Lição 21
A falsificação de Jesus Cristo
É importante que você entende e reconhece que existem dois evangelhos sendo pregados no mundo de
hoje; Santo Evangelho de Deus e o falso evangelho de Satanás. Você precisa entender que Satanás está tentando
esconder a palavra de Deus verdadeiro através de mentiras que soam tão parecida com a verdade que é difícil
para os ignorantes de discerni-las da verdade. Estas mentiras foi dado por tanto tempo que quando as pessoas
são mostradas da Sagrada Escritura que Deus realmente diz ou o significado correto de que Satanás tem
distorcido, rejeitam a verdade e aceitar a mentira. O sábado de domingo é a mentira mais descarada disse por
Satanás que tem praticamente todo o mundo, acreditando que a mentira sobre a verdadeira palavra de Deus.

Falsificação
A palavra "falsificado" é definido como: feita como uma cópia realista de alguma coisa,
principalmente dinheiro, fim de defraudar ou enganar as pessoas. Cópia do falsa, fingido
para enganar alguém .

No caso de dinheiro, se você tentar imprimir dinheiro e você não está licenciado pelo governo a
fazê-lo, então você é um falsário, e o dinheiro é falso. Pode parecer muito como o original, mas não é. Como
tal, não vale uma nota falsa de 20 $. Se você tentar usá-lo para fazer uma compra, então você está cometendo
um crime e pode ser enviado para a prisão.

No caso de Jesus, se você tentar dar falsas interpretações da palavra de Deus, ou se você escreve algo
e passá-lo fora como tendo sido falada por Deus-Jesus então você está blasfemando a palavra de Deus e ter
cometido um pecado.
A menos que você é treinado em identificar notas falsas, é improvável que você seria capaz de dizer a
diferença entre uma nota de 20 dólares falsas e curso legal.
O mesmo é verdade da palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo, a menos que você é educado
no que eles falaram e o contexto do que disseram, pode ser difícil de diferenciar a verdadeira palavra de Deus
da mentira de Satanás.

Buscar a Deus diligentemente
É por esta razão por que Deus nos diz:
Eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo, "diligentemente," devem encontrar me
Provérbios 08:17
A palavra "precoce" é a palavra em inglês que substitui a palavra hebraica, "Shachar."
A palavra "Shachar" é definido como: para procurar algo com diligência meticulosa .
A palavra "diligente" é definido como: esforço persistente e empenhada em fazer algo .
Para você apenas ir à igreja uma vez por semana e sentado ali como alguém lhe diz que o significado da
escritura não é como "diligente" é definido. Você deve procurar a Deus por si mesmo e aprender através de sua
própria educação, o que Deus disse e o que isso significa em relação ao contexto que é dado. Só você pode fazer
isso.

Personalidade de Deus
Deixe esta mente estar em você, que houve também em Cristo Jesus: quem, sendo em forma de Deus, que não
roubo ser igual a Deus: mas fez-se de nenhuma reputação e ele tomou a forma de um servo e foi feito em semelhança de
homens: E sendo encontrado na moda como um homem, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte na Cruz.
Filipenses 2:5-8

Ao apresentar esta tentativa por Satanás para falsificar a Igreja de Cristo para você, primeiro vou
mostrar um ponto ou aspecto de Deus, Jesus, e então irá mostrar-lhe um aspecto semelhante ou contrafacção de
Satanás.
Também sabe em seu tempo que saber quem e o que é o anti-Cristo, não vai ganhar salvação, mas
sabendo que Cristo é e agindo em que o conhecimento, levará a salvação.
Como eu estava crescendo, ele sempre me foi dado que Deus era todo-poderoso e como tal inacessível para você e
eu, estamos sendo apenas mortais. Em 2009, quando comecei a ser tutelado por "o anjo no céu, tendo um evangelho
eterno para pregar-lhes que habitam sobre a terra," Apocalipse 14:6, logo percebi que Deus é muito acessível para
qualquer um e todos os que procurá-lo. Se você fome de verdade, amor e perdão, Deus irão revelar-se para você de muitas
maneiras diferentes.

Com isto em mente, eu quero que você entenda que o Deus todo-poderoso tem uma personalidade, e
você pode vir a conhecê-lo, assim como você pode com outro ser humano. Deus criou o homem à sua imagem,
que é dizer que o homem tem personalidades e caracteres, que é o que nos torna a imagem de Deus, não nossa
forma humana para fora.

Crist, sob a forma de Deus
Jesus é um sangue homem, físico e da terra, nascido da carne de uma mulher, Mary, e cujo pai não era
Joseph, mas o Deus todo-poderoso.
Cristo não é carne e sangue, que é Jesus. Cristo é na forma de Deus, espiritual.
Jesus viveu sua vida como um homem de carne e sangue, o filho de Deus, para trinta e mais anos antes
ele foi batizado por João Batista. Foi então que o Espírito Santo entrou em Jesus e Jesus Cristo foi estabelecido.
Jesus Cristo é Deus em carne e osso de um homem.
Jesus Cristo é da terra, mas ao mesmo tempo ele é espiritual também.
Tenho certeza que a maioria de vocês lendo isto será objeto e refutar esta como sendo a verdade, mas
uma discussão sobre o versículo acima mostra que isso é verdade.

Christ pensou que o roubo não ser igual a Deus: Cristo é igual a Deus, porque Cristo é a
essência de Deus; Eles são os mesmos.

Mas Cristo fez de si mesmo de nenhuma reputação e ele tomou a forma de um
servo: Deus é o governante onipresente e criador do universo, mas Deus ama seus filhos tanto que ele
voluntariamente reduziu-se para o corpo de um homem, a fim de ser capaz de andar entre homem sobre a terra.
Deus não veio como um rei ou um grande homem de riqueza, Deus não veio até nós no corpo de Jesus,
um humilde carpinteiro, com nenhuma reputação ou celebridade.
Deus criou o homem e como tal o homem é um servo de Deus, portanto Deus veio viver entre nós, não
como nosso Senhor e mestre, mas como um de nós.
Este ato revela muito sobre a personalidade e o caráter de quem é Deus. Quero dizer que ele revela sua
humanidade, mas há aqueles que dirão que Deus não é humano, portanto, que ele não pode mostrar a

humanidade. Concordo com aqueles que dizem isso. Deus criada o homem à sua semelhança; Portanto, é que
em ações semelhantes mostra sua piedade, não sua humanidade.

e foi feito em semelhança de homens: Nascimento de uma filha do homem de Jesus tornou-se o
filho do homem, como Jesus freqüentemente vezes chamados a mesmo.

Lembre-se: Deus é espiritual, não carnal, Jesus é carnal e não espiritual, mas Jesus Cristo é tanto,
um casamento entre o espiritual e o carnal e como tal, tem acesso a ambos os mundos ou planos de existência.

e sendo encontrado na moda como um homem, ele se humilhou: Novamente, Jesus não
nasceu um grande rei ou homem de riqueza, mas nasceu em uma família de meios humildes. Humilde é o seu
status na sociedade, mas Maria foi justos aos olhos de Deus, é por isso que Deus escolheu Maria para ser a mãe
de Jesus.

e tornando-se obediente até a morte, nem a morte de Cruz: O corpo do homem não é por
natureza imortal, mas mortal, que equivale a dizer que o corpo do homem está sujeito à morte. A palavra
"Mortal," é definida como: ser sujeito à morte. Todos os que são mortais morrerá eventualmente.
Cristo sendo espiritual era imortal, ou não sujeito à morte. No entanto, Deus tornou-se um homem
mortal e sujeita-se à morte. Mas não foi o cheio disso, Deus permitiu que ele deveria morrer em uma das
maneiras mais horríveis e dolorosas, por ser pregado à Cruz.
Se você quer olhar para alguns os traços de personalidade determinar o tipo de pessoa que são, vendo
que o Deus todo-poderoso se morrer na Cruz todos para o amor de seus filhos, revela-me um amor mais forte
que humilhou... eu acho que eu tenho a habilidade de expressar. Tal sacrifício mostra-me que tipo de um
personagem e a pessoa que Deus verdadeiramente é.

Deus se humilha
1. Deus deixa seu trono no céu para se tornar um homem e não um rei ou grande e poderoso homem, mas
um humilde carpinteiro. Você pode dizer que é dele desistir de sua Majestade para que de um
dos nenhuma reputação.
2. Embora Jesus nasce um homem livre, ele é apenas um passo acima de um servo de Bond.
3. Deus é o criador do universo, um ser onipresente, no entanto, ele assume o corpo de um homem, feito
do pó da terra.

4. Quando ele é pregado na Cruz, ele experimenta a morte. Deus é aquele que é de eternidade a
eternidade, mas permite que ele deve conhecer a morte, para que ele pode dizer, "tenho
andado em seus sapatos, e conheço sua dor."
5. Não só morte, mas a morte de um criminoso comum. De uma forma que foi inventado nas bacias do
inferno para extrair o máximo de dor e sofrimento daquele pregado a ele.

Por que Deus faz isso?
Ele reduz-se do senhor do universo a fim de recuperar seus filhos que tenham desviado de sua verdade.
Ele próprio cimeiras a este humilde de sua Majestade por amor a seus filhos perdidos.

Exaltado por Deus
Portanto Deus também altamente exaltado-lo e lhe dei um nome que é sobre todo nome: que em nome de Jesus se
dobre todo joelho, no céu e coisas na terra e debaixo da terra; e que toda língua confesse que Jesus Cristo é senhor, para
glória de Deus pai. Filipenses 2:9-11

Portanto Deus também altamente tem exaltado que ele: A palavra "exaltado" é definido
como: alta no rank, posição ou estima, ser elevado acima dos outros. Em troca de sua obediência
para os mandamentos de Deus e sua fidelidade de realizar tudo o que Deus lhe pedido, Deus "exaltado" Jesus
acima de tudo os outros homens.

e lhe dei um nome que é sobre todo nome: Antes de Jesus começou seu ministério na terra,
ensinando os caminhos de Deus e ensinar o que Deus exige do homem, o nome Jesus era bastante comum na
nação de Israel e de nenhum significado especial. Com Jesus Cristo, o nome foi elevado para que igual de Deus
o todo-poderoso.

Que em nome de Jesus se dobre todo joelho: Quando você estiver diante de alguém e curva
seu joelho para eles, você está mostrando seu respeito e amor por essa pessoa. Neste, quando todo e qualquer
carrinho antes de Cristo, todos devem dobrar seu joelho para ele, por respeito ao seu criador, mas também por
amor, para o sacrifício que ele fez a fim de levar-da morte eterna, a salvação e a vida eterna.

De coisas no céu e na terra e as coisas sob a terra: Não é só o homem se dobre o joelho para
Jesus Cristo, mas que todas as coisas, mesmo aqueles no céu, o que implica os anjos são dar a reverência ao

homem Jesus Cristo, mesmo que os ângulos não são carnais, mas espirituais. Isso efetivamente traz homem ser
igual com os anjos e os anjos para baixo ser igual com o homem.
e que toda língua confesse que Jesus Cristo é senhor, para glória de Deus pai: A palavra
"confessar" é definido como: reconhecer que algo é verdadeiro. Quando qualquer um do homem diante
de Jesus Cristo e nós dobramos nosso joelho diante dele, nós estão confessando que ele, Jesus Cristo, é Deus em
carne e osso de um homem, e que Jesus Cristo é nosso Salvador e nosso professor na maneiras de Deus.
Novamente, estes versos revela a personalidade e o caráter moral de quem são Deus e o filho de Deus.
Disse antes que a personalidade de Deus é definida pelos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo
ter uma definição não é suficiente para realmente mostrar tudo o que há para saber sobre alguém, mas quando
você adicionar a essa definição as reais ações tomadas por Deus em Jesus Cristo a tornar-se, você começ um
pleno entendimento de quem Deus é. Meu entendimento evoluiu de uma criança que olha para cima e vi
onipresente super ser para que olhando hoje e ver meu pai no céu, alguém pode se relacionar e dar meu amor
para um intocável. Como tal tenho desenvolvido uma relação pessoal e íntima com meu pai no céu.

Personalidade de Satanás
Como tu és caído do céu, Ó Lúcifer, filho da manhã! Como tu és cortar ao solo, o que a enfraquecer as Nações!
Por que disseste no teu coração, eu subirei ao céu, vai exaltar a meu trono acima das estrelas de Deus: sento-me,
também, sobre o monte da Congregação, nos lados do Norte: Eu subirei sobre as alturas das nuvens; Serei como o
Altíssimo. Isaías 14:12-13

Satanás se exalta
1. Satanás diz: eu subirei ao céu, ele exige uma posição mais elevada do que o que ele tem.
2. Vai exaltar a meu trono acima das estrelas de Deus. Ele cobiça o trono de Deus.
3. eu sento-se também sobre o monte da Congregação. Ele deseja que outras pessoas para adorá-lo.
4. eu subirei sobre as alturas das nuvens. Ele tenciona dominância e régua-navio sobre os outros.
5. serei como o Altíssimo. Ele pretende suplantar a Deus e assumir seu lugar como Senhor do universo.

Por que Satanás faz isso?
Satanás quer glorificar a mesmo sobre todos os outros? Satanás tem um problema de "Eu" , ou
alternativamente como eu tenho muitas vezes vezes disse que um problema "ME" . Tudo é sobre "Eu, eu, eu"
, mesmo à custa de aqueles ao redor dele.
Satanás odeia a Deus e tudo o que Deus criaram e defende. Satanás quer destruir, o homem e toda a vida
no universo. Satanás odeia a moralidade de Deus, então ele tem feito tudo para causar o homem de viver em
desobediência a moralidade de Deus.
Em comparação, Deus sacrificaram-se para o amor de seus filhos, Satanás é cheio de si mesmo, que
ninguém mais se importa, nem mesmo aqueles que seguem a liderança de Satanás.

Satanás e o liberalismo
Durante os séculos Satanás estabeleceu falsas religiões, ou religiões pagãs, com a finalidade de homem
afastando a adoração do Deus verdadeira e correta para isso de dar culto a estátuas e outras tais imagens de
escultura.
Em tempos mais modernos, com o estabelecimento da Igreja de Cristo por Deus, Jesus, Satanás
estabeleceram a religião do Anticristo, que tem o som e a sensação da Igreja verdadeira, em que ele defende a
moralidade de Deus como enunciado nos últimos seis dos dez mandamentos, mas é uma mentira porque rejeita
a adoração verdadeira e correta de Deus como está escrito nos quatro primeiros dos dez mandamentos. Esta
religião do anti-Cristo já existe desde as 12:00 primeiro no corpo da Igreja de Roma, mas em seguida no corpo
expandido das filhas da meretriz como mencionado no livro do Apocalipse.
O livro de Apocalipse também fala de um falso profeta que surgirão durante o fim dos dias, que vou dar
identidade na próxima lição. O falso profeta é fundado na idéia do liberalismo, que é uma religião sem Deus.
Tudo o que suporta o liberalismo está em oposição a moralidade de Deus.
Considerando que a religião do anti-Cristo defende a moralidade de Deus mas não consegue dar a
verdadeira e correta de adoração a Deus, o falso profeta rejeita tudo a ver com Deus, moralidade e adoração; é
por isso que me refiro é como uma religião sem Deus, que prega um falso evangelho, mas que não oferece
qualquer Deus, pagão ou não dar adoração a.

Deus diz: Não cometer adultério ou fornicação, no entanto, o liberalismo incentiva tal imoralidade,
oferecendo preservativos grátis nas escolas para nossas crianças.

Deus diz: Fazer não matar, no entanto, o liberalismo diz que o corpo da mulher pertence a ela e se ela
decide abortar (assassinato) seu filho por nascer e depois há nada de errado com isso e ela deveria fazer como
ela deseja.

Deus diz: Uma criança que não tem sido disciplinada por seus pais deve ser amada pelo pai e que o
pai deve olhar para a criança como nada mais do que um bastardo. O liberalismo passou as leis civis que
impedem os pais de discípulo a dar para seus filhos e que se um pai deve bater em uma criança indisciplinada,
que a criança pode ser tirada do pai e o pai preso por abuso infantil.
Estas são apenas algumas das diferenças na personalidade gritante entre o que é de Deus e justos e o que
é mentira de Satanás e o mal.

Satanás no jardim do Éden
Agora a serpente era mais subtil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ele
disse à mulher, (Eve), tem Deus disse, "Não comereis de toda árvore do jardim?" Gênesis 3:1
Na Sagrada Escritura Deus nos dá uma idéia da personalidade de Satanás na interação do Satanás com
Eva no jardim do Éden.
A palavra "Subtil", é o velho inglês ortografia para a palavra "sutil," que é definido como:
1. Ligeiro e não óbvio, agradavelmente delicado e discreto.
A palavra "ligeiro" ainda é definido como: tratar alguém rudemente, ignorando
deliberadamente ele ou ela, pense ou tratar algo tão sem importância .
Como é dado o versículo acima e aqueles que seguem, Satanás é "Ligeiro", em que ele deliberadamente
trata os mandamentos de Deus e através deles, o Deus todo-poderoso, com distain e como se eles não são
importantes.
O que Deus está nos dizendo é que Satanás era que mais "sutil" que nem Deus tinha pensado que ele
era.
Para ser "agradavelmente delicado", é um mentiroso, mas de forma a tornar a mentira soar
como a verdade e a verdade como a mentira. Adolph Hitler é um bom exemplo de alguém que poderia
contar mentiras, de forma a fazer um grande número de pessoas acreditam nas mentiras como sendo verdade.

Nesta sedução, Hitler foi capaz de assumir o controle de toda a nação da Alemanha e teve influência em muitas
outras nações do mundo. Hitler é oft vezes referido como o anti-Cristo e é por causa de sua habilidade de contar
mentiras e eles acreditado por tantos que faz ele assemelhar-se a Satanás.
2. sensível suficiente para fazer distinções e acórdãos refinados ou inteligente,
experiente, .
Quanto mais inteligentes e bem informados é de uma pessoa, mais fácil é dizer mentiras para aqueles
que são ignorantes e não tão bem educada. O ignorante vai vê-lo como tendo maior conhecimento e
aceitar que, por conseguinte, sabe mais do que eles fazem e então aceitam a sua opinião sobre sua
opinião menos educado. É por esta razão que Deus quer que todos ganhamos conhecimento de sua
palavra sagrada para nós mesmos e não depende do que os outros nos dizem.
3. Deverly indirecta e engenhoso.
A palavra "Deverly" é a antiga ortografia inglesa para a palavra "magia negra", que é definido
como: Cruel ou mal comportamento ou ações. Ato de maldade ou atos supostamente
realizados chamando os poderes do diabo ou mal espíritos.
O que essas três definições da palavra "Sutil" nos mostram é que falou de Satanás encontra-se a Eva de
tal educada e suave agradável maneira de expressão a fim de convencê-la que o que Satanás estava dizendo era
verdade, que é por que ela não questionou Satan, mesmo que ela sabia que o que ele disse que estava em
oposição ao que Deus lhe contara.

Satanás pede a Eve uma pergunta
E ele, (Satanás), disse à mulher, (Eve), tem Deus disse, "Não comereis de toda árvore do jardim?"
Nesta questão, Satan está falando de uma maneira amigável e conversa, como se interessado em saber
quão bem mesmo compreende o mandamento que Deus tinham feito sobre a árvore do bem e do mal.

Resposta de Eve
e a mulher disse a serpente, "Ye podem comer do fruto das árvores do jardim: mas do fruto da árvore
que está no meio do jardim, Deus disse, ' não comereis dele, nem vós devem tocá-lo, para que não vos
morrem." Gênesis 3:2-3

Evidentemente, isso deve ter sido no jardim do Éden, que animais poderiam vir até você e começar a
falar contigo, porque não há nada escrito nestes versos que sugere que Eve foi surpreendida ou surpreendida que
esta serpente venham com ela e começar uma conversa com ela.
Em essência o que Eve diz que o lanche é que Deus deu permissão que ela pode comer de todas as
árvores do jardim, exceto um, aquele que estava no meio do jardim; e que se ela comeu do Deus tem disse a ela
que que ela certamente morreria. .

Mentira de Satanás
e a serpente disse à mulher, "vós certamente não morrereis: para Deus sabe que no dia podereis comer,
em seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses, sabendo bem e o mal." Gênesis 3:4-5
Já mencionei isso em outras aulas, mas eu quero indicá-lo novamente aqui; o melhor disse mentiras são
90% verdade e apenas 10% de mentira.
Na mentira acima disse por Satanás, a única verdadeira mentira é que o que diz a Eve, "que vós não
certamente morrerá." O resto de que Satanás dizem Eve é verdade, ela vai ter os olhos abertos, e ela vai saber
a diferença entre o bem e o mal. Assim que ela comeu da árvore proibida, ela sabia o que ela fez de errado e em
fazer errado ela tinha feito de mal contra o mandamento de Deus que proibiu ela de comer de uma árvore.
Uma prova maior que Satanás não estava mentindo, que Eve estava preocupada, estava no fato de que
Eve não morreu tão logo ela comeu do fruto proibido.
Se você olhar atentamente para as palavras de Deus, Deus nunca disse que ela morreria imediatamente,
só que ela certamente morreria, e como todos sabemos desta história, Adão e Eva, ambos morrem no tempo.
Eles não tinham pecado, eles nunca morreria. Satanás, sendo sutil e inteligente, sabiam isso sobre as palavras de
Deus, mas usou as palavras de Deus para confundir e enganar Eve acreditando mentira de Satanás como sendo a
verdade e as palavras de Deus como sendo a mentira.

Eve está enganado
e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que foi agradável para os olhos e uma
árvore a desejar tornar-se um sábio, ela tomou do fruto e comeu e deu também a seu marido com ela; e ele
comeu. Gênesis 3:6

Nesses versículos, Deus revela a verdadeira personalidade de quem é Satanás. Somente os ignorantes
podem ser seduzidos e enganados por tal pessoa, que dá adicionado um impulso à sua necessidade de educar-se
na verdadeira palavra de Deus e não depende do que os outros mandam para moldar sua adoração a Deus.

Vamos a Deus como um bebê
Portanto deitado de lado toda a malícia e toda a malícia e hipocrisias, inveja e todos falando mal é,
como bebês recém-nascidos, o leite sincero da palavra que vos podem crescer desse modo o desejo: se assim
for ser vós provaram que o senhor é gracioso. Eu Peter 2:1-3
Em sua busca e estudo da Sagrada Escritura, procure a palavra de Deus, não como um homem de
sabedoria, já tendo conhecimento prévio, mas como um bebê recém-nascido, com nenhum pré-formadas
noções de astúcia ou hipocrisia. Permitir o seu entendimento da escritura sagrada para vir para você a partir do
primeiro momento e aceitar a palavra de Deus como verdade. Não compare o que Deus diz com o que você
acha que já sabe, mas aceitar a palavra de Deus e basear sua adoração de acordo com a verdade e nada mais.

Deitado de lado toda malícia: A palavra "malícia" é definido como: a intenção ou desejo de
causar danos ou dor em alguém. O que Peter está dizendo é que quando você entra para o estudo da
Sagrada Escritura, não entrar nele com a intenção de fazer o que Deus diz para caber sua compreensão
preconcebida. Você deve entrar em seu estudo com uma mente aberta, como um "Babe", que pede a seu pai,
"onde vêm os bebês," e vai aceitar como verdade tudo o que seu pai lhe diz. Se você aceitar o que Deus vos
disser, como está escrito nas Sagradas Escrituras, então você entra em seu estudo como um "Babe".
Se você acredita que o que já sabe e a maneira que você sempre lhe deu a adoração a Deus é correta, e
então ler nas Escrituras algo falado por Deus, o que contradiz o que você sempre acreditei ser verdadeiro, rejeite
o que você acha que você conhece e aceita sem questionar a palavra de Deus.
Um exemplo perfeito disso é o sábado de domingo. Ao longo de sua vida lhe foi dito e você aceitou
como verdade, que o primeiro dia da semana é o dia de descanso de Lordes, ainda na Bíblia há nenhum lugar
que está escrito onde Deus ou Jesus dá instruções ou mandamento que o primeiro dia é o sábado do senhor, mas
está escrito, "mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus." Êxodo 20:10. É necessário que você aceite o
que está escrito nas Sagradas Escrituras como sendo a verdade e que o sétimo dia da semana ou sábado o
sábado do senhor, e que o primeiro dia ou domingo é mentira de Satanás.

Se você mantém sua compreensão preconcebida de que dia o sábado é para ser observada, então você
não conseguir entrar em seu estudo como um "bebê", e com esta perda de inocência cairá com falta de encontrar
a verdadeira palavra de Deus.

e todos guile: A palavra "Guile," é definida como: uma qualidade de astúcia, enganoso, ou
traiçoeira. Você pode dizer para si mesmo, que não é esse tipo de pessoa, portanto não se aplica a você, mas
você deve saber que Satanás tem seguidores, que não sabem que eles estão sob a influência ou controle de
Satanás, mas eles partiram para forçar deliberadamente a palavra de Deus, de acordo com a mentira de Satanás
e não quero que você deve compreender a verdadeira palavra de Deus.

e hipocrisias: A palavra "hipocrisia", é definida como: a falsa alegação de ou a pretensão
de ter princípios admiráveis, crenças ou sentimentos. Se você tem um pastor ou padre que rejeita o
sábado do sétimo dia como a verdade, mesmo depois de mostrar nas Escrituras, onde Deus diz que é, então essa
pessoa é um "hipócrita" e não deve ser invocada para dar-lhe orientação em seu estudo da Bíblia.

e inveja: A palavra "inveja", é definida como: querer que outra pessoa tem. No que se refere a este
assunto de entrar para o estudo da palavra sagrada de Deus, se você olhar para a riqueza e o brilho da Igreja de
Roma ou de qualquer outro mundo religiões, com a inveja e o desejo de ser parte de que, em seguida, você cairá
com falta de encontrar a verdadeira palavra de Deus, para a adoração de Deus é espiritual , não terrena. Toda a
riqueza da terra é de nenhum valor para Deus, afinal, Deus criou e, portanto, tudo pertencem a ele. Nada da
riqueza que você obter nesta vida tem qualquer valor em sua possível entrada no céu. Não seja "inveja" de tais
igrejas e congregações, ser triste para eles, pois eles estão no caminho errado, e morte eterna será sua
recompensa.

Como bebês recém-nascidos, desejo sincero leite da palavra que vos podem crescer
desse modo: Quando você entra em seu estudo da palavra de Deus como um bebê recém-nascido, a palavra
de Deus é como o leite é um bebê, dá-lhe alimento e crescimento no conhecimento de que Deus é e o que Deus
requer de você.

O que Deus requer
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhor e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? " Deuteronômio 10:12-13

Lembre-se: Israel se refere não a nação de Israel, mas

para todos aqueles que superar seus

pecados como fez Jacob, que é por que Deus ele renomeado Jacob para Israel, e porque me refiro a todos os
que "manter o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo" ser israelitas .
O que porventura o Senhor teu Deus pede de ti: com estas palavras, Moisés é informando-na que Deus
requer algo de nós em troca de todas as suas misericórdias.
A palavra "exigir", é definida como:
1. Se precisar de algo ou alguém para um propósito;
2. Ter algo como uma condição prévia;
3. Exigir algo por uma lei ou regulamento;
4. a insistir para que alguém faça alguma coisa.
A palavra "pré-condição" ainda é definido como: algo que deve ser feito ou acordado antes
que algo mais aconteça .
Quando você colocar isso com o propósito de dar a verdadeira e correta de adoração a Deus, então você
entende que Deus tem uma pré-condição para sua dando-lhe sua misericórdia e reconhecer como sendo um dos
seus santos e que é que você deve:

Mas a temer o Senhor teu Deus: A "temei a Deus," é para não ter medo de Deus, mas para dar
respeito e amor a Deus.

Para andar em todos os seus caminhos: Quais são as maneiras de Deus? Se você é um pai,
você terá alguma compreensão do presente. Quando você dizer a seus filhos que estão a fazer isto ou aquilo, e
quando eles não conseguem fazê-lo você repreendê-los, então você está mostrando o seu filho, sua maneira de
fazer as coisas, em oposição a eles a fazer as coisas à sua maneira.
Isto também é verdade de Deus. Deus deu o homem um conjunto de regras pelo qual estamos a viver as
nossas vidas, estes são conhecidos como os dez mandamentos. Com o primeiro advento de Cristo, Jesus nos
ensinou pontos adicionais de moralidade do Deus, obviamente não listados nos dez mandamentos. Tudo isso é a
maneira de Deus.

Quando você, portanto, "andar no caminho de Deus," você defender e pratica a imperativos morais de
Deus, mas você também deve dar adoração a Deus exatamente o que Deus tem escrito nos quatro primeiros dos
dez mandamentos. Como a acima revela, é que "todos os caminhos de Deus", ou é insuficiente.

e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua
alma: Com estas palavras Deus não só diz para "Amor" dele, mas Deus também dá a definição de o que deve
fazer para manifestar o seu amor para ele, "para servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e
com toda a tua alma."

Para guardar os mandamentos do senhor e seus estatutos, que eu te ordeno hoje
para teu bem: Uma das maneiras para manifestar o seu amor a Deus é manter seus dez mandamentos .

Truísmo do Deus
Espero que eu apresentei acima de forma a ajudá-lo a ver o contraste entre a personalidade de Deus,
honra e caráter Moral e o de Satanás. Se você manter as duas personalidades em mente enquanto você estuda o
Santo Evangelho, você irá encontrar mais fácil discernir as mentiras de Satanás. Em que a mesma luz eu quero
mais uma vez dar-lhe o que eu vim chamar, "Truísmos do Deus."
Se Deus falou com ele, então você achará no Santo Evangelho,
Se Deus falaram, então é a verdade,
É a verdade, porque é de Deus,
É de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar isso no Santo Evangelho,
Se Deus não falou isso, então é uma mentira,
É uma mentira, porque não é de Deus,
Não é de Deus, porque Deus não falava.

Anti-Cristo definido
Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os mantive em teu nome: aquelas que tu longura me tenho mantido e
nenhum deles é perdido, mas o filho da perdição; que se cumprisse a escritura. John 17:12

Agora que você tem uma compreensão de que existem duas personalidades contrastantes entre Deus e o
de Satanás, eu quero que você entenda que Satanás quer esconder esse contraste de você. Se você desconhece,

em seguida, você irá encontrar difícil se não impossível saber qual é a palavra de Deus e que é o falso
evangelho de Satanás.
Para realizar esta decepção, Satanás estabeleceu muitas religiões pagãs ao longo dos séculos, mas com o
estabelecimento da Igreja de Cristo, oferecendo ídolos como deuses não é mais uma mentira viável, por
conseguinte, Satanás estabeleceu uma religião que tem o som e a sensação da Igreja de Cristo; Satanás chamalhe mesmo a Igreja de Cristo, mas é uma falsificação e tão falso quanto uma nota de $20 falsas.

Definição de anti-Cristo
Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os mantive em teu nome: aquelas que tu longura me tenho mantido e
nenhum deles é perdido, mas o filho da perdição; que se cumprisse a escritura. John 17:12

É importante na compreensão de Satanás que definimos apenas o que significa a palavra

"Anticristo". A palavra "Cristo" é óbvia, se refere a o

Salvador, o filho de Deus, a essência da

criação de Deus de.
A maioria de vocês irá assumir que a palavra "anti" significa, para ser contra, ou a oposição
dee você estaria correto quando você procura a palavra no dicionário de inglês.
Portanto, o anti-Cristo é alguém ou algo que te faz pensar que eles são de Cristo, através da falsa
representação e substituição. Isso pode ser ilustrado na Bíblia com os seguintes versos.
O problema é que a palavra "anti" como usado na Bíblia é grego em sua origem e portanto tem uma
definição com sentido mais profundo da palavra em inglês. Olhando a definição na Bíblia concordância "antiChristos," é definido como: falso Cristo, substituto para Cristo, oposto, reverso,
neutralização, antagônico.
Portanto, o anti-Cristo é alguém ou algo que te faz pensar que eles são de Cristo Jesus, através de
falsa representação e substituição. Isso pode ser ilustrado na Bíblia com os seguintes versos.

Filho da perdição
Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os mantive em teu nome: aquelas que tu longura me tenho mantido e
nenhum deles é perdido, mas o filho da perdição; que se cumprisse a escritura. John 17:12

Neste versículo está se referindo a Judas Iscariotes, que foi um dos discípulos de Jesus, que por engano;
revelou seu verdadeiro caráter quando ele traiu Jesus aos fariseus. Isto é para nos mostrar que mesmo aqueles
que amamos podem e nos enganar, de sua própria ignorância, e também porque eles são influenciados por ou
sob o controle de Satanás. É por esta razão por que Deus nos dá o seguinte aviso.

Permanecer fiel a palavra de Deus-Jesus
Agora, nós vos rogamos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião junto a ele, que
não podeis ser abalada logo em mente, ou ser incomodado, nem pelo espírito, nem pela palavra, nem por carta a partir
de nós, como que o dia de Cristo está próxima. II Tessalonicenses 2:1-2
Christian Faith e a Igreja de Cristo está fundada sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou não só os doze
apóstolos, mas muitos outros que seguiram ao redor e escutei o que disse Jesus. Esses discípulos então saíram e repetiu o
que eles ouviram Jesus falar sobre os outros, e então os ensinamentos de Jesus Cristo foram publicado em todo o Império
Romano e além.

Agora, nós vos rogamos, irmãos: A palavra "Beseech" é definido como: para pedir a alguém
para fazer algo.
Os dois versículos acima foram escritos pelo apóstolo Paulo, e ele está dando aviso na forma de uma
carta a uma das congregações que Paul tinha ajudado a estabelecer. Paul é "suplicando" a Congregação que
eles não se desviem as coisas que Paul tinha pregado para eles.

Pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo: Neste Paul é verificação dando que ele está dando
aviso como para aquelas coisas que Paulo falou sobre isso relacionados para os ensinamentos de Jesus Cristo,
ao contrário de qualquer outro assunto que ele tinha falado com eles sobre.

E, nosso reunindo-lhe: Isto é uma vez mais que claro que Paul está dando aviso sobre a essência do
que Paulo pregou sobre o ensino de Jesus Cristo.
Que não podeis ser abalada logo em mente: Paul está a tentar impressionar aqueles desta congregação
que o Paul tem pregado para eles é verdadeiro e, portanto, para ser invocado e não pode ser colocado em dúvida
quanto à se Paulo pregou a verdade de Jesus.

Ou ser incomodado, pelo espírito, nem pela palavra: Se você leu algo que Paul realmente
falou e escreveu para baixo, mas alguém lhe mostra algo que dá um sentido quanto o que Paul tinha a intenção
de dizer, em seguida, você pode ser agitado quanto o que era verdade e o que foi a mentira.

Nem por carta a partir de nós: Paul quer que aqueles desta congregação, a quem ele postou esta
carta, bem como quaisquer outros que tenha ocasião de ler o que ele escreveu, para segurar o rápido para que
Jesus e por ele disse Paul nas gerações futuras e o pretendido, significando que eles aplicados a suas palavras.
Satanás vão e tentaram distorcer o que que Jesus ensinou assim como os apóstolos que preached tinha
escrito e publicado. Portanto, é imperativo que cada um de nós tomar o tempo e esforço para estudar e, assim,
chegar a nossa compreensão do que seu significado foi e é.

Como é o dia de Cristo à mão: a pergunta que faço é o que é o dia de Cristo? Isto se refere ao dia
em que Jesus Cristo voltará à terra, ou faz isto refere-se ao primeiro advento de Cristo e que por sua vez se
refere a tudo que Jesus ensinou. As palavras, tomadas isoladamente, por si só, eu teria de dizer que estes dois
versos falam do primeiro advento de Jesus Cristo, mas os versos a seguir, dar mais informações.

Deixe ninguém te enganar
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não pode ser, só que lá vem um
caindo primeiro e aquele homem do pecado será revelada, o filho da perdição; II Tessalonicenses 2:3

Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: Os apóstolos de Jesus fielmente
aquilo que Jesus ensinou-lhes pregou. Nisto você pode depender a garantia de que o que está escrito em seus
livros é verdadeiro e exato para que Jesus Spoke.
Com esta garantia, quando você disse algo que contraste com o que eles têm escrito, então você deve
questionar esta informação nova e compará-lo com o que está escrito nos livros dos Apóstolos. Não apenas
aceite que esta nova informação é verdadeira e correta.
Um exemplo é que muito do que eu escrevi como se relaciona com os livros escritos pelo apóstolo
Paulo. Mostrei que o significado de muito do que Paulo tem a fama de dizer, tem pouca semelhança com o que
realmente se entende como com base no contexto de que Paulo escreveu. Isto resultou em significados que estão
em direta oposição a que as pessoas assumiram foi feita para os últimos 2000 anos.
Eu sinto que fiz um caso sólido para esses significados alternativos, mas muitos que leram minhas
interpretações rejeitam minhas interpretações e mantiveram-se fiel aquilo que eles sempre disseram o
significado de ser.
É por esta razão que mesmo que que eu tenho mostrado e dado provas de apoio, nem sempre é aceita
como a verdade, mas muitas vezes foi ridicularizado e desprezado. Eu sei que estou correcto, não porque é o

que eu penso, mas porque é que Deus tem me dado o entendimento para ser. Eu coloquei a minha confiança em
Deus e no truísmo do Deus. Leia o que mostrei em capítulos intitulado, os escritos de Paul, como decidir por si
mesmo.

Um caindo primeiro
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não entrará, exceto lá vem um caindo
primeiro, e que o homem do pecado será revelada, o filho da perdição; II Tessalonicenses 2:3

Os versos acima têm algo mais a dizer que eu sinto é importante, "exceto lá vem um caindo primeiro,"
detém um poderoso aviso para aqueles que encontraram a verdade na Bíblia. O que isto nos diz é que o segundo
advento de Jesus não acontecerá até que haja um caindo que ocorrer primeiro.

O que vai cair fora?
Isso pode ser ilustrado melhor em uma ocorrência atual. Vou usar sem nomes, mas um homem de alta
reputação, um pastor de renomados ensinamentos, foi descoberto para ser um advogado dos meninos. Este
verso está nos dizendo, que se aquelas coisas que este pastor pregou são admitidas como a verdade, agora que
sua verdadeira natureza é revelada, então primeiro você precisa verificar se todos os seus ensinamentos com a
Bíblia. Para ele não é de Deus, em que ele quebra os mandamentos de Deus, então é lógico lógica, nem se seus
ensinamentos de Deus.

O falso entendimento
Praticamente tudo o que tem falado sobre este assunto, que se referem a mesmos como ser cristão,
presumir que o Falling Away será que cristãos irão se cansar da moralidade de Deus e começar a virar as costas
para Deus e recorrer a imoralidade de Satanás. Isto é o que Satanás iria fazer crer, e é uma mentira.
Lembre-se: o melhor disse mentiras são 90% verdade e mentira de 10%.
Se você olhar em volta de você hoje, você vai ver que realmente as pessoas são retiradas a moralidade
de Deus e abraçaram a imoralidade do liberalismo, falso profeta do diabo. Aqui nós vemos a verdade na falsa
compreensão, mas o que torna isso uma mentira, é que essas pessoas, que abraçam o comportamento imoral,
onde nunca verdadeiramente cristãos. Eles podem ter sido criados para ser cristãos, mas como indivíduos que
nunca abraçaram a moralidade de Deus ou deram o culto a Deus como ele ordena.

Se você realmente ama Deus e tudo o que ele defende e depois ele ia ser quase impossível para você
virar as costas para sua fé e entra em pecado e privação, como aqueles sob a influência do liberalismo caíram.

Verdadeiro significado de Deus
A verdade é que aqueles de todos os motivos religiosos de trás vai ouvir a verdadeira palavra de Deus, e
uma vez que ouvir e entendem, eles vão virar dessas falsas religiões e abraçar a moralidade de Deus e adoração
a Deus verdadeiro e correto. É isso que irá revelar a Satanás, para quem ele é, tal como o exemplo acima do
pastor rebelde revelou seu verdadeiro eu, dando assim causa para sua congregação a questionar o evangelho que
ele pregava.
Quero informar a todos os que tomaram o tempo para ler estas palavras nesta página Web, o grande
Falling Away está acontecendo agora. Desde que eu estabelecidas nesta página Web foi dirigido por Deus para
que eu faça, milhares de pessoas em toda a terra tem aprendido a verdadeira palavra de Deus e ajustaram sua
adoração para se conformar com isso, os comandos de Deus. Quanto mais perto chegamos à grande guerra e
grande tribulação, o mais rápido esta caindo fora acelerou. Graças a Deus pelo instruindo-me estabelecer nesta
página Web.

Para esse dia não pode ser
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não entrará, exceto lá vem um caindo
primeiro, e que o homem do pecado será revelada, o filho da perdição; II Tessalonicenses 2:3

Que dia? O assunto ou o contexto desses versículos é que o Dia de Cristo está próxima, portanto, é
nesse dia que Paulo está dizendo que não virá. O dia de Cristo é definido como o dia em que Jesus Cristo
retorna à terra, também conhecida como o segundo advento de Cristo.

Exceto lá vem um caindo primeiro
A pergunta que eu tenho que perguntar é "O que é Paul quer dizer por"um Falling Away primeiro? "
Em suma refere-se a todos aqueles que têm sido desviado pelo falso evangelho de Satanás, e uma vez que eles
são mostrados a verdadeira palavra de Deus, se arrepender de seus pecados e cair longe das igrejas do antiCristo e outros tais religiões pagãs e converter para a verdadeira fé, como ensinado por Jesus como fundada
pelos dez mandamentos.

Homem do pecado é revelado
No livro de João, o filho da perdição era uma referência a Judas Iscariotes, mas quem é que Paul está
dando referência, em que ele deve ser revelado?
A palavra "perdição" é definido como: punição no inferno, o estado de punição eterna no
inferno que os pecadores perdurar após a morte. Em que eu sei que nem todos os pecadores devem
saber eterna ou castigo eterno se o inferno de fogo, não estou feliz com essa definição então eu fui para a
concordância da Bíblia e olhei na seção grega a palavra "Perdição".
A palavra inglesa "perdição" substitui a palavra grega, "Apoleia", que é definido como: ruína ou
perda, física e espiritual, destruição, ou morrer, perecer, a dar aos resíduos. Como você
pode ver, esta definição não sugerem eterna dor ou sofrimento, mas que você pereça ambos fisicamente e
espiritualmente.
Um homem mora no melhor talvez 100 anos. Neste curto período, se aquele homem é mau ou em
oposição a formas de Deus, ele irá falhar em ganhar entrada para o céu e falhar em receber a vida eterna. Em
que o homem não tem naturalmente a vida eterna que Deus deram aos anjos, é um presente dado a homens e
mulheres quando eles alcançar a justiça e assim se tornou o Santos de Deus.
Deus é um Deus misericordioso, para que não pense que Deus faria com alguém a contorcer-se em
eterna dor e sofrimento por apenas um pequeno 100 anos de pecaminosidade.

Lembre-se: Deus é vida, mas para Deus, não haveria nenhuma vida. A Deus, não tendo vida é a
pior punição que você já pode receber. Como um pecador, você será punido, mas o seu castigo será a morte
eterna. Tudo o que você é, cada pensamento que você já teve, seus sonhos e desejos, tudo isso faz quem és
serão retirados da existência. Você vai deixar de existir, e não haverá nenhuma chance de ressurreição
novamente.
Eu vejo isso como a definição correta do que significa entrar em "perdição".

Quem se opõe a Deus
Quem se opõe e altivez-se acima de tudo, que é chamado Deus, ou que é adorado; assim como Deus está
assentado no templo de Deus, se ele mesmo que ele é Deus. II Tessalonicenses 2:4

Quem opõe e altivez-se acima de tudo isso é chamado de Deus: Estas palavras nos dar a
resposta sobre quem é que está sendo referida como o Filho da perdição. Judas não se opõe a Deus, nem ele
fez exaltar-se acima de Deus ou Jesus. Judas teve uma agenda, a insurreição dos judeus a fim de expulsar os
ocupantes romanos fora da nação de Israel. Quando Judas percebeu que Jesus não partilhou o mesmo objetivo,
Judas ficou perturbado, e em sua frustração, ele traiu Jesus para seus inimigos.
Se isso não está falando de Judas como o Filho da perdição, então o único outro que se opõe a Deus e
quem exulta-se acima de Deus, é Lúcifer, ou Satanás.

Ou que é adorado: Em seguida, isto dá mais uma prova de que é que estes versículos estão falando
de Satanás.

Para que ele como Deus assenta-se no templo de Deus: Esta é uma profecia de um tempo
futuro. Configurando sua religião do anti-Cristo, Satanás estabelece que Satanás é Deus, e quando as pessoas
entram em suas igrejas para dar culto, eles fazem assim como Satã falso evangelho prega.

Se se ele é Deus: Isto coloca Satan como sentado no trono de Deus como se ele fosse Deus e todos
aqueles presentes dar adoração a ele.
Pelas palavras nestes versos, tenho certeza que agora você pode ver que eles estão se referindo a Satanás
e o anti-Cristo como sendo o Filho da perdição; no entanto, o que Paul está realmente falando de, ou o
contexto em que Paul é escrever sobre é o segundo advento de Cristo Jesus, e como isso não vai acontecer até
que o filho da Perdição é revelada para o mentiroso, que ele é, e as pessoas percebendo isso tudo vai cair longe
dessas falsas religiões e ser convertidas a verdadeira fé, como ensinado por Jesus Cristo e como seus
ensinamentos baseiam-se se os dez mandamentos.
Como eu disse, esta é uma profecia que tem ainda para vir a acontecer, portanto é ainda no meu futuro.
Em que há vários milhares de pessoas que foram para a página Web de Deus que Deus causaram-me
estabelecer, estou confiante que essa profecia está sendo cumprida.

Lembre-se: Lúcifer era amada por Deus; Lúcifer era um dos dois anjos que estavam em ambos os
lados do trono de Deus ou o propiciatório. Que Lúcifer caiu em desgraça quando ele se rebelou contra Deus, e
que Judas se rebelou contra Cristo, é para nos mostrar que mesmo alguém amado e confiáveis, pode na verdade
ser um agente de Satanás e pode desviar você de Deus em mentiras e enganos de Satanás.

Estabelecer a Igreja de Roma
Agora que Deus tem o nome dado à cidade que é a sede do anti-Cristo, Deus, em seguida, dá-nos
identificadores que dá referência sobre qual cidade que Babilônia é o grande.

Lembre-se: Primeira tentativa de Satanás de estabelecer falsas religiões foi nas religiões pagãs da
antiguidade, onde os ídolos de esculpido estátuas onde dado ser deuses, que as pessoas então se ajoelhou diante
e deram a adoração a.

Uma breve história
Quando Deus-Jesus estabeleceu a Igreja de Cristo, que deu a adoração a Deus invisível, mas vivendo de
criação, a adoração de estátuas vivas não falha ao ser aceito como deuses mais. Tendo perdido o controle do
povo, Satanás ganharam influência e controle sobre o próprio templo de Jerusalém e sua influência sobre os
anciãos, fariseus e outros. O templo tendo então sendo destruído por Deus, Satanás estabeleceram influência e
controle sobre os imperadores de Roma, começando primeiro com o imperador Nero e último Imperador
Constantine.

A mulher prostituta
Então com a aparente queda de Roma, Satan configura outra igreja, o anti-Cristo, que é ainda mais
poderoso do que qualquer das religiões pagãs e mais cruel do que aquelas dos tempos antigos. Essa nova
religião baseia-se Falso evangelho de Satanás, que é difícil de distinguir de Santo Evangelho de Deus, exceto
pela pesquisa e estudo diligente.
Como você pode recordar, o livro de Daniel nos deu vários identificadores que quando colocar juntos
revelou que apenas a Igreja de Roma poderia ser o anti-Cristo, com as visões que Jesus dá a João o Apóstolo,
Jesus revela outro aspecto da Igreja de Roma que dá a garantia de que de fato é o anti-Cristo.

A grande prostituta
e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: "vem cá; Vou mostrar-teei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas: com quem os reis da terra
cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram feitos embebedaram com o vinho da sua prostituição.
Apocalipse 17:1-2

Com a queda de Roma, Satan configura outra igreja, o anti-Cristo, que é ainda mais poderoso do que
qualquer das religiões pagãs e mais cruel do que aquelas dos tempos antigos. Essa nova religião baseia-se se o
falso evangelho de Satanás, que é difícil de distinguir de Santo Evangelho de Deus, exceto pela pesquisa e
estudo diligente.

o julgamento da grande prostituta: A pergunta que faço é "quem ou o que, é este grande
prostituta que está simbolizando a Deus como uma mulher."

Lembre-se: estamos a discutir a tentativa de Satanás na falsificação da Igreja de Cristo, portanto,
esta mulher é um aspecto de Satanás. Deus revela a mulher como um "grande prostituta," a fim de refletir o fato
de que ela não é temente a Deus, em que ser uma puta sugere que você se envolver em fornicação, que é um
pecado contra os dez mandamentos de Deus.

Senta-se sobre muitas águas
Que se assenta sobre muitas águas: A palavra chave para esta frase é "águas". Para entender o
simbolismo disto que você precisa ter estudado e adquirido compreensão do livro de Daniel. Em Daniel, "água"
é simbólico de territórios ou terras onde as nações têm aumentado e caído no passado .
Com esse simbolismo em mente, "muitas águas", sugerem muitas terras e nações em todo o
mundo .

Besta de cor escarlate
Para ele levar me no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sentar em cima de uma besta cor
escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:3

, Vi uma mulher sentar em cima: Como eu disse antes, o livro do Apocalipse é dado quase
inteiramente em simbolismos. Esta "mulher" é simbólico do anti-Cristo, que nós sabemos do livro de
Daniel para ser a Igreja de Roma.
O anti-Cristo é primeiro simbolizado no livro de Daniel como um "pequeno chifre", onde o chifre é
estabelecido para ser simbólico de uma nação ou Reino. Portanto, o Anticristo começa como uma pequena
nação. Então deram-no anti-Cristo, simbolizado por Uma besta saindo do mar, Rev. 13:1. Com esta terceiro e
último simbolismo do anti-Cristo como uma Mulher meretriz, Deus quer que nós compreendemos que o antiCristo passou por uma evolução ao longo dos séculos.

Uma besta de cor escarlate: Esta besta é simbólica do falso evangelho de Satanás. A mulher ou o
anti-Cristo senta-se sobre o falso evangelho em que a Igreja de Roma tem como sua fundação, o falso
evangelho de Satanás. Esta é entendida quando se considera o que pregam os papas e padres da Igreja de Roma
é uma blasfêmia contra a palavra e os mandamentos de Deus.

Cheia de nomes de blasfêmia: O que está cheio de nomes de blasfêmia? Não a mulher, mas a fera
cor de escarlate. Porque é que a besta cheia de blasfêmia? É cheio de blasfêmia porque, falso evangelho de
Satanás está cheio de mentiras de Satanás, e essas mentiras blasfemam contra o Santo Evangelho de Deus.
Sabendo disso, Deus dá identificadores sobre qual cidade é a sede do anti-Cristo, que Deus se refere a
como Babilônia a grande.

Identificadores de Babilônia, a grande
Para ele levar me no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sentar em cima de uma besta cor
escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:3

Sete cabeças
Tendo sete cabeças, este novo é simbólico de outra coisa. Noções básicas sobre o simbolismo é
necessária para determinar o que estes sete cabeças representam. Como você pode recordar, Satanás foi descrito
como um dragão vermelho e o dragão tinha "sete cabeças". Deus, portanto, usa o mesmo símbolo na fera cor de
escarlate para mostrar que esta besta é de Satanás, em que se assemelha a do dragão.
No simbolismo do dragão, as Sete cabeças representadas Sete reinos, mas com a fera cor de escarlate,
sendo simbólica do falso evangelho de Satanás e, portanto, um aspecto de Satanás e não tendo controle
propriamente dito, As sete cabeças demoraria um significado diferente, que torna-se claro a seguir.

Sete montanhas
e aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre o qual se assenta a
mulher. Apocalipse 17:9
Como todos sabemos, a Igreja de Roma é o anti-Cristo; Portanto, a cidade de Roma é a capital mundial
da Igreja Católica Romana. Historicamente a Igreja de Roma é conhecida como a cidade das sete colinas, para
que este identificador se encaixa a Igreja de Roma. Esse identificador, portanto, auxilia na mostrando a

exactidão do nosso entendimento que a Igreja de Roma é o anti-Cristo, bem como o fato de que a cidade de
Roma é a cidade que Deus se refere a como a grande Babilônia.

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, como você pode recordar com o dragão vermelho, os dez chifres representados dez
reis, mas novamente com a fera cor de escarlate, os dez chifres assumem um significado similar com a besta de
cor escarlate também.
Estes reis são representante dos colaboradores com o anti-Cristo que se envolvam em acções que
promovam e dar sustento a Satanás através de suas relações com o anti-Cristo. O anti-Cristo é mais do que uma
simples religião; é um poder de geo-político-religiosas na terra com sua cidade capital, localizada no Vaticano,
que está localizado dentro das fronteiras da cidade de Roma, Itália.

Os identificadores de mulher
e a mulher estava vestida de cor de púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e
pérolas, tendo um cálice de ouro na mão cheia de abominações e imundícias da sua prostituição. Apocalipse
17:4
Vestida de púrpura e escarlate da cor:
Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas:
Tendo na mão um cálice de ouro:

Lembre-se: nós estamos olhando para a tentativa de Satanás para falsificar a Igreja de Cristo;
Portanto, esses identificadores melhor podem ser entendidos se você comparar estes artigos do vestuário
feminino com o traje do sacerdote chefe do Templo de Jerusalém.

Lembre-se também: que a Igreja de Cristo tem como base a fé estabelecida por Deus com a
nação de Israel, através da lei dada a Moisés para pregar para as congregações dos primeiros israelitas.

Vestes do sumo sacerdote
e estas são as vestes que farão; um prato de peito e um éfode e um manto e um casaco algodãocom,
mitre, (turbante) e um cinto: e farão vestes sagradas para Arão teu irmão e seus filhos, que ele pode ministrarme no escritório do padre. E eles tomarão de linho de ouro, azul e púrpura e escarlate e bem. Êxodo 28: 4-5
Consegue ver a semelhança entre o vestuário do sumo sacerdote da fé judaica e o que está sendo
mostrado como sendo usado pelo anti-Cristo? Desta forma, Satanás espera de falsificar a Igreja de Cristo.

Mãe das meretrizes
e na sua testa estava escrito o nome: "mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e
abominações da terra." Apocalipse 17:5
Agora que Deus é dado a identidade para o anti-Cristo, Deus quer que nós temos maior conhecimento de
quem e do que se trata o anti-Cristo.

Mistério
Em toda a Bíblia, Deus usa palavras ou frases como, "aqueles que têm os olhos, deixe-os ver", ou
"aqueles que têm ouvidos, deixá-los ouvir." Todas essas frases significam a mesma coisa. Deus quer que você
tomar o tempo e esforço para estudar, Pesquisar e compreender o que ele tinha te mostrou. Isto é verdadeiro
com a palavra "mistério", no versículo acima. Deus está nos dizendo que essa "mulher" é um "mistério" que
precisamos compreender.

A mãe das meretrizes
Deus então retrata essa mulher como "a mãe das meretrizes."

Por isso, uma meretriz?
Para vós não deveis adorar nenhum outro Deus: para o senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus
ciumento: para que tu fazer um pacto com os habitantes da terra, a prostituição procuram seus deuses e
sacrificar aos seus deuses e um te chamo e tu comer de seu sacrifício. Êxodo 34:14-15
Deus usa o simbolismo de uma meretriz , pela mesma razão que ele usou aqueles que seguiram a falsos
deuses, como vai a prostituição como os versículos acima do livro de Êxodo.

Você vê, o ato de perseguir ou dando a adoração de falsos deuses, é referido como "uma prostituição",
portanto, se você é um falso Deus ou a Igreja de um falso Deus, então você é uma puta. Outro nome para
"puta", é "prostituta", portanto, o anti-Cristo é uma "prostituta".

Por isso, mãe?
A palavra "mãe", sugere que existem fora da Primavera do original. Deus quer que nós entendemos que
o anti-Cristo é mais do que o original "chifre pequeno", mas que tem evoluído ao longo do tempo. Eis porque
Deus retrata o anti-Cristo como uma besta que sai do mar, tendo sete cabeças e dez chifres e sobre seus
chifres dez coroas e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. Rev. 13:1 .
Este simbolismo segundo é mostrar que a evolução, de um "chifre pequeno", ou uma pequena nação ou
religião àquele de uma religião mundial, a "besta".

Lembre-se: no livro de Daniel God mostrou um "chifre" como um reino ou nação, Considerando
que a "besta" é simbolizado como um império ou uma régua de nações. Então isso nos fala que Deus olha para
a Igreja de Roma como governante de nações ou tem poder e influência Imperial.
Deus então simboliza o anti-Cristo como uma "mulher", mas não é só uma mulher, mas um "grande
prostituta". Isso é para mostrar a evolução do anti-Cristo de um pouco de religião regional, para que uma
religião no mundo com Imperial como influência e riqueza.

Tomam nota: as religiões pagãs da antiguidade são consideradas como prostitutas, mas o antiCristo é referido como "a grande prostituta," mostrando que o anti-Cristo não é apenas mais uma religião
falsa, mas uma religião com poder e influência das Nações e povos.
Nas palavras, "mãe das meretrizes," Deus quer revelar-te ainda mais que o anti-Cristo não é só a Igreja
de Roma, mas que tem filhas, que, como a mãe são "meretrizes", em que eles são fundados em cima e pregam
o falso evangelho de Satanás.
Aprendemos com o livro de Daniel que o anti-Cristo é a Igreja de Roma, agora nós são mostrados que a
Igreja de Roma tem filhos ou filhas, que como a mãe são anti-Cristo. Então, quem são essas "filhas da
meretriz?" Eles são as igrejas que se separaram da Igreja de Roma, mas manteve muitas das tradições pagãs e
práticas estabelecidas pela Igreja de Roma, o sábado de domingo, sendo o aspecto mais óbvio do anti-Cristo.

Embriagada com o sangue dos Santos
e vi a mulher embriagada com o sangue dos Santos e com o sangue dos mártires de Jesus: e quando eu
a vi, perguntei-me com grande admiração. E o anjo disse-me: "Portanto didst mil maravilhar? Eu te direi o
mistério da mulher e da besta que leva as suas palavras, que tem as sete cabeças e dez chifres. Apocalipse
17:6-7
Estar bêbado com o sangue dos Santos, significa que você matou os outros, que vê a Deus como sendo
os Santos de Deus, e que o sangue deles está em suas mãos. Esta é uma profecia que o anti-Cristo, ou a Igreja de
Roma, torturar e matar aqueles que se opõem ao seu dogma pagão e tradições.

O escritório de Cristo
E esta é a vida eterna, que eles podem saber de ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem tu tens
enviados. John 17:3

O que o Apóstolo João fala nisto acima versículo é que se você deseja a vida eterna, então você precisa
conhecer e compreender, o único Deus verdadeiro e ele é Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para levar o
homem do pecado e as mentiras de Satanás, à luz da verdadeira palavra de Deus.

Uma falsa adoração a Deus
Ye não devem adicionar a palavra que eu, (Deus), ordeno-te, nem vós devem diminuir alguma coisa
dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Para entender este versículo, deixe-me lhe dar uma compreensão de vida real simples para trazer clareza
de que este versículo é a tentativa de impressionar a todos nós.

A parábola de Donuts
Se você tem uma dúzia de donuts, então você tem doze rosquinhas, certa. Se você toma um donut de
fora, você não tem mais uma dúzia de donuts. Se você adicionar outro donut para a dúzia, você não tem mais 12
rosquinhas mas 13. Em ambos os casos, você mudou o que era algo diferente, e, portanto, não é o mesmo como
foi.
Isto é a verdade da palavra de Deus também. Se Deus diz, "o sétimo dia é o sábado do Senhor teu
Deus", então pode haver nenhuma dúvida que Deus nos disse que dia da semana é o dia de Deus do resto. Mas

sua igreja ou religião lhe diz, "não! Não observar o sétimo dia, mas observar o primeiro dia, em vez disso."
Desta forma, Satanás disse uma mentira, e porque esta mentira está em oposição direta à palavra de Deus que
são também o Espírito Santo, então esta mentira contada por Satan é um pecado imperdoável.
Satanás não se importa se ele cometer pecados contra Deus, ou não, mas quando você manter o primeiro
dia da semana como o dia de descanso de Lordes, então você também está em oposição direta e desobediência à
palavra de Deus e como o versículo acima diz-nos, não estamos a adicionar ou subtrair, a palavra de Deus.

Lembre-se: Deus nos diz que devemos adorá-lo exatamente como ele, comandos, como é mostrado
no versículo acima do livro de Deuteronômio, mesmo a menor das alterações, e podemos parar adorando Deus
mas adoram uma invenção dos nossos. Para ser um substituto para Cristo, o anti-Cristo tem de assumir o papel
de Cristo e a aparência de Cristo, fazê-lo criar uma falsa adoração. Quando você deixar de dar seu culto como
os mandamentos de Deus, então não é Deus que você adora, mas Satanás.
Estamos tendo uma discussão sobre a falsificação da Igreja de Cristo por Satanás. Para entender
completamente o que isso significa, você precisa entender a estação ou escritórios de Cristo e compará-los com
como o anti-Cristo é a tentativa de representar os escritórios e estações de Cristo. Por que é importante? O
versículo seguinte explica isso muito bem.

Vida eterna
E esta é a vida eterna, que eles podem saber de ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem tu tens
enviados. John 17:3

A única maneira de conhecer Deus pessoalmente e intimamente é que se você tomar o tempo e esforço
para pesquisa de estudar e aprender por si mesmo, e não aceitando o que outras pessoas dizem é correto, mas
aprender por si mesmo, verdade e mentiras.
O que o Apóstolo João diz no versículo acima é a única forma de vida eternaou salvação, conhecendo a
Deus e Jesus Cristo. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. A única maneira que isso
pode acontecer é se você conhecê-lo em um nível pessoal e íntimo. Para saber como você pode amar o que você
não sabe?
Em que há um anti-Cristo e um falso profeta no mundo, dizendo suas mentiras e enganar você, deveria
se preocupado de que tudo o que você acha que é verdade, poderia ser uma mentira contada por Satanás. É uma
coisa simples para saber o que você acha que sabe é de Deus ou de Satanás mentiras no entanto; se a Bíblia não

apoiá-lo, então não é de Deus. Se não é de Deus, então é de Satanás. Não há nenhuma estrada média, sem áreas
cinza, preto e branco apenas, o bem e o mal.

A essência da decepção
Tudo isto se relaciona com se você acha foram enganados por Satanás ou o anti-Cristo, ou se você está
confiante que sabe mal, portanto, você poderia nunca ser enganado por ele. Aqueles que são "Deceived", por
definição, nãoreconhecem que eles estão sendo enganados. Só confiando na verdade das palavras da Bíblia,
pode ter certeza que você não está sendo enganado.
As palavras da Bíblia são o Santo Evangelho de Deus e portanto devem ser verdade. Se alguma coisa
disse para você, ou uma crença tem, contradiz a palavra de Deus dada na Bíblia, então não é de Deus, e,
portanto, deve ser uma mentira.
Para ser um substituto para a Igreja de Cristo, a religião do anti-Cristo tem de assumir a aparência de
Cristo. Toda a sua vida lhe foi dito naquele domingo é o dia de descanso de senhores, mas Deus nos diz na
Bíblia:
", Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: nele tu deverás fazer qualquer trabalho." Êxodo
20:10
Portanto, você deve rejeitar o domingo ou primeiro dia de descanso e observar e manter o sétimo dia de
descanso, assim como Deus nos disse para fazer, senão, quem você dá adoração para, se não Deus?

Comparando o simbolismo de Jesus e Satanás
E esta é a vida eterna, que eles podem saber de ti o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem tu tens
enviados. John 17:3

Para ser capaz de determinar se suas crenças são de Cristo ou do falso Cristo, o anti-Cristo, você precisa
entender quem e o que Cristo é e qual é seu rolo ou escritório. Então o que é o rolo de Cristo? Este é outro
aspecto da falsificação, que Satanás recorre a, a fim de alcançar o desejo do seu coração de substituir Deus nos
corações e nas mentes dos homens.

Cinco aspectos de Deus
Outro aspecto de Cristo e a tentativa de Satanás para falsificar a Jesus Cristo são revelados no
simbolismo que Deus usa para identificar cada um deles.
1. Deus pai
2. o filho de Deus
3. o Espírito Santo, (evangelho sagrado de Deus), a palavra viva ou Deus.
4. Deus tem uma igreja, a Igreja de Cristo (fundado sobre o Santo Evangelho de Deus)
5. Deus tem uma cidade, a nova Jerusalém.

Satanás é falso
1. Dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres e sete coroas sobre as suas cabeças.
Rev. 12:3
2. Falso evangelho, simbolizado por uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia,
com sete cabeças e dez chifres. Rev. 17:3
3. Igreja de Satã, (fundado sobre falso evangelho de Satanás), simbolizado por;
R. pequeno chifre. Daniel 7:8
B. besta do mar, sete cabeças, dez chifres, dez coroas. Rev. 13:1
C. simbolizado por uma Mulher de meretriz sentada sobre a besta escarlate. Rev. 17:3
M. simbolizado como a Mãe das meretrizes , que nos mostra que existem fora da primavera ou
crianças, que como a mãe são prostitutas também. Rev. 17:5
4. Falso lucro, besta da terra, com dois chifres como um cordeiro, fala como um dragão.
(Uma nação de poder que se levanta e dá para o anti-Cristo, a energia renovada para fazer guerra
contra os Santos de Deus), 13:11
5. New Babylon cidade capital do anti-Cristo. Rev. 17:5

A fim de que você entende o que representam estes simbolismos na história Vou listá-los novamente e
dar maior informação, então você pode ver como Satanás enganou todo o mundo e o mundo inteiro vê sua
igreja falsa como a verdadeira Igreja e em então fazendo desconsidera os ensinamentos de Jesus.

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 livro do Apocalipse é quase inteiramente escrito em simbolismos, que equivale a dizer que está sendo falado
não é sempre o que se entende. Você entenderá como vamos junto com esta lição e além.

e lá apareceu outra maravilha no céu: Mesmo que eu estou usando este versículo e não mostrando
os dois primeiros versos do capítulo 12, este outro "será no céu" é uma referência ao Rev. 12, versos 1 e 2.

e eis um grande dragão vermelho: Mesmo que estes versos não esclarecer o que simboliza o
dragão vermelho, ainda mais no capítulo 12 revela que seja Simbólico de Satanás ou o diabo .

Sete cabeças do dragão
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

Tendo sete cabeças: O dragão vermelho é retratado como tendo sete cabeças: como com outros
simbolismos do livro do Apocalipse, isto é simbólico e não literal, esses sete cabeças ter significado é simbólico
de outra coisa.
Ter compreensão destes simbolismos, ou conhecer o contexto em que isso se aplica a, você precisa já ter
estudado o livro de Daniel e as profecias que Daniel dá sobre o anti-Cristo e o simbolismo usado por Daniel nas
profecias.
As sete cabeças simbolizam os restantes sete reinos das Nações dez originais que se estabeleceram após
a queda da cidade de Roma em 476 D.C.
Estes dez nações que se estabeleceram como reinos após a queda da cidade de Roma inclui:

Alamanos: ou os alemães,
Burgúndios: ou a Suíça,

Francos: ou o francês,
Lomards: ou os italianos,
Saxões: ou o inglês,
Suevos: ou os portugueses,
Visigodos: ou o espanhol,
Hérulos: que eram um povo germânico, localizado ao norte da Itália. Os hérulos, um dos três reinos
puxados pelas raízes, o chifre pequeno, ou o anti-Cristo após o estabelecimento do anti-Cristo poder em 538
A.D. foram

Ostrogodos: Localizado no moderno dia Áustria. Os ostrogodos, eram um dos três reinos puxados
pelas raízes, o chifre pequeno, ou o anti-Cristo após o estabelecimento do anti-Cristo poder em 538 A.D.

Os vândalos: Localizado no norte de África na área de moderno dia Marrocos. Os vândalos eram
um dos três reinos puxados pelas raízes, o chifre pequeno, ou o anti-Cristo após o estabelecimento do antiCristo poder em 538 A.D.
Como você pode ver meu comentário, os três últimos, Hérulos, ostrogodos e os vândalos, foram
depenados ou destruídos pelo anti-Cristo ou a Igreja de Roma, com a ajuda do imperador Justiniano do Império
Romano do Oriente.
Essas três nações resistiram e se rebelaram contra o crescente poder da Igreja de Roma, que causou o
Papa a me preocupar que outros iria assumir essa liderança e também rebelde. Com a ajuda do imperador
Justiniano, esses três reinos foram destruídos como um aviso para os restantes sete.

Dez chifres
E aí apareceu outra maravilha no céu; e eis um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifrese sete
coroas sobre as suas cabeças. Apocalipse 12:3

Os dez chifres simbolizam os originais dez reinos e que no fim dos dias, após o estabelecimento do
falso profeta seria mais uma vez dada a autoridade dos reis que antecederam e dentro da grande guerra e
tribulação.

Dez reis
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
Estes dez reis não são necessariamente o mesmo que os dez reinos, mas podem ser indivíduos que
recebem poderes reais pelo falso profeta e dominará as dez nações com o mesmo tipo de autoridade absoluta
que um rei dos tempos antigos tinha sobre seus súditos.

Simbolismos do Daniel
Após isso eu vi nas visões da noite e eis que uma quarta besta, terrível, terrível e forte excessivamente; e
tinha dentes grandes de ferro: é devorado em peças de freio e carimbado o resíduo com os pés dele: e foi
diversa de todos os animais que foram antes dele; e tinha dez chifres. Daniel 7:7
Ter compreensão do presente, ou conhecer o contexto em que isso se aplica a, você precisa já ter
estudado o livro de Daniel e as profecias que Daniel dá sobre o anti-Cristo e o simbolismo usado por Daniel nas
profecias.
Neste versículo, a quarta besta de Daniels sonho ou visão é descrita como tendo Dez chifres. Neste, os
dez chifres representam ou são simbólicos de Dez nações que compõem as partes de todo o que esta besta é
simbólica.

Lembre-se: as 4 bestas do livro de Daniel representava para os antigos impérios do homem, império
babilônico, Império Persa, o Império grego e o Império Romano. A quarta besta é simbólica do Império
Romano.
Como foi mostrado em nosso estudo do livro de Daniel, esses dez chifres da quarta besta representava a
dez nações ou reinos que formaram fora do Império Romano do Ocidente, depois da cidade de Roma foi
saqueada pela última vez que resultou na destruição total do Governo Imperial romana. Foi por causa do poder
vazio com a queda de Roma que se estabeleceram os dez reinos.
De acordo com a descrição acima do grande dragão vermelho, as Sete cabeças da mesma forma,
representam os sete restantes reinos ou nações que permanecem depois que três são
depenados pelo anti-Cristo quando eles se recusaram a obedecer os comandos do Papa.

As sete cabeças são mostradas como sendo a cabeça do dragão que é representante de Satanás, porque
estes sete nações ainda hoje dar substância e suporte para o anti-Cristo, que é a Igreja de Satã False e, portanto,
fazem parte do anti-Cristo.

Sete coroas
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

No livro de Daniel, estabeleceu-se uma coroa para simbolizar um rei ou um reino, mostrando as sete
coroas sobre as sete cabeças do dragão vermelho, isto dá suporte que as cabeças são representativas das Nações.

e sete coroas sobre as suas cabeças: O simbolismo das coroas é para verificar se uma coroa é
representante de um rei, e que isto então dá suporte para o fato de que as sete cabeças são reinos porque eles
usam sete coroas.

Grande dragão definido
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 seus anjos foram lançados para fora com ele. Apocalipse 12:9
A referência à velha serpente é do jardim do Éden e a forma de uma serpente que Satanás levaram em
sua decepção de Eva.

Falso evangelho
Para ele levar me no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sentar em cima de uma besta de cor
escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:3
No esforço de Satanás para falsificar a Igreja de Cristo, Satanás estabeleceram também um evangelho
que tem o som da palavra de Deus, mas estava cheio de mentiras e falsas interpretações, fazendo o falso
evangelho de Satanás em oposição à palavra de Deus.
A palavra "Evangelho", é definida como: palavras ditas por alguém que acredita-se ser
absolutamente e inquestionavelmente verdadeiro .

A palavra "blasfêmia" é definido pelo dicionário como: desrespeito por Deus ou coisas
sagradas como, usando a palavra de Deus de uma maneira profana, ou por profanando a
palavra de Deus através de suas ações ou palavras .
Quando você toma uma coisa falada por Deus, tais como: "certamente morrerás" e em seguida, alterar
essas palavras de forma a dar um significado que não seja o que Deus tinham a intenção, que é como mostrar
desrespeito por Deus e por seu Santo Evangelho. Quando Satanás adicionado a que palavra de três letras, "não,"
para as palavras de Deus, Satanás mudar 180º o significado de uma verdade falada por Deus a uma mentira.
Quando Deus diz-nos, "mas o sétimo dia é o dia de sábado do Senhor teu Deus" e a Igreja de Roma
diz, "observar o primeiro dia como o dia de Lordes de descanso" e, em seguida, as igreja de Roma
blasfêmias a palavra de Deus.
Como no exemplo da serpente dizendo Eve a mentira que ela certamente não morrerás, quando Deus
tinha dito que certamente morrerás, é o que se entende por falso evangelho de Satanás. Todas as mentiras e
distorções que Satanás prega é falso evangelho, tal como Eve acreditava que Satanás, disfarçado de uma
serpente, então também aqueles das falsas religiões acredita que o evangelho que sua religião baseia-se como
sendo a verdade, mesmo que isso blasfêmias a palavra de Deus. Eles acreditam porque eles foram enganados e
não tomados o tempo e esforço para aprender por si mesmos, preferindo a aceitar o que os outros digam quanto
ao significado das Escrituras.

A besta
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
No livro de Daniel, vimos que havia dezesseis identificadores do anti-Cristo. A seguir, irá percorrer
esses identificadores adicionais que são encontrados no livro do Apocalipse.

Sai do mar
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
O anti-Cristo vem do mar na visão do Apóstolo John como uma besta.

Assim como Cristo vem fora o Jordon após ser batizado, assim também, o anti-Cristo vem fora da água
sob a forma do simbolismo do mar.
Isso se encaixa a Igreja de Roma, porque ele vem da cidade de Roma, que se encontra no terreno da
Itália. Se você conhece a história, você saberá que Itália tinha outros reinos e povos, mesmo antes de Roma
entrou em domínio.

Nome da blasfêmia
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
Isto é para indicar que estes dez nações e seus povos são na maior parte em oposição as leis e vontade de
Deus, em que sendo influenciada pela Igreja de Roma são, portanto, parte do anti-Cristo.

Lembre-se: o anti-Cristo é o falso evangelho de Satanás e a Igreja de False construída sobre esse
falso evangelho. As pessoas das Nações da Europa chamam-se cristão, mas lembre-se que Jesus nos diz.

Serviço de bordo para Cristo
Embora este povo se aproxima-me com sua boca e me honra com os lábios; Mas seu coração está longe de mim.
Mas em vão eles idolatram-me, ensinando para doutrinas os mandamentos de homens. Mateus 15:8-9

Embora o povo da Europa e dar da América a serviço a Jesus os lábios e chama-se Christian, eles base
de que sua adoração não nos ensinamentos de Cristo e os mandamentos de Deus que Jesus baseia seus
ensinamentos sobre, mas sobre o dogma estabelecido pelos homens, os papas da Igreja de Roma. Mesmo que os
protestantes se afastou da Igreja de Roma, grande parte das práticas e tradições, estabelecidas pelos papas
mantiveram mais notavelmente a observância do primeiro dia da semana como o sábado sagrado Lordes, que
tanto quanto eu estou preocupado é a maior mentira de Satanás. Por esta razão Jesus declara sua adoração dele
seja em vão.

Besta, retratada na ordem inversa
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

As 4 bestas do livro de Daniel são descritas na ordem inversa nesta uma fera. Isso me diz, que todos
estes impérios antigos, contribuíram de uma forma ou de outra, para o estabelecimento e o poder do anti-Cristo.
Igualmente, esta besta do anti-Cristo é mostrada como uma besta para indicar que é Imperial como foi os quatro
primeiros, o império babilônico, Império Persa, o Império grego, o Império Romano e então a Igreja do Império
de Roma.
O anti-Cristo sob a forma da Igreja de Roma tem poder e influência sobre muitos povos de diferentes
línguas, costumes e origens históricas, em todo o mundo, o que torna um império. Isto é porque, na minha
opinião, Deus tomou o caminho mais longo de mostrar-nos quatro impérios, no livro de Daniel, como ele fez,
para que nós teríamos uma melhor compreensão de como Satanás tem influenciado a história do homem.

Igreja da besta
Satanás estabeleceu o anti-Cristo na posição como sua igreja na terra. O anti-Cristo é a Igreja da besta
que fica em cima do falso evangelho de Satanás.

Recebe a autoridade de Satanás
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

Satanás dá sua autoridade para o anti-Cristo (a besta). Como você pode lembrar, essas criaturas
retratadas aqui são aquelas que simbolizava os quatro grandes impérios, mas em ordem inversa, como eles
foram dadas no livro de Daniel.
Satanás dá seu poder e sua autoridade para o anti-Cristo que ser como o pai (Satanás) o anti-Cristo se
parece com ele nestes dois simbolismos, indicando que o anti-Cristo é de Satanás e não de Deus. Esta é outra
maneira em que Satanás está tentando falsificar a Jesus, como você se lembra que Deus dá a Jesus todo o seu
poder e autoridade.

Domínio sobre a terra
E foi dado a ele para fazer a guerra com os Santos e superá-los: e o poder foi dado a ele ao longo de todos os
parentes e línguas e nações. Apocalipse 13:7

Satanás dá a supremacia besta (Anticristo) sobre a terra. Sinto-me compelido a reiterar o fato de que a
besta (o Anticristo), não parecerá um em violenta oposição a Cristo, mas como um impostor sutil, enganador e

substituto. É o propósito de Satanás para obscurecer a pessoa e a identidade de Jesus Cristo e assim assumir o
lugar de Jesus na terra.
Satanás quer impedir-nos de conhecer a Deus. Ele fará isto por engano e substituindo o anti-Cristo, por
Cristo. Por fazer, você acha que você está adorando a Deus, ou Cristo, mas na verdade você está adorando
Satanás.

Tem uma duração de 3 ½ anos proféticos
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

O poder da besta é dado a ele por 42 meses proféticos, ou 3 ½ anos proféticos, ou 1260 anos literais.
Isso é para mostrar que o Ministério de Jesus durou 3 ½ anos, o número é representado também em quanto
tempo o anti-Cristo tem o poder de fazer guerra contra os Santos de Deus, antes que também é mortalmente
ferido. Se bem se lembram, o Ministério de Jesus durou 3 anos e meio antes de ser crucificado, portanto é outra
tentativa por Satanás para falsificar a Jesus.

Recebe uma ferida Mortal
E eu vi uma de suas cabeças como se fosse ferido de morte; e mortal ferida foi curada: e todo mundo queria
saber após a besta. Apocalipse 13:3

Uma das suas sete cabeças foi ferida de morte: isto é para indicar que a besta ou o anti-Cristo é de
alguma forma mortalmente ferido, mas que a ferida cicatriza. Isto tem a ver com a linha do tempo de 1260 anos
literais que o anti-Cristo é dado o poder para a guerra contra os Santos de Deus.
Se você adicionar 1260 a 538 D.C., que é o ano do Decreto de Justiniano, que dá a soberania do
Vaticano como uma nação, você obter 1798 AD, que é o ano em que Napoleão, cansada da interferência do
Papa nos assuntos do Império de Napoleão, lugares o Papa sob prisão domiciliar em uma vila em França, em
seguida, declara todos os bens da Igreja de Roma pertencia à França. Durante séculos, a Igreja de Roma levou
prisioneiros assassinou milhões e em seguida, pela mão de Napoleão era lugar em cativeiro em si e por este ato
que Napoleão traz ao fim o status de igreja-estado do Vaticano.

Ferida é curada
Uma das suas sete cabeças foi ferida de morte; e mortal ferida foi curada, Apocalipse 13:3

A ferida cicatriza em que durante o tempo de Mussolini, antes do início da segunda guerra mundial, o
ditador devolve ao Vaticano seu status como um estado-igreja em 11 de fevereiro de 1929. De agora em diante,
ele tem lentamente foi restabelecer seu poder religioso, imperial e económico. Isto pode ser melhor ilustrado na
exposição vívida de uma foto de jornal de todos os chefes das nações mais poderosas da terra, ajoelhando-se no
respeito pelo Papa João Paulo II em seu funeral. O Presidente dos Estados Unidos da América, (Ronald Ragan),
foi um daqueles que o caixão do falecido Papa de joelhos.
Outro sinal da Igreja restabelecer seu poder foi relatado no jornal Washington Post, "Em 1 de novembro
de 1999, luteranos e católicos se unem para curar 482 anos divisão."
A besta recebe uma ferida mortal, mas depois se recupera de la.
Outro tal anúncio foi feito pelo maior harmonia de Reuters, Seul, Coreia do Sul, 23 de julho de 2006,
entre os cristãos, um objetivo-chave do pontificado do Papa Bento XVI, deu um passo à frente no domingo
quando igrejas metodistas juntou-se um acordo de marca de terra que uniu os católicos e os luteranos mais
perto. Isto foi relatado como a fenda sendo consertado e a ferida se curarem.
Que a Igreja de Roma é mais uma vez conseguir segurar tal poder sobre as Nações do mundo, que é um
sinal de que estamos a entrar para o fim dos dias, o retorno de Jesus não pode estar muito longe.

O anti-Cristo é adorado
E adoraram o dragão que deu poder à besta: e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
Apocalipse 13:4

Quando a ferida da besta está curada, ele é adorado. Depois que a ferida do anti-Cristo cura, ele é
revivido e todo o mundo vai adorar isso. Assim como Jesus foi adorado depois que ele ressuscitou da morte.
Isto diz-nos que o anti-Cristo é adorado. Se o anti-Cristo é uma nação, como uma nação pode receber
adoração? Esse é outro a singularidade sobre este Reino; Ele contém uma marca religiosa da autoridade, bem
como uma marca de civil da autoridade. O mundo ainda adora o anti-Cristo, porque ele ainda reconhece o Papa
como a voz do cristianismo, quando na verdade a Igreja de Roma tem nada a ver com Cristo.
Quando você adora como ditado pelo dogma da Igreja Católica Romana, você não adorar o Deus da
criação, mas Satanás devido às alterações à lei de Deus feita pela Igreja de Roma. Ou você adora a Deus como
os mandamentos de Deus, ou você não adorar o Deus da criação, mas outra coisa. Para adorar como os ditames

da Igreja de Roma que você adora, você não adorar a Deus, mas a vida da Igreja de Roma, como Satanás terá
acreditar que a igreja tem vida.

Tidos em cativeiro
Ele 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
Assim como Jesus foi aprisionado pelos fariseus, assim também é o Papa da Igreja de Roma, isto
também nos diz que o pequeno reino leva seus inimigos, os Santos de Deus, em cativeiro e que em algum
momento de sua história, em si é colocado em cativeiro, que já expliquei acima, quando Napoleão remove a
soberania do Vaticano.
Ele que conduz ao cativeiro, ao longo da sua história, mas especialmente durante a idade média e a
reforma protestante, a Igreja Católica, tomou aqueles que se opuseram seus ditames religiosos, após a realização
de seus ensaios de Inquisição, torturou e matou-os, tudo em nome de Deus.
Devem ir ao cativeiro, quando Napoleão coloca o Papa preso e aprisiona-lo em uma vila em França em
1798 D.C., ele cumpre essa profecia.

Quem mata pela espada
Ele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Apocalipse 13:10
Como um assassinato de inocentes, o anti-Cristo será morto também, ou pelo menos mortalmente ferido,
mas a ferida cicatriza. Quando o General de Napoleão entra os jardins do Vaticano, para prender o Papa, foi
com a espada na mão. Então, isso se encaixa a Igreja de Roma como sendo profetizado anti-Cristo também.

O número da besta
O número da besta é o número de um homem; e seu número é seiscentos threescore e seis, "666", Apocalipse
13:18

No tempo dos romanos, ambos em seu tempo como uma República, bem como a hora do como um
império, que era popular para tomar o seu nome e reduzi-la a um número baseado no sistema numérico usado
pelos romanos, onde
Eu = 1,

V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Nomes do Anti-Cristo
Vicarius Filii Dei
É um nome ou título de uma posição que o Papa é referido, "Vicarius Filii Dei", que é em latim,
"Substituto para o filho de Deus." Quando você quebrar o nome usando os algarismos romanos, você obtém:

Vicarius pode ser dividido da seguinte forma.
V=5
Eu = 1
C = 100
Eu = 1
U/V = 5
Qual total de 112.

Filii
Eu = 1,
L = 50,
Eu = 1,
Eu = 1,
Qual total de 53.

Dei
D = 500,
Eu = 1,
Qual total de 501.

Trazendo o Total de 666.

Dux Cleri
Dux Cleri é latim para capitão do clero.
D = 500
U=5
X = 10
C = 100
L = 50
Eu = 1
Que isso leva a um Total geral de 666.

Revela a falsificação de Jesus
Estes títulos vão junto com os identificadores que vimos neste estudo sobre o fato de que o anti-Cristo
tem a intenção de se mostrando ser Deus, por falsificar a pessoa de Jesus Cristo e em seguida, substituindo essa
falsificação, o anti-Cristo, no lugar de Jesus Cristo.
Agora sabemos que o anti-Cristo é a Igreja de Roma e este título, "Vicarius Filii Dei", é um dos títulos
que o Papa passa, como é o Dux Cleri, então, mais uma vez, que se encaixa o identificador.
Quero dizer algo aqui. Quando Deus dá a profecia, ele não só nos mostra que ele pode ver o futuro,
quando ele nos diz que o Anticristo terá um nome de um homem, e que que o nome será igual o número 666,
não é nada que Deus tem feito para causar este nome originário; é aquele que usa o nome que causou o nome se
origina. Portanto, quando a Igreja de Roma tenta desmascarar isto, dizendo-nos que o título é falso, é um título
compreendido por séculos para ser do Papa. Deus está dizendo simplesmente que o nome se encaixa e
historicamente, faz.
Na tentativa de Satanás para falsificar a Igreja de Cristo, ele tem sido bem sucedido. A Igreja de Roma é
a maior igreja do mundo que se intitula cristão. As filhas da meretriz, as igrejas protestantes que manteve muitas
das práticas pagãs e tradições estabelecidas pela Igreja de Roma são eles próprios em todo o mundo e influente.
As nações da Europa, Américas e Austrália, estão todos sob a influência ou controle de Satã anti-Cristo de ou
Satanás através ou o falso profeta.

A mulher prostituta
Para ele levar me no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sente-se sobre uma besta de cor escarlate,
cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:3
A Igreja de Satã, que é o anti-Cristo, é fundado sobre o falso evangelho de Satanás como simbolizado
como a fera cor de escarlate. Essas igrejas essa base deles acredita e pregam o falso evangelho de Satanás são
parte da Igreja de Satã, mesmo se eles não têm qualquer outra conexão direta para um outro.

Uma lição de história breve
A falsa religião da Igreja de Roma foi criada pelo Imperador Constantino em 313 D.C., quando
Constantino emitiu o Édito de Milão, legalizando o culto cristão que em vigor, estabeleceu a Fundação para a
Igreja de Roma. No entanto não é até 538 D.C. antes da Igreja de Roma se torna uma nação soberana, de um
decreto emitido pelo então Imperador Justiniano, que configurar e reconhecidos do Bispo de Roma como a
cabeça de todas as igrejas no ocidental e Oriental impérios romano. É com esta aquisição de eclesiástico e o
poder Civil, tornando o Papa o virtual imperador do Império Romano do Ocidente que a Igreja de Roma
também leva na lareira do anti-Cristo poder, dando-lhe a capacidade de perseguir e punir aqueles que adoram de
forma que não seja a Igreja de Roma prega.

Estabelecimento da Igreja de Roma
Considerados os chifres e, eis que, lá surgiu entre eles outro chifre pequeno, antes da qual havia três
dos primeiros chifres depenado pelas raízes: e, eis que, este chifre eram olhos como os olhos do homem e uma
boca falando coisas (blasfêmia), grande,. Daniel 7:8
A previsão do estabelecimento da Igreja de Roma era primeira dada por Deus para Daniel. A Igreja de
Roma tem como base a terra dentro da cidade de Roma, conhecido como o Vaticano, e é nessa área que é o que
está sendo referido como o anti-Cristo original antes que evolui para além dessas fronteiras.

Falso profeta
e contemplei outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um
dragão. Apocalipse 13:11

O falso profeta é outra religião estabelecida por Satanás, quando o anti-Cristo perde sua capacidade de
fazer guerra contra os Santos de Deus depois de 1798 A.D. A Igreja de Roma era influente e até mesmo no
controle de muitos da realeza e nobreza durante a idade média, mas com o renascimento, seu poder e influência,
escorregado-se até em 1798 por ordem do Imperador francês Napoleão, o Papa foi preso e colocado sob
guarda em uma aldeia em França, foi efetivamente a "ferida, que salto "como evidenciado pelo fato de que a
Igreja de Roma mais uma vez é uma força poderosa e influente no mundo hoje.

Uma religião sem Deus
A religião do falso profeta é diferente de qualquer outro que Satanás estabeleceram antes. Em que é uma
religião sem Deus. Todas as outras religiões pagãs estabelecidos por Satanás tinham um Deus ou deidade de
algum tipo para o povo a adoração, mas o falso profeta é uma religião que dá adoração para nenhum Deus ou
qualquer tipo de divindade.
O falso profeta prega o comportamento imoral, e que Deus não existe. Que o universo e tudo o que está
nele surgiu por nada mais que o acaso sem ajuda ou impulso de qualquer Deus ou outra entidade viva do
pensamento.
Na pregação este falso evangelho, Satanás não só leva as pessoas a parar de dar a verdadeira adoração
de Deus, ele também encoraja as pessoas a viver uma vida de pecado e devassidão. O resultado desta decepção
é que aqueles enganar tão não será dado o dom da vida eterna por Deus.

Babilônia, a grande
e na sua testa estava escrito o nome: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações
da terra. Apocalipse 17:5
No esforço de Satanás para falsificar a Igreja de Cristo, Deus revela que, como Cristo, Satanás tem uma
capital que Deus chama de Babilônia, a grande.

Falência espiritual
Deus usa o nome de "Babilônia," para mostrar que a cidade de Satanás está corrompido e carente de fé
de que o que é ensinado por Jesus Cristo. Como você pode recordar, do livro de Daniel, a antiga cidade de
Babilônia era a capital do império babilônico, e que o povo e os reis da Babilônia, rejeitou Deus todo poderoso,

mesmo que eles viram com seus próprios olhos o poder e a Majestade de Deus. Assim como o original da
cidade da Babilônia, Babilônia, a grande é igualmente espiritualmente carente de aceitação e reverência a Deus.
Já vimos que a Igreja de Roma é o anti-Cristo, conforme identificado no livro de Daniel e no livro do
Apocalipse. A cidade capital da Igreja de Roma ou a cidade que abriga a sede da Igreja de Roma é a cidade de
Roma, na Itália, mas para ser absolutamente específico, o Vaticano, que é uma cidade dentro de uma cidade, é o
que Deus se refere como a grande Babilônia.

Santa Jerusalém
e ele me levar no espírito de uma montanha grande e alta e tirarás me a grande cidade, a Santa
Jerusalém, descendo do céu do Deus. Apocalipse 21:10
Como você pode lembrar, estamos a discutir como Satanás está tentando falsificar a Igreja de Cristo.
Nesta tentativa, Satanás é retratado nas escrituras de formas simbólicas que representam essas comparações
para a verdadeira Igreja de Cristo.
No fim dos dias, após o fim da grande tribulação, Jesus voltará e remover todo o mal da terra.
Juntamente com a chegada de Jesus a cidade de Nova Jerusalém também virá à terra.

Nove simbolismos de Jesus Cristo
1. cabeça sacerdote da Igreja de Cristo
Então veio Jesus da Galiléia para o Jordão para John, para ser batizado dele, mas John proibi-lo,
dizendo: eu careço de ser batizado de ti e vens-me? Mateus 04:13-14
Estes dois versículos, João Batista se recusa Jesus em primeiro lugar porque João Baptista reconhece
Jesus como o filho de Deus e, portanto, quem deveria estar batizando John, não o contrário.
Jesus é a sacerdote da Igreja de Cristo cabeça. Seus ensinamentos são a base da igreja e seus
ensinamentos são fundados sobre os dez mandamentos, que é uma abreviação de todo evangelho sagrado de
Deus. Tudo escrito nos livros dos profetas pode ser resumido nos dez mandamentos.

2. Jesus ergue-se a água
E Jesus respondendo disse-lhe: "sofrê-lo por agora: porque assim nos convém cumprir toda a justiça convém a
ele." Em seguida, ele (Batista) ele sofreu. E Jesus, quando ele foi batizado, subiu imediatamente fora da água: e, lo, os
céus abriram-se-lhe, e ele (Jesus) viu o espírito de Deus descendo como pomba e iluminação com ele: E eis uma voz dos
céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 03:15 – 17

Quando Jesus é batizado por João Batista, ele levanta-se fora da água do rio Jordão e começa seu
ministério. A intensificação da água; o Espírito Santo sob a forma simbólica de uma pomba desce sobre ele.

3. Jesus assemelha-se a Deus pai
Se vos tinham me conhecido, vós devem ter conhecido o meu pai também: e de agora em diante vós conhecem-lo
e têm-lo visto. John 14:7
Para conhecer a Jesus através de tudo o que Jesus ensinou, é também saber Deus o pai, porque é o pai que enviou
seu filho, e tudo o que sabe que o filho foi dado a ele por seu pai.

Lembre-se: para ser a imagem de Deus não significa ter a aparência física de Deus, mas ter a
capacidade de distinguir o certo do errado e ter a capacidade de dar consideração inteligente do mundo ao seu
redor, faz-te à imagem de Deus.

4. a imagem da sua pessoa
Que sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa e sustentar todas as coisas pela palavra do
seu poder, quando ele tinha pelo próprio purgado nossos pecados, sentou-se à direita da Majestade nas alturas; Hebreus
1:3

Lembre-se: Em lições anteriores expliquei que uma imagem não precisa ser uma semelhança física, mas
também pode ser uma semelhança no espírito ou caráter moral. Jesus é a imagem de Deus, porque Jesus tem as mesmas
características Morais como Deus o pai, e quando você alcançar esses mesmos traços de morais, você se tornará a imagem
de Deus também.

O rosto de Jesus Cristo
Para Deus, que comandou a luz brilhar fora da escuridão que brilhou em nossos corações, para dar a glória de
Deus em face de Jesus Cristo. II Coríntios 4:6

A "luz", como usado no versículo acima fala da "luz da verdadeira palavra de Deus".
A "escuridão" como usado no versículo acima fala de mentiras e falso evangelho enganos de
Satanás e como as pessoas da verdadeira palavra de Deus, assim deixando-os no "Escuro" da
ignorância cega .

5. sete chifres
E eu vi, e, eis, no meio do trono e dos quatro animais e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como ele tinha
sido assassinado, tendo sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra.
Apocalipse 5:6

Na profecia, Jesus é descrito como tendo sete chifres e sete olhos. Sete é o número da conclusão.

Sete espíritos de Deus
É o número da criação e do estabelecimento do sábado. Em seis dias, Deus terminou a criação do
universo e sobre o sétimo dia Deus descansou. É para o estabelecimento do sábado para o qual Deus está se
referindo quando ele se refere a sete espíritos de Deus. Em todo o mundo, aqueles que são os Santos de Deus
todos santificar o sábado do sétimo dia, Considerando que os idolatram de acordo com mentiras de Satanás
manter o primeiro dia ou nenhum dia em tudo.

6. autoridade de Deus pai
Dizendo com grande voz: "Digno é o cordeiro que foi morto para receber o poder e riqueza e sabedoria, força e
honra e glória e benção." Revelação 05:12

Jesus Cristo é dada a autoridade do pai, Deus o criador. Aqueles que estão anunciando Jesus como sendo
digno são os anciãos e os outros que o Apóstolo João viu no meio do trono de Deus nesta visão, dado a ele por
Jesus.
Estes seres celestiais, ver Jesus como sendo o Cristo e como tal, proclamá-lo como sendo digno de
sentar-se à mão direita de Deus e de abrir o livro da profecia.

Curvar para baixo a Jesus Cristo
E toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e tais como são no mar, e todos os que estão neles,
ouvi eu dizer, "benção e honra e glória e poder, ser ao que está assentado no trono e ao cordeiro para sempre e sempre."
Revelação 05:13

Tal como acontece com Deus, e porque Jesus é dada toda a autoridade de Deus, toda a criação deve
mostrar respeito a Jesus. Quando você se curvar diante de alguém, você está mostrando-lhes respeito
e mostrando que eles entendem como sendo maior do que você, ou você mostrando que você
considerá-los dignos da honra mostrar-lhes.

Chegou a hora de Jesus
Alguma vez você já se perguntou como Jesus sabia que depois de todos os encontros com os anciões do
templo e os fariseus, que finalmente neste momento, sua hora chegou? Ter sempre presumiu que Jesus sendo o
Cristo sabia quando seu tempo na Terra seria feito, ou tem alguma outra coisa que Jesus deu a este
conhecimento?

Profecia do Messias
Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a
transgressão e tornar-se um fim aos pecados e para fazer a reconciliação pela iniquidade e para trazer a
justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe-se, portanto e entender,
que a partir da ir por diante do mandamento para restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe
deve ser de sete semanas e sessenta e duas semanas: será construída na rua novamente e a parede, mesmo em
tempos perturbados. E após 03:20 e duas semanas Messias afastadas, mas não para si mesmo: e o povo do
príncipe que virá, destruirá a cidade e o santuário; e o seu fim será com uma inundação, e até o fim da guerra
desolações são determinadas. Daniel 09:24-26
O livro de Daniel dá várias profecias que me refiro como "profecias de tempo." Eu chamo-lhes isso
porque é possível calcular uma determinada duração de tempo, com um ponto de partida, ou alguns outros
profetizando um evento no tempo ainda não chegou no. Os versos seguintes são uma tal profecia de tempo.
Como você pode ver nestas palavras que eu destaquei, há duas profecias de tempo que começam quando
o comando para restaurar e construir Jerusalém, é dado.

No livro de Daniel, a profecia do primeiro advento do Messias é dado que eu tenho sublinhado nos
versos acima. Nestes versos é possível calcular em que ano foi dado o comando para reconstruir a cidade de
Jerusalém e seu templo, bem como para calcular o ano em que o Messias, (Jesus), começa seu ministério. Isto
dei uma profunda discussão para em lições anteriores, mas enfim, o primeiro advento de Cristo, com base nos
versos acima, calcula-se para fora para 27 A.D. e o Messias será cortado ou crucificado no ano 31 D.C. Isso
pode mais facilmente ser entendido quando se dá a comparação das duas profecias de tempo.

Profecia de tempo semana setenta
Primeiro tempo de profecia
[sete semanas], é igual a 7 vezes 7 dias em uma semana, ou 49 dias
[sessenta], um "Score" é definido como: um grupo de 20 coisas ou pessoas, dependendo do
objeto de contexto. É o contexto que estamos olhando, hora ou semanas, portanto, é igual a sessenta 3
vezes 20 ou 60 semanas.
[15], para o total dos "sete semanas e threescore, você adicionar mais duas semanas.
Isso resulta em uma profecia de tempo total de 69 semanas proféticas ,.

Segunda profecia de tempo
E depois
[03:20], Que é igual a 60 semanas proféticas;
[duas semanas], Que é igual a 2 semanas proféticas;
Messias devem ser cortada.
Este total de 62 semanas proféticas.

Tome nota: A data de início é o mesmo, mas a data em que a cidade de Jerusalém começa a
reconstrução é 7 proféticas semanas antes da data de início do primeiro advento da vinda do Messias. Dentro

dessas primeiras sete semanas, reconstruiu a cidade de Jerusalém. A história nos diz isto levou, 49 anos literais
e este, em seguida, nos dê uma pista de como calcular semanas profético Literal nos anos.

Semanas proféticas calculado
7 o número de conclusão
A primeira profecia de tempo é 69 semanas proféticas, e a segunda profecia de tempo é 62 semanas
proféticas, ou uma diferença de 7 semanas proféticas. Mais uma vez, Deus usa o número da conclusão, ou o
número 7 em dar as suas profecias. Eu vejo isso como a maneira de impressionar-na importância dos sete dias
da criação e como são dadas naqueles dias, a semana de sete dias, Deus e que em seis dias estamos a fazer todo
o nosso trabalho, como fizeram Deus, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e em estamos a fazer
nenhum trabalho.

Quando Jerusalém começa a reconstrução
A primeira profecia de tempo nos dá a capacidade de calcular quando começará a construção da cidade
de Jerusalém, mas a segunda profecia de tempo nos dá a capacidade de calcular o primeiro advento do Messias.
Ambas estas profecias de tempo têm como sua data de início, o ano em que é dado o comando para reconstruir a
cidade de Jerusalém; pois eles são subordinados essa data para determinar sua data final.
Em lições anteriores, dei uma discussão aprofundada destas profecias de tempo se você gostaria de ir
aprender mais, mas para os fins desta discussão, é o ano em que o comando é dado para começar a reconstrução
de Jerusalém, 457 A.C.
Lembre-se: o assunto ou o contexto dos versículos acima do livro de Daniel não é quando a data do
primeiro advento do Messias que começa, mas, Setenta semanas estão determinadas. O assunto ou o contexto
é que Deus está dando aviso aos judeus e a nação de Israel, que têm apenas setenta semanas proféticas que,
para terminar a transgressão e tornar-se um fim aos pecados e fazer reconciliação pela
iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o
Santo dos Santos .
Durante esse período de setenta semanas proféticas mesmo, a cidade de Jerusalém será reconstruída, e
irá ocorrer o primeiro advento do Messias.

Se a data de início, ou o ano em que o comando para reconstruir a cidade de Jerusalém é 457 A.C. então
nós deve recalcular as "Semanas proféticas" nos anos literal, que é o que é o ano 457 A.C..
Dentro o livro de Daniel, a única coisa escrita que nos dá a capacidade de recalcular uma semana
profética em um ano Literal é o fato de que os primeiros 7 semanas proféticas são as semanas mesmas que a
cidade é reconstruída, e que a história nos diz que isto levou 49 anos literais. Este então nos diz que 7 semanas
profético é igual a 49 anos literais. Se você tomar 7 semanas proféticas em 7 dias proféticos por semana, você
tem 49 dias proféticos. Este é o mesmo 49 que a história nos diz que demorou anos para reconstruir a cidade de
Jerusalém, portanto, um dia profético é igual a um ano Literal.
Isso é determinado apenas a partir da informação que está disponível para nós no livro de Daniel, onde
estas profecias de tempo são escritas. Há, no entanto, um outro livro da Bíblia que também nos dá o
entendimento de que "um dia profético equivale a um ano Literal."
Quando tu hast feito eles, mentira novamente teu lado direito, e dirás a iniqüidade da casa de Judá
quarenta dias: designei-te cada dia por um ano. Ezequiel 4:6
Quando você combinar o entendimento de ambos os livros da Bíblia, então você tem verificação de que
você entendeu corretamente que "um dia profético equivale a um ano Literal" nas profecias de tempo que se
relacionam com o fim dos tempos e o fim dos dias.

Recálculo de dias em anos
Uma semana é igual a 7 dias, portanto, igual a 70 semanas proféticas, 490 dias proféticos. Dando um dia
por um ano, este então é igual a 490 anos literais.
De 457 A.C. 490 anos em frente tira o ano 33 D.C. Então, este é o fim das 70 profecias semana
profética. Durante esse período de tempo, a cidade de Jerusalém será reconstruída, e irá ocorrer o primeiro
advento do Messias.

Recalculando a reconstrução de Jerusalém
[sete semanas], Estamos a tentar determinar os anos literais que estas profecias de tempo a falar de, por
conseguinte, é preciso determinar quantos dias proféticos lá há uma semana profética para sei lá quantos anos
literais são em uma semana profética, onde um dia profético é igual a um ano literal.
Em sete semanas proféticas há 49 dias proféticos. Isto então nos diz que há 49 anos literais nesta
primeira parte desta primeira profecia de tempo.

[sessenta], um "Score" é definido como: um grupo de 20 coisas ou pessoas, dependendo do
objeto de contexto. É o contexto que estamos olhando, horas ou semanas, portanto, threescore é igual a 20
vezes 3 semanas ou 60 semanas proféticas, portanto, semanas 60 vezes 7 dias em uma semana, então é igual a
420 dias proféticos ou 420 anos literais .
[15], para o total dossete semanas e threescore,, em seguida, adicione mais duas semanas proféticas, ou
7 dias vezes 2 semanas é igual a 14 dias proféticos ou literal de 14 anos.
Isso resulta em uma profecia de tempo total de 69 semanas proféticas ou tempo 69 7 é igual a 483 anos
.
49 anos
420 anos
14 anos; Adicionar isto tudo e conseguiu.
483 anos literais.

Lembre-se: a reconstrução de Jerusalém ocorre durante a mesma 70 semana profética. Ou 490
Literal ano período de tempo que a nação de Israel tem que se arrepender de seus pecados e voltar para a
adoração do Deus verdadeira e correta.
490 anos literais menos
É igual a de 483 anos literais
007 anos literal que permanecem a profecia de tempo integral de 490 anos literais.

Recalculando o advento do Messias
E depois, estas duas palavras são importantes, porque eles estão nos dizendo que a chegada do Messias
ocorre após a data em que esta profecia de tempo calcula para fora para.
[03:20], Que é igual a 60 semanas proféticas; que quando você multiplicar 60 com 7 Obtém 420 dias
proféticos que, com um dia por um ano, equivale a 420 anos Literal .
[duas semanas], Que é igual a 2 semanas proféticas; que quando você multiplicar 2 com 7 tens 14 dias
proféticos que, com um dia por um ano, equivale a 14 anos Literal .

420 anos.
014 anos.
Que quando você adicioná-los juntos se 434 anos literais, Messias serão cortadas fora
Isto é diferente de 49 anos que a profecia de tempo da reforma de Jerusalém, que é a mesma quantidade
de tempo que a história nos diz que demorou para reconstruir a cidade de Jerusalém.
Se você olhar novamente, sete semanas e sessenta e duas semanas e 03:20 e duas semanas, que você
verá que as "sete semanas" da profecia primeira está falta a segunda profecia, que compensa a diferença de 49
anos.
Com este conhecimento que podemos calcular que a cidade de Jerusalém inicia a construção do mesmo
ano, 457 A.C., que é dado o comando para reconstruir e que a cidade é terminaram sendo construir 49 anos este
último ou 408 A.C. ou talvez 407 A.C. dependendo do mês do ano, essa construção começa.
A vinda do Messias não acontece até que "Depois", o período de tempo é determinado ou 434 anos após
a cidade de Jerusalém acabou sendo reconstruído, ou 27 A.D. que quando Jesus começa seu ministério, não
quando Jesus nasce.

Lembre-se: Jesus não se torne Deus na carne de um homem até depois que ele é batizado por João
Batista, portanto, Jesus não começa seu ministério até que ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus na forma de
uma pomba.

Cálculo de três e uma metade dos anos
O tempo que o Messias é dado é a diferença entre os 490 anos literais da profecia semana 70 e os 483
anos da profecia de tempo, ou 7 anos são determinados pelo Messias. Durante este tempo de 7 anos literais,
profecia nos diz que o Messias será cortado fora midway, ou depois de três anos e meio anos.
Se Jesus não é dado conhecimento divino que seu tempo acabou, então Jesus sendo muito mais
conhecedor das escrituras do que eu, também saberia de seus cálculos e as profecias acima. Por esse motivo
Jesus saberia que seu tempo é para três e meio anos depois que ele começa seu ministério.
Podemos ter uma boa idéia o que época do ano que Jesus começa seu ministério em 27 D.C. os
seguintes versos e cálculos.

Três Passovers de Jesus Cristo
E a Páscoa dos judeus estava próximo: e muitos passaram fora do país até Jerusalém antes da Páscoa, para se
purificarem. John 11:55

Jesus sabe que seu tempo está acima, esses mesmos cálculos se não conhecimento divino. Isto pode ser
determinado tendo contagem dos Passovers, começando com a primeira Páscoa observada após Jesus começa
seu ministério. Como dada nos versos acima do livro de Daniel, o Messias, como eu sei que é Jesus Ministério
dura 3 anos e meio antes de ele é crucificado.
Para mostrar isso que dou-te o seguinte. Jesus foi batizado no Outono de 27 D.C. e foi crucificado
depois Páscoa três passaram. Como você pode recordar a história da crucificação de uma quarta Páscoa
estava sobre ele, o dia antes de ser crucificado, na primavera de 31 D.C..

A primeira Páscoa: 28 AD
Páscoa do judeu estava na mão, e Jesus subiu a Jerusalém. John 02:13
Se você permitir que a metade do ano foi do batismo de Jesus em setembro do ano 27 D.C. a primeira
Páscoa do A.D. de 28 de março 27-AD outono primavera 28 AD é uma metade de um ano.

A segunda Páscoa: 29 AD
Depois disto havia uma festa dos judeus; e Jesus subiu a Jerusalém. John 5:1
As palavras, "festa dos judeus , "é outra maneira de dizer a Páscoa.

A terceira Páscoa: 30 AD
e a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. John 6:4
Se você tinha alguma dúvida que o segundo texto acima estava falando da Páscoa, este versículo dá a
definição que ofereça suporte a minha interpretação acima.

A quarta e última Páscoa: 31AD
Agora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora chegou que ele deveria afastar-se fora deste mundo
para o pai, tendo amado sua própria que estavam no mundo, amava-os... até o fim. John 1:13

Então levou a eles Jesus de Caiaphas até o hall do acórdão: e era cedo; e eles mesmos não entraram a sala de
julgamento, pelo menos eles devem ser profanados; Mas que eles podem comer a Páscoa. John 18:28
Mas tendes um costume que eu deve liberar a vós um na Páscoa: vós será, portanto, que liberto-vos o rei dos
judeus? John 18:39
E Pilatos escreveu também um título e colocá-lo na Cruz. E a escrita era, JESUS de Nazaré o rei dos judeus.
John 19:14

Incluí estes outros versos de João de salientar que, a Páscoa quarto, é a última Páscoa, porque é que
Jesus é crucificado durante. Jesus compartilhar esta Páscoa com seus apóstolos sobre oth 14 de março, que é
uma quinta-feira, naquele ano, assim como comandos de escritura. Que noite e durante a noite, Jesus é preso,
julgado e condenado. Sexta-feira durante a manhã, Jesus é pregado na Cruz e morrer em algum momento no
final da tarde. O corpo de Jesus é removido da Cruz não muito tempo antes do sol se põe, a noite de sexta-feira,
com o advento do pôr do sol e o início do sábado para começar.
Isso está acontecendo somente três e meio anos depois de Jesus começa seu ministério, ainda há três
anos e meio mais anos aos sete anos dados pelo Messias. Estes três anos e meio mais anos é conhecido como os
anos da Ressurreição, quando Jesus só podia ser visto e falado com por aqueles que são os Santos de Deus e não
só os apóstolos de Jesus.

Os anos de ressurreição
As 70 semanas proféticas não termina até que aqueles últimos 3 ½ anos acabaram. Mas durante esses
anos, a nação de Israel ainda poderia ter mostrado Deus que eles se arrependeram de seus pecados e aqueles
feito outras coisas que Deus ordenou que eles devem fazer antes do fim das 70 semanas.
Um evento que ocorre durante esse último mês do 3 ano ½ período de tempo que mostra a Deus que a
nação de Israel está perdido para ele e tornou-se Satanás, o julgamento, condenação e é então o Apedrejamento
de Steven para sua pregação que Jesus era o Messias e que os anciões do templo onde culpado de assassinar o
filho de Deus.

7. Jesus é ressuscitado
"Ele não está aqui: para ele é ressuscitado," como ele disse. " Venha, veja o lugar onde o senhor jazia."
Matthew 28:6

Jesus foi morto e ressuscitado dos mortos. Jesus morre na sexta-feira à tarde e, em seguida, ele está
enterrado sexta-feira, pouco antes do sol se põe e, em seguida, encontra-se na morte, as horas do sábado, então
no terceiro dia, na manhã de domingo, Jesus é descoberto para levantaram-se de sua morte e é visto por muitos
dos seus discípulos, no mesmo dia.

8. Jesus é adorado
E quando eles o viram, o adoraram: mas alguns duvidaram. Mateus 28: 17

Depois que ele ressuscitou, Jesus Cristo é adorado, por todos os seus discípulos que vê-lo ressuscitar
dos mortos.

9. domínio sobre o céu e a terra
E Jesus veio e falou-lhes, dizendo: "todo poder é dado a mim no céu e na terra." Matthew 28:18

Deus pai deram domínio universal de Jesus Cristo sobre o céu e a terra, como uma recompensa para os
sacrifícios que Jesus suportou na vida na terra.

Deus diz ser sábio
Vocês estão enganados?
Eu amo os que me amam; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios 08:17

Agora que você se mostraram como Satanás tem falsificada da verdadeira adoração de Deus, está sendo
enganado você em suas crenças e fé e a igreja que você assiste? Como posso ter certeza de que não está sendo
enganados?
A verdade das palavras da Bíblia, falada por Deus e dado aos profetas de Deus para escrever e publicar,
faz com que nossa adoração de Deus inteligente. Por isso digo, que se você estuda a Bíblia e não apenas lê-lo,
seu significado vai superar. Isso significa que você usou sua inteligência para discernir o significado e do
significado que você obter conhecimento e rezando a Deus para a sua orientação, você também irá adquirir
compreensão e através da compreensão se tornará sábio.

Fé cega
Já disse em várias ocasiões, que ter fé é tudo que é necessário em adoração a Deus. Fé cega, é aceitar o
que outros disseram é verdade, como sendo a verdade, sem verificar primeiro se.
Sugiro que se você quer encontrar a verdade... você precisa procurá-lo, (diligentemente) você mesmo.
Se a Bíblia não pode apoiar o que você acredita, então o que você acredita não é verdade. Tais crenças não
suportadas (fé cega) são perigosas, em que eles são uma porta aberta para as mentiras e enganos de Satanás e
seu contraparte terrena, o anti-Cristo. A Bíblia é o elixir da decepção, mas você deve estudá-lo você mesmo e
não apenas aceitar o que os outros significa.

A questão da contenção
A questão da disputa entre Deus e Satanás é adoração. Deus merecem nossa adoração porque ele é o
criador. Nós somos seus filhos, porque ele nos fez.
Satanás tem sem pretensões a nossa adoração, mas mesmo assim o exige. Ele é como nós, uma criação
de Deus, ou devo dizer, Lúcifer é uma criação de Deus, Lúcifer, através de suas próprias ações e escolhas,
causado se tornar-se Satanás, o inimigo caído.

Quem deu a Igreja a sua autoridade?
afirmo que cada vez que um Papa citou o Doação de Constantino como prova de sua
autoridade temporal, ou o Doação foi citado como genuíno em direito canônico, efetivamente
constituía uma confirmação de que a frase Vicarius Filii Dei considerou-se, também, ser
autêntica, e essa situação existiu por mais de 600 anos...
O acima é uma citação que obtive da internet, não sei o nome dos autores, mas é pertinente ao ver a
tentativa de Satanás na falsificação da Igreja de Cristo.
Este comentário tem a ver com uma tentativa, pela Igreja de Roma, para desmascarar a idéia de que o
número 666 pode ser atribuído ao Papa de seu título. Minha razão para apresentar este comentário é para não
discutir de uma maneira ou outra sobre o número 666, mas o que este comentário é declarando como sendo a
verdade.

Autoridade de César
O autor deste comentário está dizendo em, 'o doação de Constantino, , como prova da autoridade
temporal da Igreja de Roma, "é que a Igreja de Roma admite que recebeu sua autoridade temporal, não de Deus,
mas do homem, Imperador Constantine, e então essa autoridade foi expandida pelo imperador Justiniano. Em
que universo é que a autoridade de um homem, mesmo um grande imperador, substituem a autoridade de Deus;
Talvez em um universo onde o Satanás é rei, mas não no Reino de Deus?

Um falso representante
Para o Papa da Igreja de Roma que professam ser o representante de Deus na terra é false, para quem
deu o Papa naquela estação, não Deus, não Jesus e certamente não Pedro. O Papa foi dada essa estação pelo
Imperador Constantine, um homem que adoravam o Deus Sol, não o Deus da criação.
Quando Constantino configura-se a Igreja de Roma, ele não abraçar o cristianismo, o que ele tentou
fazer foi transformar o cristianismo em uma religião pagã, que então se assemelha a antiga religião dos
romanos, é uma maravilha para mim como mais ninguém não viu a semelhança em todos estes séculos.

O Papa blasfemar a palavra de Deus
Para declarar-se representante de Deus, e que, como tal, você tem o poder de mudar as leis de Deus, é
uma blasfêmia. Só Deus ele mesmo ou a seu filho Jesus, que é Deus em carne e osso de um homem, tem tal
autoridade.

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

Exceto que lá vem um caindo fora primeiro
Este versículo é incompreendido por aqueles que eu fale sobre isso. Eles pensam que isso significa que
aqueles que são cristãos de alguma forma vão perder a sua fé e recorrer os maus caminhos de Satanás. Isto é

apenas parcialmente correto. Aqueles que se intitulam Christian vão cair longe de suas igrejas cristãs
chamado, quando eles percebem a verdade de Deus e as mentiras promovidas por essas igrejas. Em outras
palavras, aqueles que pensam que são cristãos vão descobrir o que significa ser um Santo de Deus e com essa
descoberta, vão deixar essas falsas igrejas. Como este verso está nos dizendo, esta caindo vai acontecer antes da
segunda vinda de Jesus.

Filho da perdição
Que ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição: A chave para este versículo é conhecer o
assunto, da cair fora. O assunto é o homem do pecado, ou o anti-Cristo, e Satanás, está a ser revelado. Isto
significa que o mundo vai ter-nos mostrado as mentiras que nos mantém cegos para a verdade de Deus,
revelando assim o anti-Cristo e suas mentiras para quem e o que é.
Quem opõe e altivez-se acima de tudo que é Deus, ou que é adorado; para que ele como Deus assentase no templo de Deus, se ele mesmo que ele é Deus. Esta parte do versículo é nos mostrar, sem dúvida, que é o
agente de Satanás que é o homem do pecado. É também a forma de Deus revelar-nos que o homem do pecado é
na verdade um líder religioso que tem sido capaz de enganar o mundo inteiro ao ponto que o vemos como
Deus, que senta-se no templo de Deus. O Papa se encaixa nessa descrição. Isto é mostrado muito bem a seguir.

Papa se declara Christ
Antes de se tornar Papa Pius X
O Bispo de Roma não é apenas o representante de Deus Jesus Cristo, mas ele é o próprio
Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne. O Bispo de Roma fala; é Jesus Cristo quem fala.
Como revela esta citação do Arcebispo, o anti-Cristo declara que é Deus. Complete a blasfêmia! Jesus
não pode ser escondido em carne e osso de outro homem, porque Jesus tem a sua própria carne, que é revelado
a seguir.

Esse Jesus
E quando ele (Jesus) havia falado essas coisas, enquanto eles (os Apóstolos) contemplei, foi elevado às alturas; e
uma nuvem o recebeu, ele fora de sua vista. E enquanto eles fitos no céu, enquanto ele subia, eis que dois homens que
junto deles se puseram em vestuário branco; Que também disse, vós homens galileus, por que estais olhando para o céu?
Esse Jesus, que é recebido em cima no céu, devem vir do mesmo modo como o vistes ir para o céu. Atos 1:9-11

O homem de carne e sangue, Jesus, foi levantado para o céu no corpo, e quando ele voltar ele vai descer
da mesma forma, não escondido na carne de outro homem, mas este mesmo Jesus, em corpo e alma que foi
levada para cima irá retorno das nuvens.

Inconfundível segundo advento de Cristo
Para o senhor se deve descer do céu com um grito, com a voz do Arcanjo e com o trunfo de Deus: e os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro: Então nós que estão vivos e permanecem seremos arrebatados juntamente com eles nas
nuvens, a encontrar o senhor no ar: e então ficaremos com o senhor. Eu Tessalonicenses 04:16-17

Você não precisa se preocupar se você sabe o verdadeiro Cristo de qualquer impostores, tais como do
Papa da Igreja de Roma, porque ele vai fazer a sua vinda, conhecida no mundo inteiro, no mesmo instante que
ele chega.
Quando ele retorna, o próprio senhor irei descer do céu, que equivale a dizer que o mesmo Jesus que
subiu nas nuvens também irá descer das nuvens.
Quando ele voltar, ele vai fazer então com um grito, com a voz do Arcanjo, no presente, não haverá
nenhuma dúvida que ele é o Senhor Jesus, para quem mais poderia ter um arcanjo para anunciar sua chegada?
Quando ele retorna, ele não terá apenas o Arcanjo soando sua chegada, mas ele vai com o trunfo de
Deus, retorno à terra. Com a sonoridade de suas vozes combinadas, os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro, tão alto o som será que ele vai acordar os mortos em Cristo, literalmente das sepulturas.
Quando ele retorna, depois que ele recebe todos os mortos em Cristo, nós que estão vivos e permanecem
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o senhor no ar.

Mais decepções do anti-Cristo
A descrição acima é o arrebatamento você pode ter ouvido falar. Então não se engane de outros que se
chamará Jesus em carne e osso de outro, porque você saberá sem dúvida quando Jesus voltar.

A carta encíclica grande
Leo XIII página 304
Mantemos nesta terra o lugar de Deus todo poderoso.

Mais uma vez o anti-Cristo declara-se ser Deus.

Prompta Bibliotheca (PaPa) II
Volume VI, página 29. Lucius Ferraris
O Bispo de Roma é assim grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar ou
interpretar leis divinas mesmo. Ele pode modificar a lei divina já que seu poder não é de homem,
mas de Deus, e ele age como vicegerent (representante) de Deus na terra.

Blasfêmia! Apenas o Deus da criação pode mudar e dar a interpretação de suas palavras. Para
explicar e interpretar a lei é outra maneira de dizer, que o Papa tem o direito de alterar as leis de Deus. A Igreja
de Roma afirma ter a autoridade de Deus, mas como tenho mostrado sua autoridade vem de apenas um homem,
o Imperador de Roma morto há muito tempo.

Thomas Enright
Presidente do colégio de redenção
Por meu poder divino abolir o dia de sábado e ordeno-te de santificar o primeiro dia da
semana.
Como você pode ver, não é Deus quem transferiu o sábado sagrado para o primeiro dia da semana, mas
a Igreja de Roma. Alegando que ele tem o poder divino é blasfêmia, para qualquer poder que a Igreja de Roma
tem é derivada de Satanás não é de Deus.

Igreja Católica de Saint Catherine sentinela
E ele falará palavras contra os mais alto e deve se desgastam os Santos de mais alta e acho que os tempos de
mudança e leis: e eles devem ser repetidos em sua mão, até um tempo, tempos e a divisão do tempo. Daniel 07:25

21 de maio de 1995
Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez aconteceu
no século IV, o Santo do dia, o sábado, foi mudado de sábado para domingo, não de qualquer
direção observou nas Escrituras, mas pela autoridade do Papa.

Mais uma vez a Igreja de Roma admite que mudou o dia do sábado, não de qualquer direção dada por
"Escritura", mas a autoridade do Papa. O anti-Cristo pensa em mudar os tempos e as leis de Deus.

Canon e tradição
Página 263
A autoridade da igreja poderia não, portanto, ser vinculada à autoridade das Escrituras porque a
igreja tinha mudado o sábado para domingo, não pelo comando de Cristo, mas por sua própria
autoridade.

Que vês? A Igreja de Roma e seus papas não estão vinculadas pelas escrituras, que equivale a dizer que
eles não colocam a palavra de Deus como ser supremo sobre tudo o mais. Eles consideram o seu dogma ser
supremo sobre a palavra de Deus. Vês como isso é blasfêmia?

Minha oração por você
Com estas citações da Igreja de Roma, em si e com todos os outros identificadores que eu listei,
portanto, com nenhuma dúvida em minha mente, sei que a Igreja de Roma é o anti-Cristo. Rezo para que Deus
vão brilhar sua luz de verdade no seu coração, para que você também vai saber isto a ser verdade e retire-se as
igrejas do anti-Cristo.

