Lição 13
Estude diligentemente a Bíblia
Deus ama aqueles que o amam
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios

08:17
A primeira vez que eu li estas palavras e entendia o que diziam, eu fiz a pergunta, "Porquê?" Se a
Bíblia é a palavra de Deus, então por que não Deus nos deu as palavras para que eles podem ser entendidos sem
dúvida ou a necessidade de estudar diligentemente?
Neste versículo, Deus está nos dizendo que ele ama aqueles que o amam e, em seguida, ele passa a
qualificar o que é preciso para nos mostrar o nosso amor por ele, "à busca-lo diligentemente. Você entende o
que isso significa? Se você buscar a Deus, então você procura a verdade dele. Para realizar isto, você deve estar
disposto a assumir o esforço e tempo para estudar e aprender a verdade e então quando você encontrar a
verdade estar disposto a aceitar que a palavra de Deus é a verdade, e se ele não concorda com uma longa
realizada crença seu que você precisa ignorar que crença prendido por muito tempo e aceitam a palavra de
Deus. Parece fácil, mas muitos cristãos falei com, rejeitar a palavra de Deus e continuar a acreditar em mentiras
de Satanás, mesmo depois de eu ter mostrado na Sagrada Escritura que Deus realmente disse.
Deus ama aqueles que fazem esse esforço, que vêm conhecer Deus e sua verdade, não permitindo que
outra pessoa te dizer que as palavras em dizer a Bíblia, mas tornar-se um esforço diligente para estudos e
pesquisas por conta própria. Você precisa aprender por si mesmo através da oração a Deus, para a orientação e a
vontade de colocar no tempo e esforço para compreender. A necessidade deste esforço pessoal de sua parte se
tornará clara como você continuar a ler estas lições. Devo salientar que não é o suficiente para que você procure
a verdade de Deus, mas que quando é mostrado, você aceita como a verdade, mesmo se a verdade contradiz o
que você tem sempre acreditado para ser verdade.

Definição de anti-Cristo?
AVISO: Saber que a identidade do anti-Cristo não vai garantir sua entrada no céu. Sabendo quem é
Jesus e que ele ensinou e atuando em que o conhecimento vai levar você para baixo o caminho da salvação, o
caminho da salvação é o único caminho que leva ao céu; todos os outros caminhos que levam ao julgamento.
A primeira coisa que precisamos fazer é definir o que significa a palavra anti-Cristo. A palavra Cristo é
óbvia; refere-se ao o Salvador, o filho de Deus, o Deus da criação, Deus em carne e osso de um
homem, Jesus.

Uma palavra grega
A maioria de vocês irá assumir que a palavra inglesa anti significa contra, ou a oposição de, e
você estaria correto quando você olhar para a palavra inglesa "anti" no dicionário. Usado no contexto da
Bíblia, a palavra anti é uma palavra grega, portanto, precisamos saber a que significa que os gregos deram a
palavra para saber o seu significado completo.

Não o homem, mas o Evangelho
Quando você procurar a palavra "Anti" na seção grega Bíblia concordância, isso não significa apenas
alguém em oposição a Cristo, mas um que é falso ou na substituição por Cristo. Em outras
palavras, o anti-Cristo é um falso Cristo ou um substituto para Cristo. A definição do anti-Cristo é, portanto,
alguém ou algo que te faz pensar que eles são de Cristo Jesus ou Deus ou a palavra de
Deus, mas não são. Para colocá-lo uma outra maneira, o Santo Evangelho de Deus é simbolizada como o
Cristo, Considerando que o falso evangelho de Satanás é simbolizado como o anti-Cristo.
A palavra grega, "antichristos," tem um significado semelhante como a palavra inglesa "anti", um
oponente do Messias, a palavra grega "anti", no entanto tem maior significado, em vez de, em
contraste, na substituição for Tudo o que faz o anti-Cristo está em oposição a Deus, isso é verdade, mas
o anti-Cristo, que é o poder de Satanás na terra, foi estabelecido por Satanás, com a finalidade de substituir
Deus e substituir falso evangelho Satã pregado pelo anti-Cristo em favor Santo Evangelho do Deus.

Satanás False igreja ou religião
Satanás estabeleceu uma igreja falsa (o Anticristo) baseada no falso evangelho de Satanás. Esta igreja
tem o som e a sensação da verdadeira Igreja de Cristo, mas é um substituto para a Igreja verdadeira.

Lembre-se: o melhor disse mentiras são verdade de mentira e 90% de 10%.
Pense desta forma, a Igreja de False abraça e suporta os imperativos morais seis dos dez mandamentos
de Deus, mas rejeita e prega contra os quatro primeiros mandamentos, que são aqueles que revelam como Deus
exige que nós adoramos.

Lembre-se: Expliquei-lhe que vocês não são salvos por seu trabalho sozinho, e como seu trabalho é
seu esforço na obtenção de moralidade do Deus. A Igreja de Satã False prega as obras, mas rejeita a verdadeira
adoração de Deus.
Não acha que eu estou me referindo apenas ao homem Jesus, quando eu digo que o anti-Cristo é a
tentativa substituir a Cristo, para que também se aplica para a Igreja de Cristo e o Santo Evangelho de Deus. Em
outras palavras, o que Satanás quer substituir ou substituir é sua igreja falso e falso evangelho da Igreja
verdadeira de Deus e o Santo Evangelho. Isto pode ser mostrado tão óbvio a seguir.

Alterando o Santo Evangelho de Deus
Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, "não comereis dele, nem vós devem tocálo menos podeis morrem." Gênesis 3:3
O versículo acima é um exemplo do Santo Evangelho de Deus. O que Deus fala é a palavra de Deus e,
portanto, o seu Evangelho.

Falso evangelho de Satanás
E a serpente disse à mulher, "vós certamente não morrerá: para Deus sabe que no dia podereis comer,
em seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses, sabendo bem e o mal." Gênesis 3:4
Você vê, as palavras proferidas por Deus no versículo 3:3, são o Santo Evangelho de Deus e são,
portanto, a verdade. As palavras proferidas por Satanás no versículo 3:4, são falso evangelho de Satanás e,

portanto, são mentiras. Esta não é a única mentira que Satanás tem contou com milhares de anos desde Adão e
Eva, o que equivale a dizer que Satanás tem acumulado um extensivo falso evangelho.
Como você pode ver, Deus está dizendo que se Adão e Eva de comer da árvore no meio do jardim então
eles certamente morrerá, Considerando que Satanás tem disse que "vós não certamente morrerá." Adicionando
uma palavra de três letras simples para o que foi dito por Deus, Satanás mudou completamente o significado das
palavras. Satanás tem levado o Evangelho de Deus e transformou-o em um falso evangelho de Satanás.
Ao contrário de Deus, Satanás não estabeleceu profetas para escreverem suas mentiras, em vez disso fez
com as palavras na Bíblia do próprio Deus a ser alterada e alterado no sentido de que a Bíblia está infestada
com mentiras de Satanás. Então, quando Deus nos diz que devemos buscar-lhe diligentemente, é por este
motivo. A verdade de Deus ainda é capaz de ser encontrado nos livros da Bíblia, mas você deve olhar
diligentemente para encontrá-lo. Para ver mentiras de Satanás para as mentiras que eles são, você deve não
apenas ler a Bíblia como se fosse um romance, mas to estudar, Pesquisar e, assim, vir a conhecer a verdade de
Deus.
O anti-Cristo é mais que isso, no entanto. Lembre-se de quem é Satanás, mas também o que Satanás
defende e sua intenção de destruir tudo o que é de Deus e aquilo que é adorado. O anti-Cristo está à direita de
Satanás; é por isso que Satanás é capaz de ter uma influência real e substantiva sobre os assuntos e as mentes do
homem.

Uma falsa interpretação das Escrituras
O anti-Cristo é um homem de carne e osso, que virá para poder sobre as Nações do mundo durante
o último poucos anos que antecederam ao segundo advento de Cristo.
Esta é uma crença há muito tempo que foi aceite pelos cristãos por séculos, mas não é verdade, que o
anti-Cristo é uma falsa religião estabelecida por Satanás, baseado em seu falso evangelho, abrangendo os
séculos que controla, manipula e exerce influência sobre os homens e nações. O anti-Cristo tem na sua cabeça
ou sua liderança de um homem, isso é verdade, mas que o líder muda ao longo dos anos de uma geração para a
próxima. Isto pode ser mostrado nas seguintes profecias do livro de Daniel.

O primeiro identificador do anti-Cristo
Eu considerado os chifres e eis que, lá surgiu entre eles outro chifre pequeno, diante de quem lá três
dos primeiros chifres foram arrancado pelas raízes: e, eis que, este chifre foram os olhos como os olhos de um
homem e uma boca que fala grandes coisas (blasfêmias). Daniel 7:8
O livro de Daniel é contado em simbolismos, e é necessário que você entenda o que o simbolismo é,
antes que você possa entender quem é o anti-Cristo, ou qualquer das outras coisas faladas em Daniel. Deixe-nos
dar estudo diligente para o versículo acima.

Os chifres da besta do livro de Daniel
"Eu considerei os chifres" a pergunta que você precisa perguntar é que chifres? Para fazer isso você
precisa começar a leitura desde o início do capítulo 7 de Daniel. Então você vai saber que Daniel está falando
de chifres são os dez chifres da quarta besta que sobe do mar grande. Compreende que os dez chifres também
são simbólicos de 10 nações que subirão fora os restos da quarta besta que é o quarto grande império humano, o
Império Romano. Vou explicar isso mais detalhadamente em uma última lição a fim de eliminar qualquer
dúvida, mas por enquanto eu estou tentando mostrar que o Anticristo não é um homem, mas uma religião
mundial baseado no falso evangelho de Satanás.

Um pequeno chifre
Quando Daniel diz-nos, "eu considerava os chifres," os chifres são os dez chifres retratados em sua
visão da quarta besta que saem do mar grande. Entre os dez chifres como Daniel considerado ou assisti-los um
pouco chifre surge, "lá apareceu entre eles outro chifre pequeno." Este pequeno chifre é, portanto, o primeiro
identificador do anti-Cristo que Deus dá a Daniel nesta visão. Como eu disse, os dez chifres representam dez
nações que subirão fora os restos do Império Romano. Este pequeno chifre é, portanto, uma pequena nação que
surge após os dez original, e como os dez chifres originais, também é uma nação, que é parte de sua
representação simbólica de ser um pequeno chifre. Já, nesta profecia, Deus revela a verdade sobre o anti-Cristo.
Não é um homem e não subir nos anos apenas antes do retorno de Jesus, mas na verdade, ergue-se logo após a
queda do Império Romano.

Que institui o quando
Nesta visão que Deus está dando para Daniel, Deus nos dá algo que pode ser verificado na história, não
só para colocar o "quando" que surge este pequeno chifre ou o ant-Cristo, mas para dar provas de que ele tem

em seu núcleo o status como uma nação independente entre outras nações soberanas. Novamente, é uma coisa
que eu vou dar uma explicação completa para em uma lição posterior. Isto é importante para saber quando na
história do anti-Cristo vai adquirir o seu poder.
"Diante de quem havia três dos primeiros chifres depenados pelas raízes" Este pequeno chifre ou
nação que é o início do anti-Cristo faz com que três das dez nações original a ser destruído ao ponto da
extinção. Estas nações, o povo e a cultura são causados a ser exterminada pelo anti-Cristo, logo após o antiCristo vem à existência. Isso pode ser verificado na história, se você sabe que nações os dez chifres representam
e estudá-los para saber que havia três que foram na verdade arrancou pelas raízes e processados extinto.
Nós sabemos da história que são os dez reinos que formaram fora os restos do Império Romano do
Ocidente,
1. alamanos, ou os alemães;
2. burgúndios, ou os suíços;
3. francos, ou os franceses;
4. lombardos, ou os italianos;
5. saxões, ou o inglês;
6. suevos, ou os portugueses;
7. visigodos, ou o espanhol;
8. Hérulos, da área da atual Áustria, que agora estão extintos;
9. ostrogodos, da área norte da península italiana sobre a norte de Macedónia, que agora estão extintos;
10. vândalos, do dia moderno Marrocos, que agora estão extintos;

Astúcia e engano
Como você pode ver com a história, o acima são as dez nações que surgem das cinzas do Império
Romano do Ocidente, e que os três últimos listados não são mais, mas foram causados a ser destruído pela
pequena nação logo depois que ela surgiu de dentro dos outros. Você deve tomar nota que a pequena nação, o
anti-Cristo, não destruir estas três nações em si de sua própria força de armas, mas através de astúcia e engano
convenceu outro para fazer seu trabalho sujo para ele. Astúcia e engano são que as ferramentas usadas por

Satanás, então a religião que Satanás estabelece que seria esperado para usar métodos semelhantes de ter feito
aquilo que ele quer fazer.

Filho da perdição
Isso pode ser ilustrado na Bíblia. Deus usa as palavras filho da perdição , apenas duas vezes em toda a
Bíblia.
Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os mantive em teu nome: aquelas que tu longura me guardei
e nenhum deles é perdido, mas o filho da perdição; que se cumprisse a escritura. John 17:12
Neste versículo Jesus está orando ao pai no céu. Jesus está informando a Deus, em benefício de nós que
lê a Bíblia, que ele manteve todos os apóstolos na verdade da palavra de Deus, que ele ensinou a eles, excepto
por essa, que ele se refere como "o filho da perdição" quem é Judas Iscariotes, que como sabem sem dúvida foi
um dos doze discípulos de Jesus , até por engano; Ele revelou seu verdadeiro caráter quando ele traiu Jesus aos
fariseus.
As palavras, para que se cumprisse a escritura, é uma referência a uma profecia feita muito antes de
Jesus nascer. A profecia disse que o Messias seria traído, não por um inimigo, mas por alguém próximo a ele,
alguém amado por ele.

Um caindo
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não pode ser, só que lá vem
um caindo primeiro e aquele homem do pecado será revelada, o filho da perdição; Quem se opõe e altivez-se
acima de tudo, que é chamado Deus, ou que é adorado; assim como Deus está assentado no templo de Deus, se
ele mesmo que ele é Deus. II Tessalonicenses 2:3-4

Traição descoberta
Pelas palavras neste acima versículo, estou certo de que você pode ver que ele está se referindo a
Satanás e o anti-Cristo. Deus mostram-lo como sendo o filho da perdição , porque ele (Deus) amou Lúcifer,
assim como Jesus amou Judas Iscariotes, e como Jesus, Deus, foi traído por Lúcifer também.

No versículo acima, este "Falling Away", pode também ser mostrado como uma igreja que é amada por
suas congregações, só para eles descobrir que ele traiu-os a acreditar é uma igreja de Deus, mas para descobrir
que é a Igreja de Satã False, e quando as pessoas descobrirem a verdade, eles desaparecem ou deixar a Igreja
de False.
Estas duas referências acima para a mesma frase, o filho da perdição , é para nos mostrar que mesmo
uma pessoa amada e confiáveis, pode na verdade ser um agente de Satanás e pode desviar você de Deus e em
mentiras de Satanás, se você não for diligente no seu estudo das Escrituras. Judas trai Jesus por meio de astúcia
e engano, então também faz Satanás usar guile e decepção para trair tudo do homem.

Três aspectos da decepção
Em compreender quem e o que é o anti-Cristo, há três aspectos da decepção que você deve estar cientes
de.
1 / intencionalmente, um "Engano intencional" é quando alguém, não necessariamente de
Satanás, de premeditação, diz mentiras que dar-lhe razões para acreditar que essas
mentiras para ser a verdade, assim enganando você.
2 / imprevista, um "Engano intencional" é quando alguém, por ignorância, que acha que eles
estão em conformidade com as leis de deuses, te diz alguma coisa que eles pensam ser uma
verdade, mas é na verdade é uma mentira. Eles foram levados a acreditar em uma mentira para a
verdade, e instruindo-te no que eles consideram verdade, enganam você também.
3/ Self-Deception, é ao ter lido a escritura aceita uma falsa interpretação de que a
escritura sem primeiro verificar isso através do estudo diligente e atencioso de seu
próprio.

Um poderoso aviso
Os versos acima, II Tessalonicenses 2:3-4, tem outra coisa para dizer que eu sinto é importante.
"Aceitar lá venha a cair primeiro," detém um poderoso aviso para aqueles que encontraram a verdade de Deus
em nossa busca pessoal e o estudo diligente da Bíblia. O que essas palavras significam é que Jesus não voltará
até que após a queda, que equivale a dizer, que o homem terá que perceber que mentiras do diabo na verdade

são mentiras, e então Jesus voltará para nós. Até que estejamos prontos para Jesus, por estar disposto a aceitar a
verdade de Deus sobre mentiras de Satanás, Jesus não vai voltar.
O fim dos dias quando a verdade de Deus mais uma vez é introduzida no mundo, mentiras de
Satanás será manifesto para todos verem. Mentiras de Satanás serão reveladas para as mentiras que eles são.
Quando isso acontece, e só depois que isso acontecer, vai haver uma grande briga longe dessas religiões que se
baseiam o falso evangelho de Satanás. Percebendo a verdade, o povo irá encerrar sua associação com as igrejas
e abraçar a verdadeira palavra de Deus. O que Deus está nos dizendo é que a segunda vinda de Jesus não vai
acontecer, exceto que um caindo vem em primeiro lugar e o homem do pecado é revelado.
O acima é então um relato histórico da queda do anti-Cristo, que ainda tem que ser manifesto no
momento em que escrevo estas palavras para baixo, mas voltemos para o simbolismo mostrado no livro de
Daniel, para que possamos ver como diligente estudo traz à tona a verdade de Deus e mostra as mentiras de
Satanás para as mentiras que eles são.

Olhos de um homem
Com este conhecimento podemos agora continuar a aprender só quem ou o que é o anti-Cristo.
"Neste pequeno chifre tinha olhos como os olhos de um homem e uma boca que fala grandes coisas,
(blasfêmias)." Nestas palavras que Deus nos mostra que o anti-Cristo não é apenas uma pequena nação, mas
que a sua liderança é um homem.

A caindo
Comumente acredita-se, porque Satanás nos diz que aqueles das religiões cristãs vão parar de
acreditar e perder a sua fé em Cristo. Eles vão deixar de ir à igreja e deslize para o mal que é Satanás.
Esta é uma interpretação falsa desta passagem da escritura, que equivale a dizer que é mentira de
Satanás. Esta mentira pode ser mostrada para ser uma mentira com a ajuda dos seguintes versos.

Um anjo tendo o Evangelho de Deus
E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam
sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, "Temei a Deus e dar glória a ele;

para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele que fez o céu e terra, o mar e as fontes das águas. "
Apocalipse 14:6-7
A primeira vez que li esses versos com qualquer tipo de entendimento, mais uma vez fiz a pergunta,
"por que"? Se na terra já temos evangelho sagrado de Deus sob a forma da Bíblia, então por que Deus parece
preciso colocar seu Santo Evangelho na proteção de um ângulo no céu, e então porquê ter este anjo a pregar o
Santo Evangelho de Deus para nós?

A Bíblia está poluída por mentiras de Satanás
Você vê, Jesus está nos dizendo que o Evangelho de Deus eterno está no céu, "eu vi outro anjo voando
pelo meio do céu," e o que nós aceitamos como o Santo Evangelho de Deus, (a Bíblia), na verdade está poluído
por mentiras de Satanás e não mais o Evangelho de Deus Santo, é por isso que o anjo no céu tem o Evangelho
de Deus eterno e vai começar a pregar para aqueles de nós na terra , "tendo um evangelho eterno para pregarlhes que habitam sobre a terra."
Isto não significa que você não pode discernir a verdade de Deus de seu estudo diligente da Bíblia, mas
fazer isso requer mais do que apenas lê-lo, você precisa dar a oração a Deus por sua orientação e
diligentemente, estudos e pesquisas para chegar à verdade de Deus. Isto também pode ser mostrado para ser
verdade nos versos seguintes.
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios
08:17
Thomas disse-lhe: "Senhor, não sabemos para onde caminhares; e como podemos saber o caminho?"
Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida: não o homem vem ao pai, senão por mim." John 14:5-6

Estudo e orações
Se você ama a Deus você vai fazer o esforço de tempo e trabalho no estudo da Bíblia, por si mesmo.
Não aceito que o que falaram por terceiros quanto ao significado das Escrituras. Você precisa encontrar a
verdade de Deus para si mesmo, de olhar criticamente para as palavras e versos para garantir que eles têm o
mesmo significado nas palavras traduzidas, como eles têm em línguas antigas do Hebraico e grego. Ter uma
cópia da concordância da Bíblia ajudará neste processo de estudo. Seja conhecido no entanto, você não vai
encontrar Deus a menos que você olhar para Deus-Jesus para orientação e instrução. Você precisa tanto, estudo
diligente e orações a Deus, se você realmente procura para Deus.

Uma profecia cumprida
O Fim dos dias o ângulo que tem a posse Santo Evangelho de Deus, pregá-lo para aqueles que estão na
terra. Esta é uma das profecias mostradas para o Apóstolo João em uma visão de Jesus. Eu tenho que dar
testemunho que essa profecia tem vindo a passar, pois me deram o Evangelho imaculado de Deus, que é como
ter o conhecimento para escrever essas lições. Que tem sido mostrado a verdade de Deus, diz-me que este anjo é
atualmente pregando isto para aqueles que têm em sintonia para ouvir suas palavras, o que quer dizer que agora
estamos no fim dos dias, e há apenas meses antes da grande guerra e tribulação falada em profecia começa, a
alguns anos antes de Jesus voltar.

Falsificação de Cristo
Para entender por que é necessário para você estudar e buscar a verdade de Deus por conta própria, você
precisa entender a estação ou escritórios de Cristo e compará-los com o que o anti-Cristo tem feito através de
mentiras e enganos se colocar nos escritórios e estações que pertencem a Jesus, para substituir a mesmo e ao seu
Evangelho (Satanás falso evangelho) para Deus e seu Santo Evangelho já ao longo da história. Por que é
importante? O versículo seguinte explica isso muito bem.

Conhecendo Deus
E esta é a vida eterna, que eles podem saber de ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem tu
hast enviados. John 17:3
O que este versículo está dizendo, é a única forma de vida eterna ou salvação, é através do
conhecimento de Deus e Jesus Cristo. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. A única
maneira que isso pode acontecer é se você conhecê-lo de forma pessoal e íntima. Para saber como você pode
amar o que você não sabe? Como você sabe com certeza que tudo o que você acredita é o verdadeiro Deus e
não se basear as mentiras e os enganos de Satanás e o anti-Cristo?
Nos versículos acima, Jesus está alertando que é exatamente o que aconteceu. Satanás estabeleceu um
falso evangelho e uma falsa religião que é fundada sobre a blasfêmia. Satanás tem substituído seu falso
evangelho para o Santo Evangelho de Deus, e Deus está te dizendo que isso, então você vai saber para procurar
diligentemente para sua verdade, aceitar mentiras de Satanás por causa de sua própria preguiça e falta de
diligência, só levará a condenação sobre o dia do juízo final.

Elixir de mentiras de Satanás
Em que há um anti-Cristo no mundo, encontra-se a dizer-te, e te enganando, isso deve fazer você
preocupado de que tudo o que você acha que é verdade, poderia ser uma mentira contada por Satanás. O elixir
perfeito para certificando-se de que você não está sendo enganado é comparar o que você acha que é verdade
contra o que a Bíblia realmente diz. Se a Bíblia não apoiá-lo, então não é verdade.

Lembre-se truísmo de Deus: Como eu mostrei antes, Satanás tem sido no trabalho,
distorcendo o verdadeiro significado mesmo na Bíblia, é por isso que Deus disse-nos, se você procura-lo
diligentemente que você vai encontrá-lo. Sendo diligente em seu estudo, você verá essas ocorrências onde
Satanás tem distorcido o que Deus pretende dizer e dado falso significado para as palavras e os versos.

Essência da decepção
A palavra "Decepção" é definido como: a prática de deliberadamente fazer alguém
acreditar em coisas que não são verdadeiras. O que é a essência da decepção? Aqueles que são
enganados, por definição, não estão cientes de que eles estão sendo enganados. Uma vez você
percebe que você foi enganado, então por definição já não estás enganado. Apenas por procurar diligentemente
a verdade das palavras da Bíblia, pode ter certeza que você não está sendo enganado. Com isto em mente, eu me
sinto obrigado a repetir:

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.

Saber isto: A Bíblia é uma construção do homem e como tal contém o Santo Evangelho de Deus,
mas sendo construído pelo homem e que Satanás pode influenciar e em alguns casos controle homens, a Bíblia
também contém mentiras de Satanás e discerptions. Santo Evangelho de Deus, é as palavras ditas por Deus e é
puro de qualquer uma das mentiras de Satanás. É através do estudo diligente e suas orações a Deus que você
será capaz de diferenciar mentem de verdade.

O núcleo de raiz de adoração
O núcleo de raiz e a Fundação para a adoração do Deus verdadeira e correta é os dez mandamentos e
adicionado a isso, os ensinamentos de Jesus Cristo que leva ao cumprimento as leis de Deus. Cumprir a palavra
não significa acabar com o uso ou necessidade, ou tornar-se obsoleto. É a definição da palavra "Cumprir" ;
para completar, ou levar à conclusão. Em suma, Jesus levou aquilo que estava incompleto (os dez
mandamentos) e os trouxe até a conclusão. Especificamente, os últimos seis dos dez mandamentos, são alguns
dos imperativos morais do próprio Deus, mas eles não revelam tudo o que é de Deus, ou tudo o que Deus se
trata. Jesus, em seus ensinamentos nos dá vários traços mais morais que trazem a clareza que Deus é, e o que ele
defende, portanto, Jesus "FULFILLS" as leis de Deus.
Se você ainda ainda não convencido sobre a total e inequívoca necessidade de guardar os mandamentos
de Deus, todos os dez de-los, bem como os ensinamentos de Jesus, então acho que serão convencidos quando
você entender quem é o anti-Cristo, e como é estabelecido por Satanás como uma religião alternativa ou
substituto para a fé verdadeira.
Não só sabe a identidade do anti-Cristo; Apesar de ter dado esse conhecimento para você na lição
anterior, você precisa ver todas as provas dadas por Deus na Bíblia primeiro, assim você pode ver por si mesmo
(se tornar educada) e portanto, sabe sem dúvida.
Tão bem Satanás enganou a homem-tipo, que ele mesmo tem sido capaz de esconder seu Anticristo
direito à vista há séculos e as pessoas que se acham cristãos acreditado para ser a religião de Deus e deram culto
a ele, como eles teriam dado adoração a Deus, mas por serem enganados por Satanás.

Como você sabe?
Se Lúcifer, "Satanás, o inimigo caído," veio até você e disse, adorar-me, não é Deus, é mandar-lhe a
caminho com o dedo do pé da sua bota na sua parte traseira, certa. Mas se Satanás, através do subterfúgio,

mentiras e enganos, fez você pensar que você está adorando a Deus, mas na verdade vocês estão adorando
Satanás, como você sabe?

Lembre-se: você só pode adorar a Deus como ele ordena que ele seja adorado, qualquer adição ou
subtração altera essa adoração, de ser de Deus, a não ser de Deus, mas pagão. Os quatro primeiros dos dez
mandamentos diz-nos como Deus exige que nós adoramos, Satanás tem mudança ou ignoraram esses quatro
mandamentos e prega falsas capuzes em vez disso. O sábado de domingo, sendo o mais óbvio daquelas
mentiras.

Você não tem idéia
A essência da decepção é que aqueles sendo enganado não tem idéia que eles estão sendo enganados. Se
você sabe que você está sendo enganado, então por definição, você já não está sendo enganado. A chave para
prevenir-se de ser enganado é aprender por si mesmo o que Deus está dizendo a você, estudando a Bíblia
mesmo. Não aceitar a interpretação da outra pessoa livremente, questioná-la e verificá-lo com a Bíblia. Isso
inclui tudo o que tem escrito nestas aulas também. Isso poderia resultar em um monte de tempo de estudo e
pesquisa, o que significa um monte de trabalho, mas não é a vida eterna, vale a pena? O elixir a decepção é a
Bíblia Sagrada Escritura. Eu pessoalmente tenho sido diligentemente buscando a Deus desde fevereiro de 2007,
enquanto eu escrevo estas páginas é junho de 2014. Deus me mostrou muito, mas eu sei com certeza que ainda
há muito que ignoro ainda.

Autoridade de comando
O anti-Cristo foi estabelecido por Satanás, para dar uma alternativa adoração ao culto de Deus.
Satanás odeia a Deus e faz tudo que pode para mantê-lo de dar culto a Deus. Satanás tem reivindicou a terra e
tudo o que está em cima dele. Satanás não tem autoridade para fazer esta reivindicação, ou para sua adoração,
ainda exige a mesma.
Deus é o criador do universo. É por esta autoridade que Deus exige que nós adoramos, não por prazer,
mas pelo prazer de Deus.
Portanto, há dois que reivindicam o direito de receber a sua adoração. Sabendo qual é o verdadeiro
Deus, é a chave para sua salvação. Deus tem uma recompensa valiosa para aqueles que adoram a ele, a vida
eterna, o diabo não tem nada a oferecer além do fogo do inferno e a morte eterna.

Uma mensagem de texto de Deus
A Bíblia é como Deus fala conosco. Cada vez que você abre a Bíblia e começa a leitura, Deus está
falando com você. Pense nisso como uma mensagem de texto de Deus. Surge a pergunta, você está ouvindo o
que ele tem a dizer, ou acha que sabe o que as palavras estão dizendo, então você só ler, em vez de realmente
tentar compreender o que Deus está dizendo a você. O que estou tentando dizer é que as palavras da Bíblia têm
significado, mas muito frequentemente o verdadeiro significado, é substituído, por Satanás, o que nos foi dito as
palavras significam, para que quando você lê, como se fosse um romance, você não vai aprender a verdade de
Deus, mas vejo apenas mentiras de Satanás. Você deve estudar diligentemente e fazer perguntas, então que
Deus podem te mostrar o verdadeiro significado daquilo que você leu.

Entender palavras um significado
Tenho certeza que a maioria de vocês vai pensar que eu estou falando de enigmas. Quando você lê, você
sabe o que significa uma palavra, e é esse significado que você aplicar para enquanto você lê. Sugiro que não
poderia ser o caso. Sugiro que quando você ler algo que você já leu no passado, ou alguém falou de e dado uma
falsa interpretação, que você já colocou um significado para ela, que quando você lê-lo novamente, você coloca
automaticamente o original falso significado às palavras, ao invés de verificar através de diligente estudo que
você tem seu significado correto da primeira vez.

Lembre-se: a definição da palavra anti -, se você assumir significa "em oposição," então esse é o
significado que você aplicar essa palavra cada vez que você lê-lo. Quando, como eu te mostrei, em referência a
"anti-Cristo," não é só dizer a oposição de, mas "em substituição de" também. Esta supervisão pode ser
encontrado em outras palavras na Bíblia, o que coloca diferenças significativas para o significado geral do que a
frase ou versículo está lhe dizendo.
Para terminar este auto-engano, comecei a me perguntar, depois de ler um verso, "O que Deus está
tentando me dizer?" Antes de começar o meu estudo eu tento rezar a Deus por orientação primeiro. Nem
sempre fazer isso, porque eu sou novo para ser um adorador de Deus e, portanto, esqueça a rezar como devia.
Quando rezo, qualquer confusão que possa ter tido parece ser esclarecido, e rapidamente substituído com
compreensão. Isso me diz que Deus está cuidando de mim e só respondeu minhas orações.

Rezar pela compreensão
Depois que eu rezo, eu quebrar as palavras no versículo e procurá-los no dicionário primeiro, para
verificar se o significado foi como achei que era, então, só para ter mais certeza, vá para concordância do forte
exaustiva da Bíblia e procure a palavra original em Hebraico ou grego e seu significado para certificar-se de que
a tradução para o inglês era puro e verdadeiro. Vocês devem estar cientes, que eu encontrei várias traduções de
palavra-chave perto do original, ou seja, ainda não é exatamente o mesmo significado, que por causa destas
traduções contaminadas, deram significado incompleto ou diferente ao que Deus destina-se, a palavra anti ,
sendo um exemplo perfeito disso.

Noções básicas sobre o primeiro dia da criação
Aqui está outro exemplo de como o significado das palavras mudou de desejado por Deus.

A palavra mudou-se
E o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. Gênesis 1:2
Você pode reconhecer isso desde o primeiro dia da criação. Estou disposto a apostar que você assumiu a
palavra mudou-se, significava a flutuar sobre, ou passar por cima, que havia algum tipo de movimento
envolvida. Se você procurar a palavra "Moved" no dicionário é definido como: para alterar a posição ou
localização, ou para agir ou fazer algo ou alguém agir. A palavra "Moved", é a tradução da
palavra hebraica, "rachaph", que significa a prole, que por sua vez, significa a ponderar, que por
sua vez significa dar o pensamento para, ou consideração de. Você vê, um falso significado de
uma palavra não é sempre o verdadeiro significado por destinados por Deus.
Há uma outra versão da Bíblia de que o rei James versão que eu uso que substituiu o antigas Inglês
palavras e forma de expressão com uma formulação mais moderna inglês. A palavra "Moved" nessa versão é
traduzido novamente para a palavra "Hover", baseado no nosso novo entendimento de que a palavra hebraica
original destinado que a palavra "Pairar" muda completamente o significado do versículo todos juntos.
A palavra "Hover" é definido como: flutuar ou vibração no ar sem se mover muito longe de
ser o mesmo lugar. Agora sugere que Deus estava sentado em um lugar acima das profundezas. Verdade que

poderia sugerir que ele estava a ponderar o profundo, como ele se sentou no lugar, mas focalizar a palavra não
nos revelar o fato de que Deus era na verdade ponderando ou dando o pensamento para aquilo que ele tinha
acabado de criar. Quando você entende o que Deus está nos dizendo com estas palavras, então você vai
entender que Deus não só está sentado no lugar ou pairando sobre o profundo. Nenhuma das palavras "Moved"
, nem "Pairar" dá-lhe o completo significado do original da palavra hebraica "rachaph".
Agora que sabemos o significado correto que Deus pretendia, isto é onde você faz a pergunta, "O que
Deus está tentando me dizer?" Para responder a isso, você precisa colocar no contexto de que Deus já nos
disse.

Deus dá a explicação
No início, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1
Esta é uma afirmação de facto; é minha opinião que Deus está nos dizendo que ele criou o universo,
inequivocamente e na verdade.
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus
moveu-se sobre a face das águas. Gênesis 1:2
A primeira vez que li este versículo com compreensão, não conseguia descobrir o que Deus estava me
dizendo. Aqui Deus está nos dando explicação de como ele criou o céu e a terra, e tudo o que as palavras me
sugeridas foi que o espírito de Deus movia-se sobre esta profunda ou águas, o que equivale a dizer que eu não
era melhor informaram sobre como ele criou o universo do que eu era antes de ler estas palavras. Deus me
revelaram seu verdadeiro significado quando ele mostrou-me o seguinte. Este versículo é dividido em duas
declarações.

Três aspectos da terra a palavra
Primeiro: O lugar, que Deus chama terra, onde Deus coloca sua criação.
Segunda: A planeta Terra.
Terceiro: As massas de solo ou de terra do planeta Terra.

Deus primeiro está nos dizendo que é onde ele colocou a sua criação que Deus chama de "O abismo". É
o lugar onde ele coloca sua criação "a terra sem forma, vazio e completamente escuro, sem luz." Agora
visualize em sua mente o que Deus está vendo e tentando nos mostrar. Ele criou o universo, e o lugar que ele
chama de "terra", é onde ele colocou a sua criação, e é um vazio escuro e sem forma.
Gostaria de ênfase para você aqui que a palavra "terra" como usado aqui não se refere ao planeta Terra.
É o que Deus chama o lugar que é o vazio, onde ele coloca o que ele criou. Aponto isso porque você vai ver em
outros versículos, como você lê a Bíblia, dois outros significados para a palavra "terra", o planeta Terra e o
solo do planeta, esses três significados da mesma palavra têm significado da compreensão de Deus o criador,
mas eu vou deixar você descobrir isso por si mesmo.
Voltando à minha demonstração das visualizações usado por Deus na descrição de sua criação, agora vê
o que Deus estava olhando? Eu fecho meus olhos e vejo um imenso vazio escuro do nada, que ele só colocou
sua criação (o fundo), o, o cientista que chamo o "Big Bang" que eu encontrar uma descrição adequada da
Centelha da criação conforme descrito nos versículos acima.

O espírito da palavra
A segunda parte de Gênesis 1:2 é Deus nos dizendo o que ele logo depois que ele criou o universo, e
depois ele coloca-o no escuro vazio. "E o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas." Este versículo
nos diz muito mais do que apenas ler as palavras caso contrário podem sugerir. Novamente, você precisa fazer a
pergunta, o que é Deus nos dizendo aqui? Assim, comecei por ter certeza que entendi o significado das
palavras. Para minha surpresa, o Inglês palavra "espírito" não tem o significado que eu achei que ele tivesse. Eu
dei o espírito da palavra quer dizer, a alma, ou essência de Deus, quando você procura a palavra no
dicionário é definido como uma vida dando força, ou a essência de Deus. Quando você procurar o
palavra espírito em concordância a Bíblia, um significado mais completo da palavra hebraica se manifesta.
A palavra hebraica original para a palavra espírito, é "Ruwach" que é definido como: vento; com
hálito de semelhança, ou seja, uma exalação sensata (ou até mesmo violenta), ar, raiva,
para agitar ou sacudir com uma explosão de ar, o que resulta em agitação ou vibrando. Já,
estas duas palavras, "Movido e o espírito," dar um significado diferente para o verso inteiro como Deus
pretende que ele quer dizer e mostra claramente a tentativa de Satanás para distorcer o verdadeiro significado de
Deus.

A frase "Movido sobre a face das águas," eu supus significava que Deus estava se movendo em toda a
face do abismo, ou como Deus tem isso, as águas reformuladas. Como você pode ver minha explicação anterior
da palavra "Moved" e agora com a definição hebraica da palavra "Espírito", um todo novo significado vem à luz
para este versículo.
A palavra se mudou que o antigo hebraico significa a ninhada, que por sua vez significa refletir,
pensar ou para lhe dar atenção. O fundo é aquilo que Deus criou ou milissegundos o universo após a
centelha da criação. Então Deus está pensando, ou colocando aquilo que ele criou só ideias. Eu vejo Deus,
olhando para a sua criação e dando consideração quanto à forma de manipulá-lo para formar o que ele quer se
tornar. A outra parte do significado da palavra "espírito", é a vibração ou agitar após que Deus está
"bloqueada" mais ou dado pensado para sua criação, ele começa a agitá-lo e causar a vibração soprando nele
com uma força do vendaval da sua respiração.

Deus manipula sua criação
Na segunda metade do versículo, Deus determinou de forma correta e continua a manipular os
profundos ou das águas, soprando sobre ela; o espírito da palavra como usado aqui, significa a soprar sobre
o fundo, mas no decurso de soprar nele, conforme a definição nos diz, a criação de Deus começa a vibrar e
agitar.

Verdadeira palavra de Deus
Então, vamos rever mais uma vez. Deus criou o universo, que ele tem colocado em um vazio da
escuridão; Ele então pondera sua criação e em seguida sopra em cima dele. No entanto, ele não é só soprar em
cima dele, mas como a definição hebraica sugere, é um vento com violência, uma exalação ou explosão de ar,
tais como um vendaval forçar o vento sobre o mar, que então faz com que ele vibre e agitar. Assim, Deus está
manipulando os profundos ou das águas, a forma como ele quer a forma, o que eu chamo Deus é controlado o
processo evolutivo.

Parábola da sopa quente
Esta explicação de que Deus estava fazendo é muito melhor em dar-me a compreensão do processo que
está envolvido em. Esta explicação dá uma descrição mais vívida para mim Visualizar.

Considere isto: você tem um prato quente de sopa na sua frente, você mergulhar a colher nela,
mas antes de colocá-lo na sua boca você sopra. O que fizeste é manipular o líquido em sua colher. Fazendo com
que ele esfrie mais rápido, torna-se disponível para colocar na boca mais cedo. Verdade que eventualmente, a
sopa na sua colher vai esfriar, então você pode comê-lo em seu próprio tempo, mas prefere não esperar, então
você manipulá-lo.
Deus não vão comer a sua criação, mas o ato de soprar a sopa faz com que as moléculas que compõem a
sopa ir mais devagar, mais lento as moléculas o mais compactado a sopa. O vapor que saía do seu prato de sopa
é moléculas de vapor de água que se move em velocidades muito mais rápidas do que o líquido. Se você seguir
isto através de, e lento as moléculas ainda mais, a sopa vão virar gelo e endurecer.
Esta é a mesma coisa que Deus está fazendo. Soprando sobre a ceia quente líquido H2O, que é a forma
original de sua criação, é por isso que ele se refere a ela como as "Águas", ele está causando a substância de
arrefecer em apenas a velocidade que ele quer que esfrie, causando assim uma evolução controlada do líquido.

Elementos do universo
Em sua forma original, milissegundos após a centelha da criação, (Big Bang), havia apenas dois
elementos na existência, oxigênio e hidrogênio. Todos os elementos mais pesados foram formados a partir
desses elementos, no centro das estrelas proto e expulso quando essas estrelas foram super nova.
Deus não é apenas soprando sobre o profundo, no entanto, é uma explosão, ou uma força poderosa de ar
e um tremendo. Isso inicia o fluido para começar a desenvolver os redemoinhos de água e redemoinhos. É que
cheguei à conclusão de que as galáxias se formaram.
Estou ciente de que alguns da explicação só dei não é suportado pela Bíblia.

Lembre-se: Deus deu-nos todo o universo para aprender tão bem quanto a Bíblia. Tenho interesse
no estudo de várias Ciências, assim que eu aprendi de um grupo de cientistas que determinou que o universo,
apenas milissegundos após o Big Bang, existia sob a forma de um líquido quente da ceia, H2O. Essa explicação
é assim perto do que Deus diz na Bíblia, que têm abraçado-lo como true.

Tornar-se pessoal com Deus
Eu mostrei-lhe esta simples demonstração de como as palavras que você acha que sabem o significado
de, na verdade pode estar errado quando colocado no contexto de que Deus está tentando te dizer.

Lembre-se: os tradutores do antigo Hebraico e grego só podem dar o significado de palavras como
quem fez as traduções entendido o significado, e com a influência de Satanás, o significado está corrompido
ainda mais. Portanto, cabe a você determinar por si mesmos o que Deus está dizendo a você. Eis porque é
importante que você não aceita explicações de outros sobre o significado ou intenção das Escrituras da Bíblia.
Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Isso só pode acontecer se você tornar-se pessoal e
íntimo com ele. Isso pode levar um pouco de trabalho e tempo, mas não Vida eterna vale a pena?

A voz de Deus
A Bíblia é a forma de deuses de falar para você, é por isso que Satanás quer polui-lo com as suas
mentiras. Mesmo que os livros da Bíblia foram escritos há milhares de anos, as palavras são vivas e quando
você lê-los hoje, eles têm significado para você hoje, e Deus está falando com você, agora, hoje, como se ele
está bem ali na sala com você, o que é claro, ele é. Deus está enviando uma mensagem de texto, ao mesmo
tempo como você ler as palavras da Bíblia, você está ouvindo, ouvindo-o?
Como você pode ter um relacionamento pessoal com Deus, se você perguntasse a alguém para
interpretar a Bíblia para você? Como posso ter certeza de que a interpretação dessa pessoa está correta ou se
Satanás tem influenciado a definição de palavras, o verso. Embora as palavras do evangelho eterno de Deus são
intocável e protegida por Deus, a Bíblia não é, é por isso que Deus deu seu evangelho eterno o anjo no céu e o
comando que o anjo pregam a verdadeira palavra de Deus para nós que vivem na terra. Se você não ler a Bíblia
por si mesmo, (diligente), mas depende dos outros para lê-los para você, então como você pode ter certeza se a
interpretação que eles lhe dão, são verdadeiras para o significado de Deus, ou ter sido contaminado por antiCristo de Satanás.

Eu à frente
O que Jesus está dizendo quando ele diz "que vai à frente," é somente com Jesus como seu guia você
encontrará o caminho, a verdade e a salvação de Deus. Se você tentar estudar diligentemente a Bíblia, não há
nenhuma garantia de que você vai encontrar a verdade de Deus. Você também deve dar oração a Deus por sua
orientação, compreensão e conhecimento. Ao fazer isso você estabelecerá uma comunicação diretamente com
Deus e com isso vir a conhecê-lo intimamente e pessoalmente.

Fé cega
Há uma coisa que eu acho que a maioria dos cristãos aderir; Isso equivale a que eu chamo de "Fé cega".
Se o seu pastor, ministro ou sacerdote lhe diz algo, então você acreditar sem questionar. Todos eles são
ministros de Deus, eles devem saber, certo?
Quando você ler e estuda as palavras da Bíblia por si mesmo, então você aprende a verdade bíblica, isto
faz sua adoração a Deus, inteligente, não cego. A razão pela qual que Deus causou a Bíblia a ser escrito é para
que você pudesse vir a conhecê-lo, pessoalmente, por seu próprio conhecimento adquirido de aprendizagem e
não através do conhecimento fornecido por outra pessoa.

Considere isto: se todos tomaram o tempo e esforço para ler e estudar a Bíblia, obtendo assim a
conhecer a Deus intimamente, Satanás seria incapaz de enganar qualquer um deles novamente.

Permanecer diligente em seu estudo
Agora que você pode ver como Satanás diz que algumas das suas mentiras, até ao ponto de corromper o
significado das palavras na Bíblia, você deve manter alerta em seu estudo da Bíblia, continuamente à procura de
outras ocasiões de mentiras de Satanás.
Neste ponto da leitura dessas lições, você sem dúvida ter visto como tomar o tempo e esforço para
quebrar os versos, procure o significado das palavras, não só no dicionário, mas também em concordância a
Bíblia. Nem todos têm acesso a esta ferramenta poderosa para discernir a verdadeira palavra de Deus, que é por
eu ter escrito tudo o que Deus me mostrou, e tornou disponível a todos os que escolheu para ler estas páginas. O
fato de que você está tomando o tempo para ler estas páginas é a prova que você é sério em conhecer a verdade
de Deus; Eu simplesmente fiz a busca de um pouco mais fácil para você.

