descanso, ele também tem cessado de suas próprias obras, como Deus
fizeram de seu. -Do trabalho, portanto, para entrar naquele descanso, para que qualquer homem cair após o
mesmo exemplo de incredulidade. Hebreus 04:10-11
Nestes versos de onze, sendo torna clara, por Paul, que o próprio Jesus nunca sugeriu que o dia de
sábado ser alterado. O último verso (04:11), é importante, porque o autor (Paul) está nos avisando, para assumir
qualquer outro dia é o sábado, é de cair o mesmo exemplo de incredulidade, como outros fizeram, (os judeus),
em outras palavras, para parar de adorar o verdadeiro Deus na fé verdadeira, mas para aceitar mentiras de
Satanás e adoração sob esses falsos ensinos e, portanto, tomar sobre si a marca da besta.
É amplamente aceito que Paul é o profeta Jesus, o que significa que o Paul falou e escreveu foi dado a
Paul por Jesus. Portanto, Paul diz, "deixe-nos, portanto, de trabalho para entrar naquele descanso," que me
diz, que, se você é um seguidor dos ensinamentos de Jesus Cristo, você deve manter o sétimo dia como o
sábado sagrado de Deus e não o primeiro dia, o que é mentira de Satanás.

Primeira marca de Deus
Para entender o que é a marca da besta, você primeiro precisa entender qual é a marca de Deus. A marca
de Deus é descrito pela primeira vez no livro de Apocalipse nos versos seguintes.
E vi outro anjo ascendente do Oriente, tendo o selo do Deus vivo: e ele clamou com grande voz aos
quatro anjos, a quem foi dada para ferir a terra e o mar, dizendo, "machucar nem a terra nem mar, nem as
árvores, até podemos ter selado os servos do nosso Deus em suas testas." Apocalipse 7:2-3
E ouvi o número deles que foram seladas: e lá foram selados um cento e quarenta e quatro mil de todas
as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4
A palavra-chave que descreve quem são que recebe este selo de Deus, ou a marca de Deus, é "Servos do
nosso Deus." Aquele que é um servo de Deus é, por definição, quem mantém os dez mandamentos e aceita

Jesus Cristo como Deus em carne de um homem e os ensinamentos de Jesus e, assim, é aquele
que ama, obedece e adora o Deus verdadeiro, como ordena....

Os 144.000
Quando você ler o verso 7:4 acima, você pode interpretá-lo no sentido de que os 144.000 judeus serão
dada a marca de Deus em suas testas, mas eu tenho uma interpretação alternativa. Para esclarecer isto, que
precisamos considerar o que Deus está nos dizendo nos versos anteriores. Isto devolve-nos novamente para a
definição do que é um servo de Deus. Como tenho mostrado de Apocalipse 12:17, são aqueles que guardam
os dez mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo. Porque os judeus não aceitam Jesus como
Deus na carne de um homem, que seria eliminá-los como sendo numeradas nos 144.000, a menos que e até que
eles aceitam Jesus como Deus em carne de um homem, ou o Messias. No entanto, você então ler no versículo 4
que as doze tribos de Israel são representados como sendo aqueles que recebem a marca de Deus.

Filhos de Israel
Isto no primeiro me deixou confuso até que eu levei um tempo para obter uma compreensão de quem
são os filhos de Israel . À primeira vista você e eu presumi que eles eram mesmos como os filhos de Jacó, ele
sendo renomeado por Deus, Israel. Ou seja, a interpretação óbvia, no entanto, quando você entender por que
Deus renomeado Jacob para Israel, você ganha uma melhor compreensão do que é Israel, e, portanto, quem são
os filhos de Israel.

História de Jacó
Sugiro que você leia o texto completo da história de Jacob, a partir de 25 de Gênesis, que agora lhe dará
uma versão resumida do.
Jacob era um filho gêmeo de Isaque e Rebeca, Isaque sendo o filho de Abraão. De Jacob irmão Esaú,
mais tarde conhecida como Edom nascer primeiro e, portanto, legítimo herdeiro da riqueza de Isaac, mas
também para a posição de servo amado de Deus e o patriarca da fé.
Esaú foi um caçador e Jacob um pastor. Isaque amava Esaú sobre Jacob porque Esaú obséquio Isaac
para comer carne de veado. Na sua velhice, Isaac era cego e temendo que sua morte foi pelo lado, pediu a Esaú

que ir caçar veado, que ele possa ter esta refeição que ele amava, e então abençoaria Esau, transformando ao
longo de toda a sua riqueza terra, bem como a sua posição como servo de Deus na terra, antes de sua morte.
Rebeca, esposa de Isaac, que amava Jacob mais do que a Esaú, ouviu isto. Ela ordenou que ele deveria
trazer para seus dois filhos das cabras, para que ela pudesse fazer a carne para Jacob, para servir ao seu pai,
fingindo ser seu irmão, assim, receber a bênção que foi pelos direitos de Esaú Jacob.
Em primeiro lugar Jacob recusou-se, temendo que seu pai saberia dele para quem ele era, portanto,
xingando ele por sua participação nesta decepção. Por causa da insistência de sua mãe, Jacob fez o que ela tinha
lhe ordenara e recebeu a bênção de Isaac para seu irmão mais velho Esau. Quando ele retornou, Esaú,
descobrindo a traição de Jacob, jurou matar Jacob, causando assim o Jacob a fugir para a terra do irmão da sua
mãe, onde permaneceu por vários anos.
O importante nisto é a entender é que Isaac era servo de Deus na terra; como tal, ele não era apenas rico
em coisas terrenas mas também foi o patriarca da fé da verdadeira adoração do Deus da criação. Que Isaac
herdou esta posição de seu pai Abraão, e em sua morte ele passou esta estação para Jacob, quando ele lhe deu a
bênção ao invés de Esaú. Então você vai entender, isto não é apenas uma herança, mas Jacob tinha que ser da fé
também. Sabemos que isso é verdade, porque é reconhecido nos versos seguintes.

Dez mandamentos antes de Moses
E eu farei a tua semente multiplicar como as estrelas do céu e dará para teus descendentes todos estes
países; e em tua semente será abençoada todas a nação da terra; Porque que Abraão obedeceu minha voz e
manteve a meu cargo, meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26-5
Veja, para ser de fé verdadeira de Deus é obedecer seus mandamentos, estatutos e leis. Você entende o
significado disso? Que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus, muito antes de Deus as escreveu em duas
tábuas de pedra e lhes deram a Moses. Os dez mandamentos não são as leis dos judeus, mas mantém as leis sob
as quais todos os que desejam adorar a Deus.
Abraão era um espírito afim de Deus, que Deus o reconheceu como uma alma gêmea é aparente nos dois
versos acima. De Abraham personalidade e caráter moral espelhado que de Deus e por isso que Deus fez uma
aliança com Abraão e sua semente, e o que Deus pediu de Abraão foi que ele dar adoração a Deus e não outro.
O que isto me diz é que os dez mandamentos tem sido em torno desde muito tempo antes de Moses. Eles não
foram codificados antes de Moses, que é o que Deus fez quando ele anotou para Moses.

Abraão manteve os dez mandamentos, Esaú manteve os dez mandamentos, Jacob manteve os dez
mandamentos, pelo menos até que ele recorreu ao engano em obter a bênção do seu pai. É aquela bênção que
transferido para Jacob a posição como Patriarca da fé, que deveria ter ido com Esaú. Quando Jacob recorreu ao
engano e mentira para obter a bênção de seu pai, ele violou os mandamentos de Deus. Mesmo que ele recebeu a
bênção de Isaac e, assim, tornou-se o patriarca da fé, tendo pecado caiu da graça de Deus.

Por que Jacob é Israel
Entendendo isso, agora pode explicar o significado de porque Deus renomeado Jacob, Israel.
E Jacob foi deixado sozinho; e lá, lutou com um homem com ele até a quebra do dia. Gênesis 32
E quando ele (o homem) viu que ele prevaleceu não contra ele, ele (o homem) tocou o oco da coxa
(Jacobs); e o oco da coxa de Jacob era fora do comum, como ele lutou com ele. Gênesis US
E ele (o homem) disse, "Deixe-me ir, pois o dia quebra. E ele (Jacob) disse: não te deixarei ir, exceto Tu
abençoa-me." Gênesis 32
E ele (o homem, Deus) disse-lhe: "Qual é o teu nome? E disse ele (Jacob), Jacob." Gênesis 32: 27
E ele (Deus) não disse: teu nome será chamado nenhum mais Jacob, mas Israel: para como um príncipe
tendes poder com Deus e com os homens e tens prevalecido. Gênesis 32
E Jacó lhe perguntou e disse, "Diga-me, peço-te, o teu nome." E ele (Deus) disse, "Portanto é que tu
perguntar meu nome?" E abençoou-o ali. Genesis 32:29
Deus renomeado Jacob para Israel, porque Jacob prevaleceu. A pergunta que fiz foi o que Jacob
prevalecer sobre? Como as palavras nesses versículos dizem-nos, o homem que Jacob lutou com todas as noites,
era, de fato, Deus. Então eu fiz a pergunta, por que Jacob lutar com Deus, e por que ele primeiro percebê-lo
como apenas um homem?
Quando Jacó recebeu a bênção de seu pai, ele cometeu dois pecados. O primeiro foi contra seu irmão,
mas porque ele recorreu ao engano ele também pecou contra Deus e seus mandamentos. O uso de engano ou
mentira é coberto sob o mandamento, "não dareis falso testemunho", mas também estou convencido de que,
"Não cobiçarás", também foi quebrado por Jacob. Você precisa ler a íntegra da história para entender.

É, portanto, seus pecados que Jacob superou, e Jacobs é arrependimento de pecados, que Deus o
perdoou por. Quando Jacob foi renomeado Israel, é porque Jacob superar seus pecados, portanto, para ser um
israelita, ou um filho de Israel, você também deve ter superado seus pecados e recebido o perdão de Deus.
Eu era um homem do pecado para a maioria da minha vida, mas quando eu superei meus pecados e
arrependeu-se eles e pediu a Deus que me perdoe, me tornei Israel, ou devo dizer um israelita.
Depois de muitos anos, Jacob estava retornando para sua casa, que era de propriedade de seu irmão
Esaú. Jacob tendo sido disse que seu irmão Esaú estava ciente da sua intenção de retornar e estava a caminho
com quatrocentos homens para se encontrar com ele, temendo que seu irmão ainda furo doente na direção dele e
se destina ao matá-lo, Jacob dividir seus servos e pertencentes a e enviou suas esposas e filhos dele, para
protegê-los da ira de seu irmão.
Deus, percebendo que Jacob foi dividido com pena para o pecado que tinha cometido contra seu irmão e
seu Deus, deu a Jacó a oportunidade de receber o perdão de Deus por lutar com ele.
A razão pela qual Jacob primeiro Deus percebido como (o homem), é porque Jacob primeiro estava em
conflito com ele mesmo e sua própria vergonha por ter pecado contra seu irmão e seu Deus. Jacob tendo assim
prevaleceu com Deus, em obter o perdão de Deus, então saiu para encontrar o irmão e pedir perdão dele.
Esta história pode ser usado por todos os que pecaram contra Deus e os outros que nós amamos e pegue
o coração no fato de que, o perdão é possível, se nós mas só arrepender de nossos pecados e depois pedir
perdão, de quem amamos, bem como de Deus.

Quem fez lutar com Jacob?
Aqui está uma curiosidade que tem vindo a mim que você também pode encontrar instigantes. Quando
Jacó lutou com o homem, que acaba por ser Deus, é a carne e sangue de Jesus com quem Jacó lutou. É que
Jesus, que é Deus em carne e osso de um homem, era um homem antes de ele nascer do ventre de uma mulher?
Deus é capaz de tudo, nada é além do seu poder, é que Deus fez Jesus ter nascido de uma mulher, mesmo que
ele já existia como um homem no céu. Foi então Jesus que lutou com o Jacob? Isto é mais uma pergunta que
espero que pedir a Deus quando estou de pé diante no dia do juízo, se é minha justiça para todos os pecados que
eu fiz.

Pecados podem ser perdoados.
Portanto eu vos digo, "todo tipo de pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens: mas a blasfêmia
contra o Espírito Santo não será perdoada." Matthew 12:31
O que Jacob tinha prevalecido sobre, é seus pecados. Em fazê-lo, ele mais uma vez tornou-se um com
Deus e uma vez mais sob as leis e mandamentos de Deus, retornando para a plena fé e adoração a Deus, o que o
apóstolo Paul chamado "Andar no espírito do senhor."
Deus, portanto, renomeia Jacob para Israel, porque ele tem superado seus pecados e assim, reconciliouse volta para a adoração de Deus. Isto é importante, para nós, porque nós também deve superar nossos pecados,
se nós queremos receber o perdão de Deus e então ser capaz de tomar o nosso lugar na adoração a ele.

Um israelita
Sob a nova aliança, os filhos de Israel não são isso porque eles são falecidos de sangue de Jacob, mas
porque eles superaram seus pecados e recebido o perdão deles, como fez o Jacob. Os judeus são os
descendentes de Jacó, mas um filho de Israel ou israelita, é porque eles como Jacó superaram seus pecados e
receberam o perdão de Deus. Eles são adoradores do Deus verdadeiro, na fé verdadeira, conforme enunciado
nos dez mandamentos. Em outras palavras, eu sou um dos filhos de Israel, um israelita, mesmo que eu não sou
descendente de Jacó, ou qualquer outro que conhecemos como judeu. Eu sou um filho de Israel, não por causa
de minhas linhas de sangue, mas por causa da minha fé. Com este conhecimento que já não refiro-me a mesmo
como um cristão, esse nome tendo sido poluída por Satanás e seu falso evangelho, agora refiro-me a mesmo
como um israelita.
Então quando Apocalipse 7:4 fala de 144.000 sendo dado o selo de Deus em suas testas, isto não
significa 144.000 judeus serão convertidos para a verdadeira fé, mas que todos que são convertidos, de todos os
povos, Nações e línguas. Todos aqueles que assim são convertidas, serão beneficiários da nova aliança, que
Deus tem feito com os filhos de Israel, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e crer que Jesus
é Deus em carne e osso de um homem.
Com esta ilustração sobre Jacob, agora você tem duas interpretações plausíveis de quem realmente são
os 144.000. A única coisa que ele coloca no topo como para quem pretende ser o 144.000 é estas palavras, Deus
de todas as tribos dos filhos de Israel. Apenas descendentes de sangue de Jacob, poderia ser falado de como

proveniente das tribos dos filhos de Israel, por conseguinte, os 144.000 devem ser judeus e descendentes de
sangue de Jacob, e não como eu só ilustrei. Bem... ou é?
Isto não é dizer que sob a nova aliança, todos, judeus e gentios parecidos, somos israelitas, em que
estamos todos a verdadeira fé de Deus, tal como expliquei nesta ilustração, só que os 144.000 deve ser
descendentes de Jacó. E ainda, não estou convencido. Por causa da minha experiência pessoal no meu sendo
convertido para a adoração do Deus verdadeira e correta e que Deus me deu para escrever estas palavras que
agora lê e estabelecer esta página da Web, eu sinto que estou dentre os 144.000 e este sendo o caso e eu não sou
um descendente de Jacó de sangue, deve ser, portanto, como eu tenho ilustrado.
Os filhos de Israel que são porque como Jacob, eles superaram seus pecados. Então quando Deus diz
que de todas as tribos dos filhos de Israel, também pode significar não judeus, mas aqueles que superaram seus
pecados. Os filhos de Jacó, que dão seu nome para as doze tribos, também foram aqueles que superaram seus
pecados.

Lembre-se: os irmãos mais velhos, os filhos de Jacó, venderam o irmão mais novo, Joseph, como
escravos. Em tempo, quando eles vieram mais uma vez frente a frente com Joseph eles foram perdoados, assim
mostrando que eles também superaram seus pecados.
Como as tribos de Israel, foi fundada por aqueles que superaram seus pecados. Sendo esse o caso então a
Deus para dizer de todas as tribos dos filhos de Israel não tem que dizer descendentes de sangue dos filhos de
Jacob. Porque estou convencido de que eu sou um dos 144.000, portanto, aceitar isso como sendo quem são os
144.000.

A nova aliança
Vocês todas devem ser feitas cientes que há uma diferença entre a aliança que os judeus viviam sob e a
nova aliança que surgiu devido a crucificação de Jesus. Um dos muitos requisitos que os judeus tinham de
cumprir era a circuncisão do prepúcio de todos os homens da nação.
Sob a nova aliança, Deus requer uma circuncisão do coração, ou como ele também dizia isso, que nós,
como adoradores na fé verdadeira de Deus, tem seus mandamentos escritos em nossos corações, que equivale a
dizer que o novo convênio não exige a circuncisão do prepúcio.
Eis que, os dias vêm, diz o senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a
casa de Judá: Jeremias 31:31

Não de acordo com a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para trazê-los da
terra do Egito; que meu convênio eles freio, embora era um marido-lhes, diz o senhor. Jeremias 31:32
Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel; "Depois daqueles dias, (no final dos tempos),
diz o senhor: porei minha lei em suas partes internas e escrevê-lo em seus corações; e será o seu Deus, e eles
serão o meu povo." Jeremias 31:33
A frase, "depois daqueles dias," é uma referência para o fim dos tempos e fim dos dias e o reinado de
mil anos de Jesus na terra.
Deus vão escrever, (as leis de Deus, que são os dez mandamentos e os ensinamentos morais de
Jesus), em seus corações. Somente aqueles que tomaram as leis de Deus e ter passado por um renascimento da
personalidade e caráter moral, adotando-se os dez mandamentos e fazer a moralidade de Deus para ser sua
moralidade serão cobertos sob a nova aliança com Deus. Já não é necessário ter o prepúcio circuncidado, mas o
coração.

Segunda marca de Deus
E isso foi ordenado deles que eles não devem ferir a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem
qualquer árvore; Mas somente aos homens que têm não o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9:4
A marca de Deus, dada como um selo na testa, tem a ver com pensamento consciente. Testa sendo
simbólico de que processo de pensamento. Você vê, você deve decidir pela consideração consciente para
abraçar os mandamentos e as leis de Deus e por consideração educada entendem que Jesus é Deus em carne e
osso de um homem, uma vez que você fizer isso, e peça a Deus perdão de seus pecados, só então você receberá
o selo, ou a marca de Deus, na sua testa.

Marca da besta
Agora que você entende o significado do que é a marca de Deus, você pode facilmente entender o que é
a marca da besta.
Se depois de ser mostrado a verdade, que é o que estou tentando fazer nestas páginas, você ainda decidir
após consideração para continuar em sua antiga religião e suas iniqüidades, você não receberá a marca de Deus,
mas a marca da besta.

Lembre-se: preto e branco, certo e errado, bem e mal, você me ama ou me odeia.

Os descendentes de sangue de Jacob
Ser conhecido, portanto, a vós, homens e irmãos, que, através deste homem é pregado a vós o perdão
dos pecados: E por ele tudo o que acredito que são justificados de todas as coisas, do qual vós não poderiam
ser justificadas pela lei de Moses. Atos 13:38-39
Fazer-se notar aqui, que em atos, apenas as leis de Moses são mostradas como não justificar-te dos
pecados. Isso é para mostrar, que há uma distinção entre as leis de Deus e as leis de Moses. Por favor, também
tome nota, que Paul não está dizendo que nós somos "Justified" para a salvação, mas que nós somos
"Justified" do pecado. Para sermos livres do pecado não se traduz em ser "Resgatados". Parte de ser
"Resgatados" é ser livre do pecado, mas isso é apenas uma parte. Eu dou uma discussão completa sobre isso
nos capítulos desta página Web, intitulado, "Os escritos de Paul".

Os caídos
Por isso tinha sido melhor para eles não ter conhecido o caminho da retidão, do que, depois que a
conhecemos, a voltar o Santo mandamento entregado-lhes. Peter II 02:21
Este versículo é a verificação de que, antes de você sabe a verdade, ou na ignorância da verdade, você
será melhor (no dia do juízo) que tendo sido mostrado a verdade, então se afastou, por sua própria decisão e
processos de pensamento. O Santo mandamento entregado-lhes refere-se aos dez mandamentos primeiro dados
aos judeus. A ser mostrado nesta verdade e então para decidir através de consideração pensativa para não
guardar os mandamentos, esta é a marca da besta .

Cristo é Deus
Neste versículo, eu desejo para você tomar nota das palavras, o caminho da retidão, que é como Deus
define a manutenção dos sagrados mandamentos, que são os dez mandamentos. Juntamente com os
mandamentos de Deus escritos em cima de seu coração e aceitando que o Jesus Cristo é o criador de Deus na
carne de um homem que tem, pode vir para a ressurreição e a vida eterna. Cristo é Deus, o mesmo Deus do
antigo testamento. Somente quando você aceitar isso, e que essas leis, que ele deu-nos sob a forma dos dez

mandamentos são as leis de Jesus, pois ele é o Deus do antigo testamento, você saberá a ressurreição para a vida
eterna.
Para que você não vai ser confuso, as leis de Moses, que são preenchidas ao ponto de já não ser uma
parte da adoração verdadeira e correta de Deus, são, na maior parte, as leis descritas no livro de Levítico que se
relacionam com o sacrifício de animais. As leis de Deus são aqueles escritos em pedra, (simbolizando que vão
durar para sempre), pelo dedo de Deus, em pedra, retirados do próprio trono de Deus. Isto é suportado no verso
a seguir.

Tabelas de safira
E eles viram o Deus de Israel: e havia debaixo de seus pés como se fosse um trabalho pavimentado de
uma pedra de safira e como o corpo do céu em sua clareza. Êxodo 24:10
Eu passei todo esse tempo no quarto mandamento, porque é crucial para a adoração do Deus verdadeiro.
Há um falso Deus no mundo, (Satanás), que é a tentativa de imitar e de substituir sua religião ou fé que do
verdadeiro Deus. Se você observar todos os dez mandamentos, como está escrito na Bíblia e não essas
blasfêmias escritas em outros livros, você saberá que você venera o Deus real e verdadeiro da criação e não o
falso Deus, quem é chamado Satanás, o enganador.

Um relacionamento íntimo e pessoal
A única cura para a decepção é as palavras na Bíblia, lê-los com seu verdadeiro significado, e não o
significado disse para você por outra pessoa. Nem mesmo o que escrevi neste livro deve ser tomado sem
primeiro verificar que o que eu escrevo é na verdade o que diz a Bíblia. Isso requer que você estudar a Bíblia,
"diligentemente" e obter uma compreensão da sua própria. Deus quer ter uma relação privada, pessoal e íntima
contigo. Isto só será possível se você conhecê-lo pessoalmente, através da leitura e através do estudo diligente,
entender suas palavras escritas na Bíblia por si mesmo.

Deus estabeleceu o sábado
O Jesus Cristo é Deus em carne e osso de um homem: como um homem, Jesus manteveo 7º dia sábado .
1 / No início, Deus criou o sábado, Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3, cada dia Deus enumera-los, "E a tarde e
a manhã foram o primeiro dia," etc. em seguida, no sétimo dia quando descansado, a criação do sábado era

também terminou. É por isso que Deus enumera cada dia, com a finalidade de estabelecer e criando o dia de
sábado de descanso, não como um meio de contar os dias da criação. Deus não criou o universo em sete dias,
que nós podemos recon como dias de nossa perspectiva terrena; Ele enumerados os dias para estabelecer os seis
dias de trabalho e denotam a importância do sétimo dia de descanso.

Considere isto: Deus fez a lua para a órbita da terra, de modo que levaria a um ciclo de 28 dias, da
primeira fase da lua, até o fim do seu ciclo de 28 dias. Mas para isso, não haveria nenhuma razão para nós na
terra para observar uma semana de 7 dias. Deus fez isto, portanto ele teria se conformam com a observância do
sétimo dia do sábado, ele não criou os 7 dias do sábado de acordo com a relação Terra-Lua, ele causou a relação
Terra-Lua, conformar-se a sua semana de 7 dias.
2 / No Monte Sinai, Deus, Jesus, ordenado, quando ele deu os dez mandamentos para Moses.
3 / Em sua vida na terra, no corpo de Jesus, que ele venerava, Luke 04:16 .
4 / Em sua morte, Jesus observou o sábado. Ele foi crucificado na sexta-feira, mas não foi ressuscitado
até domingo, assim, descansando durante o sábado do sétimo dia,
5 / Em sua igreja, seus discípulos continuá-lo. Em nenhum lugar na Bíblia você vai achar que qualquer
um dos apóstolos de Cristo manteve qualquer dia que não seja o sétimo dia, como o Sabbath,
6 / Deus, Jesus, nos ensina no livro de Apocalipse que seu último dia pessoas manterá os dez
mandamentos.
E o dragão, indignou-se com a mulher e foi para guerrear com o remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
No fim do dia, o povo de Deus, aqueles que são definidos como os Santos de Deus, manterá os dez
mandamentos. Se isso for verdade, guardam os dez mandamentos, todos os dez deles? Se não o fizer, então
você não é um do povo de Deus, pois somos agora no fim dos dias. Se você não gosta agora os dez
mandamentos, então é tarde demais, retire-se do seus falsas igrejas e abraçar a verdadeira palavra de Deus, que
são todo o Evangelho de Deus, resumida nos dez mandamentos.
O povo do fim dos dias de Deus serão ambos manter os mandamentos de Deus, mas também têm o
testemunho de Jesus. Isto impede que os judeus que não têm o testemunho de Jesus, mesmo que eles podem
manter os mandamentos de Deus. Individualmente, um judeu pode ser salvo, mas só depois que ele reconhece

Jesus como o Deus vivo, o Messias e Deus na carne de um homem e também abrange os ensinamentos de Jesus
Cristo.

A criação de Deus
Há um outro aspecto da #1 acima que Deus tem revelado para mim. Tem a ver com os 7 dias da criação.
Eu fui da impressão de que o sábado foi criado sobreo 7º dia quando Deus descansou . Deus mostrou-me que isso não é
inteiramente correto.
No primeiro verso, Gênesis 1:1, Deus nos diz que ele é o criador.
Na primeira frase do segundo verso, Gênesis 1:2, Deus nos diz que o lugar era como antes, ele criou o
universo.
Na última metade de Gênesis 1:2, ele descreve suas iniciais manipulações de como fez com o universo
que conhecemos, a forma.
Em seguida, na luz de Deus de Gênesis 1:3, introduzido no escuro vazio.
Em Gênesis 1:4, Deus divide a luz da escuridão.
Na primeira parte de Gênesis 1:5, Deus dá nome para a luz e a escuridão.
Em seguida é onde Deus só me mostrou, algo novo. A última frase de Gênesis 1:5, Deus diz-nos algo
importante. "E a tarde e a manhã foram o primeiro dia." Como cada outra pessoa que tenha lido isso, eu assumi
que era a maneira de enumerar o primeiro dia da criação de Deus. Deus mostrou-me, que este não é o que esta
frase é fazendo.
Primeiro Deus diz-no que ele tem feito na sua manipulação da criação causá-la para a forma como
pretende que ele forma, (Deus controlado evolução), e então ele dá o nome ao que ele tem feito. Ele nos dá algo
mais. Partimos todos do princípio que estava chamando o trabalho que ele tinha feito por um dia, 1 dia dest , 2nd
dia, etc, mas o que ele tem me mostrado é que na verdade é o primeiro bloco de construção de sua outra parte da
criação, a semana de sete dias, que é finalizada com o dia de sábado, ouo 7º dia .
Ele não é enumerar a criação do universo em sete dias; Ele é que institui a semana de 7 dias e a criação
do sábado. Deus não criou o sábado do sétimo dia, levou um total de 6 dias para construir a sua fundação, e
então, no sétimo dia ele está coroando.

Ele tem me mostrado, por isso que é sua intenção, apontando algo para mim, eu não tinha notado antes,
e assumir que, ninguém mais tinha um dos dois. No final do que chamamos o primeiro dia, as palavras que ele
usa, sugerem que o dia está apenas começando, não no fim. "E a tarde e a manhã foram o primeiro dia." a
maneira que Deus mantém o tempo que é à noite, ou o pôr do sol, através da noite e inclusive pela manhã, ao
nascer do sol, estão incluídos no novo dia. Se Deus foi enumerando o primeiro dia, que ele já havia descrito e
estava nos mostrando que era no fim, ele tendo terminado seus trabalhos para esse dia, então o verso deveria ter
dito o "E o eveing e manhã são o segundo dia," não é a primeira. Se você notar, ele faz isso para todos, mas o
sétimo dia. Ele não enumerar o sétimo dia, ele nos diz que:
Deus diz:

Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. Gênesis 2:1
E no sétimo dia Deus terminaram seu trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda
a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2
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 2:3
Deus criou o universo no primeiro segundo de Gênesis 1:1, a partir daí, ele manipula o que que ele criou
para causar a forma como ele pretende deve formar. Se você ler todos os dias da criação, acho que você vai ver,
ele é que não criou nada novo, mas simplesmente faz com que seja. É que ele causou à forma por sua
manipulação dessa criação original "Clay", se preferir.
A única coisa que ele cria, além do universo, é o dia de sábado. A criação do universo leva seis dias para
ser formado ou devo dizer "Evolved", em que conhecemos hoje, mas exige que o sábado o sétimo dia, dia de
Deus, de resto, para finalizá-la. Deus leva sete dias para criar o sábado; o universo só levou seis dias.
Quando Deus enumera os dias da criação, não é com a finalidade de dar uma referência de tempo para
cada fase de suas manipulações da criação, a forma como ele pretende, mas é para estabelecer a Fundação de,
"seis dias você deve trabalhar, mas no sétimo dia, você deve descansar." Cada dia Deus está criando duas
coisas separadas, o universo e a Fundação para o sábado.
Você precisa entender, o sábado é mais importante do que o resto do universo, a Deus. É mais
importante que você obedecer seus mandamentos do to entender a mecânica do seu universo.
Gastei tanto tempo com a manutenção do verdadeiro sábado, por causa desta importância. Se você
mantiver qualquer dia diferente daquele ditado para nós por Deus, então você está em oposição a Deus. Como

tenho mostrado, se você não obedecer a Deus e, em seguida, ele considera você como odiá-lo. Somente em
obediência se mostra seu amor.
Se é falada por Deus, é a verdade.
Se não é falada por Deus, é uma mentira.
O que torna o quarto mandamento a cola que une todos os outros mandamentos como a verdadeira
adoração de Deus o criador? É a sua referência ao ato de criação em si. Tem havido muitas religiões ao longo
dos séculos, que tinham elementos dos dez mandamentos em si, mas todos eram religiões pagãs, porque eles
não se referia ao fato de que seu Deus foi o criador do universo e, portanto, sua autoridade sobre todo o
universo, inclusive nós, porque ele é nosso criador.
A referência dada no quarto mandamento para criação é as palavras:
Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia:
portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Êxodo 20:11
Você vê, há sete dias da criação, não de seis dias, o sétimo dia, que é a finalização da semana que
antecedem a observância do sábado, para quando Deus descansou no sétimo dia, ele ainda criou algo. Deus
finalizado a criação do sábado do sétimo dia. O sábado é tanto um parte da criação, como é o planeta Terra, as
plantas, os animais e homem. Que Deus então santificados e fez o sábado dia sagrado, só contribui para a
importância que ele coloca em cima dele. Para observar o sábado em qualquer outro dia diferente daquele que
ele comanda, é para mostrar o seu desrespeito de Deus o criador e, portanto, seu ódio. Lembre-se: "Me

ama; guardareis os meus mandamentos."

