Lição 20
O anti-Cristo em Apocalipse
O livro do Apocalipse é uma continuação do livro de Daniel. Verdade eles são escritos por homens
diferentes em torno de 600 anos separados, mas o tema e a finalidade dos dois são o mesmo. Os seguintes
versículos do livro do Apocalipse revelam um outro aspecto do anti-Cristo, primeiro para reforçar o que é o
anti-Cristo que Jesus dá visões para John de, e em seguida para mostrar o anti-Cristo que existe após a ferida
que cura e durante o fim dos dias.
Você deve ter em mente que o livro do Apocalipse é da hora de término e um livro do fim dos dias da
profecia. Como tal praticamente tudo o que é falado de é um simbolismo para outra coisa, e o um dia para o
cálculo de um ano é necessário para todas as profecias de tempo dadas, excepto um.

Tome nota: Capítulo 12 do livro do Apocalipse é uma continuação do livro de Daniel. Como com o
livro de Daniel, Deus usa a expandir e a revisão de ensino método, dando as referências que são inconfundíveis
em referências em Daniel e, em seguida, expandindo o que foi mostrado no Daniel com novas informações.
Esta nova informação dá realce aos identificadores do anti-Cristo que dá a certeza de que o que nós pensamos
em Daniel na verdade é a verdade.

Simbolismo de Cristo
A mulher vestida do sol
E lá apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos seus
pés e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas: Apocalipse 12:1
Sugiro que esta mulher não é Jesus, o homem de carne e osso, como muitos acreditam, mas a adoração
de Deus, tal como praticada pelos filhos de Israel, caso contrário conhecido como os israelitas e definidos como
aqueles que manter os mandamentos de Deus, que é o um e única verdadeira adoração de Deus como Deus
ordena, antes do advento de Cristo.

Uma igreja não é um tijolo e argamassa edifício. Uma igreja pode ser uma única solitária individual
dando adoração a Deus, para uma congregação de pessoas para uma infinidade de congregações ao redor do
mundo, dando toda a adoração a Deus. É o povo, os Santos de Deus, que essa mulher representa. Mais do que
isso, no entanto, este versículo também fala da fé de Deus dado por aqueles que acreditam que a palavra de
Deus, sagrada escritura de Deus, é suprema sobre tudo o mais no universo. Se você dá verdadeira e correta de
adoração a Deus, então você já acredita que a palavra de Deus é "verdade".
Que a mulher vestida de sol é com criança, sugere-me, que a mulher está prestes a trazer para fora a
adoração do Deus de Israel, a Igreja de Cristo. Jesus pregou primeiro aos descendentes de Jacó e é a partir deles
que a Igreja de Cristo evoluiu, ou devo dizer, nasceu. A fé dos primeiros israelitas não é exata para a Igreja de
Cristo, há diferenças, que são por isso a Igreja de Cristo evolui com a fé praticada pelos israelitas primeiro, mas
ainda tem a maioria dos aspectos da adoração que os israelitas primeiro tinha mesmos em sua base ou fundação.

O simbolismo do sol
A mulher está vestida com o sol porque o sol ou vestes de luz representa a pureza e a justiça aos olhos
do senhor. O sol também representa a criação e que esta mulher é simbólica de toda a criação e que, como um
simbolismo de Deus, ela é mostrada para ser o criador.

O simbolismo da lua
Que as mulheres encontra-se em cima da lua é representante do fato de que a lua é o corpo celeste mais
próximo da terra e, portanto, representa ou simboliza tudo da criação de Deus, que quer dizer que a mulher ou a
igreja, que é o povo, quem é os Santos de Deus, e eles adoram a Deus, que é o criador de tudo que é ou será. Em
suma, os Santos de Deus dar adoração a Deus da criação.

Coroa de doze estrelas
A coroa de doze estrelas representa as doze tribos de Israel, que são o cerne da fé que Deus tentaram
incutir nos filhos de Jacob. Cada tribo é nomeado após um dos doze filhos de Jacó, e todos os que nascem em
cada tribo são descendentes de sangue de Jacob. A Igreja de Cristo é fundada sobre o fundamento de que a fé e
as doze estrelas são representativos desse facto.

Lembre-se: Jacob foi renomeado Israel porque ele superou seus pecados, os filhos de Jacó também
superaram seus pecados, quando eles se arrependeram e depois pediram a seu irmão Joseph para perdoá-los por

vendê-lo à escravidão. É por este arrependimento de seus pecados que os doze filhos de Jacó são israelitas,
como são todos os que se arrependem de seus pecados e procurar a Deus por perdão.

Os judeus e Cristo
E ela estar com a criança chorada, travailing no nascimento e aflito para ser entregue. Apocalipse 12:2
Que a mulher vestida de sol é com criança, sugere-me, que a mulher está prestes a trazer para fora a
adoração do Deus de Israel, a Igreja de Cristo. Jesus pregou primeiro aos descendentes de Jacó e é a partir deles
que a Igreja de Cristo evoluiu, ou devo dizer, nasceu. A fé dos primeiros israelitas não é exata para a Igreja de
Cristo, há diferenças, que são por isso a Igreja de Cristo evolui com a fé praticada pelos israelitas primeiro, mas
ainda tem a maioria dos aspectos da adoração que os israelitas primeiro tinha mesmos em sua base ou fundação.

O dragão vermelho
E aí apareceu outra maravilha no céu; e eis um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez
chifres e sete coroas sobre as suas cabeças. Apocalipse 12:3
O dragão vermelho não é Satanás o indivíduo, mas como a mulher vestida de sol discutido acima,
representa o falso evangelho de Satanás, assim como a mulher não é Jesus, mas representa o povo santo de
Deus, (a Igreja de Cristo).

Dois Evangelhos
Tome um momento para considerar isto. Primeiro Deus nos mostra um simbolismo para seu Santo
Evangelho e sua igreja, então imediatamente do posfácio, volta para trás; Ele dá um simbolismo do falso
evangelho de Satanás. Deus faz isso como uma maneira de nos dizer que existem dois Evangelhos, e Deus está
dando aviso que precisamos ser diligentes se temos que ser capazes de reconhecer a verdadeira adoração de
Deus, que é baseado no evangelho sagrado de Deus, para essa falsa adoração, que é baseada no falso evangelho
de Satanás. Isso será explicado este último.

Lembre-se: a descrição dada aqui o simbolismo do dragão vermelho, é a Igreja de Satã, que é
fundado sobre o falso evangelho de Satanás.

Sete cabeças
E aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre o qual se assenta a
mulher. Apocalipse 17:9
"Tendo sete cabeças" é uma referência aos sete montes (montanhas) que a cidade de Roma (Babilônia,
a grande) fica em cima. A cidade de Roma tem historicamente, quase desde a Fundação da própria cidade de
Roma, foi referida como a cidade das sete colinas.

Dez chifres
E os dez chifres que viste são dez reis, que não receberam nenhum Reino ainda, mas recebem o poder
como reis uma hora com a besta. Apocalipse 17:12
"E dez chifres," é referência aos dez reinos originais formada após o desaparecimento da Roma
Imperial, ou seu poder nacional.

Sete coroas
"E sete coroas sobre as suas cabeças," é também uma referência aos sete reinos restantes e que eles são
nações soberanas ou reinos. Que eles são mostrados para ser coroas sobre a cabeça de Satanás são para
simbolizar que estão sob o controle ou a influência de Satanás, que é por isso que Deus se refere a eles como
tendo cometido fornicação com a mulher de prostituta, que é o anti-Cristo.
Estes têm uma mente e devem dar o seu poder e força à besta. Revelação 17:13
Sugiro que a razão pela qual Deus é retratar estes sete reinos restantes da queda do Império Romano do
Ocidente, é porque eles ainda são dupes e parceiros com o anti-Cristo durante o fim dos dias tal como estavam
na idade das trevas.

Faz a guerra sobre os Santos de Deus
E a sua cauda desenhou a terceira parte das estrelas do céu e lançá-los para a terra: e o dragão parou
diante da mulher que estava pronta para ser entregue, para devorar seu filho tão logo ele nasceu. Apocalipse
12:4

"E sua cauda desenhou a terceira parte das estrelas do céu." Foi por meio de mentiras de Satanás que
uma terceira parte dos anjos do céu foram corrompidos e forçado a sair do céu ao mesmo tempo que Satanás é
forçado a sair. Em que foi por mentiras de Satanás, que foram forçados fora do céu, isso dá suporte para o fato
de que o dragão vermelho é um simbolismo do falso evangelho de Satanás.
"E a lançá-los para a terra," e assim, expulso para a terra do céu, ou como este simbolismo está
mostrando-nos, isso é pela Igreja de Satã, que é baseado no falso evangelho de Satanás, que um terço dos anjos
no céu, rebelou-se contra a adoração de Deus.
"E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para ser entregue," dragão vermelho ou o
falso evangelho de Satanás representa simbolicamente diante da mulher ou filhos de Deus Santo como
cumprida a ou conclusão por Jesus, no seu nascimento, com a intenção de destruir a Igreja de Cristo antes de ter
a chance de crescer. O que esse simbolismo está tentando nos mostrar é que o falso evangelho de Satanás está
tão perto do Santo Evangelho de Deus, para fazer alguém que não seja diligente em sua adoração a Deus, para
ser enganado em pensar que o falso evangelho de Satanás é, na verdade, o Evangelho de Deus Santo.

Lembre-se: Deus quer que nós entendemos que existem dois Evangelhos, que fala mentiras e o
outro que fala a verdade. Pense nisso como este, depois da crucificação de Jesus, as pessoas disseram-se dos
ensinamentos de Jesus pelos seus Apóstolos, mas ao mesmo tempo, outros que professavam ser Jesus ou um
dos seus Apóstolos pregavam não os ensinamentos de Jesus, mas uma versão distorcida deles. Esta tentativa por
Satanás para confundir e corromper os ensinamentos de Jesus ainda está acontecendo hoje. Apenas aceitando a
palavra escrita de Deus, que só podem ser encontrada no evangelho sagrado de Deus, você pode saber a
verdadeira palavra de Deus. Porque a Bíblia é contaminada por essas falsas palavras e interpretações, é
necessário que você estudar a Bíblia diligentemente. Lendo as palavras como se fossem as palavras em um
romance, não lhe darei a palavra de Deus verdadeiro, mas irá revelar falso evangelho de Satanás enganar-te,
assim, a palavra de Deus.

Nascimento da Igreja de Cristo
E ela trouxe um filho homem, que havia de reger todas as nações com cetro de ferro: e o filho dela
estava preso a Deus e ao seu trono. Apocalipse 12:5
Há muitos que consideram este versículo como prova que estes versículos estão falando sobre o homem
de carne e sangue de Jesus e que é Jesus quem governará as nações com cetro de ferro, e que em sua morte na
Cruz, foi elevado às alturas de Deus.

Estes versículos acima, no entanto, tem a ver com identificando o anti-Cristo, (a religião falsa) e como
ele está tentando falsificar a verdadeira adoração de Deus, para que a representação de uma criança de homem
eu considero para ser um simbolismo da verdadeira adoração de Deus, e que o Jesus Cristo era um homem, é
para mostrar que eles a Igreja de Cristo é de Cristo e seus ensinamentos. Também pode ser demonstrado como
um filho do homem porque nessa idade, só um filho homem seria aceito como alguém com autoridade,
meninas, que não pode ser muito mais do que a de bens móveis. Ainda dou apoio a este com os seguintes
versos.

Ele que supera
E aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, lhe darei poder sobre as nações: revelação
02:26
Aqueles que superar são aqueles que, através do estudo diligente das Escrituras, ver deuses de verdade e
são, portanto, não deixe enganar por mentiras e enganos de Satanás e, portanto, são convertidos para a adoração
do Deus verdadeira e correta.
Keepeth minhas obras até o fim, significa obedecer e manter as leis de Deus, desde o momento que
você entende-los até e para sempre, que você nunca transformar da lei de Deus, uma vez que entende-se por
você.

Regra com uma vara de ferro
E ele deve governá-los com uma vara de ferro; como os vasos do oleiro eles devem ser desfeitos para
tremores: mesmo que eu recebi do meu pai. Revelação 02:27
Você vê, está falando de Jesus e disse para nós, que para aqueles que mantêm seu funciona, (os dez
mandamentos e outros ensinamentos de Jesus), que será dado poder sobre as nações. Portanto, não é Jesus que
Apocalipse 12:5 refere-se, mas para os Santos de Deus, ou a verdadeira Igreja de Cristo.

Lembre-se: uma igreja não é um tijolo e argamassa de construção, mas são as pessoas na
congregação na adoração de Deus. Isto também me diz que estes versículos estão dando a profecia de alguns do
que será durante o reinado de mil anos de Jesus na terra.

A criança levada até Deus
"And seu filho estava preso a Deus e ao seu trono." Que a criança é levada ao trono de Deus, é só
esperar, afinal de contas, o Evangelho de Deus é uma fé ou uma forma de adoração e é fundada sobre o
Evangelho de Deus Santo, e irá protegê-lo do céu, onde ele, Deus pode mantê-lo não viciada até que esteja
pronto para ser devolvido aos habitantes da terra.

Lembre-se: O Evangelho de Deus Santo que consta dos livros do antigo testamento é incompleto. O
que Deus está dizendo aqui é que o seu Santo Evangelho está passando por um renascimento, devido à morte de
Jesus na Cruz e não está aqui na terra, e que ele levou ao céu para protegê-lo da influência de Satanás. Isto é
suportado pelo seguinte versículo.

O evangelho eterno 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 e tribo e língua e pessoas. Apocalipse 14:6
Você vê, o Evangelho de Deus Santo, como ele é cumprido por Jesus, é no céu sob os cuidados de um
ângulo, aquilo que chamamos a Bíblia, que é deixada na terra tem sido tão corrompido por mentiras de Satanás,
que já não é a palavra de Deus. Não tenha medo, que Deus nos fala, mesmo na Bíblia poluída sua verdade ainda
pode ser encontrada.
Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram diligentemente encontrar-me. Provérbios
08:17
Você vê, se você é diligente em seu estudo da Bíblia você ainda será capaz de encontrar a verdadeira
palavra de Deus e com o conhecimento obtido por seu estudo diligente, as mentiras de Satanás será manifesto a
você como as mentiras que eles são.

Os Santos de Deus
E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado de Deus que eles devem se alimentar
dela há um mil duzentos e sessenta dias. Apocalipse 12:6

Tele mulher fugiu para o deserto: A mulher, ou a Igreja de Cristo ou a pessoas ou os Santos de Deus,
aqueles que guardam os dez mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo, é dado um lugar no deserto,
longe do anti-Cristo (Satanás religião falsa) e sua perseguição implacável.

As perseguições dos Santos
Isto é ilustrado na história, começando com os anciões do templo e continuando com o imperador Nero e
Satanás influência sobre ele, a perseguição sistemática e assassinato dos Santos de Deus começaram, anos antes
do estabelecimento do anti-Cristo como um poder Imperial, os Santos de Deus foram forçados a deixar as
cidades e outras áreas de civilização para ir para o deserto , onde eles poderiam adorar a Deus sem serem
molestados pelo poder de Satanás e sua influência sobre os governantes de Roma. Tal era o controle de Satanás
e influência sobre o César de Roma.

Cento e sessenta de doze anos
A referência, um mil duzentos e sessenta dias, é uma referência ao 1260 dias proféticos, ou 1260 anos
literais.

Lembre-se: de um dia para um ano de Ezequiel, é a mesma quantidade de tempo que o anti-Cristo é
dado para fazer guerra contra os Santos de Deus, como indicado no livro de Daniel 07:25. Que estes dois
períodos de tempo são os mesmos de comprimento me diz que eles são congruentes com os outros. Afinal, não
haveria nenhuma razão para os Santos ser mantido em um local de proteção, se o poder do anti-Cristo não é
mais, portanto, a data de início (538 AD) e a data final (1798 AD) deste período de 1260 anos é o mesmo que é
o período de 1260 anos que é dado para o anti-Cristo fazer guerra contra os Santos de Deus.

Guerra no céu
e houve guerra no céu: Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão; e lutado com o dragão e seus
anjos. Apocalipse 12:7
Agora que Deus deu a revisão do livro de Daniel, ele dá informações adicionais, ou expande-se sobre o
que já sabemos.

Você pegou isso? Tenho certeza que você ouviu de guerras em vários lugares na terra, mas você nunca
consideraria essa uma guerra seria sair no céu, na própria casa de Deus?

Lembre-se: no livro de Daniel, o anjo Gabriel diz a Daniel que o anjo Michael é o anjo da guarda
dos filhos de Israel; tendo em mente o que te mostrei sobre quem os filhos de Israel são verdadeiramente.

Satanás não prevaleceu
E não prevaleceram; também não era seu lugar encontrou mais no céu. Apocalipse 12:8
Satanás e seus anjos caídos não prevalecer, e porque eles não prevalecer são expulsos do céu, para nunca
ser permitido entrar. Sei isto, Satanás e os outros anjos caídos foram derrotados não com a força de braços ou
qualquer outro tipo de armas utilizadas pelo homem em suas guerras, mas pela palavra de Deus, porque é
verdade e mentiras sem fundamento para apoiá-lo, mas a verdade dói, em que é a palavra de Deus gravado e
publicado pela história nas páginas dos livros da Bíblia.

Expulso do céu
E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o
mundo: ele foi expulso para a terra, e os ângulos foram lançados para fora com ele. Apocalipse 12:9
e o grande dragão, dá a verificação de que o dragão mencionado anteriormente, é na verdade Satanás, o
diabo. A boa notícia é que Satanás não prevaleceram contra Deus e de Deus anjos justos, mas olha onde Satanás
vai quando ele é expulso do céu; a má notícia é que ele é expulso para a terra onde nós, seres humanos são então
forçados a lutar com ele.

O acusador é convertido para baixo
E ouvi uma grande voz no céu, "agora é salvação vem, força e o Reino do nosso Deus e o poder do seu
Cristo: para que o acusador de nossos irmãos é derrubado, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite."
Apocalipse 12:10
Veja, Satanás não apenas manchar o bom nome de Deus, mas ele acusa continuamente nos, humanidade,
irmãos aos anjos, dia e noite a Deus. Somos irmãos para os anjos, porque nós, aqueles de nós que guardam os

mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus, a verdadeira fé, somos um com Deus, como são os anjos.
Satanás odeia a humanidade e querem nos destruir e ao fazê-lo, destruir a nossa chance de entrar no paraíso.

O sangue do cordeiro
E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e eles amaram não suas
vidas até a morte. Apocalipse 12:11
Que isto está a dizer é que estamos na terra, que guardam os mandamentos de Deus e pela nossa fé em
Jesus, nosso Salvador e o seu sangue que ele derramou por nossos pecados, que podemos vencer Satanás. Nossa
batalha contra Satanás deve ser combatida, não com armas ou violência física, mas pela fé que os Santos de
Deus temos em Deus e o sangue do filho de Deus e nosso testemunho de que Jesus é Deus em carne e osso de
um homem, e que seus ensinamentos são o Santo Evangelho de Deus. Como os Santos de Deus, isto é como
lidaremos com Satanás aqui na terra. Não recorrer à violência, por Deus serão exactos sua vingança sobre
aqueles que querem matar-nos para a nossa fé, não precisa tentar vingar-nos. Neste versículo Deus está nos
mostrando como estamos para resistir a Satanás e sua falsa igreja, não com violência, mas em nosso testemunho
e a fé em Jesus e através dele, em Deus, nosso pai.

Ai de vós da terra
Alegrai-vos, portanto, ó céus e vós que habitais neles. Ai o habitam da terra e do mar! Para o diabo é
descer a vós, tendo grande ira, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Apocalipse 12:12
Primeiro aqueles no céu são dito para se alegrar, mas ai de nós que vivem na terra, porque é a terra que
Satanás e seus anjos caídos são enviados.

Satanás persegue o filho do homem
E quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que trouxe o filho do homem.
Apocalipse 12:13
A mulher é a Igreja de Cristo, ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de
Jesus. Neste versículo que está sendo dissemos que é o filho do homem, que é o Evangelho de Deus completou,

que Satanás está perseguindo. Isto é verdade que o anti-Cristo e aqueles antes que dê suporte ao falso evangelho
de Satanás, rejeitar e pregar contra a palavra de Deus, pregando falsa doutrina.
No primeiro Satanás fez uso dos anciãos do templo em Jerusalém, para perseguir e matar aqueles que
mantiveram a fé que Jesus ensinou-lhes. Então depois que Deus tinham o templo destruído e o poder dos
anciãos templo para perseguir os seguidores de Jesus, afastados deles, Satanás fez guerra contra os Santos de
Deus com sua influência sobre os imperadores de Roma. Então com a queda do poder do Império Romano,
Satanás causaram a criação de seu anti-Cristo, que então perseguir todos aqueles que são os Santos de Deus, até
que o anti-Cristo tem seu poder retirado em 1798 por Napoleão.

Perseguidos continuamente
Há uma coisa que você deveria dar consideração para. Como mencionei anteriormente, Jesus nos diz
que os Santos de Deus serão perseguidos continuamente, que sendo verdadeiro e você se considera ser um
Santo de Deus, então por que você não está sendo perseguido? Considere a definição de quem Deus considera
seus santos para ser e então olhe para si mesmo para verificar se você e suas crenças cumprir esta definição, se
não for então considerem o que Jesus disse quando ele disse que somente aqueles que renascem já podem entrar
no céu.

Um espelho em sua alma
Pense assim, os dez mandamentos são equiparados a um espelho. Quando você olhar para um espelho
você pode ver se seu cabelo está em ordem, ou a gravata está na reta, etc. Isso permite que você certifique-se de
que você está apresentável para sair em público. Os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus realizar a
mesma coisa, só que é a moralidade da sua alma que você está olhando e dando a garantia de.

A mulher protegida
E à mulher foram dadas duas asas da grande águia que voasse para o deserto, até a casa dela, onde é
sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo da face da serpente. Apocalipse 12:14
A Igreja de Cristo, aqueles que adoram a Deus como ele comanda, são forçados a fugir de civilização e
ir para o deserto onde o anti-Cristo não tem maneira de alcançá-los. Isso mais uma vez é mostrado como uma
profecia de tempo de um tempo e tempos e metade de um tempo, ou como tenho-vos mostrado antes, 1260
anos literais, a mesma quantidade de tempo que o anti-Cristo tem que perseguir os Santos de Deus, portanto esta

profecia de tempo começa e termina nas mesmas datas, como faz o tempo que o Anticristo terá a guerra contra
os Santos de Deus.

Inundação de serpentes
E a serpente expulso do sua água na boca como uma inundação, atrás da mulher, que ele pode causarlhe ser executada fora do dilúvio. Apocalipse 12:15
Este verso está nos dizendo um monte de informações; Vou tentar mostrar tudo isso para você.

Lembre-se: o mar violento agitação é um simbolismo para um lugar onde outras nações, reinos e
povos já existia? Este simbolismo de Satã ou a serpente, vomitando a água como um dilúvio de sua traça, é
similar em significado. Satanás vão pela vastidão da esmagadora números tentativa de sufocar aqueles que
aderem ao verdadeiro culto de Deus, por afogá-los em uma religião que tem o som e a sensação de fé
verdadeira, mas é a Igreja de Satanás, e não de Cristo. Desta forma, milhões vão ser enganados em pensar que
eles adorarem a Deus, mas na verdade não. Somente aqueles que são da fé verdadeira, portanto, será capazes de
discernir as mentiras de Satanás para as mentiras que eles são e serão capazes de enfrentar essa inundação do
falso evangelho.
Como já mostrei, o simbolismo do fora vomitando boca de água, e como é representante de falso
evangelho Satanás sendo falado. A inundação é que devido os números esmagadores de aqueles que aceitam o
falso evangelho de Satanás em oposição o punhado que prendem ao Santo Evangelho de Deus, como é dada na
Sagrada Escritura.
Aqueles que são, portanto, capaz de discernir a verdade serão perseguidos continuamente, não só pelo
anti-Cristo, que é a Igreja de Satã, (a Igreja Católica), mas também por aqueles que adoram nas outras igrejas
falsas. Isso será explicado logo.

Protege a terra
E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e engolido o dilúvio que o dragão lançou da sua boca.
Revelação 12:16

Como com o mar agitado, que representava o passado dos povos e das Nações, o simbolismo da terra,
retrata um lugar que nunca teve tais nações, reinos ou impérios antes, assim, é um simbolismo para uma terra
virgem, que também pode ser mostrado como o deserto.
A terra abriu a boca e engoliu a inundação, é simbólico para um lugar que aqueles não da Igreja de
Satã, são capazes de ir, isso dá-lhes liberdade de culto, sem medo de perseguição. Se você pensar que isso,
talvez você pode determinar a Terra Virgem, que aqueles que desejam adorar livremente ir, na história, que é a
área dos Estados Unidos da América e do Canadá.
No entanto, América do Sul e México, embora começando terras virgens são quase desde o início trouxe
sob o poder e a influência da Igreja de Roma, Espanha e Portugal, é por isso que o acima não é uma referência a
essas terras.

Definição de um Santo
E o dragão indignou-se com a mulher e foi para guerrear com o remanescente da sua semente, os que
guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
Para ser um cristão que não quer dizer que você é um Santo de Deus, apenas quanto a ser um judeu faz
de você um israelita. Um Santo de Deus, mantém os dez mandamentos, todos os dez deles e também aceita os
ensinamentos de Jesus e a moral que Jesus ensinou.

O dragão é uma representação simbólica de Satanás.
A mulher , de acordo com este versículo, é uma representação simbólica do culto verdadeiro e correto
de Deus, ou Santo Evangelho do Deus que consta nos dez mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus
Cristo. Em suma, a mulher representa a A verdadeira Igreja de Cristo .

Sua semente representa aqueles que dão a verdadeira e correta de adoração a Deus, ou os Santos de
Deus , tal como é definida no seguinte: " Que manter os mandamentos de Deus e têm o testemunho de
Jesus Cristo . "
a palavra "irado" acepção da palavra grega, "Orgizo", significa: ao ser provocado em ódio, ou
raiva extrema . Satanás está furioso com os verdadeiros adoradores de Deus, a quem este versículo define

como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, que
também é a definição de quem são os Santos de Deus.
Para fazer a guerra com eles é para perseguir, dar falso testemunho e depois para caçar
e matar, por meio de queimar na estaca e decapitações .
Aqueles que se chamam Christian, mas acredito que os dez mandamentos foram cumpridos por Jesus na
cruz ao ponto que eles de alguma forma são processados obsoletos, devem dar especial atenção a este versículo,
a razão pela qual Satanás não está perseguindo você, é porque você não encha esta definição do que significa
ser um Santo de Deus.

Lembre-se: se você não adorar a Deus exatamente como ele comandos adicionando a nem
subtraindo a adoração que ele soletra para fora e depois você não adorar a Deus em tudo, mas alguma invenção
do seu próprio, cujo padrão é uma adoração de Satanás, e é por isso que não está sendo perseguidos. Por que
Satanás persegue aqueles que já estão perdidos?

Uma visão do anti-Cristo
No exemplo acima vimos como Satanás tenta destruir a Igreja de Cristo recém nascido, e apesar de ter
algum sucesso a destruição não está completa. É por esta razão que ele estabelece o anti-Cristo, que é uma
falsificação da Igreja de Cristo e a falsa Igreja de Satã.
Nos versos do livro de Apocalipse, capítulo 12, Deus está mostrando uma revisão do que foi dado no
livro de Daniel. Nos seguintes versículos do capítulo 13 Deus revela o anti-Cristo em outro simbolismo a fim de
mostrar a evolução do anti-Cristo de uma pequena entidade localizada na Europa em uma religião em todo o
mundo, incluindo mais do que apenas a Igreja de Roma.

Outro simbolismo do anti-Cristo
E eu fiquei na areia do mar e vi uma besta se levantar fora do mar, com sete cabeças e dez chifres e
sobre seus chifres dez coroas e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. Apocalipse 13:1
Deus é mais uma vez nos dando uma lição em revisão e ampliar, de que ele nos mostrou antes no livro
de Daniel, com um significado adicional. Isto é para nos informar que o livro do Apocalipse é uma continuação
do livro de Daniel. Para entender a revelação, primeiro você precisa entender o livro de Daniel, e antes que você

possa entender o livro de Daniel, você precisa primeiro entender a visão histórica de porque Deus anulada sua
aliança com a nação de Israel e estabeleceram uma nova aliança com aqueles que guardam os dez mandamentos
e também têm os ensinamentos de Jesus e aceitar Jesus como Deus na carne de um homem. Esta visão histórica
melhor é mostrada nos livros de Jeremias e Ezequiel.
Estes versos estão dando o segundo simbolismo do anti-Cristo. Com este versículo, Deus irão sempre se
referir o anti-Cristo como a "besta ."
O simbolismo de primeiro do anti-Cristo foi o de umpequeno chifre "."
O simbolismo segundo do anti-Cristo é abesta "."
O terceiro simbolismo do anti-Cristo é o de "mulheres de meretriz ."

Levanta-se fora do mar
"E eu fiquei na areia do mar e vi uma besta se levantar fora do mar." Mais uma vez, o mar é
simbólico de um lugar de muitos povos e nações. Este versículo é outro apresentando simbólico do anti-Cristo.
Em Daniel, o anti-Cristo é retratado como um "Little Horn," para mostrar como os primeiros dez chifres foi um
pequeno reino ou nação. Como você pode recordar o simbolismo de mostrar uma besta saindo do mar, como foi
mostrado quando Deus retratado os quatro impérios antigos como bestas saindo do mar, é revelar o anti-Cristo
como um reino ou uma nação de controle Imperial desses povos sob sua influência também.

Lembre-se: a definição de um império é um grupo de nações tudo sob um órgão central ou
governante.

Assemelha-se o dragão
"Com sete cabeças e dez chifres." Você deve ter notado que a descrição dada para esta besta é
semelhante à descrição do dragão vermelho, ou de Satanás no Apocalipse 12:3. É de salientar que esta "besta,
(o Anticristo)," é de Satanás e não de Deus.

O nome de blasfêmia
"E sobre as suas cabeças um nome blasfemo" que é um simbolismo para mostrar-nos que este antiCristo não é de Deus mas em oposição a tudo
contra Deus.

o que é de Deus e adoraram a, em que é blasfemar

Lembre-se: é um simbolismo do anti-Cristo; Portanto, o "Nome de blasfêmia" escritos sobre as
suas cabeças é simbólico do Evangelho falso em que se baseia a religião do Anticristo.
Tal como o nome de Deus é definido pela personalidade de Deus, honra pessoal e seu caráter moral, o
nome de Satanás também é definido por essas mesmas coisas. É ver as diferenças entre os dois que ajuda você a
ver a Deus e não se deixe enganar por Satanás e suas mentiras.

Tome nota: Deus está mostrando o anti-Cristo como uma besta saindo do mar aqui no Apocalipse,
assim como ele fez no livro de Daniel. Isso ele faz para nos mostrar que é o anti-Cristo mesmo como dado de
identidade em Daniel, e, portanto, Deus é mais uma vez referindo-se a tempo dos 1260 anos em que o antiCristo tem que fazer guerra contra os Santos de Deus, Considerando que o simbolismo da mulher prostituta no
capítulo 17 do livro do Apocalipse é uma referência para o fim dos dias e não tanto para o fim dos tempos.

Quatro impérios combinados
E a besta que vi era como um leopardo, e seus pés eram como pés de urso e boca como boca de leão: e
o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:2
Neste versículo, Deus está representando o anti-Cristo como uma compilação de todos os impérios
anteriores do livro de Daniel, em um poder, que o anti-Cristo. Esta besta que sai do mar, é um salto para a frente
em vez dos quatro impérios do velho para o propósito de estabelecer estes simbolismos, esta besta é a
compilação de todos os quatro em um. Eu espero que você entenda que as dez nações que se formam após a
queda da cidade de Roma e o governo Imperial ainda são "Roma" que quer dizer que as nações da Europa, Deus
consideram como sendo parte do anti-Cristo.

Lembre-se: no início eu disse que você deve ler desde o início e não saltar através das lições? É por
esta razão que isto é assim, para que outra forma você entenderia o significado das quatro bestas se saltar ao
redor?
Se você olhar para isso, você verá que as bestas de Daniel estão sendo retratadas na ordem inversa em
que Daniel mostrou-lhes, com a besta com os dez chifres que vem primeiro em Apocalipse 13:1, com a besta
que era como um leão que vem em último.
Isto confirma o que eu disse acima. Se bem se lembram, três das quatro bestas de Daniel, foram
comparou que, de um leopardo, um leão e um urso e o quarto foi tão temível que Daniel não poderia dar a

descrição a ele. Que esta nova besta no verso 13:1 tem todos os quatro dessas características sugere que é o
resultado final dos aspectos de todos os quatro impérios, e que o anti-Cristo ou a Igreja de Satanás no fim dos
dias é um império também.
O dragão é Satanás e a Igreja de Satã, e com base e fundada sobre o falso evangelho de Satanás, Satanás
dão esta besta, o anti-Cristo, que é a compilação de todos os quatro dos impérios, seu poder e sua autoridade,
que equivale a dizer que o anti-Cristo é a Igreja de Satã na terra. Assim como Deus deu Jesus, seu poder e
autoridade, Satanás dá o anti-Cristo, seu poder e sua autoridade. Ao dar-nessa visão, Deus está nos mostrando,
então saberemos que Satanás está estabelecendo uma falsa religião, assim como Deus e Jesus estabeleceram a
verdadeira adoração.

A ferida Mortal que cura
E eu vi uma de suas cabeças, que foram feridos até a morte; e mortal ferida foi curada: e todo mundo
queria saber após a besta. Apocalipse 13:3
Esta profecia prediz do anti-Cristo, e que ele está ferido, mas que a ferida cicatriza. Isso ocorre quando
Napoleão prende o Papa da Igreja de Roma e remove-lo do Vaticano e, em seguida, leva toda a riqueza da igreja
como tributo à República francesa.
Este versículo é ainda falando sobre a besta que compila todas as outras quatro bestas de Daniel. Isso
nos fala que ele (o Anticristo) é mortalmente ferido, mas que ele não morre, mas em vez disso, cura, ou você
pode pensar nisto como ressuscitar dos mortos, assim como Jesus fez. Mais uma vez, Satanás está
estabelecendo uma falsa religião. Ele está tentando causar-na pensar que o anti-Cristo é de fato a Igreja de
Cristo, por tê-lo tão parecida com Jesus e a Igreja de Cristo.
Que o mundo iria saber que surgiu o que deveria estar morto é compreensível. Eu também sou da
opinião que a sua admiração também é confusão. Primeiro você tem de Deus causando Jesus ressuscitar dos
mortos, então esta entidade, proclamando-se ser Jesus escondido na carne de outro homem, que parece ter sido
ressuscitado dentre os mortos, bem como, aqueles sem o conhecimento da verdade de Deus, são facilmente
confundido e enganado.

Anti-Cristo é adorado
E adoraram o dragão que deu poder à besta: e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
Quem é capaz de fazer guerra com ele? Apocalipse 13:4
Que aqueles testemunhando isso para pensar que o falso é verdadeiro são compreensíveis, no entanto,
como mostrado em Daniel 7:8, o anti-Cristo não é um único homem, mas um poder que tem em sua liderança,
um homem e esse homem muda ao longo dos anos, mas a posição ou o escritório é o mesmo. Isso é que digo
que não é o homem que estamos a falar aqui, mas a Igreja de Cristo, e Satanás está tentando fazer sua falsa
igreja então assemelhar-se a Igreja de Cristo, que nós que somos fracos na nossa fé verá como sendo a
verdadeira fé, quando é uma igreja falsa substituto de Jesus.
É ainda mais importante que você entenda, neste versículo, Deus está nos dizendo que primeiro as
pessoas do mundo idolatrava o dragão (Satanás) que deu poder à besta (o Anticristo). Isso é para mostrar que
quando a identidade do anti-Cristo é finalmente compreendido por você, que então compreenderá que esta
religião é de fato não de Deus, mas de Satanás e a adoração através desta religião é adorar Satanás não é Deus,
para que quando você entender isso, você será capaz de diferenciar entre os dois Evangelhos.

Quarenta e dois meses
E lá foi dado-lhe uma boca falando grandes coisas e blasfêmias; e o poder foi dado a ele para
continuar quarenta e dois meses. Apocalipse 13:5
Deus quer que nós entendemos que, como em Daniel 7:8, estas são as mesmas coisas que está sendo
mostradas. O anti-Cristo é retratado como tendo uma boca que fala blasfêmias contra Deus e suas leis neste
versículo assim como Daniel, que o chifre pequeno é retratado como tendo olhos de um homem e uma boca
falando blasfêmias.
Quarenta e dois meses, é igual a 30 dias em média um mês, vezes 42 meses ou 1260 dias. Se você notar
isso novamente é dada Daniel 07:25, só em Daniel é dado como um tempo e tempos e a divisão do tempo, que
eu te mostrei como cálculo fora anos três anos e meio ou 1260 dias. Deus usa os quarenta e dois meses, a fim de
verificar que a referência menos compreensível "um tempo e tempos e a divisão de tempo," é verificada para ser
3,5 anos ou 42 meses ou 1260 dias proféticos. Novamente, este é um exemplo de método de ensino darevisão e
ampliar. "

Uma boca falando blasfêmia
E ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e seu Tabernáculo e os que
habitam no céu. Apocalipse 13:6
A boca é simbólica da capacidade do anti-Cristo para tentar mudar as leis e as vezes de Deus.

Lembre-se: as leis de Deus são os dez mandamentos, portanto o Anticristo tenta alterar ou reduzir à
insignificância os dez mandamentos, e faz guerra contra a lei muito que é realizada no céu como mais uma vez,
com o segundo advento de Cristo, será na terra.
Há outra coisa que você deve estar ciente de, elevar-se ao nome de Deus os dez mandamentos. Os dez
mandamentos são um reflexo de quem Deus é; Personalidade de Deus e seu caráter moral; Esta é outra maneira
de dar a definição de um nome. Eu vou pegar mais profundo para explicar este último no.

Que o anti-Cristo guerras contra
E foi dado a ele para fazer a guerra com os Santos e superá-los: e foi dado o poder sobre todas as
tribos e línguas e nações. Apocalipse 13:7
Ao fazer a guerra com os Santos, o anti-Cristo não só vai contra os judeus messiânicos, ou as pessoas
daqueles convertido a Cristo durante seu ministério, mas para todos os povos e nações que quando mostrado a
verdade de Deus, adorar a Deus como ele ordena. Isso é para mostrar que não é só os judeus e sua fé que o antiCristo está em guerra com. Se você der pensou que, por que Satanás iria à guerra contra os judeus, eles já não
adoram a Deus como ele comanda, em que eles não reconhecem Jesus como o Deus vivo na carne de um
homem. Satanás já ganhou ao longo dos judeus. No entanto, os judeus messiânicos e os gentios que mantém os
mandamentos de Deus e acredita que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, são aqueles que Satanás quer
destruir.

Não está no livro da vida
E tudo o que habitam sobre a terra deve adorá-lo, cujos nomes são não escritos no livro da vida do
cordeiro que foi morto desde a Fundação do mundo. Apocalipse 13:8

Estes três versículos juntos e revelam os esforços do anti-Cristo em declarar guerra contra os Santos de
Deus. Certifique-se de que você entender que nem todos vão adorar o anti-Cristo, somente aqueles cujos nomes

não estão escritos no livro da vida. Esse pensamento me entristece, pois tenho familiares que não alcanço.
Apesar de tudo o que escrevi, eles rejeitam o que eu lhes disse, recusando-se mesmo a leitura e lá cumprindo
esta profecia de uma forma muito íntima para mim.

Qualquer homem tem uma orelha
Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13:9
Esta frase ou algo semelhante ao que é usado muitas vezes na Bíblia, é a forma de deuses, de dizer, se
você estudar diligentemente esta pergunta, você vai adquirir o entendimento de que Deus está prestes a lhe
dizer. Também é deixar você saber que o que ele é sobre a dizer é muito importante e que você precisa entender
o que significa, se você não entender então através da oração e do estudo diligente das Escrituras, que você
precisa aprender a verdade, sua alma imortal está na balança.

Matou com a espada
Aquele que conduz ao cativeiro, para cativeiro vai: aquele que mata com a espada deve ser morto com
a espada. Aqui está a paciência e a fé dos Santos. Apocalipse 13:10
Aqui Deus é informando-nos que o anti-Cristo vai levar ao cativeiro muitos dos Santos, como está
documentado em ensaios da Igreja de Roma da Inquisição, é por isso que eles revelam sua paciência, o fato de
que Deus prometeu que o anti-Cristo e Satanás serão punidos por o que fazem com os Santos de Deus, é uma
outra maneira que eles mostram a sua paciência.
Deus é também deixar-nos saber que, como o anti-Cristo faz essas coisas para os Santos, então também
acontece a ele. Este versículo é, portanto, outro identificador do anti-Cristo. Ele leva em cativeiro e mata
aqueles que ele está em guerra, (os Santos) e em seguida é levado em cativeiro em si e matou ou pelo menos
mortalmente ferida, mas a ferida cicatriza, que equivale a dizer que embora o anti-Cristo é dada uma ferida de
morte, o ferimento não mata e de fato cura. Qual é a maneira de nos informar, que, embora o poder de fazer
guerra contra os Santos de Deus é retirado o anti-Cristo, a igreja ou Roma, por Napoleão, ele tem um
ressurgimento Deus e seu poder retornará a ele como é evidenciado por Mussolini, retornando o status de uma
nação soberana do Vaticano apenas antes do início da segunda guerra mundial.

As sete igrejas da Ásia menor
Na lição anterior, revelei este comentário do Dr. E.T. Hiscox:
"Claro que bem sei que domingo veio em uso no início da história cristã, como um dia
religioso como podemos aprender com os pais cristãos e de outras fontes."
Em resposta a isto que eu escrevi: "Dr. Hiscox aponta para o fato de que alguns dos pais da Igreja
começaram a observar o domingo em lugar do sábado, mas o que ele parece não entender, que embora ele pode
considerar estas pessoas para ser pais de igreja, tão logo eles pararam de adorar a Deus como os mandamentos
de Deus, elas deixaram de ser de Deus e a adoração que eles se engajaram em foi não a adoração de Deus. Eles
eram os pais da Igreja de Roma o anti-Cristo, mas não da Igreja de Cristo."
Os versos a seguir dar opinião de Jesus dos primeiros cristãos que se desviou da adoração de Deus como
que nos foi ensinada por Jesus. Ofereço estes versículos para que você vai ver que não é minha opinião que
estes primeiros líderes da Igreja foram influenciados por Satanás e deslizou longe da verdadeira fé em que o
anti-Cristo.

Testemunho de John da verdade
a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu-lhe, a shew das coisas servos que em breve deve acontecer:
ele enviou e é representado pelo seu anjo a seu servo John: quem bare registro da palavra de Deus e do
testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que ele viu. Apocalipse 1:1-2
Estes dois versículos, o Apóstolo João é certificam que as visões prestes a ser mostrado para você e eu,
nas páginas do livro do Apocalipse são verdade e de Jesus Cristo. Que como alguém que tinha sido íntimo com
Jesus enquanto ele caminhava sobre a terra, John atesta a verdade que é na verdade de quem ele recebe estas
visões de Jesus.

Abençoado seja
Bendito é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão
escritas: porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3

Há muitas pessoas, que conheço pessoalmente, quem leram o livro do Apocalipse, mas poucos se algum
realmente deu qualquer verdadeiro esforço na tentativa de obter uma compreensão do que é dito. Em vez disso,
têm visto só as mentiras e interpretações de outros, sem questionar e buscando entendimento por si mesmos.
Tenho que admitir, isto foi verdadeiro para mim também, até que em maio de 2009, Deus tocaram-me
em deram-me compreender que eu não tinha antes de ser tocada.

Cartas de advertência
John às sete igrejas que estão na Ásia: graça ser vós e paz, dele que é, e que era, e que está por vir; e
dos sete espíritos que estão diante do seu trono; e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primeiro gerado
dos mortos e o príncipe dos reis da terra. -Lhe que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio
sangue e nos fez reis e sacerdote a Deus e seu pai; a ele seja glória e domínio para sempre e nunca. Amém.
Apocalipse 1:4-6
Em suma, os versículos acima estabelece o que o Apóstolo João está prestes a escrever no livro do
Apocalipse é de Deus, e o que ele escreve, Deus, Jesus deu-lhe para escrever.
Neste versículo, que John é verificar que o que ele está prestes a escrever, foi dado a ele por Jesus. Ele
pode verificar isso, porque como um apóstolo de Jesus, John caminhou com Jesus, falei com ele cara a cara e
levou as suas refeições com Jesus. Nele conhecia Jesus pessoalmente e intimamente e, portanto, está qualificado
para atestar o fato de que na verdade é Jesus que está nos dando estas palavras e, assim, verificar que Jesus é
Deus em carne e osso de um homem.
Porque Jesus morreu na Cruz, ele nos deu em nossa fé nos ensinamentos de Jesus e nossa manutenção
dos mandamentos de Deus, as estações equivalentes como reis e sacerdotes diante de Deus. Nós somos reis,
porque em Deus, nós somos os filhos de Deus, e ele sendo o rei do universo, então nós somos reis daqueles
domínios que Deus atribui a nós. Meu reino é na honra de continuar o trabalho iniciado por Jesus e a pregação
da palavra de Deus verdadeiro para todos os que me ouvirá.
Deus nos diz que ele é a eternidade em eternidade, que é outra maneira de dizer, "ele e ele que era e ele
que virá. "

Sem dúvida quando Jesus chega
Eis que vem com as nuvens; e todos os olhos devem vê-lo e eles também que o traspassaram: e todas as
famílias da terra serão gemer por causa dele, mesmo assim, Amém. Apocalipse 1:7

Me lembro deste versículo: para dentro de suas palavras Jesus é nos informar como saber
com certeza que é ele que vem, quando ele volta. Neste versículo, você saberá se ele é quem diz ser o Cristo, é
na verdade o verdadeiro Cristo ou um impostor.
Se alguém lhe diz, eu sou o Cristo, você vai saber que ele é Jesus, se você vê-lo, "vem com as nuvens,"
que está a dizer, que muito antes de ele fala com você, você o verá no céu acima de você, nas nuvens. Se quem
diz que é o Cristo, não foi visto primeiro por te descer das nuvens, então ele é um mentiroso, um falso Jesus e o
que ele vos disse são mentiras.
Quando ele, Jesus está nas nuvens, "todo o olho o verá," isso significa que, em toda a terra inteira e no
mesmo instante, toda a população da terra vai ver Jesus nas nuvens. Nisto não haverá nenhuma dúvida quanto a
se o que eles vêem é Jesus.
As seguintes palavras, "e eles também que o traspassaram: e todas as famílias da terra serão gemer
por causa dele," todos os que não são os Santos de Deus vai chorar e ser angustiado, porque eles são aqueles
que mataram Jesus, que são aqueles que não adoram a Deus como ele ordena. Eles saberão após seu retorno que
seu tempo acabou, que o poder de Satanás para influenciar os homens acabou, e que eles têm disponível para
eles, eterna morte apenas um julgamento.
Mesmo que você não estava vivo durante a crucificação de Jesus e, portanto, não tomou parte na sua
morte, se você não adorar a Deus como ele comanda, então és tão culpado de sua crucificação, assim como
aqueles que realmente é realizado.

O alfa e o ômega
Eu sou o alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o senhor, o que é, e que era, e que está por vir, o todopoderoso. Apocalipse 1:8
Neste versículo, que John é verificar que o que ele está prestes a escrever, foi dado a ele por Jesus. Ele
pode verificar isso, porque como um apóstolo de Jesus, John caminhou com ele, falei com ele cara a cara e

levou as suas refeições com Jesus. Nele conhecia Jesus pessoalmente e intimamente e, portanto, está qualificado
para atestar o fato de que na verdade é Jesus que está nos dando estas palavras e, assim, verificar que Jesus é
Deus em carne e osso de um homem.
Porque Jesus morreu na Cruz, ele nos deu em nossa fé nos ensinamentos de Jesus e nossa manutenção
dos mandamentos de Deus, as estações equivalentes como reis e sacerdotes diante de Deus. Nós somos reis,
porque em Deus, nós somos os filhos de Deus, e ele sendo o rei do universo, então nós somos reis daqueles
domínios que Deus atribui a nós. Meu reino é na honra de continuar o trabalho iniciado por Jesus e a pregação
da palavra de Deus verdadeiro para todos os que me ouvirá.
Este versículo novamente reitera que ele que está dando a estas palavras que o Apóstolo João é, na
verdade, Jesus, e Jesus é Deus em carne e osso de um homem.

Tome nota:

As palavras, " ele que é e que era, e que está por vir , "como a forma como eles

relacionados como o oposto de como a descrição da besta escarlate colorido é dado; a besta que era e não é, e
ainda é Rev. 17:8

Prisão da ilha de Patmos
John, que também sou teu irmão e companheiro na Tribulação e no Reino e na paciência de Jesus
Cristo, estava na ilha chamada Patmos, pela palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9
Aqui John está nos dando uma compreensão de sua situação quando ele recebe estas visões de Jesus. O
que ele está dizendo é que ele é um prisioneiro e em um lugar de confinamento, pelo crime de pregação da
palavra de Deus e para repetir o testemunho de Jesus, como sendo a palavra de Deus. Um aspecto do
testemunho de Jesus é que um homem de carne e sangue de Jesus é o Deus da criação, na carne de um homem.
É para pregar a este e outros aspectos da verdadeira palavra de Deus, como ensinado por Jesus, que o Apóstolo
João está confinado na ilha de Patmos.

O dia do senhor
Eu estava no espírito no dia do senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta,
Apocalipse 01:10

"Eu estava em espírito" é uma referência ao fato de que John era um com Deus, ou como o apóstolo
Paulo diz, ele estava no espírito do senhor. Isto também significa que John sendo em espírito e está sendo o
sábado, (dia do senhor), ele estava na oração e na comunhão com Deus.
"No dia do senhor" John está referenciando o sábado do sétimo dia, não é o dia que os romanos e mais
tarde a Igreja de Roma chamado o dia do senhor. Para os romanos, o primeiro dia da semana, (domingo) foi o
dia em que os cobradores de impostos seria entregar ao Cesar (o senhor), todo o dinheiro que eles coletam
durante a semana anterior, razão pela qual eles chamou-lhe o dia do senhor. A razão pela qual John e os Santos
de Deus referem-se ao sétimo dia da semana como dia do senhor, é duplo. Deus oco no sétimo dia, e Jesus
observado no sétimo dia como o sábado, dia de Santo de Deus.
"Heard atrás de mim uma grande voz, como de trombeta" refere-se ao que John percebe ser a voz de
Deus quando Deus, Jesus fala com ele.

Significado simbólico das igrejas
Dizendo, "Eu sou o alfa e o Ômega, o primeiro e o último:" e, "o que vês, escreve em um livro e enviá-lo
às sete igrejas que estão na Ásia; até Éfeso e -Smyrna e a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes e -Philadelphia e a
Laodicéia." Apocalipse 01:11
Uma coisa que eu quero salientar aqui é que este é o livro da revelação, e como tal tudo dado é
simbólico de outra coisa. Portanto, quando Jesus fala das "sete igrejas", é uma referência para aquelas igrejas
que existiam no tempo do Apóstolo João, (cerca de 50 D.C. a 70 D.C.), mas é também uma mensagem para
aquelas igrejas que se chamam cristãos em todo o tempo desde a época de John. Se uma igreja ou religião
chama-se uma religião cristã, então o que Jesus está falando nestas páginas, é direcionado para eles e não
apenas as igrejas da época de John.

Sete castiçais
E eu me virei para ver a voz que falou comigo. E ser transformado, vi sete castiçais de ouro;
Apocalipse 01:12
Para entender o propósito dos castiçais, você deve ler o capítulo 25 de Êxodo e a sua discussão sobre a
construção do Tabernáculo na terra. No versículo acima, os sete castiçais representam as sete igrejas da Ásia e
como eles são a luz da palavra de Deus verdadeiro e lá pelo representante dos sete espíritos de Deus, em um
mundo contrário sombrio do pagão falso evangelho.

Um castiçal representa uma luz no escuro. Os dois castiçais do Tabernáculo simbolizam as duas
testemunhas de Deus. Estas duas testemunhas são a palavra de Deus e aqueles que acreditam que a palavra de
Deus é suprema, e que a palavra de Deus é a verdade. Quando a luz de Deus é a verdadeira palavra, é iluminada
e repetida pelo testemunho dos Santos, em seguida, a palavra de Deus torna-se manifesto no coração daqueles
que ouvem e aceitam.
E haverá um knop sob dois ramos da mesma e um knop sob dois ramos da mesma e um knop sob dois
ramos da mesma, de acordo com as seis filiais que proceda fora o castiçal. Êxodo 25:35

O filho do homem
E no meio os sete castiçais, um semelhante o filho de homem, vestido com uma roupa até à base e
cingida sobre os paps com uma cinta de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos
como a neve; e seus olhos eram como uma labareda de fogo; e seus pés como latão fino, como se eles
queimaram em uma fornalha; e sua voz como o som de muitas águas. Apocalipse 01:13-15
Quando Jesus andou na terra, ele encarna tanto das duas testemunhas em sua pessoa. Com o fim de seu
ministério na terra, os apóstolos e os livros dos profetas exercida no seu lugar e ainda fazem hoje.
Jesus está sendo retratado como estando em meio os sete castiçais para pressionar para casa para nós que
estas sete igrejas da Ásia estão fundadas sobre os ensinamentos de Jesus e são, portanto, representante da Igreja
de Cristo.
Costuma-se considerar que os olhos de um homem são uma janela para a alma dele. Quando você olha
nos olhos de Jesus viu a sua alma o que é a manifestação do evangelho sagrado de Deus. Os olhos de Jesus são
retratados como uma chama de fogo, porque a verdadeira palavra de Deus é um fogo, consumindo todas as
mentiras e falsidades que estão perante ele.
Quando Jesus andou na terra, ele encarna tanto das duas testemunhas em sua pessoa. Com o fim de seu
ministério na terra, os apóstolos e os livros dos profetas exercida no seu lugar e ainda fazem hoje. Jesus está
sendo mostrado como estando em meio os sete castiçais para pressionar para casa para nós que estas sete igrejas
da Ásia estão fundadas sobre os ensinamentos de Jesus e são, portanto, representante da Igreja de Cristo.

Sete estrelas, (anjos)
E ele tinha em suas mão direita sete estrelas: e da boca dele foi uma espada afiada de dois gumes: e seu
semblante era como o sol resplandece na sua força. Apocalipse 01:16

E ele tinha em suas mão direita sete estrelas: mais uma vez as sete estrelas são simbólicas das sete
igrejas, como são por sua vez simbólicos dos sete espíritos de Deus.
Da boca dele foi uma espada afiada de dois gumes: A palavra de Deus é como um dois gumes espada,
que vai cortar para o rápido as mentiras de Satanás. A espada que vem da boca de Jesus é representante das
palavras ditas por Jesus, e que essas palavras sendo verdade destroem mentiras de Satanás. Conhecer a
verdadeira palavra de Deus é ver mentiras de Satanás para a mentira de que eles são. Se souber de algo que era
mentira, então você não pode ser enganado por ele. Isto é dado apoio pelo seguinte verso.
Porque a palavra de Deus é rápida e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes,
penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e
intenções do coração. Hebreus 04:12

As chaves do inferno e a morte
E quando eu o vi, caí a seus pés como morto. E ele colocou a sua mão direita em cima de mim, dizendome, "o medo não; Eu sou o primeiro e o último: Eu sou aquele que vive e foi morto; e, eis que, eu estou vivo
para todo o sempre, Amém; e tenho as chaves do inferno e da morte." Apocalipse 01:17-18
o primeiro e o último: Deus é de eternidade em eternidade, ele é mais do que eterna, em que a
eternidade é uma invenção de Deus. Deus é vida, mas para Deus, não haveria nenhuma vida. Deus tiraram o
universo de elementos inanimados e lhes deram a vida. Nós são constituídos por elementos, e temos a vida,
porque Deus nos deram a vida. Teríamos, sem Deus, sem vida, e os elementos de que somos feitos de voltaria
novamente para objetos inanimados.
eu sou aquele que vive e estava morto: Jesus é aquele que, tendo morrido na Cruz é ressuscitado
dentre os mortos e agora está vivo. Jesus é o primeiro dos filhos de Deus para ser ressuscitado dentre os mortos
para a vida eterna. Jesus é a prova em carne e osso que a promessa de Deus da Ressurreição é verdadeira e
certa. Abraçar e viver pelos ensinamentos de Jesus, então você também saberá a ressurreição para a vida eterna.
Por vacilar em sua fé e obediência para com os mandamentos de Deus e você só saberá a morte eterna.
estou vivo para todo o sempre: Na sua ressurreição, Jesus nunca saberá morte novamente. Sua
ressurreição foi para a vida eterna.
e tenho as chaves do inferno e da morte. Através de nossa crença de que Jesus é ressuscitado para a
vida eterna, e em nosso abrangente dos ensinamentos de Jesus e nossas vidas como instruem os ensinamentos,

nós também serão ressuscitados para a vida eterna. Em que nós somos justificados a promessa da vida eterna
que Deus é real. Nosso fracasso em manter os mandamentos de Deus resultará em morte eterna.
Sei também, que a palavra "inferno" como usado aqui tem o mesmo significado que "morte" como
usado aqui. Entendo que Deus é de eternidade em eternidade, portanto, a morte é o fim absoluto do qual não há
nenhum retorno. Para Deus, a morte é equivalente a estar no inferno.

Deve ser outra vida
Escrever as coisas que viste, e as coisas que são e as coisas que serão doravante Apocalipse 01:19
Jesus está a informar o John que as visões que ele está prestes a ver, que são durante o seu tempo e
também as coisas de tempos que estão por vir. Isto significa que João não só recebe visões de acontecimentos
futuros, mas que se aplicam a seus tempos atuais também. Isto faz o backup de meus comentários anteriores que
as coisas sendo faladas sobre as sete igrejas são do presente de John, bem como seu futuro, ou o nosso presente,
o que equivale a dizer que as sete igrejas como mencionado aqui no livro de Apocalipse são simbólicas de todas
as igrejas cristãs ao longo das gerações do homem desde que Jesus andam entre nós.

Mistério das sete estrelas
O mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete castiçais de ouro. As sete estrelas
são os anjos das sete igrejas: e os sete castiçais, que viste são as sete igrejas. Apocalipse 01:20
"As sete estrelas são os anjos das sete igrejas" refere-se à fé no Deus da criação. As sete estrelas são
representativos dos sete anjos das igrejas. Os anjos são representativos da verdade em que as igrejas são
fundadas, e que a verdade é encontrada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Sempre que houver uma congregação
dos Santos de Deus, assim também é Deus lá nas pessoas dos anjos que ele envia para vigiar a Congregação. É
para estes anjos que Jesus fala.
"Os sete castiçais, que viste são as sete igrejas" representa as congregações dessas igrejas, ou as
pessoas que compõem a aqueles que adoram a Deus. Como tal, Jesus está nos mostrando que é aqueles da
verdadeira fé e adoração a Deus ao qual ele está falando, e que estes são, portanto, eterna, de geração para
geração e não exclusiva para o tempo de João.
Seu semblante era como o sol resplandece na sua força. A imagem de Jesus brilha, pois ele é a luz da
verdade da palavra de Deus e a esperança que brilha da salvação de Deus.

A Igreja de Éfeso
Deste ponto em diante, Jesus dá queixa de várias das igrejas da Ásia menor. O que vou fazer, é mostrar
trechos dos seguintes versos que têm significado, como a correta e verdadeira adoração a Deus e como até
mesmo estas primeiras igrejas de Cristo não foram firmes em sua aderência à adoração verdadeira e correta de
Deus como ensinada por Jesus Cristo, é por isso que Jesus dá a estes admonishments a eles.

Reconhecendo o bom
-O anjo da gravação da Igreja de Éfeso; "Estas coisas diz aquele que tem as sete estrelas na mão
direita, que caminha em meio os sete castiçais de ouro; Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua
paciência, e como tu cant não suportá-los que são maus: e tu tens experimentei que dizem que eles são
Apóstolos e não são e tem os encontrou mentirosos: tendes suportado e tens paciência e para meu nome hast
trabalhou muito e que não desmaiou. Apocalipse 2:1-3

Deus sabe de tuas obras
conheço as tuas obras: A palavra "obras", como ele é usada nestes versos meios para: viva a sua
vida na moralidade de Deus como ensinada por Jesus e dar a adoração ao Deus todo-poderoso
como Deus ordenou nos quatro primeiros dos dez mandamentos .
O que Jesus diz estas palavras é que Jesus sabe se a Igreja de Éfeso é sermos verdadeiros ensinamentos
de Jesus e os dez mandamentos, ou não.
e do teu trabalho e tua paciência: Eu interpreto a palavra "trabalho" para ter o mesmo significado
global que "Funciona" como eu dei acima." A palavra "paciência" é definido como: a capacidade para
suportar a espera, atraso ou provocação sem tornar-se irritado ou chateado ou perseverar
calmamente quando confrontados com dificuldades .
Em que aqueles que são os Santos de Deus sabem que o fim dos dias, trará um fim ao mal e à violência
na terra, mesmo assim esperam pacientemente a hora de vir, embora eles prefeririam que ele vem logo.
e como vós não podeis suportá-los que são maus: Deus define "mal" como algo ou alguém que
está em oposição ou desobediência a Deus. Se você mantiver o primeiro dia da semana (domingo) como
o sábado, então você está "mal" porque você está sendo desobediente à palavra de Deus.

Como um Santo de Deus, sei que é verdade. Estou frustrado e triste que, mesmo depois de eu mostrar às
pessoas nas Sagradas Escrituras onde Deus ordena que o sétimo dia é o sábado do senhor, mais rejeitar a
palavra de Deus e continuar observando o primeiro dia como o sábado, mesmo que eles agora sabem que esse
dia é mentira de Satanás. Não deixo minha frustração obter o melhor de mim, no entanto; Eu exercitar a
paciência, sabendo que o fim de Satanás está chegando, bem como o fato de que a vingança é os senhores, não
meu.

Ensaios de fé
e tu hast experimentei que dizem que eles são Apóstolos e não são: Esta igreja de Éfeso deve ser
zeloso em defender os ensinamentos de Jesus, pois eles têm realizado testes daqueles que professam ser
apóstolos mas não provou ser .
Eu tenho um problema com aqueles dos líderes de uma congregação, colocando as pessoas em
julgamento para validar a verdade de adoração na congregação. Se você duvida que alguém como sendo fiéis,
não confrontá-los com as legalidades, instruí-los na verdade. Debate aberto é a maneira de encontrar aqueles
que estão no erro e através das escrituras sagradas a rever e tomar o caminho de fé, como está previsto pela
palavra de Deus, é a forma de justiça. Quem vai dizer que é você e a igreja que estão errados, e esta pessoa que
você escolheu para colocar em julgamento é enviada por Deus para mostrar-lhe a verdade.
Para colocar alguém no julgamento, só porque você discorda de suas opiniões, é ser um ditador. Deus
quer que viemos com ele por vontade própria e pela justiça. Para colocar as pessoas em julgamento, produz
apenas o efeito oposto.
Se eles ainda deixam a desejar, em seguida expulsá-los da Congregação. Este ato de colocar as pessoas
em julgamento é um precursor dos julgamentos da Inquisição que o anti-Cristo em sua persona como a Igreja de
Roma irá participar durante os 1260 anos da idade das trevas.
Hoje, a maioria dos cristãos acreditam que eles dão a verdadeira adoração a Deus, mas sei que eles são
enganados. Eu não me retire da-los, em vez disso eu instruí-los na palavra de Deus como é dado nos livros da
Bíblia. Se eles ainda rejeitam a verdade, eu não desisto. Teriam que vira suas costas para mim, por nunca dará a
esperança de transformá-los para a verdadeira adoração de Deus.

Verdadeira adoração
Um "apóstolo" é definido como: um missionário cristão proeminente, especialmente aquele
que é responsável pelo primeiro converter um povo para a verdadeira fé. Esta é a definição dada
pelo dicionário e como tal é inclinada em direção a liderança de algum tipo de uma religião organizada.
Eu, pessoalmente, definir um "apóstolo", como quem abraça os ensinamentos de Jesus Cristo e
mantém esses ensinamentos, mesmo quando eles não tentam persuadir os outros de que lhes
tenha sido dada por Deus. Como tal não precisam ser um líder de qualquer igreja ou mesmo de uma
congregação. Só abraçar os ensinamentos de Jesus Cristo e os dez mandamentos você faz um apóstolo de Jesus.
Em sua essência, a palavra "apóstolo" significa seguidor ou seguir. Portanto ser um apóstolo de Jesus é para
ser um seguidor de Jesus. Não é o homem de carne e sangue que você segue, mas tudo que Jesus ensinou. É por
essa razão que, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, você precisa educar-se em tudo o que Jesus ensinou.
Uma vez você tem esse conhecimento e, em seguida, você tem a sabedoria necessária para ser um apóstolo de
Jesus Cristo.

Verificou-se que para ser mentirosos
e hast encontrou-os mentirosos: O que Jesus é revelador é que a Igreja de Éfeso colocar as pessoas em
julgamento e encontrado para ser mentirosos e desse modo indigno de ser parte da Congregação da igreja.
Mesmo que quando comecei a ler esses versos, não vejo onde Jesus estava dando algum tipo de repreensão à
igreja de Éfeso, agora que eu ter tomado a tempo para dissecar os versos, vejo como Jesus está realmente
frustrado com esta igreja.
A Bíblia nos dá um exemplo de como lidar com aqueles que professam ser apóstolos de Jesus, mas não
são.

Apóstolos de Jesus Cristo
E João lhe respondeu, dizendo: "mestre, vimos um expulsando demônios em teu nome, e ele quem não
nos segue: e proibimos ele, porque ele quem não nos segue." Marcar 09:38
O que este versículo está me dizendo é que havia um homem que tendo ouvido Jesus Teach, levou os
ensinamentos de Jesus para o coração e começou a pregar aos outros em nome de Cristo. Com esta pregação,
ele também realizou milagres, incluindo a expulsão de demônios de pessoas atormentadas.

Nestas ações, este homem mostrou sua fé em Jesus Cristo e na sua alegria de encontrar o filho de Deus
continuou a pregar o que ele tinha aprendido de Jesus. Isso faz de um apóstolo de Jesus Cristo. O que quer que
sua fé tinha sido antes, uma vez que ele ouviu Jesus ensinar, ele foi convertido à verdadeira fé.

Proibi-lo não
, Mas Jesus disse, "não o proibiu: pois não há homem que deve fazer um milagre em meu nome, que
levemente pode falar mal de mim. Para ele que não é contra nós é da nossa parte. Para aquele que será dar-lhe
um copo de água para beber em meu nome, porque vós pertencem a Cristo, em verdade vos digo, ele não
perderá sua recompensa. " Mark 09:39-41
Neste exemplo, Jesus revela a verdadeira fé e aqueles que são os verdadeiros apóstolos daquela fé. Se
você ter demonstrado os ensinamentos de Jesus Cristo é movidos para pregar a palavra de Jesus aos outros,
então Jesus está informando seus Apóstolos, que é também um apóstolo de Cristo.

Definindo um apóstolo de Cristo
E (Jesus) disse-lhes: "aquele que deve receber esta criança em meu nome recebe-me: e todo aquele que
me recebe, recebe que me enviou: porque aquele que é menos entre todos, o mesmo será grande." E João
respondeu e disse: "mestre, vimos um expulsando demônios em teu nome; e proibimos ele, porque ele quem
segue não com a gente." E Jesus disse-lhes: "não o proibiu: para ele que não é contra nós é por nós." Lucas
09:48-50
Estes acima versos são a definição de quem é que é um seguidor de Jesus Cristo.
Quando estes apóstolos proibiam essa pessoa de expelir demônios em nome de Jesus Cristo, eles foram
fazer julgamentos sobre ele. Eles decidiram que era indigno de ser um apóstolo de Jesus, porque ele não era um
deles. No presente fizeram o mesmo erro de julgamento que aqueles da Igreja de Éfeso.

Ter paciência com o tolo
e tendes suportado, e tens paciência: A palavra "Borne", é definida como: A tolerar, para o
estômago, para habitar, de suportar, apesar de suas dúvidas. A palavra "paciência" sugere que
esta igreja tolerar aqueles que professavam ser apóstolos, mas isso não vai junto com o que as palavras, "e Hast
encontrou-os mentirosos", diz.

e por causa do meu nome hast trabalhou muito e não haveis desmaiou: Isto está me dizendo que
eles conduziram o julgamento das pessoas de sua congregação em nome de Jesus, presumo, sugerindo que eles
pensaram que ao fazê-lo o que estavam fazendo a obra de Deus. Como é este último revelado pela Igreja de
Roma e seus julgamentos semelhantes da Inquisição, embora eles professaram ser em nome de Deus, foi na
realidade trabalho do diabo que eles se dedicam.
É este mal que vejo Jesus como dando repreensão da Igreja de Éfeso. Que eu vejo os versos anteriores
como sendo uma reprimenda e não Parabéns é dado apoio pelos seguintes dois versos.

Um aviso de Deus-Jesus
No entanto, eu tenho algo contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4
eu tenho algo contra ti, nestas palavras de Jesus está dizendo que ele tem uma queixa contra esta igreja
e a sua congregação.
"Porque deixaste o teu primeiro amor" isto dá explicação de queixa de que Jesus é e que se refere ao
fato de que esta igreja deixou a verdadeira fé e adoração a Deus e tenha caído em práticas pagãs. Ele tomou
sobre si mesmo para julgar os outros e que perdeu o núcleo do que Jesus pregou, amar os outros como você
teria outros... te amam.
A questão tem que ser perguntado, "O que é o primeiro amor que Jesus está se referindo?" É que os
ensinamentos de Jesus, que é o primeiro amor de todos aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus e concorda
com e aceita-os como sendo a palavra de Deus.
Portanto, o que Jesus está dizendo é que a Igreja de Éfeso perdeu o rumo dos ensinamentos de Jesus. Se
sua Igreja professa ser a Igreja de Cristo, mas não prega os ensinamentos de Cristo, então sua igreja está
mentindo para você e prega a blasfêmia.
Evidentemente, a Igreja de Éfeso deu o serviço de bordo para ser uma igreja de Cristo... mas passou seu
tempo segurando julgamentos daqueles que não acreditam como os anciãos da Igreja pregavam. Não sei sobre
você, mas isso parece muito com os anciões do Templo de Jerusalém também.
Esta é uma referência para as igrejas cristãs de hoje, bem como aqueles da época de João, porque eles
também não cumprir as leis de Deus, como pode ser revelado por todos, mas alguns que não manter o sábado do
sétimo dia, como escreve-se para fora nessas leis. Esta queixa é explicada no seguinte versículo.

Lembre-se de onde tu és caído
Lembre-se, portanto, de onde tu és caído e arrepende-te e fazer as primeiras obras; ou outra virá a ti
rapidamente e irá remover o teu candelabro do seu lugar, menos que se arrependam. Apocalipse 2:5

Lembre-se de onde tu és caído: Nos primeiros versículos acima, Jesus soletrado para fora sua
queixa com a Igreja de Éfeso foi, neste versículo, Jesus está referindo-se a este como tendo caído. A cair da
graça de Deus é estar em pecado.

"Lembre-se, portanto, de onde tu és caído,' é uma referência aos ensinamentos de Jesus, que
como tenho mostrado em outras lições, que ensinou os dez mandamentos.

Lembre-se também: que a Igreja de Cristo é construída sobre a Fundação da fé dos judeus, e é a
partir deste núcleo e os ensinamentos de Jesus que dão cumprimento às leis de Deus, que Jesus está alertando as
sete igrejas, bem como todas as futuras igrejas para voltar, que é as Primeiras obras, como ensinado por Jesus.
Para ser uma igreja de Cristo, você tem em seu núcleo as leis de Deus, ou os dez mandamentos. Esse
núcleo, você deve aderir ao ensinamentos de Jesus, que são um cumprimento das leis e dos profetas.

Arrependam-se seus caminhos pecaminosos
e arrepender-se: Portanto, o que Jesus disse a Igreja de Éfeso é que eles precisam para se
arrependerem de seus pecados e retornar ao que Jesus ensinou e longe o mal que eles estavam engajados pol.
"And se arrependem e fazer o primeiro trabalho," é uma referência para a razão pela qual a igreja foi
formada, a verdadeira fé e adoração a Deus, e Jesus está advertindo-os se arrepender e voltar para os dez
mandamentos, que são a base para a adoração correta a Deus e o ensinamento de Jesus, que dá referência e
construir sobre os dez mandamentos.

Fazer os primeiros trabalhos
e fazer as primeiras obras: as primeiras obras são aqueles de ser apóstolos de Cristo e pregar o
que Jesus ensinou. Se você ensinar a verdadeira palavra de Deus não será necessário colocar alguém em
julgamento para julgar a sua fé, porque a verdade é inegável, Considerando que uma mentira pode ser provada
falsa.

Ou mais
Ou outra coisa, eu virei e remover o teu castiçal: O castiçal é simbólico da Igreja de Éfeso é
uma igreja de Cristo, se Jesus remove esse castiçal, então ele está removendo a Igreja de ser uma igreja de
Cristo. Se você assistir a Igreja não é uma igreja de Cristo então a quem ou o que você dá sua adoração?
Isto também nos mostra que se esta igreja, que é simbólica de todas as igrejas que se chamam cristãos,
não se arrependem de seu deslize no paganismo, então Deus vão castigar- e a Congregação que ele compõe.

Nicolaítas
Mas isso tu tens, tu hatest as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2:6
Os Nicolaítas embora alegando ser cristão foram uma seita anti-cristã que pregou envolvente no litígio
contra outros da Congregação através dos tribunais civis, em vez de por meio de arbitragem entre os membros
da Congregação.
Eles também pregavam que não era um pecado comer coisas que foi oferecidas em sacrifício aos ídolos.
Nicolas, que foi o fundador dos Nicolaítas pregava a poligamia e esposas em comum com outros
homens. Todos os que estão em oposição os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo.
Baseado no que Jesus diz no versículo acima, a Igreja de Éfeso não praticava tais blasfêmias.

Superar teus pecados
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas; "Ao que vencer darei a comer da árvore
da vida, que está no meio do paraíso de Deus." Apocalipse 2:7

Aquele que tem uma orelha: Esta frase de palavras ou outros com significado semelhante são
utilizados em toda a Bíblia. Essencialmente o que eles querem dizer é para ouvir aquilo que está sendo dito,
tome nota do que está sendo dito e tomar o tempo e esforço para obter uma compreensão do que está sendo dito.
Esta é a diferença do restante ignorante ou ganhar sabedoria. Isto tem que fazer porque é importante e o que é
dito vai levar você para a justiça. Para ignorar ou não ter o tempo para entender, vai levar você a condenação e
morte eterna.

Deixe-o ouvir o que o espírito diz às igrejas: Não acabei de ler sobre estes versos, supondo que
se referem às igrejas de 2000 anos atrás, que há muito que desapareceram. O livro do Apocalipse é quase

inteiramente escrito usando simbolismos. Ou seja, fala sobre uma coisa... mas essa coisa é simbólica de outra
coisa. As sete igrejas da Ásia, simbolizam as igrejas hoje que aceitaram as práticas e costumes e tradições que
estão fora da verdadeira Igreja de Cristo, portanto, esses avisos dados por Jesus para o Apóstolo João não são
apenas um aviso para as igrejas, mas a sua igreja hoje também.

Ao que vencer: Neste versículo que Jesus está nos dizendo que temos de superar nossos pecados,
assim como Jacob, se queremos comer da árvore da vida, que quer dizer que se eles não se arrependem e alterar
seus caminhos, eles serão excluídos acesso à árvore da vida como era Adão e Eva quando pecaram.
Estas sete igrejas foram fundadas por um ou mais dos apóstolos de Jesus ou de quem ganhou a fé dos
Apóstolos. Os apóstolos de Jesus pregou que as palavras ensinaram a eles por Jesus, portanto, que as igrejas
foram fundadas em cima daquelas verdades.
Quando as congregações dessas igrejas começaram a praticar rituais e tradições fora desses
ensinamentos, passou de igrejas de Cristo às igrejas dos "mandamentos de homens". Um tal falso costume ou
tradição foi na observância do sábado no primeiro dia da semana.

Árvore da vida
eu dou de comer da árvore da vida: Quando Satanás foi derrotado e removido da terra, do
homem que permaneceram fortes com Deus, aqueles dos Santos de Deus, mais uma vez terá acesso a árvore da
vida, que significa que eles vão viver para sempre, não há muito a ser sujeito à morte.
e do solo feita o Senhor Deus a crescer toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; a árvore da
vida também no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9
A "árvore da vida" permite que o homem viver para sempre, que Adão e Eva tinham acesso para
enquanto no jardim do Éden. A "árvore do conhecimento do bem e do mal", também estava no jardim, mas
foi proibido de Adão e Eva. É quando ambos comeram da "árvore do conhecimento," que eles pecavam.
Se você se lembra da árvore da vida foi removido do homem quando Adão e Eva pecaram e foram
expulsos do jardim do Éden.

Conhecendo o bem e o mal
e o Senhor Deus disse: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecer bem e o mal: e agora,
pelo menos, ele estendeu sua mão e tome também da árvore da vida, comer e viver para sempre: portanto o
Senhor Deus o mandou adiante do jardim do Éden, para a terra de onde foi levado. Gênesis 03:22-23
Presumo que Deus está falando com os anjos e outros seres celestiais, nestes versos, que também viver
para sempre. Porque o homem agora, por causa de seu pecado, é igual aos anjos no conhecimento do bem e do
mal, Deus não se sente que eles são dignos de também ter a vida eterna e, portanto, remove-los do acesso à
árvore da vida.

No meio do paraíso de Deus: Estas palavras revelam a localização da árvore da vida. É no "Meio
do paraíso de Deus". A pergunta é, "Onde está este paraíso hoje se o jardim do Éden não é mais?" Na minha
opinião e baseado no que Deus me mostrou desde 2009, eu tenho que acreditar que "Do Deus paraíso" é não um
lugar físico na terra, nem mesmo no céu, o paraíso de Deus está em nossos corações quando nós educado na
palavra de Deus e então a abraçar e guardar os mandamentos e os caminhos do senhor, nosso Deus. Na justiça
você vai encontrar o paraíso de Deus, e que o paraíso você vai encontrar a vida eterna.

Sabedoria
Ela é uma árvore de vida para os que põem segurar nela: e feliz é todo mundo que retaineth-la.
Provérbios 03:18
Para dar apoio a esta ideia e acredito que Deus nos diz o seguinte.
Para entender o que Deus está dizendo neste versículo que você precisa entender que a "ela" é que Deus
está se referindo. A identidade de "ela" é explicada neste versos a seguir.

O que "ela"
Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que getteth entendimento. Para a mercadoria de é
melhor do que a mercadoria de prata e o ganho o ouro fino. Ela é mais preciosa do que rubis: e todas as coisas
que tu podes desejar não devem ser comparados a la Provérbios 03:13-15
Como você pode ver, a "ela" sendo falado é "sabedoria" e sabedoria é realizada através do
conhecimento, e conhecimento é adquirido através da educação. O que este então está me dizendo é que a
"árvore da vida", pode ser encontrado em educar-se na lei de Deus e maneiras e através de que a educação

"conhecimento" de quem é Deus e o que ele exige de você e de mim e com esse conhecimento que obtemos
"sabedoria" para conhecer a Deus e alcançar a sua retidão. Uma vez que você alcançar a justiça de Deus, então
você também vai ser "Um com Deus" e neste Deus dará acesso mais uma vez para a "árvore da vida".

Recompensa de Deus
Meu filho, esquecer não é a minha lei; mas deixe teu coração guardareis os meus mandamentos; para
comprimento de dias e a longa vida e a paz, eles devem adicionar a ti. Provérbios 3:1-2
Primeiro Deus nos dizer o que ele exige de você e de mim.

Esquecer não minha lei: a fim de beneficiar da misericórdia de Deus e receber a recompensa de
Deus, Deus requerem que você deve não esquecer a minha lei. Isto, por sua vez, implica que Deus requer que
nós manter e obedecer a lei de Deus.

Mas deixe teu coração guardareis os meus mandamentos: Se você tinha alguma dúvida de
meus comentários acima, estas palavras diretamente da boca de Deus devem convencê-lo que meu
entendimento do significado está correto.

Para o comprimento dos dias e longa vida e paz, serão eles adicionar a ti: E então,
Deus nos revela, o dom que ele tem para oferecer aqueles que são os Santos de Deus.

Praticar o primeiro dia de domingo
Estamos a discutir quem superar nossos pecados. Um tal pecado é o sábado de domingo, como é mentira
de Satanás e em oposição direta ao mandamento de Deus e palavra como ela é dada no quarto mandamento.
Manter o dia de sábado para santificá-lo, como o Senhor teu Deus te ordenou. Seis dias shalt de mil do
trabalho e fazer toda a tua obra: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer
qualquer trabalho, és tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu rabo,
nem qualquer de teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas; que o teu servo e tua serva
descansem assim como tu. Deuteronômio 05:12-14
Estes acima versos são a palavra de Deus como dado ao Profeta de Deus, Moisés e como escrito para
baixo por Moisés e publicados, para que você e eu e todos através da história desde tem sido capazes de ler e
saber que o que Deus ordena de nós.

Tome nota: "Mas o sétimo dia é o sábado do senhor que Deus." O que atualmente chamamos de
domingo é o primeiro dia da semana, o que chamamos de sábado é o sétimo dia da semana, portanto, é sábado é
o dia de sábado do Senhor teu Deus. Para observar o sábado em qualquer outro dia da semana é para mostrar o
seu desrespeito e oposição à palavra de Deus.

Por que então domingo?
No tempo do Império Romano, o primeiro dia da semana foi o dia que tudo o que precisava para pagar
seus impostos para Roma. Portanto, as pessoas tinham de tomar o tempo para ir antes dos cobradores de
impostos para fazer isso. Se eles estavam no negócio ou algum outro tipo de atividade, que um negócio ou
atividade teria que ser fechado porque eles não puderam estar lá para operá-lo. Isso significava que eles
perderiam o rendimento de não ser capaz de tomar o pagamento para qualquer produto ou serviço que eles
venderam. Quando Satanás começaram a contar sua mentira sobre o primeiro sábado do dia, as pessoas
abraçaram-lo porque ele então necessário apenas um dia de folga por semana, domingo, para pagar os seus
impostos e dar adoração ao Deus todo-poderoso. O problema com este era que eles estavam colocando Roma
diante de Deus, que é um pecado por seu auto.

Comércio sobre Deus
Para manter a observância do sábado, no sétimo dia, também é necessário que eles fecham as suas
actividades de negócio, bem como, porque vai não haver nenhuma compra ou venda durante as horas do Dia
sétimo Santo. Isto resultou em dois dias por semana no rendimento perdido.
Por esta razão, tornou-se popular para observar o sábado no mesmo dia em que tiveram de pagar seus
impostos a César e este costume ou tradição cresceu até que foi ordenado e comandado pela Igreja de Roma
como o dia só jurídico da adoração.
Padre Thomas Enright
Presidente do colégio de redenção:
Por meu poder divino, (como o Papa) , eu aboli o dia de sábado e ordeno-te
de santificar o primeiro dia da semana.

Como você pode ver, não foi Deus-Jesus, o que causou a observação de sábado para ser no primeiro dia
da semana, mas o Papa da Igreja Católica Romana. E ao longo dos séculos, esses mesmo Papa declara que eles
têm "poder divino," que quer dizer que o Papa da Igreja de Roma colocou-se acima a autoridade de Deus e na
verdade estão declarando-se ser Deus, chamando-se Devine. Você acredita que qualquer um do Papa da Igreja
de Roma era ou já foi Deus? Se você fizer, então você é um bom católico, se não então por que você observar o
sábado, primeiro dia, quando é mostrado a você para se estabeleceram, não por Deus, mas por alguém que
afirma ser Deus?

Sabbath definido
O nome "Sabbath" ostenta a marca de Deus de autoridade. A palavra hebraica para Sabá é "Shabbath".
"Sha" significa um eterno. "Ab", a raiz da palavra do Abba, significa pai, banho ou Beth significa casa de
sinal ou de. Combinados como Sabbath, eles embalam um testemunho poderoso, sinal do eterno pai .

Comprometer a adoração a Deus
O Conselho de Laodiceia
364 AD a Igreja de Roma aprovou uma lei.
(Canon XXIX) que decretou: "os cristãos não devem Judaize e ficar ocioso no
sábado, mas deve trabalhar naquele dia; Mas o dia do senhor será especialmente
honram, e como sendo cristãos, não devem, se possível, fazer nenhum trabalho
nesse dia. Se, no entanto, eles são encontrados judaizantes, eles fecha-se de Cristo"

O problema com isto é que eles colocar César diante de Deus, em que eles continuaram a pagar seus
impostos em dia exigido por César, mas comprometida sua adoração a Deus por não observar o sábado no
sétimo dia, como está escrito no quarto mandamento e no sétimo dia da criação.

Adorar a Deus, como ordena...
Lembre-se: ou dar adoração a Deus exatamente como Deus ordena, ou então você não adorar o
Deus da criação em tudo. Com esta prática de observar o sábado no primeiro dia, os pais cristãos e suas igrejas
deixou de ser as igrejas de Cristo para as igrejas de Satanás. É essa falha em manter-se fiel a ensinamentos de
Jesus e os dez mandamentos que Jesus é dar voz reclamação sobre estes os primeiros capítulos do livro do
Apocalipse.

A Igreja de Esmirna
E ao anjo da igreja em Smyrna escreve; "Estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto e está
vivo; Eu conheço tuas obras e tribulação e pobreza (mas tu és rico) e eu sei a blasfêmia dos que dizem que eles
são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. " Apocalipse 2:8-9
' sei a blasfêmia dos que dizem que eles são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. " Esta é
uma referência para aquelas igrejas que se referem a mesmos como ser cristão, não manter os dez mandamentos
e, portanto, dar serviço de bordo para ser de Cristo, mas na verdade são a Igreja de Satã, não a Igreja de Cristo.
O que Jesus está nos dizendo é que ele sabe que ele adora e quem não tem. Na época do Apóstolo João,
aqueles que foram convertidos para os ensinamentos de Cristo, ainda se refere a mesmos como judeus, (a
palavra Christian, não tendo sido cunhado ainda), mas se você substituir a palavra judeu com Christian você vai
entender que é para as igrejas cristãs de hoje que Jesus está dando aviso e condenação para e não apenas os dos
judeus.

Mas são a sinagoga de Satanás
Como já disse, e isso dá apoio a minhas palavras, existem dois evangelhos neste mundo, e duas igrejas
com sua fundação em um dos Evangelhos. Há o Santo Evangelho de Deus, no qual é fundada a Igreja de Cristo,
e o falso evangelho de Satanás, no qual é fundada a Igreja de Satã. Você pode distinguir um do outro? Para que
o evangelho é que sua igreja pertence?
A maneira mais fácil de saber, é se a sua igreja prega os dez mandamentos, todos os dez deles, ou se a
sua igreja prega o primeiro sábado do dia, que é Satanás está a mentir. Se sua igreja observa o sábado de
domingo, então é a Igreja de Satã, é tão simples assim.
Eu tenho uma sugestão para você. Se a sua igreja, na verdade, observar o sábado de domingo, então,
leve uma cópia destas palavras à igreja com você e você prega a verdadeira palavra de Deus para a
Congregação. Uma das duas coisas vai acontecer, você vai ser aplaudido pela sua compreensão e o povo
esforçar-se para mudar o seu erro e converter para a verdadeira adoração de Deus, ou o povo te odeio e te
insultam e exigem que você retire-se da sua igreja.
Qualquer curso de resultados da ação na mesma coisa, você se retiraram da Igreja de Satã False. Se
durante esta remoção você encoraja outros a retirar-se, bem, então o melhor para você, para Deus nos diz: "eu
amo quem ama me"

Amar a Deus acima de sua própria vida
Nenhuma dessas coisas que tu permitirás que temer: Eis que, o diabo lançará alguns de vós na prisão,
que vos podem ser julgados; e tereis tribulação de dez dias: Sê fiel até à morte, e te darei a coroa da vida.
Revelação 02:10
"Nenhuma dessas coisas que tu permitirás que temer:" Este é uma previsão da perseguição dos Santos
de Deus, que na época de João, ainda não tinha chegado à plenitude de sua repressão horrível. Os anciões do
templo eram amadores em sua perseguição dos Santos de Deus, mas o anti-Cristo sob a forma da Igreja de
Roma transformou-o em uma ciência.
"Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão." Jesus previu estas perseguições e tentar informar os
Santos de antemão, portanto isto é uma previsão daquelas perseguições durante as perseguições pelos romanos
bem como aqueles que ocorrem pela Igreja de Roma.

"Sê fiel até à morte, e te darei a coroa da vida." é uma referência para as recompensas, incluindo a vida
eterna, que será dada para aqueles que podem suportar estes sofrimentos e ainda permanecem firmes em sua fé
e adoração a Deus.

Lembre-se: Jesus sofreu uma morte horrível, como aqueles que amam a Jesus; Nós também podem
ser chamados a suportar dor e sofrimento até a morte, como fez o nosso senhor. Se enquanto suportando essas
coisas nós tenha sempre em mente as promessas que Deus, Jesus fez para nós que permanecem firmes em nossa
fé, seremos capazes de suportar.

Lembre-se: podem tirar nosso corpo e nossas vidas, mas não podem tirar de nós, nosso Deus a
menos que nós permitimos que eles.

Os instruídos e sábios
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas; Aquele que vencer não será ferido da
segunda morte. Revelação 02:11
"Ele que tem uma orelha, deixa ouvir o que o espírito diz às igrejas." Lembre-se quando eu expliquei
que esta frase ou outras palavras semelhantes no significado indicaram que aqueles que tomam o tempo para
compreender, através de estudo diligente, irão conhecer e compreender o que Jesus está falando. Se você depois
de ter lido estas palavras compreende que as igrejas que não cumpro os mandamentos de Deus não são de Deus,
e então fazer o que esse conhecimento removendo-se as congregações, então você colocará você na companhia
de Deus-Jesus e a esperança de redenção.
' Aquele que vencer não será ferido da segunda morte. " Se você superar sua falsa adoração daquelas
igrejas de Satanás e retire-se do seu falso dogma e pede a Deus perdão de seus pecados e adora a Deus como
comandos, em seguida, após a ressurreição não saberás a segunda morte, que quem não adorar a Deus como ele
comanda vai recebem, mas vão saber como suas recompensas por seu amor a Deus a vida eterna , assim como
Jesus fez. Esta não é a minha promessa a você, mas a promessa de Deus para você. Se você acredita que as
promessas de Deus são verdadeiras e que que diz que Deus deve ser feito, então você é da fé, e aqueles da fé
justificam-se na expectativa da vida eterna.

Igreja de Pérgamo
e ao anjo da igreja em Pérgamo escreve; "Estas coisas diz ele que o chapéu a espada afiada de dois
gumes; Eu conheço tuas obras, e onde tu habitas, sempre onde está o assento de Satanás: e possuem rápido o
meu nome e não teres negado minha fé, mesmo em daqueles dias em que Antipas foi minha fiel mártir, que foi
morto entre vós, onde Satanás habita. " Revelação 02:12-13

Assento de Satanás
A sede do anti-Cristo é que que Deus chama, "A grande Babilônia," que se lembre que revelou como
sendo a cidade de Roma, Itália, ou o Vaticano para ser mais preciso. Isto sugere, portanto, que Pergamos não
está longe da cidade de Roma.

Doutrina de Balaão
Mas eu tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que
ensinou Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas
aos ídolos e cometer fornicação. Apocalipse 02:14
Balaão era um vidente da Mesopotâmia que, quando chamado a amaldiçoar os israelitas, elogiou-os em
vez disso depois que os judeus tinham sido repreendidos por Deus através de seu burro. Você pode ler no livro
de números capítulo 22.
Balaque ou Balaque foi rei dos moabitas no momento quando os israelitas primeiros atravessados sobre
o rio Jordão e os terrenos do canhão. Foi o rei Balak que foi um dos primeiros reis que houve uma tentativa de
adiar os israelitas de terra de canhão.

Doutrina dos Nicolaítas
Então não tendes também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, que coisa que eu odeio. Arrependerse; ou então eu vou até o thee rapidamente e lutará contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem
ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas; "Ao que vencer a vontade dá de comer do maná escondido e lhe
dará uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que homem algum sabe salvar aquele que recebelo". Revelação 02:15-17

Os Nicolaítas eram uma seita anti-cristã que pregavam a engajar-se em litígio contra outros da
Congregação através dos tribunais civis, em vez de por meio de arbitragem entre os membros da Congregação.
Eles também pregavam que não era um pecado comer coisas que foi oferecidas em sacrifício aos ídolos.
Nicolas, que foi o fundador dos Nicolaítas pregava a poligamia e esposas em comum com outros
homens. Todos os que estão em oposição os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo.
Como você pode ver, Deus oferece amor a quem mostrar amor e obediência a ele, mas oferece a
repreensão e punição para aqueles que são ignorantes ou seus mandamentos e, portanto, deixam de manter a lei
de Deus e dar adoração verdadeira e correta.

Igreja de Tiatira
e ao anjo da igreja em Tiatira escreve; "Estas coisas diz o filho de Deus, que tem seus olhos como a
chama de fogo, e seus pés são como latão fino; Eu conheço tuas obras e caridade e serviço e fé e tua paciência
e tuas obras; e o último a ser mais do que o primeiro. Não obstante eu tenho algumas coisas contra ti, porque
tolerares que Jezabel, que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos a cometer fornicação e comer
coisas de mulheres sacrificam aos ídolos." Apocalipse 02:18-20

Jezebel
Jezabel era uma princesa fenícia e esposa do rei Ahab, que viveu noséculo 9 BC . Ela seduziu muitos dos
homens de Israel a cometer fornicação e adultério, alegando ser uma profetisa de Deus. Em suma, ela era uma
prostituta que professa ser um profeta de Deus, induziu muitos a cometer fornicação e adultério.
Quando Jesus dá esses avisos para as sete igrejas da Ásia, é durante o 1st D.c., portanto não é
diretamente para a mulher Jezabel que Jesus está dando queixa de mas a prática de muitos da Igreja de Tiatira
para praticar sexo extra-conjugal, que está em oposição direta ao sétimo Mandamento.

Ela se arrependeu de não
e dei-lhe espaço para arrepender-se da sua prostituição; e ela se arrependeu não. Apocalipse 02:21
Jezabel tem significado simbólico sobre isso de ser um indivíduo. Pregando que ela era um profeta de
Deus, ela tornou-se Satanás e foi capaz de puxar muitos que caso contrário poderia abraçaram a palavra de Deus
verdadeiro, em adultério e outros pecados contra Deus.

Lembre-se: Satanás não é um indivíduo; Lúcifer é um indivíduo, Satan é uma ideologia que prega
contra e se coloca em oposição as maneiras de Deus.

A ira de Deus sobre Jezabel
, Eis que, emitirei ela em uma cama e os que cometem adultério com ela em grande tribulação, menos
que se arrependam de seus atos. E eu vou matar seus filhos com a morte; e todas as igrejas saberão que eu sou
aquele que sonda as rédeas e os corações: e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Revelação 02:2223
Se você é um estudante de história, sabe que não há tal punição foi tratada Jezebel, nem a igreja em
Thyaticra. Isso ocorre porque esses versos dando desgosto de Jesus com as sete igrejas é simbólico de todas as
igrejas, então e hoje que se intitulam Christian, mas não prendem verdadeiro para os ensinamentos de Jesus
Cristo e os dez mandamentos sobre a qual é a base de tudo o que Jesus ensinou.
O "seu" que será lançado em uma cama é as igrejas que professam ser seguidores de Cristo.
O castigo que Jesus está falando de será tratado para fora no fim dos dias quando Jesus retorna à terra e não só
para as sete igrejas da Ásia, mas a todas as igrejas e congregações que não conseguem defender os
ensinamentos de Jesus Cristo e os dez mandamentos de Deus.

Aqueles que superar
, Mas te digo e o resto em Thyaticra, tantos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram as
profundezas de Satanás, como eles falam; Vou colocar em cima de você nenhum outro fardo, mas o que tendes
já Segure rápido até que eu venha. Revelação 02:24-25
Estes dois versículos acima dão provas de que tenho razão quando digo que estas condenações dadas por
Jesus das sete igrejas da Ásia são de fato simbólicas de todas as igrejas que se intitulam Christian, mas não
conseguem defender os ensinamentos de Jesus e os dez mandamentos.
Considerando que os primeiros versos deram a condenação e um aviso de disciplina para as igrejas,
estes dois versos dar aplauso para aqueles que não são enganadas e poluído pelo falso evangelho de Satanás.

Superar até o fim
e aquele que vencer e guardar minhas obras até o fim, a ele será dou o poder sobre as nações: e ele
deve governá-los com uma vara de ferro; como os vasos do oleiro eles devem ser desfeitos para tremores:

mesmo que eu recebi do meu pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos Ouça o que o
espírito diz às igrejas. Revelação 02:26-29
As palavras: "até o fim," não é uma referência a uma só pessoa ou mesmo um grupo de pessoas que
viviam no tempo quando o Apóstolo João escreveu esta carta para as sete igrejas. É um aviso para todas as
gerações e igrejas que dariam a verdadeira e correta de adoração a Deus, que eles devem fazer a perseverar para
o fim dos dias.
Aqueles que superar são aqueles que, através do estudo diligente das Escrituras, ver deuses de verdade e
são, portanto, não deixe enganar por mentiras e enganos de Satanás e, portanto, são convertidos para a adoração
do Deus verdadeira e correta.
Keepeth minhas obras até o fim, significa a obedecer e evitar que as leis de Deus, o tempo
entende-los até e para sempre, que você nunca transformar da lei de Deus, uma vez que
entende-se por você.

Lembre-se: uma igreja não é um tijolo e argamassa de construção, mas são as pessoas na
congregação na adoração de Deus. Isto também me diz que estes versículos estão dando a profecia de alguns do
que será durante o reinado de mil anos de Jesus na terra.
As palavras: "até o fim," não é uma referência a uma só pessoa ou mesmo um grupo de pessoas que
viviam no tempo quando o Apóstolo João escreveu esta carta para as sete igrejas. É um aviso para todas as
gerações e igrejas que dariam a verdadeira e correta de adoração a Deus, que eles devem fazer o que devem
fazer para perseverar para o fim dos dias.

Igreja de Sardes
e ao anjo da igreja em Sardes escreve; "Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as
sete estrelas; Conheço tuas obras, que tens um nome que vós viveis e arte morta. Ser vigilante e fortalecer as
coisas que permanecem, que estão prontas para morrer: pois não achei tuas obras perfeitas diante de Deus.
Apocalipse 3:1-2

Mergulhada no erro
Evidentemente, a Igreja de Sardes estava longe de ser uma igreja de Cristo. Isto é assegurado pelas
palavras: "e a arte mortos," o que sugere para mim, que se esta igreja e sua congregação não se arrependa maus
caminhos, ele será removido por Deus, o que transparece nestas palavras, "não achei tuas obras perfeitas
diante de Deus."
Isto prende verdadeiro para muitos se não a maioria dessas igrejas de hoje que se intitulam Christian,
mas estão longe de dar a verdadeira e correta de adoração a Deus. Manter o primeiro dia como dia de descanso
do senhor é o mais óbvio desses erros.

Se apegam a Cristo
Lembre-se, portanto, como tu tens recebido e ouvido e segure rápido e arrepende-te. Se, portanto, vós
não deveis assistir, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora virei sobre ti. Apocalipse 3:3
As pessoas que compõem as congregações e as igrejas estabelecidas pelos Apóstolos, fez daquela que os
apóstolos ensinaram-os e os apóstolos aprenderam com Jesus diretamente. Ao longo do tempo, no entanto, as
igrejas pararam mantendo seus serviços como Jesus ensinou, mas incorporada suas coisas de igrejas que não
foram ensinadas por Jesus e são, portanto, blasfêmias contra Deus.

Eles andarão comigo
Tu tens alguns nomes mesmo em Sardes que não contaminaram as suas vestes; e eles andarão comigo
em branco: eles são dignos. Aquele que vencer, o mesmo será com trajes brancos; e eu não riscarei o seu nome
fora do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu pai e antes de seus anjos. Aquele que tem
ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:4-6
Nesses versículos, Jesus está mostrando o contraste entre aqueles que são os Santos de Deus e aqueles
que deixam a desejar. Neste contraste, Jesus está dando vívida discussão de como aqueles que caem curto será
tratado por ele e aqueles que permanecem fortes na fé verdadeira e como eles serão tratados por Deus.

Igreja em Filadélfia
e ao anjo da igreja em Philadelphia escreve; "Estas coisas diz ele que é Santo, ele é verdadeiro, aquele
que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém fecha e fecha, e ninguém abre; Conheço as tuas obras: Eis que

pus antes de ti e a porta aberta, e nenhum homem pode se esconder dela: para tu tens pouca força e haveis
mantive a minha palavra e não haveis negou meu nome. Apocalipse 3:7-8
conheço as tuas obras: É uma referência ao fato de que você pode esconder nada de Deus, ele sabe que
se você é fiel à sua adoração ou não. A palavra "Obras" também se refere ao tempoe esforço que você
pessoalmente coloca o estudo diligente da palavra sagrada de Deus. Só vai a Igreja e ouvir alguém pregam que
o Santo Evangelho para você não é o suficiente, você deve estudar diligentemente as escrituras por si mesmo,
você deve educar-se e não o que os outros lhe diz como verdade, mas saber sem dúvida do seu próprio estudo e
pesquisa, o que é a palavra de Deus e o que é de Satanás.
"Eis que eu tenha definido antes de ti e abrir a porta," é uma referência ao fato de que o caminho da
salvação está aberto para você, você só precisa fazer um esforço para manter-se fiel a adoração correta a Deus,
como Deus ordenou.
"E nenhum homem pode se esconder dela," é uma referência ao fato de que a porta está aberta para
você, e enquanto você permanecer fiel a sua adoração a Deus, ninguém na terra nem o próprio Satanás pode
mantê-lo de ir através da porta e entrar no céu. Você é o mestre do seu próprio destino, se você vacilar; é porque
você não permanecer diligente para suas "obras". Assim como você não é salvos dos esforços diligentes de
outra pessoa, nem pode mais alguém bloquear seu caminho através da porta a menos que você permitir-lhes a
fazê-lo.
"Para tu tens um pouco de força:" Sozinho você tem mas um pouco de força, que significa que seu
conhecimento da verdadeira palavra de Deus é a semana, mas quando você coloca sua vida nas mãos de Jesus e
mantê-lo ao seu lado, obedecendo os ensinamentos de Jesus e os dez mandamentos e por causa de sua fé
inabalável (crença na palavra de Deus) e sua verdadeira adoração de Deus , você tem uma força que você não
teria outra forma, mas com Jesus, dando-lhe direção, você terá sua força adicionada ao seu.
Lembre-se: Jesus é o único caminho ao pai. Jesus, como usado aqui é um simbolismo do evangelho
sagrado os ensinamentos de Jesus e de Deus.
Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida: nenhum homem chega ao pai, senão por mim."
John 14:6
"E tens mantive minha palavra." A palavra de Deus é a lei de Deus, como são mostrados nas páginas
dos livros dos profetas; Eles são abreviados, ou fez mais fácil de lembrar, nos dez mandamentos. Todos os
princípios morais, ensinados por Jesus são derivados de um ou mais dos dez mandamentos.

"E não tens negou meu nome." Então é outra referência para o facto de que tenham guardado os dez
mandamentos, e que você aceite que os dez mandamentos são o núcleo e a Fundação de qualquer verdadeira
adoração de Deus. Não nega o nome de Deus quando você manter os dez mandamentos, exatamente o oposto,
dar glória ao nome de Deus quando mantenham e obedecer a todos os dez mandamentos.

Lembre-se: como você tem sido mostrou que o nome de Deus não é um nome como, Tom ou
Harry, mas é definido pelos dez mandamentos, como sendo que que define quem e o que é Deus?

Uma sinagoga de Satanás
Eis que, eu farei da sinagoga de Satanás, que dizem que são judeus, e não são, mas mentem; Eis que os
farei vir e adorarão diante de teus pés e conhecer que eu te amei. Apocalipse 3:9
"Eis que eu farei da sinagoga de Satanás," é uma referência para aquelas igrejas que dá elogios a
Jesus, mas são nas igrejas de verdade que praticam o falso evangelho de Satanás. Você poderia reformular isso
para a Igreja do anti-Cristo que agora sabemos para ser a Igreja de Roma, bem como as outras igrejas que
observam o sábado de domingo. A sinagoga de palavra é a palavra judeu para igreja.
Isto então dá suporte para o que eu tenho dito, há dois Evangelhos no mundo, falso evangelho Satanás e
o Evangelho de Deus Santo, e cada Evangelho tem sua própria igreja ou na sequência. Sabendo que são o
verdadeiro evangelho de Deus e, portanto, a verdadeira Igreja de Deus, exige um esforço de sua parte para
estudar diligentemente a Bíblia. Aqueles que são preguiçosos em sua fé e a falta de diligência saberá apenas
morte, enquanto que aqueles que são diligentes em sua adoração terá a graça de Deus.
"Que dizer que eles são judeus e não são, mas mentem" é uma referência para as igrejas e as pessoas
que freqüentam a que se chamam cristãos, ou seguidores de Jesus, mas cujo coração está longe de ser os
ensinamentos de Jesus e a manutenção de leis de deuses. O exemplo mais óbvio é que as igrejas cristãs que
observar o primeiro dia de sábado e não o sétimo dia o sábado como o quarto mandamento enuncia.

Nota: Deus usa a palavra judeu em vez de Christian, porque a palavra Christian, a partir do tempo de
João não foi inventada ainda. Porque eu vejo estes versos como sendo uma advertência contra as igrejas cristãs
de moderno-dia e não apenas os do tempo de João, trocar os dois nomes.

"Eis que eu farei que virão e adorarão diante de teus pés," é uma referência ao facto de que adoração
a Deus como ele ordena e manter suas leis e não negar seu nome, serão sobre a segunda vinda de Jesus, ser
configurado acima e fez julgar sobre aqueles que flagelava-te porque te foste fiel à adoração de Deus.
"E conhecer que eu te amei" refere-se ao amor que Deus derramará para você, aqueles que guardam as
suas leis e adorar a Deus pelo seu prazer, não por conta própria, em oposição a ira que ele derramará sobre
aqueles que o adoram por seu próprio prazer e recusado o nome de Deus conforme definido pelos dez
mandamentos.

Manteve-se da tentação
Porque tu tens mantido a palavra da minha paciência, também eu guardarei você da hora da tentação,
que há de vir sobre todo o mundo, para julgá-los que habitam sobre a terra. Apocalipse 03:10
"Porque tu tens mantido a palavra da minha paciência." Deus é paciente com seus filhos e embora
nós pecamos e viver nossas vidas em erro, ele na sua paciência vai perdoar aqueles que procurá-lo e se
arrepender de seus pecados e pedir a Deus por seu perdão e, em seguida, após arrependendo-se iniciar o
processo de renascimento de uma pessoa que é um pecador a um que escreve os mandamentos de Deus em seu
coração , e vive o resto da sua vida em busca de manter os mandamentos de Deus e transformando-se em um
que faz os imperativos morais de Deus em seus próprios imperativos morais. É assim que você mostra ou
manifesta o seu amor por Deus.
"Eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para julgá-los que
habitam sobre a terra." Evidentemente, chegará um tempo quando o mundo inteiro será tentado pelo falso
evangelho de Satanás, mas se você é fiel à sua adoração a Deus, você não será tão tentado, em que Deus vão
esconder-te dele. Não pense nisso como algo que vai acontecer como uma profecia, mas um aspecto de cada um
da nossa própria caminhada através da vida e nossa própria necessidade de procurar a Deus através da oração e
do estudo diligente.
Em que você ter superado as mentiras de Satanás e abraçado a verdadeira adoração de Deus, você já ter
sido julgado em forja de mentiras de Satanás e saíram a mais forte para seus ensaios. Quando você sabe através
do conhecimento, a verdade de Deus, então mentiras de Satanás não tem poder sobre você, e, portanto, está
escondidas dessas mentiras.

Sua coroa da salvação
Eis que, venho rapidamente: Segure tão rápido que tendes, que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse
03:11
Neste versículo Jesus está avisando que depois de ter encontrado a verdade de Deus, vai ser
continuamente alvo de mentiras de Satanás e suas tentativas para causar a queda de sua fé na palavra verdadeira
de Deus. Se você permanecer firme na fé e não sucumbir a essas mentiras, ou as pressões colocadas sobre vós
pela família e amigos, mas vêem-los para as mentiras que eles são, então você irá reter a coroa da vida eterna
que Deus está te oferecendo, e não ter levado por aqueles que se acham cristão ou homens de Deus , mas pregar
o falso evangelho de Satanás.

Quem superar
Que vencer vai eu fazer um pilar do templo do meu Deus, e ele deve ir sem mais fora: e escreverei sobre
ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que vem para baixo do céu
de meu Deus: e escreverei sobre ele meu novo nome. Apocalipse 03:12
"O que vencer" é uma referência para aqueles que uma vez eles são mostrados a verdade de Deus e ver
que os dez mandamentos são a base para a verdadeira adoração de Deus, e então são eles que vencerão mentiras
de Satanás. Jacob é o único que superou seus pecados, razão pela qual Deus ele renomeado Israel, e é por este
motivo que, quando você superar seus pecados, não se considera um cristão, um nome que tem sido poluído
pelo falso evangelho de Satanás, mas se considera um israelita, que atesta sua vencida mentiras de Satanás, e
têm vindo a aceitar a verdadeira palavra de Deus.
"Vai fazer um pilar do templo do meu Deus." Em que os dez mandamentos são a Fundação da Igreja
de Deus, será feito um pilar em que igreja, uma parte da estrutura que é a verdadeira Igreja de Deus. A palavra
"Pilar" é definido como: uma coluna vertical que faz parte de um edifício usado para suporte
ou decoração ou o sustentáculo de uma organização ou sociedade. Jesus está dizendo que no
exemplo acima, que como um converter para a verdadeira Igreja de Cristo, vocês estarão um pilar ou dos pilares
da Fundação da igreja e alguém que outros podem olhar para um exemplo de fé.
"E ele deve ir sem mais," uma vez que você é uma parte da estrutura da Igreja verdadeira, você nunca
hesitar ou voltar slide fora da igreja. Deus nos diz,eu será wright as minhas leis no seu coração, não há mais
leis para ser mantida, mas uma parte de sua personalidade e caráter moral."

"E vou escrever sobre ele o nome de meu Deus" é uma referência ao que Deus tem dito em toda a
Bíblia, que, naqueles dias, ou no tempo do fim, Deus vão escrever suas leis, os dez mandamentos, no coração de
todos aqueles que o veneram como ele comandos, o nome de Deus sendo definido por dez mandamentos,
portanto, que sendo os dez mandamentos que Deus vão escrever em cima de seu coração.
"E o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém." Se lembra-se em toda a Bíblia a cidade
de Jerusalém é referida como tendo o nome de Deus, ou que é o nome de Deus. Este versículo é, então, uma
explicação sobre isso. Jerusalém tem o nome de Deus, porque é alojado a Arca da Aliança e dentro dele, foi
mantida as tabelas dos dez mandamentos que são o nome de Deus, em que os dez mandamentos dão definição
para quem é de Deus, sua personalidade, honra e caráter moral.
"Que desce do céu, do meu Deus" que é outra referência aos dez mandamentos, e que eles vêm diante
de Deus e não são invenção dos homens. Isto também se aplica a Jesus Cristo, em que ele também descerá para
baixo do céu sobre o segundo advento de Cristo.
E escreverei sobre ele meu novo nome." eu interpreto é Jesus, informando-nos que ele terá um novo
nome ao tempo da sua segunda vinda, ou pouco depois. Eu sugiro que isto tem a ver com o fato de que Satanás,
em chamar as igrejas que pregam o falso evangelho de Satanás, Christian, ter sujado o nome Christian, portanto,
Jesus dará ele mesmo e à sua igreja um novo nome. Não faço ideia real o que este novo nome será, mas sugiro
que israelita, apesar de um nome antigo, é uma possibilidade em que em toda a história tem não sido já referido
como uma religião ou até mesmo uma seita de uma religião. Apenas alguns nas páginas da Bíblia já foram
referidos como sendo um israelita. Isso que talvez esteja em erro, há outro significado que pode ter este
versículo.

Lembre-se os dez mandamentos: pode ser dividido em duas partes, os mandamentos que
nos diga como adorar a Deus como ele comanda e os seis imperativos morais de Deus. O que este versículo
pode estar se referindo a é os imperativos morais adicionais que Jesus nos deu em seus ensinamentos que estão
para além dos seis listados nos dez mandamentos. Ao fazê-lo, mudou o nome de Deus, e, portanto, Deus vão
escrever o nome completo de Deus em nossos corações. Em vez de ter seis imperativos morais na definição de
quem é Deus Jesus nos deu adicionais 7 ou 8 imperativos morais, que agora dão uma definição mais completa
de quem é Deus.

Aquele que tem uma orelha
Aquele que tem ouvidos que ouça o que o espírito diz às igrejas. Apocalipse 03:13

"Ele que tem uma orelha." Como você pode recordar, revelei anteriormente para você esta frase e
outros semelhantes a ele refere-se àqueles que são sábios, ou ter tomado o tempo e o esforço envolvidos com o
estudo diligente e pesquisa da Bíblia e seu significado. Portanto, Jesus está nos dando aviso aqui, que o que ele
está a dizer a estas sete igrejas da Ásia menor é na verdade mais de dirigido-los, mas as igrejas ao longo da
história desde a escrita do livro do Apocalipse, até o dia de hoje. Todas as igrejas que se intitulam Christian,
precisa tomar conhecimento e tomar advertência sobre essas coisas que Jesus está falando no livro do
Apocalipse, e em particular seus avisos para as sete igrejas.
"Deixe-o ouvir o que o espírito diz às igrejas." Para ser mais específico, estes versos são direcionados
para aquelas igrejas que chamam-se cristão, mas está longe de ser o que Jesus ensina. Jesus ensina os dez
mandamentos, a maioria se não todas as igrejas que se intitulam Christian, nega os dez mandamentos, mesmo a
sugerir que as leis de Deus são obsoletas e já não uma parte da adoração verdadeira e correta de Deus, isto claro
é fundado sobre mentiras de Satanás e, portanto, é uma blasfêmia.

A Igreja de Laodicéia
E ao anjo da igreja em Laodicéia escreve; "Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o
princípio da criação de Deus. Eu conheço tuas obras, que tu és nem frio nem quente: eu seria tu fosses frio ou
quente. " Apocalipse 03:14-15

Nem quente nem frio
"Eu conheço tuas obras, que tu és nem frio nem quente:" Há muitos no mundo de hoje, que não têm
qualquer interesse em que Deus tem a dizer na Bíblia. Eles não têm nenhum cuidado sobre religião em geral ou
a adoração de qualquer Deus. É para essas pessoas que Jesus dirige estas próximo alguns versos.
"Eu que tu fosses frio ou quente." Neste Deus está dizendo que ele prefere que você tem uma opinião e
se colocou de um lado ou do outro. Que você vai passar a vida numa ignorância blissful não salvará você do
fogo do inferno.

Lembre-se: ama a Deus, por guardar seus mandamentos, ou você odeia Deus por não seguir seus
mandamentos, para não me importo de uma maneira ou outra você coloca do lado do ódio, tanto quanto Deus
está preocupado. Essas mesmas pessoas, aqueles que não têm interesse em religião, não dar adoração a qualquer
Deus; Portanto, não dão adoração ao falso Deus também e são, portanto, livres do pecado de ter feito isso.
Mesmo que isto é verdade e Deus no exemplo acima está mostrando que ele entende isso sobre você, a mesma

precisa que entenda que se você não dá verdadeira e correta de adoração a Deus, então é o mesmo que dar sua
adoração ao falso Deus, Satanás, e como tal, Deus considera você odiá-lo da mesma.

Vomitá-te-ei da minha boca
Assim porque és morno, e quente, nem frio eu vomitá-te da minha boca. Apocalipse 03:16
Este versículo, em seguida, verifica que que eu disse, aqueles que adoram a Deus não, receberá o mesmo
julgamento como aqueles que adoram pelo falso evangelho de Satanás.

Riquezas da terra
Porque dizes que, eu sou rico e aumentada com bens e tem necessidade de nada; e não sabes que és
miserável, miserável e pobre e cego e nu: Apocalipse 03:17
"Porque dizes, eu sou rico e aumentada com bens e tenho necessidade de nada" mais uma vez, referese àqueles que são nem frio nem quente. Eles são aqueles que têm a riqueza e o conforto deste mundo, então
não tem qualquer preocupação ou interesse para a vida.
"E não sabes que és miserável, miserável e pobre e cego e nu." Que você tem muito nesta vida, é inútil
na próxima vida. É isso que faz você na miséria quando você vai ser estavam diante de Deus no dia do juízo.
Somente na adoração de Deus como ele ordena que ele seja adorado, és rico em ambas as vidas. Embora você
pode trabalhar duro neste mundo para ganhar riqueza e coisas deste mundo, você pode pensar-se ricos, mas sem
seu Deus amoroso, você é pobre e na miséria, pois estão sem esperança de salvação. O que é a vida, se há
apenas a morte que você espera?

A moeda da redenção
Aconselho-te a comprar de mim ouro tentou no fogo, que tu possas ser rico; e vestes brancas, que tu
possas ser vestidos, e que não aparecem a vergonha da tua nudez; e unge teus olhos com olho-salve, que tu
possas ver. Apocalipse 03:18
"Aconselho-te a comprar de mim ouro tentou no fogo." Se arrependendo de seus pecados e pedindo a
Deus por seu perdão e viver a sua vida no âmbito dos dez mandamentos, é como você comprar de Deus, o ouro
da salvação.

"Que tu sejas rico," é este esforço ou trabalho, que é a moeda que você precisa quando você estiver
diante de Deus. Toda a riqueza que você acumula nesta vida não vale nada na compra de entrada no céu, a
menos que você primeiro tem Deus em seu coração.

Lembre-se: Deus criou o universo e a terra dentro dele. O que levas do terra e fazer seu não é
verdadeiramente sua por isso pertence a Deus, ele o criou. Porque então você pensaria que a faustosa riqueza
tem e valor para Deus, quando já pertence a ele.
Sua adoração de Deus e sua obediência à lei de Deus, que é valioso para Deus. Deus criou você para ser
você. Não há nenhum outro como tu. Havia de todos os bilhões de seres humanos que viveram antes de você e é
a única que você. É esta singularidade que Deus considera valioso. Mas se você não vai ou não mostrar seu
respeito e amor por seu criador, então Deus não suporto te dar vida eterna.
"E brancas vestes, que tu possas ser vestidos, e que não aparecem a vergonha da tua nudez." As
vestes brancas é uma referência para a justiça de sua adoração e a forma como você vive sua vida. A nudez não
se refere a nudez de seu corpo, mas a nudez de sua alma, seu espírito, sua adoração a Deus. Pense desta forma.
Por causa da sua arrogância e você não está tendo nenhuma necessidade do culto de um Deus e, em seguida,
quando está diante da criação de Deus para ser julgado, você vai saber vergonha da tua nudez. Nessa altura, no
entanto, será tarde demais para alterar seus maus caminhos.
Pense desta forma. Por causa da sua arrogância e você não está tendo nenhuma necessidade do culto de
um Deus e, em seguida, quando está diante da criação de Deus para ser julgado, você vai saber a vergonha da
tua nudez. Nessa altura, no entanto, será tarde demais para alterar seus maus caminhos.

Definindo o mal
Aqueles que não ou se recusam a dar a verdadeira e correta de adoração a Deus são maus. Você pode ser
um indivíduo moral, justo em toda a sua vida, mas se você não dá adoração ao Deus da criação, ele que é seu
criador, e então vocês são maus aos olhos de Deus.
Se você acha que você está adorando a Deus, mas está enganado por aquelas igrejas que se chamam
Christian, então quando você estiver diante de Deus no dia do juízo, é vergonha quando é mostrado a você que
você nunca realmente adoraram a Deus, na verdade, mas na verdade o seu culto foi para o falso evangelho de
Satanás. Assim como a ignorância não é defesa sob a lei do homem, não é defesa sob a lei de Deus.

Castigo de Deus
Como muitos como eu amo, eu repreendo e castigo a todos: ser zeloso, portanto e arrependimento.
Apocalipse 03:19
Deus ama aqueles que o amam, e é por seus esforços para mostrar a você seu erro, que você pode
encontrar seu castigo ofensivo, mas em seu castigo do seu erro é que você vai entender o seu amor e sua
verdade. Deus não pediria você se arrepender, se você é vida e seu culto dele foi justo, ele repreende a você
porque você está em erro, a fim de mostrar-lhe o seu erro, que você pode aprender com ele e sei que estão no
erro e depois arrepender-se que o erro, a fim de ser salvo por causa de seu arrependimento.
Assim como você punir ou disciplina seu próprio filho, quando eles estão no erro, e com esse castigo,
aprender com você o que é certo e o que é errado, então também deve aprender castigo do Deus de vocês, o que
Deus considera ser um erro de suas maneiras.

Deus está batendo à sua porta
Eis que, estou à porta e bato; Se qualquer homem ouve a minha voz e abre a porta, entrarei com ele e
cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 03:20
Deus não forçará a adorá-lo como ele comandos, ele fica na porta e bate, ele não está lá para arrombar a
porta (que é como a Igreja de Roma no passado forçou as pessoas a adorá-lo), ou como os muçulmanos força
sua fé nos outros, mas para bater a fim de informá-lo que ele está sem. É sua escolha para deixá-lo em sua porta
ou para mantê-lo Cala. Se você qualquer homem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e cearei
com ele e ele me, " que equivale a dizer que se você se arrepender de seus pecados, então Deus virá até você e
você será um filho de Deus, como Jesus é o filho de Deus, e ele será seu pai , desta forma você se tornará um
herdeiro dos dons de Deus, assim como um filho herda de seu pai na terra.

Herdeiros das misericórdias de Deus
Ao que vencer concederei para sentar-se no meu trono, como também superou e me assentei com meu
pai no seu trono. Que recebe e ouvido, ouça o que o espírito diz às igrejas. Apocalipse 03:21-22

Lembre-se! Este é Jesus falando para nós através do Apóstolo João. Jesus enfrentou as tentações de
Satanás, mas ele ultrapassá-los, assim como Jacob superou seus pecados e se arrependeram. Se você pode
superar as tentações deste mundo, e de Satanás, então você será levado a Deus, para ser seu filho, que é Jesus.

Satanás através dele anti-Cristo, contou mentiras e destas mentiras, deu-se parecer ser a verdadeira
adoração de Deus, mas é na verdade uma falsificação dessa adoração. Apenas por diligentemente buscando a
verdade na Bíblia, você pode saber de Satanás a mentira que é mentira.
Tendo lido isto até agora nessas lições, agora vê isso é verdade, e que as igrejas que se intitulam
Christian, mas promovem blasfêmias, dos quais o mais óbvio é a manutenção do primeiro dia sábado em vez do
um dia da semana que Deus fez um dia santo, e que nos diz em seus mandamentos, para Lembre-se , o sábado
do sétimo dia.
Nestes primeiros versículos do livro do Apocalipse, Deus está avisando para se retirar estas igrejas, as
filhas da meretriz e chegar a conhecer Deus, pessoalmente e intimamente, diligentemente procurando Deus.

Erro do Dr. Hiscox
Vê Dr. Hiscox é no erro de pensar que porque o Early Christian igrejas desviaram um dia adoração
correta a Deus que estava tudo bem com Deus. Jesus, nos versículos acima, deixou claro que ele não aprova e
dá o aviso que se eles não se arrependem de seus maus caminhos, ele destruirá.

Por prazer do Deus
Por que Deus criou tudo o que é? "Por tua vontade são e foram criadas." Deus não criou o universo
para o prazer do homem, mas para o prazer de Deus. Nós existimos, não para nós mas para o prazer de Deus.
Que ele como nosso criador, comandos que podemos adorá-lo pelo seu prazer é, portanto, correta, pois ele é
digno que ele deveria exigir para adorá-lo como ele comandos. Se você aceita isso como verdade e se
conformam suas maneiras de dar culto a Deus como ele, comandos e, em seguida, você será justificado na
esperança de salvação, nada menos do que isso, e você será destinado apenas para a condenação.

