Lição 12
O sábado de domingo
Tem Deus perdoou sua observância?
A fim de mostrar-lhe o leitor, a importância de observar o dia correto como o dia de descanso de
senhores, eu quero fazer este ponto bem claro; o primeiro dia ou domingo Sabbath é mentira de Satanás.
Eu tenho pessoalmente estudado a Bíblia diligentemente desde fevereiro de 2007. Eu como de ainda não
encontraram qualquer comando ou instrução de Deus ou Jesus, que Deus autorizou ou tolerada a transferência
da observância do sábado do sétimo dia da semana, como escreve-se para fora no quarto mandamento, para o
primeiro dia da semana. Apesar disso, aqueles cristãos que eu fale, incluindo dois ministros ordenados,
asseguram-me que o domingo observância está correta. Existem três principais versículos na Bíblia que aqueles
que mantêm o primeiro dia sábado, ou sábado a domingo, refere-se que eu como verificação que fazê-lo é
aceitável a Deus.

Primeiro referência de domingo
Mary Magdalene veio e disse aos discípulos que ela tinha visto o senhor, e que ele havia falado estas
coisas a ela. John 21:18
Se você ler os versos antes disso você saberá que estes eventos estão ocorrendo no dia em que Jesus se
levantou do túmulo. Quando a ressurreição de Jesus fala para Mary Magdalene, é o primeiro dia da semana, e
cedo, quando era ainda de manhã, o sol não tendo subido acima do horizonte.
Em seguida, no mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia da semana, quando as portas estavam
fechadas, onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, veio Jesus e ficou no meio e disse-lhes,
paz seja convosco. John 21:19
A primeira coisa que é mais óbvio para mim, é que não há nenhuma menção neste versículo ou qualquer
dos anteriores ou na sequência de versos que sugere mesmo que o sábado do sétimo dia está sendo substituído

ou substituído pelo primeiro sábado do dia. Então vamos dar uma olhada o que este versículo está realmente nos
dizendo.

Um dia e o tempo dado
A primeira coisa que vejo é que um dia e a hora são dadas no mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia
da semana, que essas palavras me diga que este evento está ocorrendo no mesmo dia que o corpo de Jesus
estava faltando, que sabemos para ser o primeiro dia da semana ou domingo e a ressurreição de Jesus falaram
com Mary Magdalene. Estas palavras nos dizem que é de noite, ou antes do anoitecer (sundown) quando Jesus
apareceu na sala onde os apóstolos estavam reunidos. Então este encontro está ocorrendo domingo à noite,
pouco antes do pôr do sol.
A próxima parte deste versículo, "quando as portas estavam fechadas, onde os discípulos estavam
reunidos por medo dos judeus," não nos diz que são montados com a finalidade de observar o sábado, mas eles
são montados por temer por suas vidas, porque eles estão preocupados que eles estão sendo procurados pelos
fariseus (judeus) do templo. Admito, que eram provavelmente envolvido em muitas orações durante esta
assembleia, mas em nenhuma maneira isto sugere que era no caminho de uma substituição do sábado do sétimo
dia. Que muitos que se dizem cristão referir-me a este versículo, mostra apenas como Satanás bem sucedido tem
sido em enganar a todos nós, para que uma vez me acreditava domingo para ser o verdadeiro dia de descanso
também.

Segunda referência
E sobre o primeiro dia da semana, quando os discípulos se reuniram para partir o pão, Paul pregoulhes, prontos para partir no dia seguinte; e continuou seu discurso até à meia-noite. Atos 20:7

Uma referência de dia
A primeira parte deste versículo dá-em uma vez mais uma referência de dia e após o primeiro dia da
semana, sabemos que na verdade é o dia que nós chamamos de domingo, o primeiro dia da semana.

Uma referência de tempo
A segunda parte deste versículo é uma referência de tempo, quando os discípulos se reuniram para
partir o pão. Isto está nos dizendo que é hora de jantar, ou à tarde, mas ainda não é noite. Isto é para dizer que
este encontro está ocorrendo no domingo depois do meio-dia, mas antes do anoitecer, com a finalidade de partir
o pão, (tendo algo para comer).
A terceira parte deste versículo diz-nos que, juntamente com o jantar, Paul pregou-lhes. eu posso ver
como quando fora de contexto, isso poderia sugerir que Paul está segurando as orações de sábado no domingo,
mas o contexto é encontrado na parte final deste versículo.
Paul está pregando para estas pessoas, por que, porque ele está fazendo prontos para partir no dia
seguinte; Paul está se preparando para sair de manhã, e, portanto, os presentes têm necessidade dele lhes dar
orientação em sua fé. Isto não me diz que a pregação que Paul está envolvida é no lugar de ou em substituição,
para a observância do sábado do sétimo dia. Se você é da verdadeira fé, é a segunda natureza para orar a Deus
todos os dias da semana, mas quando você tem um de tal renome como Paul em sua empresa, é lógico que eles
gostariam de ouvir o que ele tem a dizer independentemente de que dia da semana é....
Esta última parte deste versículo é outra referência de tempo, e continuou seu discurso até à meianoite, o que me diz que este assembly durou bem no domingo passado para a noite de segunda-feira como Deus
diz as horas.

Lembre-se: ao pôr do sol ou do Crepúsculo termina o dia, domingo e começa o novo dia de
segunda-feira. Que eles continuaram até a meia noite significa que eles continuaram do entardecer, o início da
segunda-feira, à meia-noite de segunda-feira o segundo dia da semana.
Se este for o caso, e você escolheu acreditar a mentira de Satanás, não deveríamos também
considerar o segundo dia da semana (segunda-feira) como um dia de substituição para o sábado também?
Há um contexto adicional para este versículo, se você continuar a ler os versos na próxima, você verá,
que essas referências de tempo estavam sendo usadas para definir o cenário para que o assunto foi
verdadeiramente, que sendo o fato de que o jovem Êutico, adormeci e caiu do terceiro loft e foi pronunciado
morto, onde por Paul abraçou o rapaz e anunciou que sua vida estava ainda nele. Se você, em seguida, continue
a ler, você encontrará que o assembly então continuou a falar até o romper do dia, o que tornaria amanhecer de
segunda-feira de manhã. Não posso ver nenhuma razão lógica, porque nada disso pode ser girado ao redor para

sugerir que isto é motivo para transferir o sétimo dia sábado (sábado) para o primeiro dia, (domingo). Tal é o
poder de mentiras de Satanás que tantos aceitar isto como prova que domingo é o dia correto do sábado.

Terceira referência
Agora no que diz respeito a coleta para os Santos, dei ordem para as igrejas da Galácia... mesmo assim
fazei vós. Após o primeiro dia da semana, deixar que cada um de vocês leigos por ele na loja, como Deus tem
prosperado dele, que não haver nenhum recolhimentos quando venho. I Coríntios 16:1-2
Evidentemente, há uma coleção que está sendo montada para aqueles em Jerusalém, que em tempos
difíceis. Também é evidente a partir deste versículo que Paul tinha pedido aqueles da fé na cidade de Galácia
começar esta coleção também, pois ele indica que aqueles que esta carta é dirigida para a cidade de Caríntia são
fazer o que ele pediu-lhes na Galácia.
A primeira parte deste versículo é uma vez mais uma referência de tempo que novamente nos diz que
Paul está falando sobre o primeiro dia da semana ou domingo.
A segunda parte deste versículo, deixe cada um de vocês explicar por ele na loja, diz-nos que Paul está
pedindo essas pessoas de fé para fazer, que é colocar em armazenamento as doações recolhidas pela
Congregação. Isso não significa que ele está pedindo essas pessoas para manter serviços de sábado, no
domingo, mas que puseram no armazenamento daquelas coisas que são doadas para serem enviados a
Jerusalém. Posso ver isso sendo feito no domingo, porque a congregação não se reúnem para ser informado de
que Paul escreveu em sua carta até sábado, o dia antes, em sua observância do sábado, então eles não estão
cientes da necessidade da doação, e porque não é correto reunir essas doações no sábado , eles devem esperar
até domingo para colocar as doações no armazenamento.
A última parte deste versículo é importante tendo em conta a questão de sábado de domingo. Paul diz,
que não haver nenhum recolhimentos quando venho. Não deu uma data e hora que ele espera chegar na
Caríntia, mas quando ele faz ele quer sem encontros naquela época. Presumo que a razão que não quer
quaisquer encontros desnecessários é ativas perseguições dos cristãos, e ele não quer qualquer uma da
Congregação colocar em risco mais de descoberta do que é preciso haver. Há também a possibilidade de que a
necessidade das pessoas em Jerusalém é tal que Paul sente a necessidade de Despacha-lá e não ser abrandada
por quaisquer recolhimentos.
E quando eu venho, quem vós aprovará por suas cartas, eles vão enviar para trazer sua liberalidade a
Jerusalém. I Coríntios 3:16

Quando Paul vem ele terá os donativos angariados enviados para Jerusalém com quem a Congregação
autorizou-o a enviá-los com, baseado em suas cartas de instruções a ele.
Em nenhum lugar nestes versos, nem em qualquer dos versos anteriores ou seguintes, ouvi qualquer
menção da transferência do sábado do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Só porque o primeiro dia da
semana é falado, não constitui a falsa interpretação de que a transferência foi realizada.

Fé, arma de Satanás cega
Satanás é bom para tirar as verdades da Bíblia e dando falsas interpretações leva as pessoas a aceitar a
falsidade sobre a verdade óbvia. Isso eu vejo como sendo possível porque a maioria das pessoas não quer levar
o esforço e tempo na diligente busca para a verdade, eles se contentam em aceitar o que os outros diga-lhes que
significa que as Escrituras. Esta aceitação pela fé cega é uma das ferramentas de que Satanás usa para passar
mentiras como a verdade.
Só sentado na igreja e ouvir o que alguém em cima do pódio é dizer que não é um substituto para o seu
próprio estudo do significado das Escrituras. Quando você depende de outros para encontrar as respostas para
você, você coloque-se em perigo de ser dado falsas interpretações baseadas em mentiras de Satanás e não sobre
as verdades de Deus.

Culto pelo prazer de Deus
Lembre-se disto: nós escolhemos para adorar a Deus; Portanto, somos obrigados a adorá-lo como
ele comandos que podemos adorá-lo. Se você escolher adorá-lo de alguma outra forma que muda até a menor
das que ele ordenou, em seguida, você já não está adorando o Deus da criação, você já não está escolhendo para
adorar a Deus, mas uma invenção do seu próprio.
Nos quatro primeiros dos dez mandamentos, Deus tem escrito para fora exatamente como ele quer que
nós adoramos. Satanás só precisa obter para acreditar em uma mudança em qualquer um dos primeiros quatro
mandamentos, e você já não adora a Deus. Quando Satanás por meio de seu anti-Cristo mudaram o sábado para
o primeiro dia da semana e aqueles que queriam adorar a Deus, aceite esta mentira como permissão de Deus,
então eles já não são de Deus, mas os pagãos, e por padrão, o que eles adoram é Satanás. A palavra "Pagão" é
definido como, não de Deus .

Dr. Martin Luther
Deixe-me dar-lhe uma citação do Dr. Martin Luther (1483 a 1546) escrita para um amigo não muito
tempo antes de Martin Luther foi excomungado da Igreja Católica Romana.
Nós não podemos alcançar para a compreensão das Escrituras pelo estudo ou pelo
intelecto. Seu primeiro dever é começar pela oração. Rogo o Deus para lhe conceder, de sua
grande misericórdia, a verdadeira compreensão da sua palavra. Não há nenhum outro intérprete
da palavra de Deus do que o autor desta palavra, como ele próprio afirmou, "Eles serão todos
ensinados de Deus." Esperar nada de seus próprios trabalhos, de sua própria compreensão: confiar
exclusivamente em Deus e da influência de seu espírito. Acreditar na palavra de um homem que
teve a experiência."
Dr. Luther é o fundador da Igreja Luterana. O Dr. Luther está a dizer é se você deseja estudar as
escrituras para encontrar Deus, então você não vai conseguir este objetivo de seu próprio intelecto e
compreensão, só Deus podem dar-lhe compreensão do seu Santo Evangelho. Por apenas orando a Deus para a
sua orientação, você pode esperar compreender plenamente.
Eu pessoalmente atestar a verdade dessas palavras do Dr. Luther, tentei encontrar compreensão através
da minha própria sabedoria pessoal e a capacidade de compreender, mas falhei. Não foi até que eu rezei a Deus
por sua orientação, que agora tentam fazer mais sempre antes de iniciar qualquer sessão de estudo, que comecei
a entender, e na busca de compreensão, encontrei Deus de forma íntima e pessoal.

Herdar a vida eterna
Há um outro aspecto de Deus adorando como ele mandamentos de Deus, que eu ter aludido, mas você
pode não ter percebido, assim, portanto, deixe-me mostrar-lhe as seguintes duas pessoas da Bíblia que revela
este elemento adicionado.
Essa primeira pessoa, tenho já em outras lições, falado de é do livro de Marcos, mas desta vez vou usar
sua referência do livro de Lucas, porque sinto que Luke dá uma narração mais vivas. Vou dar todo o texto de
acordo com a Bíblia e, em seguida, discutiremos o significado mais tarde.

Como faço para herdar a vida eterna?
E um certo governante perguntou-lhe, dizendo "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?"
Lucas 18:18
E Jesus disse-lhe: "por que callest tu me bom? Nada é bom, exceto um, que é Deus." Lucas 18:19
Vós conheceis os mandamentos, "não cometerás adultério, não matar, não roubar, não dar falso
testemunho, honra teu pai e tua mãe." Lucas 18:20
E ele (o governante certos) disse, todos estes têm manteve desde a minha juventude. Lucas 18:21
Ora, quando Jesus ouviu essas coisas, ele disse-lhe: "ainda lakest tu uma coisa: vender tudo que tu tens
e distribuir aos pobres, e terás um tesouro no céu: e venha, siga-me." Lucas 18:22
E quando ele ouviu isso, ficou muito triste: porque ele era muito rico. Lucas 18:23
E quando Jesus viu que ele estava muito triste, ele disse, "como dificilmente eles que têm riquezas
entrará no Reino de Deus!" Lucas 18:24
Por isso é mais fácil um camelo passar por uma agulha, do que para um homem rico entrar no Reino de
Deus. Lucas 18:25
E os que ouviram dizer, "Quem então pode ser salvo?" Lucas 18:26
E ele disse, "as coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus." Lucas 18:27
Então Pedro disse: "Eis, temos deixou tudo e segui-te." Lucas 18:28
E ele disse-lhes: em verdade vos digo que, "não há nenhum homem que tem deixado casa, ou pais, ou
irmãos, ou mulher ou filhos, para o Deus Reino de, que não devem receber múltiplas mais neste tempo presente
e no mundo vindouro a vida eterna. Lucas 18:29-30

A explicação
E um certo governante perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna a dizer? Lucas
18:18
Estas são perguntas da idade antiga. o que eu preciso fazer para ir para o céu? o que devo fazer para
alcançar a vida eterna? Ainda estou espantado que a resposta está sendo escrita na Bíblia, todos estes últimos
2.000 anos, ainda se ainda sendo pergunta mesmo que a resposta está aqui para todos verem.

Resposta de Jesus
Vós conheceis os mandamentos,

Não cometerás adultério,
Não matar,
Não roubar,
Não dar falso testemunho,
Honra teu pai e tua mãe. Lucas 18:20
Resposta de Jesus é simples, "Vós conheceis os mandamentos," que quer dizer que a resposta para "o
que farei para herdar a vida eterna?" é os dez mandamentos. Se você deseja a vida eterna, você só precisa
manter os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas no versículo acima, Jesus apenas
menciona alguns dos mandamentos de Deus, ele só precisava mencionar um, porque ele está a falar de um judeu
do século primeiro, quem vai entender que quando um dos mandamentos de Deus é mencionado, todos são
destinados. Deixe-me repetir, se você quer ir para o céu e ter a vida eterna e, em seguida, faça o que Jesus nos
diz para fazer, manter os dez mandamentos.
E ele (o governante certos) disse, todos estes têm manteve desde a minha juventude. Lucas 18:21
Esta pessoa está dizendo a Jesus que, desde sua juventude, ele viveu por todos os dez mandamentos.
Ora, quando Jesus ouviu essas coisas, ele disse-lhe: "ainda lakest tu uma coisa: vender tudo que tu tens
e distribuir aos pobres, e terás um tesouro no céu: e venha, siga-me." Lucas 18:22
A Bíblia nos ensina, que o Deus do antigo testamento e Jesus, o Deus do novo testamento, que são um e
o mesmo Deus, ambos nos diz, "Me ame, Me obedecer, adorar-Me e guardareis os meus mandamentos." Aqui,
no entanto, Jesus acaba de acrescentar um outro requisito. Dar todas suas posses terrenas fora e então ir
caminhar com Jesus.
Viu isto na mesma luz que eu faço? Não Jesus disse a este homem que porque ele vivia sua vida dentro
dos parâmetros ditadas pelos dez mandamentos, que se ele vem, dá todas as suas posses e caminha com ele,
Jesus, tornando-se um outro apóstolo, ele terá o dom da vida eterna? O homem ofereceu a vida eterna e a
entrada no céu, qual é a resposta deste homem?
E quando ele ouviu isso, ficou muito triste: porque ele era muito rico. Lucas 18:23
E quando Jesus viu que ele estava muito triste, ele disse, "como dificilmente eles que têm riquezas
entrará no Reino de Deus!" Lucas 18:24
Por isso é mais fácil um camelo passar por uma agulha, do que para um homem rico entrar no Reino de
Deus. Lucas 18:25

Como você pode ver, o homem não estava disposto a doar todas as suas posses terrenas, nem mesmo
para a promessa de vida eterna. Eu vejo isto como Lago do homem da crença de que Jesus era Deus em carne e
osso de um homem, ou que seu domínio sobre as riquezas deste mundo, superaram a promessa de vida eterna e
a entrada no céu.
E os que ouviram dizer, "Quem então pode ser salvo?" Lucas 18:26
Você tem alguma dúvida por que os Apóstolos iria fazer esta pergunta? Se um homem vive sua vida em
obediência a leis de Deus e ainda não pode entrar no céu, então que esperança pecadores temos? Isto refere-se
voltar à nossa discussão sobre os escritos de Paul. Vocês não são salvos pelo seu trabalha sozinha, há uma coisa
mais necessária.
E ele (Jesus) disse, "as coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus." Lucas 18:27
Então Pedro disse: "Eis, temos deixou tudo e segui-te." Lucas 18:28
Como você deve se lembrar, quando Pedro e seu irmão foram para fora do barco de pesca se preparando
zarpar, e Jesus passou e pediu-lhes para vir passear com ele, eles agora mesmo, Reserve o que eles estavam
fazendo e deixaram o seu pai, para ir caminhar com Jesus.
Agora Pedro e seu irmão não eram ricos, mas eles têm seu próprio navio e seu próprio negócio como
pescadores. Embora não homens de riqueza, eles viraram as costas a tudo o que tinham, para ir caminhar com
Jesus. O que Peter está dizendo aqui, é que deixamos tudo o que tínhamos de ir caminhar com você, então isso
significa que vamos entrar no céu e ter a vida eterna? Jesus não responde essa pergunta oculta diretamente, mas
ele diz isto,
E ele disse-lhes: "em verdade vos digo que, não há nenhum homem que tem deixado casa, ou pais, ou
irmãos, ou mulher ou filhos, para o Deus Reino de, que não devem receber múltiplas mais neste tempo presente
e no mundo vindouro a vida eterna." Lucas 18:30
O que Jesus está dizendo, é que sua recompensa será "Manifold", do mundo vir da vida eterna.
Pergunto-me, no entanto, não é o que Jesus está dizendo para o homem que pediu como herdar a vida eterna.
Para obter uma compreensão completa do que Jesus disse, você deve ir para o primeiro mandamento de Jesus,
"Deus de amor com todo seu coração, alma, mente." Como tenho mostrado, isto é conseguido ou manifesto,
mantendo-os dez mandamentos. Há mais, no entanto, para o pleno significado deste mandamento dado por
Jesus. Você deve colocar Deus acima de tudo em sua vida. Abraçando a moralidade dos dez mandamentos, e
tornando-os seus próprios, na personalidade e no caráter, trazendo-lhe mais perto de ser "um com Deus," ou
"sendo no espírito do senhor," mas há é algo mais precisava ser perfeito em sua fé.

Você deve acreditar e entender, que tudo o que você possuir, próprio e tem, toda a riqueza, poder e
prestígio que você obter nesta vida, não é nada para Deus, se você não ter adorado ele como ele comandos.
Então quando esse homem, não poderia doar toda a sua riqueza e caminhar com Jesus, ele revelou que ele não
tinha essa exigência final, ao amor de Deus com todo seu coração, alma e mente.

O livro de Jó
A segunda pessoa da Bíblia, que ajuda a dar a definição de como amar Deus com todo seu coração, alma
e mente a que eu gostaria de lhe apresentar, é chamada de trabalho.

O encontro no céu
Agora, houve um dia, quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o senhor, e Satanás
também veio entre eles. Trabalho 1:6
Neste versículo um Deus dá um vislumbre à sala do trono no céu. Sentado em seu trono, seus filhos, aos
quais eu interpreto a ser anjos, um dos quais é Lúcifer (Satanás), apresentam-se diante de Deus.

Deus faz Satanás uma pergunta
E o senhor disse a Satanás: "Donde vens?" Então Satanás responderam ao senhor e disseram: "De ir
para lá e para cá na terra e de andar para cima e para baixo nele." Trabalho 1:7
Aqui Deus pede Satanás onde ele esteve, e Satanás responde, na terra. Você deve tomar nota aqui que
Lúcifer não foi conhecido como Satanás até que ele caiu em desgraça. O nome Satanás significa, o inimigo
caído. Que este versículo se refere a ele como Satanás é importante. Talvez você verá este como a história se
desenrola.
E o senhor disse a Satanás: "observaste tu a meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, uma
perfeita e um homem justo, que teme a Deus e escheweth (evita) mal?" Trabalho 1:8
Que Deus se refere ao trabalho como sendo perfeito, me diz que o trabalho manteve as leis de Deus e
viveu sua vida em retidão. Temer a Deus não significa necessariamente que ter medo de Deus, significa ter
medo de você, que você pode pecar e, portanto, desagradar, ofender, insultar, ou para tratar com desrespeito a
Deus, provocando Deus à ira e a afligir a sua ira sobre você.

Disseram que ele foi para a terra, Deus faz Satanás uma pergunta. Você já olhou trabalho, curioso para
saber o que Satanás pensam de seu servo?

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

Resposta de Satanás
Então Satanás respondeu ao senhor e disse: "Doth medo trabalho Deus em vão? Tu não fizeste uma
cobertura sobre ele e sobre sua casa, e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu tens abençoado a obra
de suas mãos, e sua substância é aumentada na terra. Mas estendeu sua mão agora e toque tudo o que ele tem,
e ele te amaldiçoará na tua cara." Trabalho 1:9-11

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

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

presentes e também morreu. Satanás também remove do trabalho toda a sua riqueza, para que ele é deixado com
nada.

Fé Jó revelada
Depois que Satanás fizeram seu pior trabalho, este é o trabalho tinha a dizer.
Então trabalho surgiu, alugar seu manto e raspou a cabeça e caiu no chão e adorado, trabalho 01:20
E disse, nu veio eu fora do ventre da minha mãe e nu devem voltar ao Museu: o senhor deu e o Senhor
tomou; Abençoado seja o nome do senhor, trabalho 01:21
Em todo este trabalho pecou não, nem cobrado Deus tolamente. Trabalho 01:22
Portanto eu tomar minha carne entre os dentes e colocar minha vida em minhas mãos? Trabalho 13:14
Apesar de ele matar-me, no entanto, confiarei nele: mas eu manterei minha própria maneiras antes
dele. Trabalho 13:15
Ele também deve ser a minha salvação: para uma hipócrita não deve vir antes dele. Trabalho 13:16

Lições aprendidas
Como você pode ver, no homem do trabalho, embora ele tinha tudo tomadas a partir dele, incluindo
todos os sete de seus filhos, bem como seus filhos, netos do trabalho, ele ainda adoravam a Deus e deu o louvor
a Deus.

Verdadeiro caráter de Satanás
Isto é o que Deus queria ter visto pelo resto dos seus filhos no céu. Satanás tinham emitido um desafio,
qual suspeita em essência colocada no caminho Deus deu a favor de alguns e retido a favor dos outros. Deus
provaram nesta demonstração que trabalho amei e adoraram a Deus, não por causa de tudo o que ele recebeu de
Deus, mas porque ele amava Deus, ponto final. Isto também revelou que os filhos de Deus o mal que é Satanás.
Satanás não precisava matar a família de postos de trabalho, que ele escolheu para fazê-lo, mostra a Satanás
para a cruel e impiedoso, sendo que ele é, um assassino.

Todo o mal é de Satanás, não Deus
Também deve ser anotado aqui um comentário sobre aqueles que tiveram perdas e de fato Deus
amaldiçoou. Se aqueles indivíduos adorados em qualquer uma das igrejas que são as falsas igrejas e, por
conseguinte, não de Deus, mas o falso Deus, então podem ser dito que amaldiçoou o Deus da criação, ou era na
verdade uma maldição cobrada contra o falso Deus? Se no seu culto, você acha que você está rezando para o
Deus da criação, mas por causa de mentiras de Satanás, você na verdade adora o falso Deus, Satanás, então é
Satanás que você está xingando, mesmo que você acha que é Deus. Eu sou da mente, no entanto, que Deus não
pensa isso.

O propósito de Deus
Mesmo que Satanás pensou que ele tinha colocado Deus com êxito em uma situação embaraçosa, na
verdade era Deus que tinham criado Satanás para mostrar suas mentiras, acusações e caractere para o que eram.
Isto está em contraste com o homem que queria saber como herdar a vida eterna, mas quando foi oferecido a
ele, poderia não voluntariamente doar tudo o que ele tinha. É nessas duas histórias, que você deve encontrar o
ingrediente final no seu renascimento em um Santo de Deus.
No nome e a glória que é Deus e minha fé em Jesus, como Deus na carne de um homem, eu rezo para
que eu e todos os que lerem estas palavras vão encontrar o caminho para a justiça e pela justiça para a fé, que é
o único caminho para Deus. Amém.
O processo assume seu caminho de um pecado para quem anda no espírito do senhor, é um longo e para
mim uma viagem difícil. Como nascendo isto faria foi cheio de mudanças que você teve que passar, enquanto
no útero da sua mãe, para te tornar capaz de sobreviver neste mundo, o renascimento de um pecado para um no
espírito será preenchido com mudanças em sua personalidade e caráter. Nascendo levou apenas nove meses de
desenvolvimento, renascer em espírito leva o resto de sua vida.
Como eu disse no início dessas lições, estes escritos são nada mais do que uma ferramenta. Com esta
ferramenta que você pode se você desejá-lo, encontre o começo para o caminho da retidão. Estas palavras
apenas mostrar-lhe a entrada para o caminho no entanto. O caminho propriamente dito só pode ser seguido se
você permitir que Jesus para levá-lo para baixo. Posso mostrar-lhe a entrada, mas a viagem é o seu andar, e
somente com Jesus ao seu lado você será capaz de manter o caminho e não vacilar ou tirar.

Parábola do semeador
Neste ponto da leitura dessas lições, você deve ser capaz de ver a entrada para o caminho da retidão, se
não o fizer, é porque você ainda tem de se dar à verdade e travam-se de dar-se totalmente a Jesus. Isto pode
melhor ser revelado a seguir.
E falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: "Eis que um semeador saiu a semear; Matthew 13:3
E quando ele semeou, algumas sementes caiu a propósito de lado, e as aves vieram e os consumiu
acima: Matthew 13:4
Algumas caíram em cima de lugares pedregosos, onde eles tinham pouca terra: e imediatamente eles
surgiram, porque eles não tinham nenhuma profundidade de terra: Matthew 13:5
E quando o sol estava, eles estavam queimados; e porque eles não tinham nenhuma raiz, eles murchava.
Matthew 13:6
E algumas caíram entre os espinhos; e os espinhos surgiram e sufocaram-los: Matthew 13:7
Mas outros caiu em boa terra, e alguns sixtyfold, umas trinta trouxe frutas, alguns e cem vezes, dobre.
Matthew 13:8
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Matthew 13:9
Se você é incerto o que é o significado da parábola, Jesus explica.
Escutai, pois, a parábola do semeador. Quando qualquer um ouve a palavra do Reino e understandethlo não, em seguida, vem o maligno e catcheth, embora o que foi semeado em seu coração. É ele que recebeu a
semente a propósito de lado. Matthew 13:18-19
Versículo 19 explica que aqueles que ouvem as palavras de Deus ainda não entender o seu significado;
são eles que serão mais suscetíveis às mentiras de Satanás. Se você é dito algo do Evangelho, mas não entendo
o que é que te disseram e não encarregar-se de pesquisa e estudo que te disseram até você conseguir
compreensão e, em seguida, abrir a porta para mentiras de Satanás. Em suas mentiras, que ser-lhe-á dada uma
compreensão do que significam as palavras, que têm plausibilidade, mas é não o que Deus realmente pretende
que elas significam. Isso para mim é um bom argumento, que a fé cega é arma de Satanás.

Tudo o que precisamos é fé, certo?
Disseram-me, e eu não sei quantas vezes na minha vida, que ser salvo tudo o que preciso é fé.
Acredito que o que me disseram, independentemente do que é, como sendo a verdade pela fé, e será salvo.

Mas é o diabo falando. Satanás podem falar com você através de um amigo, pastor ou padre e por lhe
dizendo algo e dizer-te que esta é a verdade e então dizendo, "não pense sobre isso, pois se apenas aceitá-la por
meio da fé, você será salvo." E se o que você disse não é verdade, e se for uma mentira, mas você está a ser dito
para aceitar isso pela fé e não questioná-la.

Fé através do conhecimento
Deus nos diz na Bíblia que fé é conseguida através do conhecimento, educar-se e, portanto, compreender
o que Deus está nos falando no evangelho. Deus quer que alcancemos a salvação não cegamente, mas através
do conhecimento alcançado e educação. Adoração e amor de Deus, do seu conhecimento da sua verdade, não
por ignorância e fé cega, senão pode cair vítima de mentiras de Satanás.

Para conhecer Deus, pessoalmente e intimamente
Deus quer que você venha a amá-lo, isso pode apenas acontecer se você primeiro conhecê-lo
pessoalmente e intimamente, é por isso que ele quer que entender. Se Deus quisesse que nós acreditemos nele
por meio da fé cega, então ele não teria causado a Bíblia a ser escrito em primeiro lugar. A Bíblia não é uma
fácil leitura e apenas lê-lo sem fazer perguntas, é o caminho para mentiras de Satanás. Quando você estuda e
pesquisa as palavras na Bíblia e fazer oração a Deus para ajudá-lo a encontrar a compreensão e, em seguida,
procurar as respostas, como você vai, que é assim que se aprende através do estudo diligente. Se você não faz
perguntas quando você está confuso ou incerto do significado, risco de ler e aceitar o que os outros têm disse
qual é o significado, e não o que Deus pretende que isso significa.

Jesus nos educa
Isto é também como Jesus nos mostrou. Jesus foi nosso professor, em outras palavras, ele nos educado
no que precisamos para alcançar a salvação. Ele revela essa necessidade de educar-se enquanto nós
continuamos em nossa explicação da parábola do semeador.
Mas ele que recebeu a semente em lugares pedregosos, o mesmo é aquele que ouve a palavra e anon
com alegria recebe-lo; Matthew 13:20
Ainda ele hath não raiz em si mesmo, mas dureth por um tempo: para quando a tribulação ou a
perseguição nasce por causa da palavra, e ele é ofendido. Matthew 13:21

Fé sem compreensão
É alguém que recebe a palavra de Deus com alegria e felicidade, tem sem profundidades de sua crença,
o que equivale a dizer que ele ouve a verdade, mas não leva o tempo e esforço para estudá-lo e sei que é
verdade, então quando ele é testado de sua fé, através de perseguição ou em tempos de tristeza ou de outra das
dificuldades da vida , ele vacila e backslides.

Fé de conhecimento
Se sua fé é baseada em conhecimento pessoal e adquiriu a aprendizagem, com a orientação de Deus,
então sua fé tem substância. Em seguida, a palavra de Deus tem significado profundo, então quando você é
perseguidos por sua fé, você vai saber de conhecimento de que Deus está com você, e que sua promessa é
verdade que então lhe dá a força para suportar a sua fé contra perseguições e tribulações.

Os da terra
Ele também que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra; os cuidados deste
mundo e a sedução das riquezas, sufocar a palavra e ele convém a infrutífera. Matthew 13:22
Este versículo está dizendo a mesma coisa quando Jesus disse: "um homem rico vai encontrá-lo mais
difícil de entrar as portas do céu, do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha." Embora ele irá
receber a palavra com alegria, ele colocará as riquezas deste mundo e desta vida, de preferência sobre a
promessa da vida para vir.

Fé baseada em educação
Mas ele que recebeu a semente na terra boa é aquele que ouve a palavra e understandeth que também
confirmou a fruta e produzirá, alguns e cem vezes, umas sessenta, uns trinta anos. Matthew 13:23
Ainda se ele tem uma base de conhecimento pessoal, então as sementes da palavra de Deus serão
cultivada e crescer. Quando você recebe a palavra de Deus e tomar o tempo e esforço para compreender o seu
significado, educar-se em sua verdade, então você dará frutos deste aprisco multi de conhecimento.

O que Jesus está nos dizendo é que apesar de aceitarmos a verdade da palavra de Deus com alegria no
começo, apenas aqueles que buscam verdadeiramente para Deus realmente tem a força espiritual para continuar
a viagem para baixo a caminho da justiça. A maioria dos outros vai virar as costas para a adoração de Deus,
quando eles são postos à prova por sua fé, ou quando as riquezas deste mundo têm precedência sobre as
promessas da próxima vida.

Buscar a Deus diligentemente
"Aqueles que procuram-me cedo, (diligente), encontra-me" Isso que você deve fazer em uma base
pessoal, um a um com Deus. Apenas ir à igreja e ficar em silêncio enquanto outra pessoa fala da Bíblia, não está
indo para mantê-lo no caminho da retidão, isso requer um esforço de sua parte, com a orientação de Jesus.
Somente aqueles que estão dispostos a colocar no tempo e energia na busca de Deus e sua verdade ter qualquer
chance real de conseguir isso de andar no espírito. Você não pode depender de seus parentes, amigos, ministro
ou a sua igreja para levá-lo para o objetivo final de ser no espírito, nesta jornada, você deve andar em paz com
Deus-Jesus como seu guia, tutor e fonte de saber para onde ir quando você se encontra em uma bifurcação na
estrada. Isto é verdadeiro em sua vida, bem como em sua jornada espiritual.

Noções básicas sobre o sábado
Você pode estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com o sábado de domingo, que é o título desta
lição. Você vai encontrar nada na Sagrada Escritura que revela que Deus deram a ordem ou instrução que o
sábado era para ser mantido no primeiro dia da semana e pôr fim a observância do sábado do sétimo dia da
semana. Se Deus não falava, em seguida, é uma mentira.

Estudo e pesquisa
Se você atualmente aceita e acredita que o domingo é o dia correto da semana para observar o sábado,
então você tem não entregou estudo da Bíblia. Você aceitou o que outros te disse como verdade em vez de
procurar explicação para Deus. Não me refiro a sentar e ler a Bíblia como se fosse um romance, mas para tomar
o tempo e o esforço de investigação na história e no dicionário e concordância da Bíblia, o que Deus está
dizendo a verdade.

Quero mostrar nas Escrituras como Deus dá ordens e instruções que não deixa dúvidas de que é de Deus
e não é mentira de Satanás. Para mostrar como um contraste com a crença sem suporte sobre o sábado de
domingo.

Páscoa
Antes de Moses e o êxodo dos filhos de Jacob fora do Egito, não havia nenhuma exigência de que a
observância de uma semana da Páscoa era para ser mantido. Com o êxodo, Deus dá o comando precisado e
vívido e instruções sobre quando este festival está a ser observado, que as coisas são e não devem ser
consumidos, como é estar preparado e como você vai comê-lo.
E este dia será-vos para um memorial; e guardares isso uma festa ao senhor pelas suas gerações; um
banquete guardares isso por uma ordenança para sempre. Êxodo 12:14
Eu procurei por evidências que isto deve ser mantido por todos que desejam dar adoração a Deus como
Deus ordena, mas eu não tenho certeza ainda. A este ponto só estou certa de que a observância da Páscoa tem a
ver com o segundo convênio e não com a terceira aliança, que Deus nos dizem que é ao contrário o pacto que
ele tinha com os pais. Por essa razão, estou convencido de que a observância da Páscoa não é exigida dos
Santos de Deus que são os seguidores de Jesus Cristo.
Sete dias podereis comer pães ázimos; até o primeiro dia vos devem guardar fermento fora de suas
casas: para todo aquele que come do fermentado pão desde o primeiro dia até o sétimo dia, aquela alma deve
ser cortada de Israel. Êxodo 12:15
Neste momento, o nome Israel é uma referência para a nação de Israel; Considerando que, sob o terceiro
convênio, Israel refere-se a razão pela qual Deus renomeado Jacob para Israel e, portanto, a adoração do Deus
verdadeira e correta. Sob a segunda aliança, Deus estabeleceram uma nação de escravos que ele liderou fora do
Egito. Esta nação foi civil e espiritual. Sob o terceiro convênio, nação não existe, apenas indivíduos com as leis
de Deus escrita em seus corações.
E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no sétimo dia haverá uma santa convocação
nenhuma forma de trabalho deve ser feita, que todo homem tem que comer, que só pode ser feito de você.
Êxodo 12:16
A palavra convocação é definido como um grande sessão solene de uma faculdade, os
membros sênior de uma igreja ou comunidade. o estabelecimento da Páscoa ocorre antes da codificação

dos dez mandamentos e o sábado. Mesmo assim, o versículo acima está dando a exigência do primeiro dia da
semana que começa a Páscoa e o sétimo dia da semana no final da Páscoa, como sendo dado essencialmente o
mesmo respeito como o sábado.
Isto não está nos dizendo que este primeiro dia da Páscoa é o primeiro dia da semana que o que
chamamos de domingo ou o sétimo dia é o sétimo dia da semana. Isso pode ser melhor entendido no contexto
dos seguintes.
E o senhor falou a Moses e Aaron na terra do Egito, dizendo: "este mês será vos do início de meses:
será o primeiro mês do ano para você." Êxodo 12:1-2
O mês que está sendo falado aqui, chamamos o mês de março. Deus está dizendo aos filhos de Israel,
que o mês de março é o primeiro mês do ano. Então, isto revela outra mentira contada por Satanás, o que
causaram que observamos janeiro como o primeiro mês do ano.
Fala-vos a toda a Congregação de Israel, dizendo: "no décimo dia deste mês devem tomar-lhes todos os
homens um cordeiro, de acordo com a casa de seus pais, um cordeiro para uma casa:" Êxodo 12:3
Aqui Deus está instruindo que no décimo dia de março, os israelitas estão a tomar um cordeiro e mantêlo ou prepará-lo para o sacrifício. Porque Deus dá um dia específico (o décimo dia), que podemos entender que
isto não nos dá nenhuma certeza sobre qual dia da semana isto se refere. Afinal de contas, o décimo dia de
março pode cair sobre apenas sobre qualquer um dos dias da semana dependendo o calendário usado.

Saber isto: Quando Deus quer que nós sabemos que dia da semana que ele está falando de, ele se
refere a ele como o "primeiro dia, ou o segundo dia, etc." Isso ele não fez em sua explicação da Páscoa.
E guardares isso até o décimo quarto dia do mesmo mês: e todo o conjunto da Congregação de Israel
deve matá-lo à noite. Êxodo 12:6

A semana de sete dias
Estão a matar o cordeiro do sacrifício no dia 14 de março. O que eu quero que você veja, que ao
contrário do sábado, o dia da semana em que a décima quarta de março cai em pode variar de ano para ano,
Considerando que o sábado é sempre e para sempre sobre o passado ou o sétimo dia da semana. O dia da
semana não tem relação com o número de dias em um mês, portanto é sempre e continuamente em rotação
primeiro ao sétimo, em seguida, voltar à primeira. Não há nada nos céus que nos dão qualquer razão para

manter uma semana de sete dias. A razão pela qual que mantemos uma semana de sete dias é porque Deus criou
a semana de sete dias ao mesmo tempo, que ele criou o resto da criação.

O dia de preparação
Você deve também tomar nota que no primeiro e sétimo dia da observância da Páscoa que você tem
permissão para fazer qualquer trabalho é necessário para a preparação de refeições, enquanto que no sábado até
a preparação de comida é proibida. No sábado a preparação das refeições que você deve fazer durante o dia
antes do sábado, é por isso que o sexto dia da semana chama-se o dia de preparação.

Festa dos pães ázimos
E vós observarão a festa dos pães ázimos; Neste mesmo dia eu trouxe seus exércitos da terra do Egito:
portanto vós observarão este dia nas vossas gerações por uma ordenança para sempre. Êxodo 12:17
No primeiro mês, o décimo quarto dia do mês no mesmo, comereis pães ázimos, até o um e o vigésimo
dia do mês no mesmo. Êxodo 12:18
Acima dois versículo depois dar quando começa a Páscoa e, por conseguinte, quando termina, que é o
décimo quarto dia do mês para o vigésimo primeiro do mês. Neste, a Páscoa pode começar em qualquer dia da
semana, dependendo de qual ano é. Em 2013 a Páscoa que começam na quinta-feira e termina na quinta-feira.
Em 2015 a Páscoa começa em 14 de março, que é um sábado e termina no março 21st no sol para baixo.
O ponto que eu estou tentando fazer é que a observância da Páscoa em nenhuma maneira contradiz ou
substitui a observância do sábado, e só ocorre uma semana fora de todo o ano, Considerando que o sábado
ocorre toda semana, no sétimo dia, em perpetuidade, sem consideração para que mês ou de que ano é.
Sete dias deve haver sem fermento encontrado em vossas casas: para todo aquele que come o que é
fermentado, mesmo que alma será cortada da Congregação de Israel, se ele é um estranho, ou nascida na
terra. Êxodo 12:19
E vós devem observar esta coisa para uma ordenança a ti e a teus filhos para sempre. Êxodo 12:24

Uma ordenança
Estou convencido, mas não é certo que a Páscoa é parte integrante da segunda aliança e não faz parte do
Pacto de terceiros. Assim como a circuncisão do prepúcio é parte da primeira e segunda convênios e a

circuncisão do coração é parte do Pacto de terceiros. Mesmo que os mandamentos de Deus que está a ser
observada pelos teus filhos para sempre é parte do contrato, e assim os judeus entraram em violação do
contrato, os requisitos de foram renderizados obsoletos.
Há uma outra prova de que a observância da Páscoa não é exigida dos Santos de Deus, e que é o
seguinte: E vós devem observar esta coisa para uma ordenança .

Lembre-se: uma ordenança é, por definição, uma lei temporária, capaz de ser alterado ou
interrompido. Como eu disse antes, apenas os dez mandamentos, escritos em pedra, devem durar para sempre.
Este é meu entendimento e opinião; Você precisa orar a Deus para orientação e compreensão por si mesmos.

No retorno para a terra
E hão de acontecer, quando ser vieram para a terra que o Senhor te dará, de acordo como ele tem
prometido, que guardares esse serviço. Êxodo 12:25
E isso acontecerá, quando vossos filhos vos disser, "o que significa vós por este serviço?" Êxodo 12:26
Que vos devem dizer, é o sacrifício da Páscoa do senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no
Egito, quando feriu os egípcios e entregue a nossas casas. E o povo inclinou a cabeça e adorou. Êxodo 12:27
Toda a Congregação de Israel deve mantê-lo. Êxodo 12:47
E quando um estranho á permanência convosco e manter-se-á a Páscoa ao senhor, deixe todos os seus
machos ser circuncidado e deixá-lo chegar perto e mantê-lo; e ele será como aquele que é nascido na terra:
para nenhuma pessoa incircunciso comerá seu. Êxodo 12:48
Uma lei deve ser dele que é o lar nasceu e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Êxodo 12:49
Os versos de cinco acima são importantes. Eles faz Deus claro que somente aqueles que nasceram de
Israel podem participar da refeição da Páscoa. Se alguém não nascer de Israel deseja participar da refeição deve
primeiro trazem si e suas famílias em acordo, o primeiro e segundo convênios, bem como colocando a si e sua
família sob as leis de Deus. Depois de ter feito isso, você vai ser um israelita como se tivesse nascido de Israel.

Sem fronteiras
Nesse, eu vejo que a Páscoa como um aspecto da nação de Israel e sua identidade como uma nação
soberana, que é uma das razões pelas quais que eu não vejo a observância da Páscoa como sendo exigida pelo
Santos de Deus coberto sob o terceiro pacto que tem sem fronteiras.

Uma nação de sacerdotes
Isto também me diz que Deus pretendia que o povo de Israel encorajar outros para converter à fé de
Israel, assim como os cristãos encorajar outros para converter para os ensinamentos de Jesus Cristo. Que eu
saiba, isso é algo que os judeus nunca fizeram, eles ficaram com invejoso de seu relacionamento com Deus e
não tinham interesse em converter outros para a adoração do Deus da criação, além do fato disso, mas por um
punhado de cada geração, os judeus estavam violando as leis de Deus, se. É difícil ensinar aos outros aquilo que
você não acredita em si mesmo.

Um símbolo da nação
E será quando o Senhor te trarão para a terra dos cananeus, hititas e os amorreus e o Hivtes e os
jebuseus, a qual jurou a teus pais para te dar, uma terra que mana leite e mel, que tu deverás manter este
serviço neste mês. Êxodo 13:5
Sete dias tu comerás pães ázimos e no sétimo dia será uma festa ao senhor. Êxodo 13:6
Pão sem fermento deve ser comido sete dias; e lá é nenhum pão levedado ser visto convosco, nem deve
haver fermento visto contigo em todos os teus aposentos. Êxodo 13:7
E matarás shew teu filho naquele dia, dizendo: "Isso é feito por causa disso que o senhor fez a mim,
quando eu vim para trás fora do Egito." Êxodo 13:8
E será um sinal até o thee em cima da tua mão e para um memorial entre teus olhos, que a lei do Senhor
esteja em tua boca: para com uma mão forte que o Senhor te trouxe do Egito. Êxodo 9:13
Thou shalt de mil, portanto, manter esta Portaria em sua temporada de ano para ano. Êxodo 13:10

A comparação
Só pense nisso, se Deus daria tal inquestionável e específicas instruções relativo a uma pequena
alteração na observância correta e verdadeira de sua fé, como é o estabelecimento da Páscoa, você não acha que
ele seria pelo menos tão específico em qualquer grande mudança em como nós somos para adorá-lo?
Você vai encontrar não tão elaboradas ou mesmo simples instruções na Bíblia relativas à transferência
do sábado do sétimo dia para o primeiro dia, no entanto, como um cristão aceitar que Deus autorizou a
transferência. Isto é mentira de Satanás. Se não há nenhum comando ou instrução, então como você pode
acreditar na mentira?

Truísmo de Deus
Se Deus falaram, então você encontrará ele 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.

Consequências
Você acredita e observa o sábado de domingo, mesmo que não há nada na Bíblia para apoiá-lo. Deus
não falou isso, portanto, é uma mentira. A mentira não pára com a mudança do dia para observar o sábado, no
entanto. Quando você parar de considerar o sétimo dia como o dia santo de Deus, você então irá cometer
pecados contra o quarto mandamento e Deus sem sequer saber que estão a cometer pecados.
O quarto mandamento nos diz que nós não faremos nenhum trabalho durante as horas do sábado. Para
não fazer nenhum trabalho não só envolve você não fazendo trabalho braçal ou engajar-se em qualquer
ocupação que você faz para colocar o pão na mesa e um teto sobre sua cabeça. O trabalho da palavra, como
usado no quarto mandamento, refere-se a todas as formas de comércio. Se porque você não considerar o sábado
como dia santo, então você não pensará pecadora para você colocar gasolina no seu carro, ou comprar leite na
loja, ou pagar entrada em um evento esportivo, ou realizar uma venda de jarda e receber o pagamento para as
coisas que você ter vendido no sétimo dia da semana, (sábado). Quando você se envolver na compra ou venda
de qualquer coisa (comércio) durante as horas do sétimo dia sábado você está pecando contra Deus e seus
mandamentos, e pelo seu pecado você será dado, (por Deus), a marca da besta.

A marca da besta
E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e laços, para receber uma marca em
sua mão direita, ou nas suas testas: E que ninguém possa comprar ou vender, excepto aquele que tiver o sinal,
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16-17

Interpretação tradicional
Mentira de Satanás e a tradicional interpretação deste versículo ir da seguinte forma:
Como na idade das trevas, a Igreja de Roma, (o Anticristo), tinha o poder de depor reis; e pela
intimidação de cisalhamento para forçar o povo a obedecer a seus ditames. Desta vez, no fim dos dias, assim
a interpretação comumente acreditavam, o falso profeta e o anti-Cristo vão exigir e forçar que todos devem
receber uma marca, na mão direita ou na testa e aqueles que deram este falso interpretação no passado
indicaram que esta marca será algum tipo de tatuagem , ou até mesmo um dispositivo eletrônico colocado
sob a pele.
Como tenho mostrado em aulas anteriores, a Marca de Deus é na tua testa por causa de uma decisão
consciente e atenciosa da sua parte para manter os mandamentos de Deus, em vez de continuar a adoração como
tradição e as mentiras e enganos de ditames de Satanás. Em que Satanás também tem uma marca que está na
testa sugere-me que você também tem uma decisão pensativa, mas decide contra a lei de Deus e continua a
adoração como comandos de Satanás. Eu considero o seguinte como uma explicação mais lógica e alternativo
do versículo acima.

Verdadeira palavra de Deus
"E ele faz com que tudo" onde o "Ele" é uma referência para o falso profeta e ou o anti-Cristo.
A palavra "faz com que ou causas", significa: para fazer algo acontecer ou existir, ou ser a
razão para alguém a fazer algo ou para algo acontecer.
A palavra "Todos", que quer dizer a todos que vivem na terra, como explicado em, "tanto pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e criar laços."
Portanto, o falso profeta faz com que todos que vivem na terra, a receber uma marca em sua mão
direita, ou nas suas testas. Surge a pergunta, como é que este falso profeta causar todos para receber esta
marca, a marca da besta ?
Primeira coisa que você precisa entender é que a palavra "causa" não significa "Forçada". Satanás por
meio de seu anti-Cristo ou seu falso profeta, não forçá-lo a tomar algum tipo de uma marca em sua testa ou
sua mão direita, ele faz com que você receba a marca.

Jesus atribui a marca
É Deus, Jesus, quando ele retorna para remover todos os pecados e o pecado de Satanás e suas mentiras
da face da terra, que vai decidir quem tem a Marca de Deus, e quem tem a marca da besta. Jesus vai decidir, se
você está a chegar a marca de Deus ou a marca da besta, baseado em quem você é, e se você cair em sua
definição do que é um Santo de Deus.

Lembre-se: um Santo de Deus é aqueles

que guardam os mandamentos de Deus e têm o

testemunho de Jesus.

Não comprar ou vender
E que ninguém possa comprar ou vender, excepto ele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o
número do seu nome. Apocalipse 13:17
Meu entendimento desde que eu era uma criança, que este versículo sugere que Satanás por meio de
seu anti-Cristo em parceria com o falso profeta exigirá que você receber algum tipo de uma marca na testa
ou na mão direita. Esta mentira ainda mais nos diz que se você se recusar a receber esta marca, então você
será impedido de comprar ou vender, através de algum tipo de lei civil promulgada pela nação que é o
falso profeta, mas também naqueles dez reinos dados domínio pelo falso profeta.
Este versículo, ao longo da história, deu-se a maioria das pessoas a acreditar que a marca na mão é
algum tipo de tatuagem física ou algo semelhante, que é lógico, quando você considerar que você é incapaz de
comprar ou vender sem esta marca. Este entendimento deste versículo e o livro do Apocalipse, como um todo é
causado por uma interpretação falsa, mentiras de Satanás. Para ajudar com este versículo, que você precisa
ir e compreende os seguintes versos de compreensão.

Frontlets entre os teus olhos
Thou shalt ligá-los para um sinal sobre tua mão e serão como frontlets entre os teus olhos.
Deuteronômio 6:8
O frontlets entre os teus olhos, refere-se a interior superfície de suas pálpebras, então
quando você fecha os olhos, você verá ainda os dez mandamentos escritos lá. Tudo isso, claro,

é simbolismo, não há nenhuma marca real na sua mão ou testa, ou sobre os frontlets dos seus olhos, pelo menos
não que nós pode estar ciente, mas Deus quem é que nos dá esta marca vão vê-lo.
Se você ler os versos antes e depois no livro de Deuteronômio, você vai saber que Deus está se referindo
os dez mandamentos e que neste versículo ele diz aos filhos de Israel para ligá-los para um sinal em cima da
mão do thine. Por outro sinal de Deus ou a Marca de Deus é que estes dez mandamentos são vinculados à mão,
bem como as frontlets entre as pálpebras.

Apenas aqueles com a marca da besta
O oposto de ser a marca de Deus, é a marca da besta, (Satanás), então quando você rejeita de forma
alguma os dez mandamentos, então você tem a marca da besta. A marca pode ser em sua mão ou testa. Como
vê, não é que Satanás ou o anti-Cristo ou o falso profeta forçará a levar essa marca para comprar e vender, mas
que como os Santos de Deus, não comprar ou vender alguma coisa no sábado, para fazê-lo iria levar-na receber
a marca da besta. É, portanto, que somente aqueles que não são um com Deus e, portanto, são ignorantes da
verdade de Deus, que recebem a marca da besta, porque eles vão comprar e vender o verdadeiro dia do sábado,
sexta-feira no final da tarde de sábado ao pôr do sol, pensando naquele domingo é o sábado de Lordes.

Operando um negócio
E que ninguém possa comprar ou vender, excepto ele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o
número do seu nome. Apocalipse 13:17
O quarto mandamento, Deus está nos dizendo que no sábado, o verdadeiro, o sétimo dia sábado que
nenhum homem ou não verdadeiro Santo de Deus, vai funcionar. Isto também se aplica aos outros que estão
dentro das tuas portas que significa não apenas dentro de sua casa, mas que você não fará com que os outros a
trabalhar em algo que você faz. Quando você compra ou vende alguma coisa no sábado você está causando
outros para trabalhar ou se envolver em negócios. Por exemplo, você vai ao mercado, no sábado o verdadeiro
sábado, comprar uma caixa de leite, que a loja é aberta assim que você pode fazer isso, e a loja tem pessoas
empregadas no sábado para tomar o seu dinheiro em troca de leite, é uma violação de não trabalhar no sábado,
assim como você está fazendo trabalho de si mesmo é uma violação. Portanto, se você compra ou vende no
sábado, então você receberá a marca da besta mesmo se você é justo em todos os outros caminhos, porque os
outros a trabalhar e, portanto, receber a marca da besta que você causou.

Pense desta forma, não é o anti-Cristo ou um falso profeta que vai exigir algum tipo de marca antes de
comprar ou vender, mas que se você quebrar o quarto mandamento, por sair para o mercado, ou estar envolvido
em qualquer tipo de negócio, portanto, comprar ou vender, você receberá de Jesus, a marca da besta. Não é
Satanás que lhe dá a marca, mas Deus, por causa de sua desobediência aos seus mandamentos, desobediência
mesmo provocada pela sua ignorância e as mentiras de Satanás é um pecado.

Os Santos não comprar ou vender no sétimo dia
Portanto, se você está se esforçando para adorar a Deus como ele comandos você manter o sábado do
sétimo dia como seu dia de descanso e colocar Deus na sua casa e comungar com ele, então você não deve ir ao
mercado, ou trabalhar ou envolver-se em algo que seria contrária a intenção do quarto mandamento, e isso
inclui ir ao mercado , ou ao shopping, ou de qualquer forma, envolvendo-se na compra ou venda de qualquer
coisa. Ter uma venda de jardim no sábado é uma violação como é ir a um restaurante para jantar.
É Satanás que lhe causou a receber a marca da besta por causa de suas distorções das leis de Deus e
fazer o sábado um dia de negócios e não no Lords do sábado, mas é Deus quem atribui-lhe com a marca da
besta por seu desrespeito e desobediência a suas leis.
Se depois de tudo que leu nestas páginas desta página Web, você ainda não é convencido da verdade
destas palavras, talvez quando você aprender a identidade do Anticristo e o falso profeta, irá entender e assim
acredito.
Eu percebo que referi nestas páginas já que o anti-Cristo é a Igreja de Roma, bem como todas as igrejas
protestantes que afastou-se da igreja mãe. Mas agora é hora de mostrar-lhe partir as palavras escritas na Bíblia,
e não apenas dizer, a verdade que eu farei nas próximas várias lições.
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