Lição 22
Os dois Evangelhos
Santo Evangelho de Deus é tudo o que é encontrada na palavra de Deus e escrito pelos profetas de Deus nas
páginas dos livros da Bíblia. Mesmo que Satanás disse mentiras que têm a maioria das pessoas aceitar falsas
interpretações de muitos pontos de fé, a verdadeira palavra de Deus ainda podem ser encontrados, com estudo
diligente a chave.
A lição a seguir mostra um contraste entre o que lhe foi dito é a correta interpretação da escritura e o que
Deus queria que seu ' verdadeiro significado de ser. Revisando e dando o pensamento para o que vou apresentar
nesta lição, você vai ver, existem dois Evangelhos, falso evangelho de Satanás e do Deus Santo Evangelho.

Evangelho eterno de Deus
O quarenta e quatro mil cem
E olhei, e eis um cordeiro esteve sobre o monte Sião e com ele um cento quarenta e quatro mil, (144.000), tendo o
nome do pai escrito nas suas testas. Revelação 14:1

O cordeiro é um simbolismo de Jesus Cristo, ou a Igreja de Cristo, conforme
estabelecido por Jesus Cristo .

Monte Sião é a montanha ou colina onde o templo de Jerusalém uma vez sentou-se. É
também o que Deus se refere como o Monte Santo.

Um cento quarenta e quatro mil são aqueles que, no fim dos dias, que Deus reconhece como
sendo os Santos de Deus. Do povo de mais de 7 bilhões que vivem na terra hoje, Deus reconhece apenas
144.000 Santos. Isso é uma razão de ¼ de um por cento da população da terra.
Nome dos pais escrito em suas testas, é simbólico de aqueles que tomaram o tempo e esforço
para aprender e compreender a palavra de Deus .

A "testa" é simbólico do conhecimento adquirido e a compreensão, através de pesquisa e
estudo, e não, como Satanás incentiva, através de aceitar que os outros dizem é correta através da Fé cega .
Apenas como tendo a palavra de Deus escrita em cima de seu coração, é simbólico de sua aceitação da lei de
Deus, como é referido em outro lugar na Bíblia; ter o nome de Deus em sua testa tem o mesmo significado,
você tomou o tempo e esforço para compreender e aceitar a palavra de Deus e a moralidade de Deus que Deus
defende para todos os seus filhos.

Uma nova canção
e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão: e ouvi a voz de
harpers teimar com suas harpas: e eles como se fosse cantado uma canção nova, diante do trono e antes das
quatro bestas e os anciões: e nenhum homem poderia aprender essa música mas os cento e quarenta e quatro
mil , que foram resgatados da terra. Revelação 14:2-3

E ouvi uma voz do céu, que é para nos informar que estas palavras estão sendo faladas por Deus,
Jesus e não por qualquer outra.

Como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão , é para reforçar o que o
anterior estava dizendo, em que a voz de Deus é oft vezes referidos como o som de muitas águas, ou que de um
grande trovão.

e ouvi a voz de harpers teimar com suas harpas. Não estou inteiramente certo que
simbolismo toca harpa, só que também é uma referência a algo celestial ou piedoso.

E eles como se fosse cantado um cântico novo diante do trono. Uma nova canção é
mostrar que em toda a história antes do fim dos dias, não houve nenhum tal fora derramando de fé e obediência
a Deus, como mostram os 144.000 Santos de Deus. Suas palavras de fé e devoção a Deus e seu Santo
Evangelho, é uma canção nova, em que até este momento, apenas um punhado de pessoas de cada geração do
homem eram como dedicar-se em sua fé.

As quatro feras do céu
e antes do trono lá foi um mar de vidro como cristal: e no meio do trono e redondo sobre o trono,
estavam quatro bestas cheias de olhos antes e atrás de. Apocalipse 4:6

e antes das quatro bestas e os anciões: As quatro bestas e anciãos são aqueles falada no
versículo acima são seres celestiais, ao contrário das quatro bestas referidos nas profecias de Daniel que
simbolizava os quatro grandes impérios do homem.
Estas quatro bestas, não sendo referidos como sendo os anjos de Deus, mas eles estão sendo mostrados
como dar adoração a Deus, isso me diz que eles são como o homem, feito à imagem de Deus, e é almas vivas e
seres sencientes em que eles entendem que Deus é e sabem como dar adoração a Deus.
Animais não sabem ou entendem "Deus" e são, portanto, não tem alma e não são seres sencientes.

Versos cristãos 144.000
A maioria das pessoas que se referem a mesmos como cristão vai dizer que eles são contados entre os
Santos de Deus, mas você precisa entender, existem aproximadamente 1.000.000.000 ou 1 bilhão ou 1/7th de
pessoas que vivem hoje que se intitulam Christian, que Louvemos a Jesus como seu Salvador. Mas como é
mostrado nos versos acima, Deus reconhece apenas 144.000 como sendo os Santos de Deus.
Para colocá-lo em formato decimal, 1/7th de 7 bilhões é 14,28% da população do homem na terra hoje
consideram-se para ser um bom cristão, em oposição a 1/4th de 1% ou 0,25% que Deus reconhece como sendo
os Santos de Deus. Isso significa que há uma diferença de 985,600,000 pessoas que pensam que são de Deus,
mas não são reconhecidos por Deus como sendo os Santos de Deus.
Aqueles dos cristãos são informados de que se eles declarar Jesus como seu Salvador, então eles serão
salvos pela graça de Jesus Cristo com nada mais esperado deles. Isso é mentira de Satanás. Quanto a moralidade
de Deus? Você pode acreditar que Jesus é o filho de Deus, e você pode aceitar que Jesus é o Cristo porque Jesus
é Deus em carne e osso de um homem, mas ao mesmo tempo não conseguir manter a moralidade de Deus,
como ensinado por Jesus.
Satanás acredita que Jesus é o filho de Deus, é por isso que Satanás odeia tudo o que Jesus ensinou.
Satanás sabem que Jesus é o Cristo e, portanto, é Deus em carne e osso de um homem, é por isso que Satanás
causaram que Jesus iria morrer na Cruz, uma morte mais horrível e agonizante.
Mesmo que Satanás sabem e acredita, não significa que Satanás é salvo. Rejeitar Satanás Deus da
moralidade e trabalha para um homem cego de tudo o que Jesus ensinou. Se você acredita que Jesus é Deus em
carne e osso do homem Jesus, mas não conseguem manter e obedecer os mandamentos de Deus, então não é
melhor do que Satanás.

Adoração em vão
Os Santos de Deus que são porque mantêm os mandamentos de Deus e têm o testemunho de
Jesus Cristo. A menos que você é capaz de se incluir nesta definição de quem são os Santos de Deus, então
você pode se um cristão, mas seu culto é em vão. Você deve dar adoração a Deus, exatamente como Deus
ordenou adicionando a nem retirar a palavra de Deus.
Se você se considera um cristão, mas se envolver em qualquer ato imoral que colocam você
desobedecendo os mandamentos de Deus, então você é um hipócrita e sua adoração é em vão. Jesus revela isso
é verdade nos versos seguintes.
Hipócritas, bem fez Isaías profetizam de vocês, dizendo: 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 15:7-9

Hipócritas
A palavra "hipócrita" é definido como: alguém que finge ter princípios admiráveis, crenças
ou sentimentos, mas se comporta de outra forma .
Se alguém lhe diz que eles te amam e que você é o único para eles, mas então você descobre que essa
pessoa foi para estar com o outro e disse essas mesmas palavras a eles, sabe então que esta pessoa para ser um
hipócrita, para não mencionar um mentiroso, certo?
Quando professa ser um seguidor de Cristo mas depois engajar-se em actos imorais em oposição direta
ao que Jesus ensinou, então você é um hipócrita também.

Desenhar Nigh-me
Este povo se aproxima-me com sua boca.
A palavra "desenhar", é definida como: a abordagem através do tempo, ou se mover em
direção a algo. Para ser atraída para o Jesus Cristo é aprender o que Jesus ensinou então acabou tempo vir a
abraçar e aceitar esses ensinamentos como sendo bom, e de quem e o que você quer ser.
A palavra "quase" é definido como: perto de um lugar ou tempo, quase lá, quase lá .

Quando você está "quase" a Jesus, e então estão sendo atraídos para o aquilo que Jesus ensinou, mas
ainda não estão lá. Há ainda uma maneira adicional de ir, mas você está quase lá.

E me honra com os lábios
Quando você se considera um cristão e fala o nome de Jesus ou Cristo em reverência e respeito, então
você está dando honra ao nome de Jesus Cristo. Mas quando você só usar palavras para expressar sua adoração
de Jesus Cristo, mas suas ações são contrárias a moral ensinada por Jesus Cristo, então sua adoração é em vão.

Mas seu coração está longe de mim
Se você dizer uma coisa, mas depois que que é contra o que você diz, então onde é que seu coração
verdadeiramente mentir?
Se você se considera um cristão, mas depois não guardar o sábado dia como Deus ordenou, então estás
mesmo um seguidor de Cristo?
Se você se considera um cristão, mas depois você se envolver em fornicação e/ou o adultério, o que
Jesus ensinou a ser pecado, é você então realmente um seguidor de Jesus Cristo?
Se você se considera um cristão, mas depois decidiu ter seu feto abortado, porque ter um bebê não é
onde você quer estar agora em sua vida, então, como pode se considera um seguidor de Jesus Cristo quando
Deus nos diz que matar é um pecado?

Mas em vão me adoram
Em todos estes exemplos acima, você está mostrando-se para ser um hipócrita e é, portanto, dar
adoração a Deus em vão. Deus vão sofrer sem hipócritas. Se você diz que você ama a Deus, Jesus, mas então se
envolver em atividades que são contrárias ao que que Jesus ensinou, então quem é que você realmente adora,
por isso não pode ser Cristo?

Mandamentos de homens
Ensino de doutrinas os mandamentos de homens: A palavra "doutrinas", é definida como: regras
ou princípios que constitui a base de uma crença, teoria ou política, um corpo de idéias,
particularmente na religião, ensinaram às pessoas como verdadeira ou correta .
A doutrina de Deus-Jesus é os dez mandamentos como cumprida por Jesus Cristo .
A doutrina dos homens é que essas crenças e políticas que são ensinadas a ser verdade,
mas estão em oposição aos ensinamentos de Jesus Cristo .

O dia de sábado
Deus nos diz, "o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, em tu não deverás fazer nenhum
trabalho."

Doutrina de homens nos diz, "o primeiro dia da semana é o dia de Lordes de descanso." A
razão pela qual isto é doutrina de homens é porque não há nada nos livros da Bíblia, onde você vai encontrar
onde Deus ou Jesus fala tais palavras. Se não faladas por Deus, então quem lhes falou?
A doutrina de homens , portanto, é a mesma coisa como Falso evangelho de Satanás .

Fornicação
Deus nos diz: "Thou shalt de mil não cometerás adultério" e uma explicação disto é que todos os
"Sexo" é um pecado. A única vez que o sexo não é pecado é entre legalmente casado marido e mulher, que
Deus mais se define como um homem e uma mulher. Deus dá esta liberdade como presente de casamento para
um homem recém casado e uma mulher.
Para ser Legalmente casados, não se referem a legal sob a lei civil, mas legal sob a lei de Deus .

Doutrina de homens nos diz, "sexo é um aspecto natural do homem e, portanto, não é algo
para ser envergonhar ou restrito por sexo."

Quando você se envolver em sexo, fora isso entre você e seu cônjuge, então vocês estão envolvidos em
atos imorais de adultério ou fornicação e como tal, estão envolvidos no ato que está em oposição direta aos
mandamentos de Deus.
Se você quiser dar verdadeira e correta de adoração a Deus-Jesus, você deve fazer exatamente como nos
disseram como, de outra forma é dar adoração a sua própria invenção e é, portanto, adoração em vão.

Nenhum homem poderia aprender essa música
e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão: e ouvi a voz de
harpers teimar com suas harpas: e eles como se fosse cantado uma canção nova, diante do trono e antes das
quatro bestas e os anciões: e nenhum homem poderia aprender essa música mas os cento e quarenta e quatro
mil , que foram resgatados da terra. Revelação 14:2-3

E nenhum homem poderia aprender essa música mas o cento e quarenta e quatro
mil. Esta nova canção só foi capaz de ser cantado pelo cem quarenta quatro santos de Deus, porque só eles de
todas as pessoas da terra durante o fim dos dias mantinham fiel a palavra de Deus e seus mandamentos. Todos
os outros também ficou aquém; Embora eles pensavam que eles adoravam corretamente, devido às mentiras de
Satanás, ou não tinham interesse em ouvir ou aprender a palavra de Deus.

Que foram resgatados da terra, que são aquelas 144.000 pessoas foi redimido de todos os que
vivem na terra com isto o fim dos dias.
A palavra "resgatados" é definido como: tornar algo aceitável ou agradável, apesar de suas
qualidades negativas ou aspectos .
É Deus quem vão decidir se você é resgatáveis ou não, portanto é a definição de Deus do que é
agradável ou aceitávele não a qualquer definição dada por homens.

Não Defiled com mulheres
São estes os que não se macularam com as mulheres; porque eles são virgens. Estes são os que seguem
o cordeiro withersoever que vai. Estas foram redimidas dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para
o cordeiro. Apocalipse 14:4

Estes são os que não se macularam com as mulheres . Primeiro Deus, Jesus mostra que o
Apóstolo João nas visões que existem apenas 144.000 redimidos do homem. Agora Deus está dando mais
informações nos dar uma idéia melhor do que é que estão incluídos dos 144.000.

Falsa interpretação
O que os outros disseram, em anos anteriores, é que os 144.000 são todos os homens e que não há
mulheres incluídas no número. Eu pensei que essa explicação louca, porque Deus não tem nenhuma preferência
masculina ou feminina. Se você ama e obedece a palavra de Deus, e sua fé está cheia de ensinamentos de Jesus,
então que diferença faz se você é macho ou fêmea?

Para eles são virgens: estas quatro palavras parecem dar apoio à ideia de que só os homens estão
incluídos na 144.000 Santos de Deus, e que tenha sido resgatado por Deus.

Estes são os que seguem o cordeiro withersoever que vai. Estas palavras não são deve ser
tomada literalmente. O "eles" sendo falado, não se refere ao ato físico de seguir Jesus como ele andou sobre a
terra, mas para o espiritual, em que estes são os que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, e em que
seguinte, manter e obedecer os mandamentos de Deus, como Jesus Cristo ensinou.

Estas foram redimidas dentre os homens. Mais uma vez estas palavras parecem confirmar a
idéia de que apenas homens são contados entre os 144.000 Santos de Deus, mas como usado nesta frase, a
palavra "Homens" não se refere ao macho da espécie, mas para toda a espécie de homem, masculino e feminino.

Sendo as primícias para Deus e para o cordeiro: o primeiro fruto-é uma referência para a
maneira que Jesus visto aqueles que convertidos para a fé de Cristo, em várias de suas parábolas, como sendo
uma Colheita de homens, como um homem que as colheitas em seu campo.
Como você pode ver, todos os itens acima dá fortes evidências que sugerem que apenas homens são contados
no 144.000 Santos de Deus. Se isso era tudo o que havia para isso, eu teria que aceitar isto para ser verdade,
mas há mais que não seja revelado nestes versos, mas é em outro versículo do livro do Apocalipse.

Quem são as mulheres?
Existem três mulheres faladas no livro do Apocalipse, eu sugiro que é em referência a duas dessas mulheres,
que aqueles numerados na 144.000 Santos de Deus são virgens, e é no presente memorando de entendimento

que ele torna claro para mim, que a palavra "homens" como usado aqui por Deus-Jesus não é em referência ao
macho da espécie do homem, mas todo homem , masculino e feminino.

As primeiras mulheres
e lá apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos seus pés
e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas: e ela estar com a criança chorada, travailing no nascimento e
desapontado ao ser entregue. Apocalipse 12:1-2

Nascimento da Igreja de Cristo
Como você pode lembrar de uma lição anterior, esta "mulher" é um simbolismo da fé judaica como
dado para a nação de Israel por Moisés e seu parto para a Igreja de Cristo, que é o "dacriança," esta mulher está
viajando para dar à luz. Você poderia dizer que esta mulher é Zion, ou o núcleo fundacional da Igreja de Cristo.

A segunda mulher
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
Como você pode lembrar de uma lição anterior, isto é mostrando o anti-Cristo, simbolizado por uma
mulher sentada sobre o falso evangelho de Satanás.

A terceira mulher
E na sua testa estava escrito o nome: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e
abominações da terra. Apocalipse 17:5
Este versículo parece estar falando da segunda mulher novamente e é, mas este versículo também dá
referência à terceira mulher ou mulheres, em que a segunda mulher é a Mãe das meretrizes, e são estes "filhas
da meretriz, ou filhas do anti-Cristo" que Deus está nos mostrando ser a terceira mulher.

144.000 macho e fêmea
São estes os que não se macularam com as mulheres; porque eles são virgens. Estes são os que seguem
o cordeiro withersoever que vai. Estas foram redimidas dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para
o cordeiro. Apocalipse 14:4
Com esse conhecimento adicionado e compreensão, vamos voltar para a discussão sobre os 144.000
onde mostrará que de macho e fêmea do homem estão incluídas nos Santos de Deus e, portanto, redimido por
Deus.
É, portanto, para estas mulheres do anti-Cristo , que os 144.000 Santos de Deus são virgens de. Deus
está usando o simbolismo da fornicação sexual para mostrar o culto pagão e aquelas igrejas que acoplam no
evangelho do anti-Cristo como sendo meretrizes.
Agora que entendemos que as mulheres, bem como os homens estão incluídos na 144.000 Santos de
Deus, deixe-nos conciliar este conhecimento com cada identificador fornecido no versículo acima.

Não se macularam com as mulheres
A pergunta é; Se as mulheres estão incluídas nos 144.000, então de que forma pode uma mulher ser deflorada
por uma mulher? Como tenho mostrado, as mulheres de segunda e terceira mostradas no livro do Apocalipse
não são na verdade as mulheres, mas simbólico do anti-Cristo. A primeira mulher, também é simbólico e não
uma mulher de verdade. A primeira mulher é simbólica da fé judaica, como ela está dando a luz para a Igreja de
Cristo.
Em que forma, então podem os 144.000 homens e mulheres não fosse defloradas por mulheres o segundo e o
terceiro?
Todas as três mulheres estão sendo mostradas, não como uma mulher de verdade, mas como igrejas, a Igreja de
Cristo e as igrejas do anti-Cristo.
Dos 144.000 não fosse deflorados pela Igreja de Cristo, porque é para a Igreja de Cristo, que eles seguram sua
lealdade, e, portanto, a primeira igreja é de Deus.
A segunda e a terceira as mulheres, sendo simbólica das igrejas do anti-Cristo são que que contamina todos os
homens, masculino e feminino. Como eu mostrei antes, o aspecto original do anti-Cristo foi a Igreja de Roma, e
então a Igreja de Roma evoluiu e deu origem às igrejas protestantes. Mesmo que as igrejas protestantes se

afastou de igreja mãe, mesmo assim mantiveram muitos dos pagãos e práticas anti-Cristo e tradições
estabelecidas pela Igreja de Roma, tornando-os parte do anti-Cristo também.

Não se macularam com as mulheres, portanto, significa que aqueles dos 144.000 não são, ou
não são mais associados com qualquer uma das igrejas da anti-Cristo, a Igreja de Roma ou qualquer um das
igrejas protestantes que continuam no sábado domingo, bem como outras práticas pagãs ou tradições.

Para eles são virgens
Para ser que uma virgem do anti-Cristo tem o mesmo significado simbólico que Deus usou quando se referem a
Igreja de Roma como uma mulher meretriz, em que, Deus retrata aqueles que ir me se prostituir após outros
deuses, e que a Igreja de Roma é o derradeira prostituta, ou religião pagã.

Estas foram redimidas dentre os homens
Em que homens e mulheres são suscetíveis às mentiras e enganos, falados nas igrejas do anti-Cristo, então
ambos os homens e as mulheres são capazes de ser redimido por Deus.

Sendo as primícias
Porque estes 144.000 do fim dos dias são apenas os primeiros frutos, então é lógico que vai haver mais quem
vai ver a verdade de Deus e ser convertido, minha pergunta é, quando esses outros vão se arrepender de seus
pecados e encontrar seu caminho para a redenção?

O evangelho eterno de Deus
E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam sobre a terra
e a cada nação e tribo e língua e pessoas. Apocalipse 14:6

Na história
Agora estamos no fim dos dias, e a grande guerra falada no livro de Apocalipse está atualmente em
curso e tem sido desde a abominação da desolação, (Papa da Igreja de Roma), primeiro pisou no Santo lugar em

30 de maio de 2014 .

E vi outro anjo
Nesta visão que o Apóstolo João recebe de Deus, Jesus, João vê outro anjo voar pelo meio do céu. Deus
usa esta formulação para que nós compreendam que este ângulo é de Deus e, portanto, está envolvido em
alguma atividade para Deus.

Tendo o evangelho eterno
Deus revela que o Santo Evangelho de Deus não está na terra, mas que é aos cuidados da um anjo no
céu. A razão pela qual que Deus revela sobre o Santo Evangelho é para nos informar que a Bíblia, como existe
na terra, não é mais santo Evangelho de Deus, porque o próprio Satanás tem escondido nele, mentiras e falsas
interpretações. A menos que nós estudamos e pesquisa o significado das palavras escritas na terra vinculadas a
Bíblia, nós não obterão palavra de Deus verdadeiro, mas Satanás distorções e mentiras.

Buscai diligentemente
Eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo, (diligentemente), devem encontrar me
Provérbios 08:17
Não tenha medo, no entanto, Deus nos disse que aqueles que estudar e Pesquisar diligentemente a
Bíblia, ainda vai encontrar a verdade de Deus e ao mesmo tempo você vai ver as mentiras de Satanás para as
mentiras que eles são. Eu sei que isso é verdade, porque com a orientação de Deus, não tive nenhuma
dificuldade em encontrar a palavra de Deus dentro das páginas da minha Bíblia.

Para pregar-lhes sobre a terra
Para pregar-lhes que habitam sobre a terra. Minha pergunta é, por isso! Que Deus precisa ter
este anjo no céu prega o Evangelho de Deus eterno, para aqueles que habitam sobre a terra, quando já temos
a Bíblia? A verdade é que como eu já disse, a Bíblia começou como o Santo Evangelho de Deus, mas é uma
invenção do homem, em que é homens que traduzir as palavras originais, faladas por Deus para as atuais
línguas faladas pelo homem. A Bíblia tem foram poluída por Satanás, mentiras e enganos, Considerando que o
evangelho eterno de Deus é imutável e, portanto, pura de falsidades.

Para cada nação, tribo, língua e povo
Dizendo com grande voz: "Temei a Deus e dar-lhe glória; para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele que
fez o céu e terra, o mar e as fontes das águas. " Apocalipse 14:7

Temei a Deus
Como você pode recordar, em outra lição eu dei explicação sobre o que se entende pela palavra, "Teme
a Deus", como utilizado neste versículo. Não olhe para Deus fora de susto ou tremendo, mas olhar para Deus
com respeito e temor e sempre com amor, como é manifesto em sua obediência à palavra de Deus.

Dar glória a ele
Pense desta forma; Deus criou este universo, as galáxias, as estrelas, planetas, a terra e tudo o que está
sobre a terra e no mar. Deus criou você. Na concepção, Deus deu a vida para a junção do óvulo da mãe e
espermatozóides do pai. Deus tinham escolhido para não dar a vida, o que não tinha vida exceto que que
pertencia a mãe e o pai, que jamais foram concebidos.
É por esta razão que deve sua vida a Deus, e, portanto, não é razoável que Deus devem exigir algo de si
em troca. Deus ordena que nós damos adorar a ele como ele exigiu, e ao mesmo tempo, Deus ordenou, que nós
vida nossas vidas na moralidade, como Deus tem escrito nos dez mandamentos e como Jesus, construído sobre
os ensinamentos de Jesus.
Quando você era criança, sua mãe e seu pai lhe deram instruções sobre o que eles esperavam de você e
você então mostrou seu respeito por eles por ser obediente ao que eles tinham instruído, então você também deu
glória ao pai e sua mãe. Sempre que você já fez algo que deu a sua razão de mãe e pai se orgulhe de você, então
você deu glória aos seus pais. Se você já fez algo que causou sua mãe ou o pai ter vergonha de você, você tirou
de sua glória do pai e os fez pequeno aos olhos do mundo.
É desta mesma forma que quando você é obediente aos mandamentos de Deus, dar glória a Deus, mas
quando você é desobediente e fazer coisas pecaminosas, você diminui a Deus glória bem como a sua própria.

Para a hora do seu juízo chegou
Mesmo que estes versículos do livro de Apocalipse onde escrito e publicado pelo Apóstolo John 2.000
mais anos atrás, o que estão falando essas palavras, se relacionam com o fim do dia, que estamos vivendo agora,

portanto, tomar atenção desses avisos, mais que vocês são destinados para o poço de fogo Hells e não a vida
eterna no paraíso.

Adorá-lo que fez o céu e a terra
A palavra "adoração" é definido pelo dicionário como: um aspecto de respeito, por engajar-se em
atos de oração e devoção, amar alguém profundamente, com fé inquestionável .
Tudo isso é verdade, mas o que esta definição não diz é ainda mais importante e aspecto de culto do que o que é
sugerido. Quando você tomar o tempo e esforço para chegar a conhecer Deus, aprendendo a palavra de Deus e
então, tendo o que você aprendeu e conseguiu seu objetivo de vida de obedecer a palavra de Deus, então isso é
como você manifesta seu amor a Deus e amar a Deus é dar adoração a Deus.
Em toda minha vida, vi outros que deram culto, indo para seus joelhos e apertando as mãos na frente de si
mesmos e então dando a oração a Deus. Isso é conhecido como a súplica a Deus. Tudo o que eu aprendi desde
2009 me diz que pode haver um tempo para tal súplica, mas Deus quer que nós pensamos dele como nosso pai
no céu, portanto, eu olho para Deus como eu teria meu pai terrestre ele não tinha morrido no início da minha
vida.
Quando eu rezo a Deus, eu faço isso como uma conversa com meu pai, não com palavras memorizadas de
oração. A palavra "comuna" é definido como: empenhar-se em comunicação com outras pessoas em
relação a um assunto de interesse mútuo .
Quando você "comuna" com Deus, você está carregando em uma conversa com Deus, seu pai.

Falso evangelho de Satanás
Padre Thomas Enright, C.S.S.R.
"Me provar na Bíblia sozinho que sou obrigado a santificar o domingo. Não há nenhuma tal
lei na Bíblia. É uma lei da Santa Igreja Católica sozinho. A Bíblia diz que 'Lembra-te do dia do
sábado para santificá-lo.' A Igreja Católica diz, "Não". Por meu poder divino eu abolir o dia de
sábado e ordeno-te de santificar o primeiro dia da semana. E eis! Todo o mundo civilizado se
curva em reverente obediência ao comando da Santa Igreja Católica."

Desta forma, o anti-Cristo blasfemar a palavra de Deus, e ainda o mundo inteiro dá adoração como
mentiras de Satanás nos dizer para o culto, ao invés de confiam na verdadeira palavra de Deus.
O que isso significa então é que a Bíblia, que começou como o Santo Evangelho de Deus, tem sido tão
poluída por mentiras de Satanás, que já não é a palavra de Deus e, em seguida, só o Evangelho de Deus Santo,
tem, por causa de mentiras de Satanás, falso evangelho Satanás.
O simbolismo do anti-Cristo como uma besta com sete cabeças e dez chifres, que se assemelha ao
dragão vermelho, é para mostrar que esta besta é de Satanás e não de Deus.
Que você dá sua obediência à palavra de Deus ou que Deus nunca falou?
O que estou tentando te impressionar o leitor, é que você tem o que é dito por Deus, "o sétimo dia é o
sábado do Senhor teu Deus," e você tem o que não é dito por Deus.
Antes você é ambos conjunto de palavras ou mandamentos, a pergunta que faço a você, que você irá
obedecer e manter, a palavra de Deus ou palavras já não ditas por Deus, mas falada por aquilo que nos diz o
livro de Daniel é o anti-Cristo?
Deus criou o universo, portanto, o universo e tudo o que está nela pertence a Deus, assim Deus é a
autoridade suprema do universo. Quando Deus nos dá um comando, devemos obedecer; Se não obedecer, então
nós nos colocamos em oposição a Deus todo-poderoso. Como é possível dar adoração a Deus, se você está
envolvidos em aspectos de adoração que estão em oposição aos mandamentos de Deus?

Babilônia está caída
e seguiu-se outro anjo, dizendo, "Babilônia caiu, está caído, aquela grande cidade, porque ela fez
bebem de todas as Nações do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14:8
Por muito tempo achei que falou neste versículo a real cidade de Babilônia a grande, que eu sei que é a cidade
de Roma, na Itália, e que este versículo foi dizendo que a cidade de Roma tinha sido destruída por fogo, como
todas as cidades da terra será como profetizado no livro do Apocalipse.
Depois de estudo e pesquisa, eu determinei que este versículo na verdade quer dizer.
A palavra "Fallen" é definido como: aquelas pessoas que morreram na guerra, especialmente
enquanto luta. Então, como esta definição se aplica a cidade da Babilônia a grande?

Para responder isso, precisamos lembrar que Babilônia a grande é simbólica, e embora ele é simbolizado por
uma cidade, na verdade é representante de uma igreja ou uma religião. Portanto, a grande Babilônia pode ter
uma capital; é para a religião de todo o mundo que Deus está dando menção no versículo acima e não apenas a
cidade.
Aqueles anjos que seguiram Lúcifer em oposição a Deus são disse a ser anjos caídos. Sugiro que é para este
significado; da palavra "Fallen", de que Deus está se referindo a Babilônia a grande. A religião que representa
Babilônia, a grande, é uma religião caído, assim como Satanás é o inimigo caído.

Porque tem a Babilônia a grande caído?
Porque ela fez bebem de todas as Nações do vinho da ira da sua prostituição ; o que então é que a
religião tem feito que Deus se refere a ela como "fornicação"?
Lembre-se: para ir de uma prostituição, é a perseguir religiões pagãs, portanto, a fornicar com uma
dessas religiões pagãs é fornicação da sola. Considerando que, na fornicação da carne é um pecado contra os
mandamentos de Deus, então também é fornicação da sola um pecado contra o espírito.
O que Deus está nos dizendo é que a cidade de Babilônia, a grande, que é simbólica da religião falsa do
diabo, se envolveu em fornicação da sola com as nações e povos da terra, e para você ser parte de que religião é
tornar-te culpado de que prostituição também.

Marca da besta
e o terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, "se qualquer homem adorar a besta e sua imagem e
receber a sua marca na testa ou na mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem
mistura no copo de sua indignação: e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença de anjos sagrados
e na presença do cordeiro. Revelação 14:9-10

Se qualquer homem adoram a besta
Lembre-se: a "besta" é
religião falsa do diabo .

o anti-Cristo, que por sua vez é uma falsa religião, a

E a sua imagem
A religião falsa "imagem" do anti-Cristo ou Satanás é o que a religião é baseada, e conforme
mostrado pelo simbolismo da fera cor de escarlate que o anti-Cristo se senta sobre o qual
é falso evangelho de Satanás .
Assim como a imagem de Deus é definida pelos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo,
assim também é a imagem do Anticristo definido pelo falso evangelho de Satanás.
Se você der a adoração, como qualquer das igrejas de pregar o anti-Cristo, o que inclui a Igreja de Roma
ou de qualquer das igrejas protestantes que pregam contra a palavra de Deus, então Deus está falando
diretamente para você nos versos acima.
A menos que se arrependam e se retirar essas igrejas pagão, que então você receberá sua marca

em sua testa, ou na sua mão .
O mesmo beberá do vinho da ira de Deus e você vai usar a marca da besta.
A marca da besta é um sinal de que Deus e seus anjos podem ver, mostrando-lhes que
você dá a falsa adoração como pregado pela religião a anti-Cristo .

Lembre-se: se você não dar adoração a Deus, exatamente como Deus ordena então sua adoração é
em vão. Se você adorar a Deus em vão, então quem é que você está dando sua adoração para? Bom, se ele não é
Deus, então, por padrão, você está dando sua adoração a Satanás.

Que é derramado sem mistura no copo de sua indignação: O que é derramado? A ira de
Deus é derramada. Não sei sobre você, mas não pretendo fazer Deus zangado comigo. Se Deus está zangado
com você, então como você pode sempre esperar que ele vai mostrar misericórdia para com você?
Se dando a verdadeira e correta de adoração a Deus, você faz Satan com raiva de você, então isso é uma
coisa boa. O diabo não tem nenhum poder, mas o que nós do homem dá-lhe. Mesmo que Satanás podem
arranjar alguém que dá obediência ao Evangelho falso e se essa pessoa te matar, sua morte é apenas temporário.
Deus promete a ressurreição para todos os que morrem em nome de Jesus Cristo, a morte humana. Satanás não
tem poder sobre a vida eterna e a sepultura. Deus nos diz no final, Satanás, será lançada no poço de fogo Hells,
da qual não há nenhuma ressurreição.

Por toda a eternidade
E ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença de anjos sagrados e na presença do
cordeiro.

Tome nota: Muitas pessoas acreditam que se você é um pecador você sofrer de dor e sofrimento
para toda a eternidade no fogo do inferno. Isso é mentira de Satanás. Homem não tem uma alma imortal. A
alma imortal é dada como um dom e uma recompensa para aqueles que são os Santos de Deus, como isso é
definido.
Acima não dá nenhuma menção a ser atormentado por toda a eternidade, só que você será atormentado
com fogo na presença dos santos anjos e do cordeiro. Isso me diz que eles simplesmente vão estar lá para ser
testemunha de sua punição.
O tempo e a dor que você vai sofrer não vão demorar, apenas alguns segundos, mas que quem você é,
tudo o que suas experiências de vida fez você para ser, será removido da existência, no fogo do inferno, e não
há nenhuma ressurreição do que a morte.

Que adoram a besta
e a fumaça de seu tormento ascende acima sempre: e eles têm nenhum resto de dia ou noite, que adora
a besta e sua imagem, e aquele que recebe a marca do seu nome. Apocalipse 14:11

E a fumaça de seu tormento
Aqueles que dão a adoração à besta serão jogados no fogo do inferno do poço, e a fumaça de sua queima
subirei ao céu.

Ascende acima sempre
Comumente entende-se que este versículo é onde é dito que aqueles que são jogados no fogo do inferno do poço
vão passar a eternidade se contorcendo de dor e sofrimento. Este é outro exemplo de mentira e falso evangelho
de Satanás.
Quando você olha para as palavras neste versículo, é a fumaça da sua queima que sobe para sempre. Há
sem falar da dor e do sofrimento para sempre.

Quem adorar a besta e sua imagem
A pergunta que faço é, "Quem é que Deus está se referindo?" Para dar a adoração à besta, é dar adoração a
Deus da forma pregada pelo anti-Cristo .
O anti-Cristo disse que o primeiro dia é o dia de Lordes de descanso, e, portanto, deve adoramos no
primeiro dia ou domingo. Se de fato você adora a Deus no primeiro dia, então você não está dando a adoração a
Deus como Deus ordenou, como determinado em Êxodo 20:10, mas estão dando culto como o anti-Cristo
ordenou. Mesmo que você está ignorando a mentira e a decepção, você é ainda culpado de não dar adoração
como Deus ordenou, e portanto você será lançada para o fogo do inferno do poço para você ignorância.

Lembre-se: a imagem da besta não precisa ser uma estátua ou pintura ou imagem de escultura que o
anti-Cristo ou o falso profeta prega é também a imagem da besta.
O anti-Cristo prega esse domingo, se o dia de descanso de senhores, portanto, se você observar o domingo
como dia de descanso a senhores, você está dando adoração a Deus como Satanás lhe disse para e não como
Deus ordenou. Para que o pecado, você receberá a marca da besta.

Todo aquele que recebe a marca do seu nome
e a fumaça de seu tormento ascende acima sempre: e eles têm nenhum resto de dia ou noite, que adora
a besta e sua imagem, e aquele que recebe a marca do seu nome. Apocalipse 14:11

Qual é a marca do nome da besta?
A marca da besta não é uma marca física que é queimada em sua testa ou sua mão, é um sinal de que você tem
que que diz que Deus e seus anjos que você não dar adoração a Deus como Deus ordena, mas dar o seu culto e
tradições estabelecidas pelo anti-Cristo, em todas as suas diversas igrejas e seitas.
Assim como eu te mostrei anteriormente em aulas anteriores, que o nome de Deus é que o que dá a definição de
quem Deus são, sua honra, sua personalidade e seu caráter Moral, então também dá o nome de Satanás
definição para quem é Satanás.

Deus diz, "Não matarás" e isso é apenas um aspecto de quem Deus é.

Satã diz, "Que uma mulher tem o direito de ter um aborto do nascituro" e isso é um aspecto de
que Satanás é.
Quando você segue o Evangelho de Deus e rejeita a idéia de abortos, então você é "um com Deus". Quando
você concorda com o diabo, que é um direito da mulher decidir continuar ou abortar uma criança por nascer,
mesmo que você mesmo nunca ter tido um aborto, então você usa a marca da besta .
Este exemplo é apenas um de muitos. Em geral, se Deus diz, não matarás e Satã diz, é Okey, e então seguir a
mentira de Satanás é usar a marca da besta.

Santos de Deus definido
Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Apocalipse 14:12
Se você já se perguntou o que é que você deve fazer para tornar-se reconhecido como um Santo de Deus, por
Deus, então este versículo dá-lhe essa informação. Como você pode ver esta instrução tem duas partes, a ele, e
ambos devem ser conservados, se quiser tornar-se reconhecido como um Santo de Deus.

Eles que mantêm os mandamentos de Deus: Guardam os mandamentos de Deus? Os dez
mandamentos são aqueles que primeiramente dar instrução e comando de como dar a verdadeira e correta de
adoração a Deus e que moralidade que Deus requer que nós vivemos sob.
Se você ignora ou discorda ou encontra a moralidade de Deus para restritivas, então você nunca pode ser um
Santo de Deus, até o momento em que você ver o erro de suas maneiras e arrepender-se os erros e pede a Deus
para te perdoar. Só então você uma chance de se tornar um Santo de Deus.

e a fé de Jesus: A fé de Jesus é tudo o que Jesus ensinou. Você já leu e estudou o livro de Mateus? Se
você quer ter um pouco de conhecimento do que Jesus ensinou que deveria ser o primeiro lugar que você tomar
o tempo e esforço para estudo e compreensão do ganho de.
Quando você juntar estas duas partes você começ a definição completa do que é ser um Santo de Deus,
aqueles que manter os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo .

Meretriz revelada
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: Então ele levou-me embora 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 17:1-3
A fim de mostrar que existem dois evangelhos sendo pregados no mundo, Deus revela-se através do uso de
religião de simbolismos Satanás anti-Cristo. A fim de reforçar o significado do simbolismo, Deus também
mostra a Igreja de Cristo em forma simbólica também.

Igreja de Cristo
Por exemplo: a Igreja de Cristo é simbolizada por uma mulher em pé sobre a lua com doze
estrelas como uma coroa sobre a cabeça dela .

Igreja de Satã
Considerando que o anti-Cristo primeiro é mostrado como um pequeno chifre, para indicar que é um
pequeno reino, então como uma besta saindo do mar, para mostrar que ele evolui para uma entidade imperial e
finamente como uma Mulher meretriz, indicando que o anti-Cristo é uma igreja e uma religião tentando
falsificar-se como a Igreja de Cristo.

A mulher prostituta
A mulher é um simbolismo do anti-Cristo ou A Igreja de Satã False, a Igreja de Roma, bem como
todas as igrejas cristãs que observar o primeiro sábado do dia, ao invés de Sábado Santo de Deus, que Deus nos
diz, "o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: nele tu não deverás fazer qualquer trabalho." Êxodo
20:10.

A besta escarlate
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

Este simbolismo como uma besta com sete cabeças e dez chifres, que se assemelha ao dragão
vermelho e o segundo simbolismo do anti-Cristo, é para mostrar que esta besta é de Satanás e não de Deus.

A besta de cor escarlate é um simbolismo para o Falso evangelho de Satanás , que é as mentiras e
distorções e tempo mantidas tradições do Santo Evangelho de Deus que tentarem renderizar os mandamentos de
Deus para não-efeito.

Cheio de nomes de blasfêmia
Falso evangelho de Satanás é Cheia de nomes de blasfêmia, portanto esta besta de cor escarlate é
descrita como sendo cheia de nomes de blasfêmia, porque é um símbolo de falso evangelho Satanás. Deus
mostra esse simbolismo mais uma vez nos dar provas de que existem dois evangelhos pregou na terra hoje, o
Evangelho de Deus Santo e falso evangelho de Satanás.
Porque mentiras de Satanás são blasfêmia contra o Santo Evangelho de Deus, eles também são falso
evangelho. Sempre que você altera ou alterar ou remove a palavra de Deus, que era originalmente falada por
Deus com a intenção de que Deus colocou sobre essas palavras quando ele falou-lhes, então você blasfemar
contra a palavra de Deus. Esta blasfêmia contra a palavra de Deus é mais evidente na mentira contada por
Satanás (domingo), o primeiro dia, da semana é dia de descanso do senhor, quando Deus fez isso
abundantemente claro que o sétimo dia, (sábado), é dia de descanso do senhor.

O quarto mandamento
Lembre-se o dia de sábado, para santificá-lo. Seis dias serão thou do trabalho e fazer toda a tua obra:
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deve fazer qualquer trabalho, és tu, nem teu filho,
nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas:
porque em seis dias o senhor fez o céu e a terra , o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia: por que
o Senhor abençoe o dia de sábado e santificado de la Êxodo 20:08-11
Estes versos são a palavra de Deus, neles Deus está dando a você e eu o mandamento de que nós somos
para lembrar. Ou você obedece e observa os mandamentos de Deus, exatamente como Deus falou-lhes, ou seu
culto é em vão. Como você pode dizer que dar adoração a Deus todo-poderoso quando não aceitá-la ou
obedecer o que Deus ordenou?

Lembras-te do dia do sábado
Para se lembrar de algo, você deve ter conhecimento prévio do mesmo. Não se lembra o que você tem nenhum
conhecimento. Com isso em mente, o que é que Deus nos disse escrito na Bíblia, então antes deste versículo que
Deus quer que nos lembramos?

O Santo do dia
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no Sétimo dia Deus terminaram seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou
o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Gênesis
2:1-3
As igrejas cristãs terá que acreditar que o primeiro dia da semana é o dia de Deus de resto, no entanto,
nesses versículos acima do livro de Gênesis; Deus está se tornando muito claro que não é o primeiro dia, mas o
sétimo dia que Deus descansou, e porque ele descansou no sétimo dia, Deus abençoou e santificou o sétimo dia.
Nesses três versículos, Deus está revelando a verdadeira palavra de Deus e ao mesmo tempo mostrando
Satanás mentiu para a mentira que é. Que você acreditará a palavra de Deus, ou aquilo que o costume e a
tradição estabeleceu ao longo dos séculos por causa de mentiras de Satanás através de sua religião do antiCristo, a Igreja de Roma?

Para santificá-lo
Como um homem mantém um dia "Santo?" Em que nenhum homem pode fazer um dia de semana ou
qualquer outra coisa para que importam "Santo" tenho que assumir que Deus quer que o homem lembrar de
manter um dia que Deus fez "sagrado." Que dia, então Deus fez "Santo?"
E ele (Deus) descansou no Sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo
dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez.
Me entende? Deus terminou todo o seu trabalho, (o estabelecimento de criação), no sexto dia da criação
e, então, no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho.
Deus fizeram mais do que descansar no sétimo dia, no entanto, Deus também "santificados," o sétimo
dia. Por que Deus "Sanctify", o sétimo dia, porque nele Deus descansou? Como você pode continuar a observar
o primeiro dia como o dia do senhor de descanso, quando todos os itens acima deixa claro que Deus pretende
que nós observamos o sétimo dia como um dia Santo?

Dia seis fazer toda a tua obra
Lembre-se o dia de sábado, para mantê-lo Santo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
Êxodo 20:8-9
Deus nos disse que ele trabalhou seis dias no estabelecimento de criação, e como ele, Deus quer que
você e eu também trabalho seis dias. A fim de reforçar a importância que Deus coloca sobre a observância do
seu dia de sábado, os versos acima são embutidos em o que nós chamamos o quarto mandamento, e como tal,
estas palavras não são um pedido ou uma bonita por favor de Deus, eles são um comando.
A palavra "comando", é definida como: uma ordem ou instrução dada pela autoridade .

O anti-Cristo fala
Padre Thomas Enright, C.S.S.R. " A Bíblia nos diz: "Lembre-se o dia de sábado para santificá-lo,"
para que a resposta Igreja Católica, " N ! " Por meu poder divino eu abolir o dia de sábado e ordeno-te de
santificar o primeiro dia da semana . "
A Igreja Católica admite nos escritos acima de Padre Thomas Enright que o verdadeiro dia de sábado é o
sétimo dia da semana, mas que a igreja, por sua própria autoridade, mudou a observância do primeiro dia da
semana.
Desta forma, o anti-Cristo blasfemar a palavra de Deus, e ainda o mundo inteiro dá adoração como
mentiras de Satanás nos dizer para o culto, ao invés de confiam na verdadeira palavra de Deus.
O que isso significa então é que a Bíblia, que começou como o Santo Evangelho de Deus, tem sido tão
poluída por mentiras de Satanás, que já não é a palavra de Deus e, em seguida, só o Evangelho de Deus Santo,
tem, por causa de mentiras de Satanás, falso evangelho Satanás.
O que estou tentando te impressionar o leitor, é que você tem o que é dito por Deus, "o sétimo dia é o
sábado do Senhor teu Deus", e você tem o que não é dito por Deus.
Antes você é ambos os conjuntos de palavras ou mandamentos, a pergunta que faço a você, que você irá
obedecer e manter, a palavra de Deus ou palavras nunca faladas por Deus, mas falada por aquilo que nos diz o
livro de Daniel é o anti-Cristo?
Deus criou o universo, portanto, o universo e tudo o que está nela pertence a Deus, assim Deus é a
autoridade suprema do universo. Quando Deus nos dá um comando, devemos obedecer; Se não obedecer, então

nós nos colocamos em oposição a Deus todo-poderoso. Como é possível dar adoração a Deus, se você está
envolvidos em aspectos de adoração que estão em oposição aos mandamentos de Deus?
Que você dá sua obediência à palavra de Deus ou que Deus nunca falou?

Mas, no sétimo dia
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus : Em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu,
nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro de
tuas portas: porque em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo
dia: portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificado de la Êxodo 20:10-11

Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: Com estas palavras, Deus está sendo muito
explícito, que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Agora que você vê esta escrito por profeta Moses
Deus e publicado no livro de Êxodo, como você pode questionar ou contestar que dia é dia de descanso de
Deus?

Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou
no sétimo dia. Não só que Deus nos diz que dia da semana estamos de lembrar e santificar, nestas palavras
que Deus também nos dá a razão por que Deus ordena que nós observamos o seu dia de descanso no sétimo dia.

Portanto o senhor abençoou o dia de sábado e lo santificado A palavra "abençoado" é
definido como: tornar-se Santo. A palavra "santificado" tem o mesmo significado como abençoado, exceto
que ela nos diz que a bênção é feita e o dia é por aquela bênção "Santificados" e reserve como
um "dia de Santo."

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
Em uma lição anterior eu dei a discussão sobre este assunto e por que Deus se refere à mulher como
sendo uma meretriz.
No versículo acima Deus está nos dizendo que a mulher prostituta também é a mãe das meretrizes. Isto é
importante para obter uma compreensão completa de quem e o que é o anti-Cristo.

Lembre-se: o anti-Cristo primeiro é simbolizado por um Pequeno chifree, em seguida, é revelado
como uma besta que sai do mar, tendo sete cabeças e dez chifres e sobre seus chifres dez coroas.
Deus é agora simbolizando o anti-Cristo, ou a Igreja de Roma, como sendo uma "mãe" cujos filhos
também são meretrizes .
Na história da Igreja de Roma lascada em várias igrejas, separadas e distintas em suas próprias maneiras.
Mesmo assim, todos eles detinham para muitas das tradições e práticas da igreja mãe. A Igreja de Roma é oft
vezes referidos como a igreja mãe, que me diz que aqueles das igrejas protestantes que caiu longe da Igreja de
Roma para formar sua própria igreja separada, ainda olha para a Igreja de Roma com respeito e deferência.
A observância do primeiro dia ou dia de domingo de descanso é uma tradição tão falsa que as igrejas
protestantes retidos quando eles se separaram da igreja mãe e isso é por causa desta e outras mantidas tradições
que as igrejas protestantes são consideradas por Deus como sendo "Filhas da meretriz" também parte do antiCristo juntamente com a Igreja de Roma.

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. Apocalipse 17:6

Embriagada com o sangue dos Santos e com o sangue dos mártires de Jesus:
Estas palavras dizem-me que o anti-Cristo é responsável para o assassinato ou a matança dos Santos de
Deus e os outros que foram martirizados em nome de Jesus Cristo.
Deus nos dá essa informação para que nós compreenderemos que o anti-Cristo, a Igreja de Roma não é
uma religião pagã que prega blasfêmia contra a palavra de Deus, mas que esta igreja e também tem recorrido a
torcher e assassinato daqueles que se recusam a dar culto como os ditames da Igreja de Roma.

O poder do anti-Cristo
O anti-Cristo é a voz de Satanás na terra e tem sido pregando blasfêmias contra a palavra de Deus, desde
Adão e Eva no jardim do Éden. Mas o Poder do anti-Cristo, ou a capacidade de perseguir aqueles que se
recusaram a adorar como Satanás insistiam, não existia em nenhuma das outras antigas religiões pagãs.

A Igreja de Roma recebeu esse "poder" em 538 A.D., quando a igreja foi reconhecida como uma nação
soberana pelo imperador Justiniano e o Papa foi dada autoridade Imperial sobre o que era então o Império
Romano do Ocidente. Isso efetivamente estabeleceu o início do Sacro Império Romano que era governado por
um rei que recebeu sua autoridade da Igreja de Roma e o Papa.

Perguntava-me com grande admiração
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. Apocalipse 17:6
Estamos tendo uma discussão sobre mentiras Satanás e enganos, portanto, a palavra "admiração", é
uma dessas ocasiões que revela como Satanás tem entrada situa-se na Bíblia.
A palavra "admiração" é definido como: aquecer a aprovação ou apreciação de alguém ou
algo, um objeto de alta consideração e respeito. Você vê usar a palavra "admiração" como a
palavra em inglês que melhor dá o significado pretendido original da palavra grega usada, revela que aqueles
fazendo essas traduções se suicidaram "admiração" para o anti-Cristo.
Estamos a falar sobre o anti-Cristo, e o Apóstolo João foi um Santo de Deus, então, como podem os
tradutores deste versículo sugerem que John "admirada, ou respeito realizado," para o anti-Cristo?

Lembre-se: a Bíblia foi traduzida do original hebraico e grego para diversas outras línguas
modernas, principalmente pelos monges da Igreja de Roma. Por causa desta influência por parte de membros da
religião que anti-Cristo, muitas das palavras utilizadas na tradução não possuem o mesmo significado que as
palavras originais mantidas como nos revelou no exemplo acima.
Não estar de acordo com esta tradução e a idéia de que John teria respeito por alguma coisa a ver com o
anti-Cristo; Eu fui a concordância da Bíblia e a língua grega original para encontrar o significado original que o
Apóstolo João se destina, quando ele escreveu estes versos.
As originais gregas palavras "Thauma, ou Theaomai" são definidas como: a se perguntar, para
olhar de perto, perceber com desconfiança. Esta definição é mais de acordo com o que eu sei que o
Apóstolo João teria sentido ao ver a visão do anti-Cristo. John tinha uma curiosidade, mas também era suspeito
da visão do anti-Cristo, sendo-lhe mostrado por Jesus.

Maravilhe-se por
e o anjo disse-me, "Portanto fizeste tu maravilha? Vou dizer-te o mistério da mulher e da besta que leva
as suas palavras, que tem as sete cabeças e dez chifres." Apocalipse 17:7
Este versículo dá suporte para minha análise acima da palavra "admiração".
A palavra "maravilha", é definida como: ser muito impressionado, surpreso ou desnorteado .
Este versículo dá suporte ao meu argumento de que o Apóstolo João não tinha "admiração" para o antiCristo, mas que ele estava interessado e curioso e surpreender e queria entender.

A besta era e, ainda não é
A besta que viste era e não é; devem ascender fora do poço do abismo e ir para o inferno: e os que habitam sobre
a terra deve saber, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a Fundação do mundo, quando eles observam a
besta que era e não é, ainda é. Apocalipse 17:8

No versículo acima, Deus nos dá outra pista que revela o falso evangelho de Satanás. "A besta que

era e não é." Pense sobre o que estão dizendo essas palavras. Deus simboliza o falso evangelho de Satanás
como uma Besta de cor escarlate, e então ele nos diz que ele foi e não é. Isto parece um enigma não é? Por
acaso, é um enigma, que Deus tem me explicou e eu vou tentar tornar compreensível para você.

O Evangelho de Deus Santo
Considere isto: falamos sobre o falso evangelho de Satanás, certo? Nós sabemos o que é o Santo
Evangelho de Deus; é a palavra de Deus falada, que também é viva sob a forma do Espírito Santo. Santo
Evangelho Deus foi escrito para baixo por seus profetas nos livros da Bíblia, para que todas as gerações do
homem desde que podem ler e saber a palavra de Deus.

Falso evangelho de Satanás
Satanás não tem tal livro com todas as suas falsas palavras escritas, portanto, seu falso evangelho ou

seja, porque Satanás diz mentiras, mas ao mesmo tempo, ele não é, porque o diabo não tem nenhum livro
que tenha gravadas para sabermos suas mentiras facilmente nas mentiras dele.

Vamos ascender fora do poço do abismo
Então Deus nos diz que este falso evangelho "Vamos ascender fora do abismo," que a maioria das
pessoas acreditam que é uma referência para o poço de fogo Hells, que é a forma de Deus dizer que está em
oposição ao seu Santo Evangelho e, portanto, não de Deus.
Eu sugiro outro significado possível no entanto. O Poço pode ser boca de Satanás, da qual todas
as mentiras dele vem adiante de. Dou a seguir a fim de apoiar esta sugestão.

Este homen
Não o que vai na boca do homen; Mas que que vem da boca, este homen. Mateus 15:11

Jesus está dizendo neste versículo que é não o que comemos que contamina o corpo, mas que que
falamos da boca, isso contamina o corpo. Desta forma Jesus é estabelecer a idéia de que a boca é donde
mentiras.
Porque Satanás encontra-se continuamente e blasfemar a palavra de Deus, sua boca é, então, o Abismo.
Então Deus nos diz que este falso evangelho deve "ir para o inferno." Você sabe de minha discussão anterior
sobre o perdição da palavra e como apenas dois indivíduos na Bíblia são referidos como o filho da perdição,
Judas Iscariotes e o próprio Satanás. A palavra ' '' de perdição significa: "num estado de ruína
espiritual final; perda da alma, total destruição ou ruína.
Como eu tentei mostrar, a Bíblia e, portanto, Deus nos diz que existem apenas duas extremidades
possíveis para todos homem que já viveu:
1. ou são redimidos por Deus e receber a vida eterna como recompensa por sua retidão, ou
2. você está represado, caso em que você será lançada no "fogo do poço do inferno" e sei que só a
morte eterna.

Morte eterna
O poço do "fogo do inferno" não oferece eterna dor e sofrimento, como Satanás terá pensar, porque
você não tem uma alma eterna, exceto como um dom de Deus. Quando você é jogado no fogo do poço do
inferno, você saberá a morte eterna, da qual não haverá nenhuma ressurreição. Tudo o que você está, todas as
experiências de vida que você viveu, cada pensamento, cada emoção, deixará de existir. A única pessoa que

você está vai deixar de existir. De todos os bilhões de humanos que já viveram, há apenas um você, e se você
não é redimido por Deus, então você não passará.

O nome não está no livro da vida
a besta que viste era e não é; e deve ascender fora do abismo e ir para o inferno: e os que habitam
sobre a terra serão maravilha, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a Fundação do mundo,
quando eles observam a besta que era e não é, e ainda é Apocalipse 17:8
Então dizem-nos que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida "vai olhar para o falso
evangelho em maravilha." O que Deus quer dizer é que aqueles que se recusam a ver a verdade de Deus e,
assim, aceitar o falso evangelho de Satanás como a verdade, serão aqueles cujos nomes não estão escritos no
livro da vida, o que equivale a dizer que eles são aqueles que vai usar a marca da besta.

Foi e não é, no entanto, é
"Quando eles observam a besta que era e não é, e ainda é" Então Deus repete seu aviso.

Saber isto: Falso evangelho de Satanás existe, se você seguiu todas as lições para este ponto, você
saberá que isto seja verdade, no entanto, com o mesmo tempo não é, em que não há onde você pode olhar para
encontrar mentiras de Satanás, escritas como tal, e ainda é porque você pode encontrar essas mentiras nas
páginas da Bíblia , quando busca o Deus diligentemente, pois Satanás tentou esconder a verdade de Deus, não
no livro muito pensamos como o Santo Evangelho de Deus.

Lembre-se: Em lições anteriores eu mostrei como no livro de Gênesis a palavra "movida" e a frase
"oespírito do senhor", tem significado muito maior do que você estava ciente antes de ler estas lições. É este e
muitos outro exemplo de como Satanás escondeu a palavra de Deus, envolto em mentiras, na Bíblia.

Uma religião Moral
É importante que você entenda, em ordem de Satanás para cegos que nos com sua falsa religião, Satanás
precisava dar-lhe o olhar ea sensação da verdadeira adoração de Deus. Este Satanás realiza por pregar a
moralidade de Deus como dado nos últimos seis dos dez mandamentos. Por causa desta promoção da
moralidade, que são dadas a ver a Igreja de Roma como a Igreja de Cristo.

O que revela que a religião do anti-Cristo e a Igreja de Roma como não sendo a Igreja de Cristo é que
prega contra os quatro primeiros dos dez mandamentos. Estes quatro primeiros mandamentos é onde Deus nos
diz como estamos a dar-lhe a adoração verdadeira e correta. Pregando blasfêmias que ocultar ou alteram estes
primeiros quatro mandamentos, Satanás cegou com sucesso o mundo da verdadeira palavra de Deus.

Ascensão do falso profeta
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Agora, Deus quer que nós entendemos que há ainda uma outra besta ou religião que Satanás estabelece, mas ao
contrário do anti-Cristo, essa religião prega contra tudo o que Deus significa, incluindo a moralidade de Deus.
Como com o anti-Cristo, Deus dará vários identificadores ou exemplos de caracteres que esta besta nova
apresenta a fim de dar identidade para quem e o que é o falso profeta.

Outra besta
Esta besta, que representa uma nação ou país porque ele é retratado como um animal, como são as
quatro bestas, simbolizando os grandes impérios no livro de Daniel. O fato de que Deus é que representa esta
nova nação como uma besta é para indicar que é também um império em seu poder e do mundo influência, na
verdade, até mesmo, se não no nome.

Por que Deus usa simbolismos
Agora você vê porque Deus usa simbolismos para dar compreensão em seu tempo-de-final e final das
profecias do dia? Em uma palavra, "besta", temos uma completa compreensão do fato de que esta besta tem
atributos de uma nação com qualidades imperiais, quantas palavras que Deus de ter que usaram para nos
informar sobre a mesma coisa. Olha só quantas palavras eu tenho usado em dar essa explicação.

Chegando da terra
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

O Apóstolo João é mostrado em uma visão de Jesus, no entanto, outra fera, mas desta vez ele não sobe
do mar, mas fora da terra. Todas as outras bestas, até agora, mas para esta besta de nova, sai do mar.

Lembre-se: Falei em nosso estudo do livro de Daniel, para manter em mente o significado do
simbolismo do mar agitado? O "Mar" representa um lugar onde o outras nações e povos tinham ido
antes da ascensão dos quatro primeiros impérios. Isto eu mostrei para você, no livro de Daniel e
como ele é dado apoio em Apocalipse 17:15. Em que Deus-Jesus deu o simbolismo de um mar agitado como
uma terra povoada de conflitos e guerras de que as quatro grandes impérios do homem surgir do passado.

Lembre-se: Eu disse que Jesus cumpre as leis de Deus, tomando o que não está completo e trazê-lo
até a conclusão? Esta é uma dessas ocasiões onde algo dado em um dos livros do antigo testamento, (o
simbolismo do mar Churning), não tem entendimento completo até você encontrar a sua explicação em um dos
livros do novo testamento. Jesus não prestar as leis de Deus obsoleto, quando ele cumpriu-los; ele
deu uma compreensão mais ampla e mais completa do seu significado.

Uma terra virgem
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Se sair o mar representa um terreno da antiga guerra e conflitos, o que então a subir da terra
representam?
Vamos pensar nisto, lembre-se, se alguém tem ouvidos, ouça-o. Se o "Mar" é simbólico de um
lugar onde tinha havido outras nações antes dele, então o simbolismo da "Terra" que é oposta ao mar deve ser
que esta besta ou nação ergue-se acima de um lugar que não teve prévia das Nações ou povos, em outras
palavras, esta nova nação levanta-se fora de uma Terra Virgem .

Dois chifres como um cordeiro
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiroe falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Este versículo também nos informa que esta besta tinha "dois chifres como um cordeiro", que você
deve entender o cordeiro representa o animal que foi usado pelos judeus como um sacrifício para limpa-los de
seus pecados, bem como o fato de que Jesus, nas Escrituras, é freqüentemente vezes retratados como um
cordeiro. Portanto, Jesus está representando esta nação com como cristão, ou Deus, como atributos, que é o que
representa o simbolismo do cordeiro .

Os "chifres" por outro lado, historicamente e como usado dentro das páginas da Bíblia, são um
simbolismo de poder e força. Portanto, esta nação é Christian Like com poder económico, político e militar e
influência como a de uma nação soberana ou Império .
Deus dá o simbolismo de um carneiro com dois chifres do falso profeta para impressionar-nos que esta
nova nação começa como uma nação temente a Deus, mas que isso é uma mentira e uma tentativa do falso
profeta de representar-se como sendo de Deus.

Personifica a Jesus
e contemplei, 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 enviado toda
a terra. Apocalipse 5:6
Você também deve considerar que Jesus, ou ao menos a Igreja de Cristo, é retratado como um cordeiro
com sete chifres e sete olhos conforme o versículo acima.

Lembre-se: como tenho mostrado em aulas anteriores, os sete espíritos de Deus são simbólicos dos
sete dias da semana sábado e é sobre os sete dias que o poder e a glória do sábado se senta.
Em que esta besta, o falso profeta, também é simbolizada como tendo "sete chifres", indica que esta
besta, que é simbólica do falso profeta, está tentando se passar por Jesus, ou será que os atributos de Jesus,
apenas como o anti-Cristo tenta representar a Igreja de Cristo.

Falava como um dragão
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Se você não estiver convencido de que o falso profeta é a tentativa de representar os atributos de Jesus e,
em seguida, o seguinte deve reforçar este conceito para você.

Lembre-se: O dragão é uma referência a Satanás, que é retratado como um Grande dragão
vermelho, que você pode encontrar em Apocalipse 12:3, então esta besta fala como Satanás, que quer dizer que
ele está usando mentiras e decepções para representar a divindade, que diz que aqueles que têm conhecimento
da verdadeira palavra de Deus que não é temente a Deus, mas só parece ser. Então, esta nação tem atributos

cristãos como um disfarce, mas é na verdade sob o controle, ou pelo menos vem sob o controle de Satanás em
algum ponto no tempo, sugiro no fim dos dias, o que dá a definição de ser um imitador de Jesus.

Tal como acontece com o anti-Cristo então também o
falso profeta
Deixe-me lembrá-lo também que, embora o primeiro, o anti-Cristo é retratado como uma pequena nação
no livro de Daniel, agora estamos conscientes que é mais do que uma nação, que é uma religião mundial, com
qualidades imperiais. Sugiro que esta nova besta, o falso profeta, começa como uma nação de poder, mas evolui
para uma religião do mundo também, mas uma religião diferente da religião que é o anti-Cristo, isso claro, em
breve vou fazer.

Tem nenhuma coroa
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Você também pode querer tomar nota do facto de que esta besta tem nenhuma coroa, na sua descrição
acima, Considerando que a besta quatro da antiguidade tivesse coroas, como faz dos dez reinos representados
pelos dez chifres do quarto Império, (Roma), como fez a besta retratando o anti-Cristo, Apocalipse 13:1. Que
isto deveria dizer é que esta nação com o Império como poder e autoridade não é um reino, e que nunca houve
um rei como seu soberano. Ele também me diz que seu líder ou chefe de estado não é um rei, mas tem alguma
outra marca de autoridade como um presidente ou Premier.

Exerce todo o poder
E ele (o falso profeta) exerce todo o poder da primeira besta antes dele e faz com que a terra e eles que
permanecereis eternamente a adorar a primeira besta, que é ferida mortal foi curada. Apocalipse 13:12

A primeira besta
e ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele: A primeira besta que Apocalipse capítulo 13
fala de é o simbolismo do anti-Cristo como é dada em Apocalipse 13:1, ou como tenho mostrado anteriormente,
a Igreja de Roma.

Quem é a ferida mortal foi curada.
Este então é verificado o que é o anti-Cristo, que é a besta que veio antes dele, porque este versículo nos
fala que é mortal ferida foi curada e o mortal ferida que cura é um identificador do anti-Cristo. Como você
pode recordar, o mortal ferida foi infligida sobre a Igreja de Roma, quando Napoleão tinha o Papa preso em
1798 e confiscaram toda a riqueza da Igreja de Roma e declarou-a propriedade da República francesa.

Assume o poder da primeira besta
E ele (o falso profeta) exerce todo o poder da primeira besta antes dele e faz com que a terra e os que
habitam para adorar a primeira besta, que é ferida mortal foi curada. Apocalipse 13:12
O anti-Cristo (a Igreja de Roma) tendo sido mortalmente ferido, quando Napoleão leva o Papa
prisioneiro e afirma que toda a propriedade da Igreja pertencem à República francesa, já não tem o poder de
guerra contra os Santos de Deus ou causa as outras nações fazer seu trabalho sujo por ele.
Esta nova nação, no entanto, o falso profeta, que nasce de uma terra virgem, assume o poder do antiCristo, e porque é uma nação de poder não terá de depender de outras nações para fazer seu trabalho sujo por
ele. Vejo esta nação de poder, como militarmente, bem como poder econômico, com aspectos de ser um
império mundial, mesmo que não seja um império pelo nome.

Que poder?
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
O poder que Satanás dá para o anti-Cristo é fazer guerra contra os Santos de Deus, como revelado no
seguinte.
O que este versículo está me dizendo é que o falso profeta, terá todo o poder para a guerra contra os
Santos de Deus como o anti-Cristo já teve antes.

Lembre-se: O anti-Cristo (Igreja de Roma) perdeu seu poder para perseguir e matar os Santos de
Deus, quando Napoleão tinha o Papa preso e colocado sob guarda armada, o que equivale a dizer que o antiCristo perdeu sua capacidade de guerra contra os Santos, quando ele foi ferido de morte. Mesmo que a ferida
cicatriza, não desde que teve a capacidade de guerra contra os Santos de Deus.

Transferência, um para o outro
O fato de que o falso profeta exerce todo o poder do anti-Cristo, que perdeu a sua própria capacidade, eu
vejo como uma transferência do outro desse poder, o anti-Cristo já não ter a capacidade de usar o que poder dálo ou transfere para o falso profeta. Isto tem um significado poderoso quando discutirmos a maneira que o falso
profeta usa esse poder, e em que momento ocorre a transferência.

Faz com que o mundo de adoração
E ele (o falso profeta) exerce todo o poder da primeira besta antes dele e faz com que a terra e os que
habitam para adorar a primeira besta, que é ferida mortal foi curada. Apocalipse 13:12
e faz com que a terra e os que nele habitam a adorar a primeira besta: -Não é que o falso profeta força
as pessoas a adorar o Anticristo. A palavra faz com que não significa "forçado".
A palavra "causa" é definido como: fazer algo acontecer ou existir, para ser responsável
por algo acontecer ou existir .
Enganando o mundo acreditando que o anti-Cristo (Igreja de Roma e os outros igrejas que mantêm o
primeiro dia de sábado) é a verdadeira adoração de Deus, Satanás, portanto, causa as pessoas para ativar a essas
igrejas de falso por causa daquelas coisas imorais que o falso profeta se envolve em.
Se você tiver sido criada para ser um indivíduo moral, mesmo que você tem não dão verdadeiro e
correto de adoração a Deus, as pessoas se voltarão para as igrejas do anti-Cristo para suporte em sua moral
acredita. Por causa de mentiras de Satanás, pessoas acreditam que as igrejas do anti-Cristo é a Igreja de Cristo e
girará para aquelas igrejas quando o falso profeta começa a perseguir aqueles da posição moral e promove
imorais atua.

Enganados por mentiras
Se você acredita que você assistir a Igreja prega o verdadeiro evangelho de Deus, então você vai adorar
de acordo com o seu falso evangelho, porque você acha que é o verdadeiro evangelho. A única maneira, ter
certeza se seu Evangelho de igrejas é falso ou não, é "Procurar Deus, diligentemente," se, através de estudo e
pesquisa, não contam com o que os outros dizem que você é de verdade, descobrir por si mesmo.

Não força
Esta nova besta ou nação, portanto, não é outro simbolismo do anti-Cristo, e portanto deve ser o Falso

profeta, porque ele exerce todo o poder da primeira besta, mas não é a primeira besta e de fato faz com que
tudo na terra para adorar a primeira besta, ou o anti-Cristo.

Lembre-se: A palavra "Causa" não significa forçada. Portanto, não é que o mundo será forçado a
dar adoração para o anti-Cristo, mas por causa das ações do falso profeta, o mundo vai virar para o anti-Cristo,
pelo seu apoio espiritual. Compreende a diferença sutil de significado?

Faz com que versos forçada
Se estou dirigindo meu carro e não presta atenção em minha direção, e bater na traseira do seu carro, eu
"causa" lá para ser um acidente. Por outro lado, se não gosto de você, e vejo-te à frente de mim e eu
deliberadamente bater na traseira de seu carro, então "força" tem que ser um acidente.
Se o falso profeta, por causa do que faz, sendo assim contra seu caráter moral, que você liga para uma
igreja em seu esforço para levar conforto longe ações imorais do falso profeta, e viras-te para a igreja é não uma
igreja de Cristo, mas um impostor e uma das igrejas do anti-Cristo, em seguida, desta forma, o falso profeta
"causas" que dê adoração para o anti-Cristo , simplesmente porque você ligar para uma das igrejas False por
causa de sua ignorância derivada de mentiras de Satanás.
Por outro lado se por causa das ações do falso profeta, você deve levar uma marca em sua mão ou testa
antes que você pode comprar ou vender, então isso seria a definição de ser "forçada". Compreensão do
significado do versículo 13:16 abaixo é a chave para entender isto.

Jesus decide
É Jesus, quando ele retorna que vai decidir se você está a receber a marca de Deus, ou a marca da besta.
Essa decisão é inteiramente dependente de quem você é e se sua adoração a Deus é como os mandamentos de
Deus, ou como é pregado nas igrejas de False de Satanás.

Fogo do céu
E faz grandes maravilhas, para que ele faz com que fogo desceu do céu sobre a terra aos olhos dos homens.
Apocalipse 13:13

Grandes maravilhas
A referência, grandes maravilhas, como usado neste versículo, sugere que esta nação, o falso profeta,
obteve habilidades militares e poderes de suas armas, muito acima de qualquer nação ou pessoas que já foi
antes.

Aos olhos dos homens
A referência, ele faz o fogo desceu do céu sobre a terra aos olhos dos homens, me leva a ver a explosão
de uma bomba atômica, que desce do céu sobre a terra. Em outras palavras, esta nação tem o poder militar e não
tem medo de usá-lo contra seus inimigos. E como este versículo sugere, já tem usado isso contra um inimigo em
que já está tão aos olhos dos homens .

Engana o homem
E (o falso profeta) engana os que habitam sobre a terra por meio de milagres, que ele tinha o poder de executar
diante da besta; dizendo aos que habitam sobre a terra, que eles devem fazer uma imagem à besta, que tinha a ferida de
uma espada e morou. Apocalipse 13:14

Uma grande arma
Deceiveth os que habitam sobre a terra por meio de milagres: Como o anti-Cristo engana o mundo a
pensar que ele prega a palavra sagrada de Deus, assim também o falso profeta enganar os homens, causando as
pessoas a afastar-se da adoração a qualquer Deus, e a rejeitar a moralidade ensinada por Jesus Cristo.
Esta nação é um enganador de outras nações em que se retrata como sendo religioso ou cristão como,
dando outras nações a pensar que ele defende a religião da Igreja de Cristo. Mas na verdade que prega o
comportamento imoral e intolerância para com os outros com opiniões divergentes. A religião do falso profeta é
muito diferente do que qualquer outra religião que a maioria irá não sequer reconhecê-lo como sendo uma
religião. Por causa da sua pregação de comportamento imoral, que muitos se voltarão para o dogma do antiCristo que é a Igreja de Roma e suas Filhas da meretriz, que prega a moralidade mesmo que eles rejeitam a
verdadeira adoração de Deus.

Um milagre
O texto sugere uma arma poderosa, como nenhum outro, em que aqueles que habitam sobre a terra acha
da arma como sendo algum tipo de milagre. Nesta segunda década do século XXI, para muitas coisas, não faria

com que as pessoas vê-los como milagres, para o tipo de arma-isto é, permanece obscuro para mim. Sugiro que
é uma arma nuclear, mas ainda não estou convencido de que com alguma certeza. Se no entanto você considerar
o primeiro encontro de homem com uma arma nuclear no final da segunda guerra mundial, acho que essas
pessoas, daquela geração, podem muito bem ter considerado que seja um milagre .

Na visão da besta
A referência, tinha poder para executar diante da besta, a besta, sendo tanto o anti-Cristo e Satanás,
sugere-me que devido ao seu poder, esforços de Satanás para tirar o controle desta nação e mudá-lo de sua
santidade original, para um agente de Satanás.

Lembre-se: o anti-Cristo, também conhecido como a Igreja de Roma, alinhada e exerceu pressão
sobre muitas das Nações da Europa, ao longo dos séculos da idade das trevas, para levá-los a ser o campeão e,
portanto, a espada de obediência que não possuíam em si. Assim eu posso ver que Satanás podem estar tentando
repetir os sucessos com esta nova nação do poder militar que está sendo mostrado aqui como sendo maior do
que qualquer outra nação antes dele.
É verdade que a Alemanha da segunda guerra mundial foi uma poderosa nação, e você pode pensar que
a Alemanha, portanto, pode ser uma escolha melhor para Satanás para fazer seu falso profeta, e se ele tivesse
ganho a guerra, ele provavelmente teria sido. O único problema que vejo com a Alemanha é que a maioria do
mundo viu como uma nação mal há muito tempo antes do início da guerra, que equivale a dizer que não
enganar ou não representar-se como sendo piedoso, que é um dos identificadores do falso profeta.

Fazer uma imagem da besta
E (o falso profeta) engana os que habitam sobre a terra por meio de milagres, que ele tinha o poder de executar
diante da besta; dizendo aos que habitam sobre a terra, que eles devem fazer uma imagem à besta, que tinha a ferida de
uma espada e morou. Apocalipse 13:14

A referência, que eles devem fazer uma imagem à besta, é o caminho de Deus mostrando-nos que a
besta que a imagem está a ser feita de é, na verdade, o anti-Cristo ou no mínimo Falso evangelho do diabo, em
que se funda o anti-Cristo.

Não uma estátua
A imagem que o falso profeta, ou esta nação quer ser feita, não significa necessariamente uma estátua,
como muitos interpretaram que isso significa. Uma imagem também pode ser usada como uma maneira de
descrever uma personalidade ou característica. Sugiro que a imagem que faz com que esta nação de falso
profeta para ser feita do anti-Cristo não é uma estátua, mas que a nação faz com que todos a adorar que a
imagem de que o anti-Cristo defende, seu código moral se vai, ou falso evangelho de Satanás como ele continua
a falsificar o Santo Evangelho de Deus. O que isto significa é que o mundo não irá executar a e juntar-se apenas
a Igreja de Roma, mas qualquer das igrejas das filhas da meretriz também.
Usando a explicação acima do que constitui a "causa", se em seu esforço para resistir a imoralidade
defendida pelo falso profeta, você ligar para uma das igrejas do anti-Cristo, então você está dando a adoração à
imagem do falso evangelho de Satanás. Desta forma você não está sendo forçados a adorar a imagem, mas você
é causado a adorar a imagem da mesma.

Uma religião
Pense desta forma, o anti-Cristo, a Igreja de Roma, é o chefe ou o líder de uma religião do mundo, e
como tal tem uma mensagem moral que retrata. Este falso profeta, que é uma nação de poder, fará com que o
mundo inteiro a adoração como esta falsa religião dita e assim ter essas mesmas características morais, que têm
a aparência de adoração a Deus, mas é na verdade em oposição ao que os comandos de Deus. Eu vejo isso como
a imagem que o falso profeta faz com que o mundo a adorar.

Como causa do mundo para o culto?
Pense nisso em assuntos mais atuais. As Nações do Oriente Médio que são muçulmanos, pela fé, estão
sendo pressionados a transformar seus governos em democracias, isto é contrário as crenças fundamentais dos
ensinamentos de Mohamed.
A religião muçulmana, com o melhor de meu conhecimento, que confesso que estou semana, diz-lhes
que os indivíduos não têm quaisquer direitos humanos, mas em vez disso devem obedecer a autoridade. Para as
nações da Europa e América tentar pressionar estas nações tornar-se democracias, que passou a ser um aspecto
de ser uma nação cristã, é o mesmo que pressioná-los a adoração de uma forma que é a sua crença. Com esta
pressão, aqueles que são fanáticos da fé muçulmana, rebelde e tomar outras ações na resistência a estas
pressões.

Neste, a profecia então cumpriu, especialmente se você considerar o que se tornou conhecido como a
primavera árabe no último par de anos. Nessa rebelião, dou mais um exemplo da forma que o falso profeta "faz
com que" homens para dar adoração para o anti-Cristo. Mesmo que a religião muçulmana não é por definição
uma das igrejas do anti-Cristo, todas as religiões, diferente daquele estabelecido por Deus com Israel e
continuado pelos ensinamentos de Jesus Cristo e o estabelecimento da Igreja de Cristo, são a invenção do e
promovido por Satanás e, portanto, aspectos de como Satanás tenta levar o homem longe a adoração do Deus
verdadeira e correta.
Aqueles do mundo muçulmano são causados para transformar mais profundo em sua religião e assim
são na verdade dando adoração a uma falsa religião. Dar a verdadeira adoração a Deus você deve abraçar a
moralidade de Deus, dar adoração a Deus como ele nos diz que e para acreditar que a palavra de Deus substitui
todos os demais; Você também deve aceitar que Jesus é o filho de Deus. Esta é a verdadeira fé, e aqueles que
têm esta fé justificam-se na esperança de salvação, de que a religião muçulmana não é, especialmente em que
rejeita Jesus como Deus na carne de um homem e como pode ser evidenciado pelos extremistas muçulmanos,
vontade de se envolver em tortura e assassinato, o que não é como defender a moralidade de Deus.

Mortalmente ferido, mas vidas
Que tinha a ferida de uma espada e morou: Esta é uma referência, por Deus, que nós entendemos que é
a Igreja Católica Romana e suas filhas protestantes que é a Primeira besta, o anti-Cristo, de que o falso profeta
fará com que o mundo inteiro para adoração. Não só a Igreja de Roma, no entanto, mas qualquer igreja que
baseia sua fé no falso evangelho de Satanás, o sábado de domingo, sendo o identificador mais óbvio dessas
igrejas que estão incluídos na definição da religião mundial do Anticristo.

Dá vida à besta
E ele tinha o poder de dar vida a imagem da besta, que a imagem da besta deveria falar e causar que como
muitos não adoração a imagem da besta deve ser morta. Apocalipse 13:15

Dar vida até a imagem da besta: Este versículo vai junto com o que estava dizendo, isso não significa
necessariamente tomar que que não tem vida e dar vida a ele, em outras palavras, pegue uma estátua e fazê-lo
vir à vida, também pode significar que o anti-Cristo, que perdeu seu poder para fazer guerra contra os Santos de
Deus, é dado esse poder voltar pelo poder de seu novo campeão , o falso lucro, ou esta nação que surge, não do
mar, mas da terra. Esta interpretação é suportada, sinto-me com as seguintes palavras.

Mata aqueles que não dão adoração
e causar isso como muitos como que não adorassem a imagem da besta que matassem. Isso soa muito
parecido com o que está acontecendo no Oriente Médio, com uma seita muçulmana assassina outra porque não
dão culto a Deus como o primeiro acredita que eles devem fazer. Como na idade média na Europa, o anti-Cristo
ou a Igreja de Roma, tinha o poder de causar milhões e milhões para ser assassinada para não adorando como,
comandou a Igreja de Roma. Estas pessoas porque eles desafiaram a autoridade do Papa e a Igreja de Roma
foram condenadas à morte em nome de Deus; Isto é o que o falso lucro dará volta para a Igreja de Roma e suas
igrejas de filha. Será intenção de Satanás para mais uma vez, fazer guerra contra aqueles que manter os
mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta é a vida que o falso profeta vai dar
volta à imagem do anti-Cristo.

Marca da besta
E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e laços, para receber uma marca em sua mão
direita, ou nas suas testas: Apocalipse 13:16

E ele faz com que todos, onde o "Ele" é uma referência para o falso profeta e ou o anti-Cristo. A
palavra "faz ou provoca," significa: para fazer algo acontecer ou existir, ou ser a razão para
alguém fazer alguma coisa, ou por ser o motivo de algo acontecer.
A palavra "Todos", que quer dizer todos que vivem na terra , como explicado em "tanto pequenos e
grandes, ricos e pobres, livres e criar laços."

Falsa interpretação da marca
Como na idade das trevas, a Igreja de Roma tinha o poder de depor reis; e por cisalhamento intimidação,
para forçar o povo a obedecer a seus ditames. Desta vez, no fim dos dias, assim a interpretação comumente
acreditavam, o falso profeta e o anti-Cristo vão exigir e forçar que todos devem receber uma marca, na mão
direita ou na testa e aqueles que deram este falso interpretação no passado indicaram que esta marca será algum
tipo de tatuagem , ou até mesmo um dispositivo eletrônico colocado sob a pele.

A un-piedade do falso profeta
Não há outro significado possível no entanto. Pode ser que o falso profeta não defender a religião do
Anticristo, mas por causa de suas ações ainda mais un-temente a Deus, faz com que o mundo girar para a falsa
religião do anti-Cristo como uma forma de rejeitar o que promove o falso profeta.

Consideração pensativa
Como tenho mostrado em aulas anteriores, a marca de Deus é na tua testa por causa de uma decisão
pensativa e consciente de sua parte para manter os mandamentos de Deus, em vez de adoração como tradição e
as mentiras e enganos de ditames de Satanás.
Em que Deus está nos dizendo que há também uma marca da besta, e que é na testa sugere-me que é
também uma decisão pensativa, mas aquelas pessoas decidir contra a lei de Deus e continuam a adoração como
instrui o falso evangelho de Satanás. Isto tem sido evidenciado por mim pessoalmente, em que eu tenho
mostrado ou tentou mostrar os da minha família a palavra de Deus verdadeiro, ainda que mostro em seguida das
páginas da Bíblia, que que contradiz o que eles acreditam que, mesmo assim rejeitam a verdade de Deus e se
apegue a que eles disseram é verdade tudo de suas vidas, o que equivale a dizer que eles rejeitam a palavra de
Deus como sendo a mentira e aceitar o falso evangelho de Satanás como sendo a verdade.

Interpretação correta
E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e laços, para receber uma marca em sua mão
direita, ou nas suas testas: Apocalipse 13:16

A seguinte explicação do versículo acima foi mostrada a mim por Deus. É lógico e reflete o que eu sei
que é consistente com a história e eventos atuais.
O falso profeta faz com que todos que vivem na terra, a receber uma marca em sua mão direita, ou nas
suas testas. Surge a pergunta, como é que este falso profeta causar todos para receber esta marca, a marca da
besta?
Primeira coisa que você precisa entender é que a palavra "Causa" não significa "Forçada". Satanás
por meio de seu anti-Cristo ou seu falso profeta, que não força você tomar algum tipo de uma marca em sua
testa ou mão direita, causas que receba a marca por causa de sua ignorância em acreditar falso evangelho de
Satanás, sobre saber através do ensino e a aquisição de conhecimentos, o Santo Evangelho de Deus.

Jesus atribui a marca
É Deus, Jesus, quando ele retorna no segundo advento de Cristo, para remover todos os pecados do
homem e o pecado de Satanás e suas mentiras da face da terra, quem vai decidir quem fica com a marca de
Deus, e quem fica com a marca da besta. Jesus irá decidir, com base em quem você é, e se você cair em sua
definição do que é um Santo de Deus.

Lembre-se: Jesus define um Santo de Deus, como aqueles

que guardam os mandamentos de

Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
As palavras, e têm o testemunho de Jesus, é uma referência para o testemunho que Jesus deu para além
de seus ensinamentos de como adorar a Deus, mas que na verdade é Deus em carne e osso de um homem. É este
testemunho que têm os Santos de Deus; Eles sabem que Jesus é Deus e que seus ensinamentos cumprir ou
expandem-se sobre os dez mandamentos, trazendo aquilo que estava incompleto em conclusão.
Se você é um Santo de Deus, então Jesus irá atribuir você com a marca de Deus na sua testa, se você não
cumprir essa definição do que é um Santo de Deus, então Jesus irá atribuir-lhe com a marca da besta.

Lembre-se: não há nenhuma estrada média, tu amor Deus ou que Deus odeia, ou você é justo ou
está mal.

Não comprar ou vender
E que ninguém possa comprar ou vender, excepto ele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu
nome. Apocalipse 13:17

Se você olhar atentamente este versículo, você vai ver, somente aqueles que já têm a marca da besta, vai
comprar ou vender, isto é evidente do uso da palavra "salvar", Considerando que as primeiras palavras, "E que
ninguém possa comprar ou vender," são um aviso para os Santos de Deus, que não devemos comprar ou
vender no dia de sábado como escrito no quarto mandamento , e que apenas aqueles, "SAVE as", quem será e
ou comprar ou vender no dia do sábado têm a marca da besta.

Falsa interpretação
Meu entendimento desde que eu era uma criança, que este versículo sugere que Satanás por meio de seu
anti-Cristo em parceria com o falso profeta exigirá que você receber algum tipo de uma marca na testa ou na

mão direita. Esta mentira ainda mais nos diz que se você se recusar a receber esta marca, então você será
impedido de comprar ou vender, através de algum tipo de lei civil promulgada pela nação que é o falso
profeta, mas também naqueles dez reinos dados domínio pelo falso profeta.
Este versículo, através da história, deu-se a maioria das pessoas a acreditar que a marca na mão é algum
tipo de tatuagem física ou algo semelhante, que é lógico, quando você considerar que você é incapaz de
comprar ou vender sem esta marca. Este mal-entendido deste versículo e o livro do Apocalipse, como um todo é
causado por uma interpretação falsa, mentiras de Satanás. Para ajudar na compreensão deste versículo, que
você precisa ir para os seguintes versos do antigo testamento.

Frontlets entre os teus olhos
E tu serás ligá-los para um sinal sobre tua mão, e serão como frontlets entre os teus olhos. Deuteronômio 6:8

O tema deste versículo é os dez mandamentos. O frontlets entre os teus olhos, refere-se a interior
superfície de suas pálpebras, então quando você fecha os olhos, você verá ainda os dez mandamentos
escritos lá, mesmo quando seus olhos estão fechados. Tudo isso é claro simbolismo, há nenhuma real marca na
sua mão ou testa, ou sobre os frontlets dos seus olhos, pelo menos não aquele homem pode estar ciente de, mas
Deus quem é que nos dá essa marca vão ver quando ele olha para o teu coração.

O que determina a marca da besta?
E que ninguém possa comprar ou vender, excepto ele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu
nome. Apocalipse 13:17

Se você ler os versos antes e depois no livro de Deuteronômio, você vai saber que Deus está se referindo
os dez mandamentos e que neste versículo ele diz aos filhos de Israel para vinculá-los (os dez mandamentos)
para um sinal em cima da mão do thine. Por outro sinal de Deus ou a marca de Deus é que estes dez
mandamentos são vinculados para a mão e os frontlets entre os olhos. O oposto de ser a marca de Deus, é a
marca da besta, (Satanás), então quando você rejeita de forma alguma os dez mandamentos, em seguida,
Jesus lhe dará a marca da besta.
No fim dos dias, a marca da besta pode ser em sua mão ou testa. Como vê, não é que Satanás ou o antiCristo ou o falso profeta forçará a levar essa marca para comprar e vender, mas que como os Santos de Deus,
não comprar ou vender qualquer coisa no dia de sábado, porque é um pecado a fazê-lo. Os Santos de Deus que
são porque eles viram a verdade de Deus e mantém os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.

Guardam todos os mandamentos de Deus, não apenas aqueles que são convenientes. Como tal os Santos de
Deus observar o sábado sagrado de Deus no dia em que Deus ordenou que eles devem, sexta-feira no final da
tarde de sábado ao pôr do sol, o sétimo dia como Deus tem identificado no estabelecimento do dia do sábado,
conforme mostrado no livro de Gênesis.
Como já disse várias vezes nessas lições, se você é igreja, e por causa disso, você deve observar o
sábado no primeiro dia da semana, então você é causada pelo anti-Cristo, dar culto de acordo com o falso
evangelho de Satanás. É, portanto, somente aqueles que são não um com Deuse, portanto, são ignorantes da
verdade de Deus, que recebem a marca da besta, porque eles vão comprar e vender no verdadeiro dia do sábado,
em completa ignorância que eles estão a cometer um pecado contra Deus e seu quarto mandamento, porque
dizem que santo dia de descanso do senhor é o primeiro dia ou domingo.

Considere isto: Você ir até a loja no sábado e compras, ou fazer você ir para eventos esportivos e
comprar um bilhete para assistir, tem uma venda de jarda no sábado? Se você se envolver em qualquer um
desses atos pecaminosos no sétimo dia, (sábado), então você está desobedecendo os mandamentos de Deus,
especificamente, o quarto mandamento.

Satanás não mas Deus-Jesus
É importante que você entende que não é Satanás ou o falso profeta que forças você obter a marca da besta,
mas é sua política de anti-Deus que vai causar que, por ignorância, em conformidade com o dogma contra
Deus e tradições, para marcar-te um filho de Satanás, ou a besta.

Que ninguém possa comprar ou vender
E que ninguém possa comprar ou vender, excepto ele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu
nome. Apocalipse 13:17

Há apenas um dia da semana, onde é um pecado contra a lei de Deus, para comprar ou vender e que é o
dia de sábado, sétimo dia santo de Deus. Para entender isso, precisamos dar outra olhada o quarto mandamento.

Verdadeira interpretação
Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo: A palavra sábado é o nome que Deus deram para o
sétimo dia da semana. Como sabemos o sétimo dia como o sábado, Deus primeiro chamou Sabbath. A palavra

significa Sabbath : The Lords santo dia. Portanto, o dia de sábado é o dia santo de Lordes. Isso pode ser
melhor entendido se formos para a explicação que Deus dá dos sete dias da criação.

Os céus e a terra terminou
Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. Gênesis 2:1

Neste versículo Deus é informando-nos que o seu trabalho de criação está acabado. Esta é uma afirmação de
facto, disse a nós pelo próprio Deus.

Deus descansado no sétimo dia
E no sétimo dia Deus terminaram seu trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua
obra que tinha feito. Gênesis 2:2

Considerando que no versículo 2:1 Deus faz uma declaração generalizada de fato, neste versículo, Deus está
sendo mais específico, a fim de informar-nos de algo importante acerca dele ter acabado com a criação. Deus
está agora nos dizendo, que agora que ele estava acabado com seu trabalho e que então descansou no sétimo
dia. Novamente, esta é uma afirmação de facto, mas com mais informações do verso 2:1 .

Deus abençoou o sétimo dia
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus
criou e fez. Gênesis 2:3

E Deus abençoou o sétimo dia: Para Deus abençoar algo significa que ele está fazendo é sagrado. Só
Deus podem fazer qualquer coisa sagrada, portanto, quando Deus faz o sétimo dia da semana Santa, que amam
a Deus precisamos tomar nota disso e preste atenção quanto por que Deus fez isso.
Como usado na Bíblia, a palavra, "Santo" significa "verdade". Sempre que Deus se refere a qualquer coisa
como sendo Santo, ele está dizendo que é a verdade. Para o sétimo dia ser Santo é dizer que o sétimo dia é o dia
de Deus de resto, na verdade, e que nenhum outro dia da semana é na verdade.

Deus santificou o sétimo dia
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus
criou e fez. Gênesis 2:3

e santificados-lo: A palavra "Santificados" é definido como: dar estatuto algo sagrado, para realizar
um ritual ou outro acto destinado para libertar alguém ou alguma coisa do pecado.
Primeiro Deus "Blesses" o sétimo dia da semana, que o torna Santo, em seguida, ele passa um passo adiante
"Sanctifying" o sétimo dia, que, de acordo com a definição, significa que ele libertou o sétimo dia de pecado.
Isso me diz que é, portanto, a intenção de Deus que o pecado não tem lugar no sétimo dia da semana. É da
natureza do homem ao pecado, para o homem ter que a mesma moral de Deus é contrário ao estado natural do
homem no mundo natural. Mesmo assim, Deus pretende que em um dia da semana, o homem não é pecar. É
intenção de Deus que o homem faz um esforço concertado para abster-se de todo o pecado. Qual é a melhor
maneira para o homem abster-se de pecado? Se você passar um dia da semana em comunicação com Deus,
como você consegue algo pecaminoso? Se você estuda e obter uma compreensão das escrituras de Deus durante
as horas do sábado, como você faria qualquer coisa que seria pecado?

Porque Deus descansou no sétimo dia
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus
criou e fez. Gênesis 2:3

Em seguida, Deus nos dá a razão por que nós não deve pecar no sétimo dia: porque que nele tinha
descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Porque, Deus descansou no sétimo dia, então por esta
razão, nós que somos seus filhos deve mostrar nosso respeito a Deus e amor, honrando o seu descanso,
inserindo no seu descanso com ele. Nisto você exibir um companheirismo íntimo com Deus.

Lembre-se: Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você, "Mono e Mono," isso é
possível quando você honra o sétimo dia, inserindo no resto Lordes, como ele fez.

Seis dias fazer toda a tua obra
Primeiro Deus nos informa que ele descansou no sétimo dia, ele nos informa que ele santificou o sétimo dia,
depois ele nos informa, por que ele fez Santo e santificou o sétimo dia da semana.

Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: Agora Deus está dando e um comando. Quando
alguém ordena algo de você, não é um pedido, mas uma coisa que você deve fazer, outra punição de cara para o
seu fracasso em não dar a obediência. Deus é, portanto, nós que temos de fazer todo o nosso trabalho sobre os
primeiros seis dias da semana, comandando como Deus fizeram o seu trabalho em seis dias.

No sétimo dia não fazer nenhum trabalho
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: Neste Deus é casa pressionando o ponto que o sétimo
dia é o dia do Santo, e ele deu esse dia da semana um nome, Sabbath. Que este (o sétimo dia) é o único dia da
semana que ele deu um nome, deve impressionar em cima de você e que Deus é inflexível em sua insistência, o
seu comando, que observamos a sua Santa sétimo dia como ele ordena que façamos.
É muito simples; Deus é comandante-na santificar o sétimo dia. Só Deus podem fazer qualquer coisa
sagrada, assim como mantemos o sétimo dia sagrado? Podemos santificar fazendo como Deus ordena que nós
fazemos, incapacidade de manter o sétimo dia como o dia de Deus Santo, é cometer um pecado.

Lembre-se: Deus santificou o sétimo dia, assim que comandando lá não ser nenhum pecado naquele
dia. É por esta razão que o risco da ira de Deus, e por isso Deus irão atribuir-lhe com a marca da besta, se você
não gosta do seu sétimo dia sagrado.
Há outra coisa que gostaria de salientar. Houve um debate entre os judeus e os cristãos quanto ao que dia
da semana é o dia de sábado. Desde Moisés, os judeus têm observado no sétimo dia e ainda hoje. Os cristãos,
por outro lado, pelo menos desde o estabelecimento da Igreja de Roma, observaram o primeiro dia como dia de
descanso do senhor. Sugiro que observamos no dia em que o próprio Deus nos disse é o dia de sábado. Você
pode perguntar, "Deus tem não realmente dito com alguma certeza que dia é o dia de sábado," certo? Pensar que
seria errado. Deus é muito clara, "mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus:" você pode encontrar esta
citação retirada diretamente da palavra de Deus em Êxodo 20:10. Se Deus falou, então é de Deus e é a
verdade. Se Deus não falou isso, então não é de Deus, mas uma mentira.

Você deve manter toda a lei
Para todo aquele que manterá toda a lei e ainda ofender em um ponto, ele é culpado de tudo. Para ele
que disse, "Não cometerás adultério," disse também, "Não matarás." Agora se tu não cometer nenhum
adultério, ainda se tu matar, tu são tornar-se um transgressor da lei. James 02:10-11

Você deve obedecer a palavra de Deus e dar adoração a Deus exatamente como Deus ordena; mais você
não adorar o Deus da criação, mas uma invenção do seu próprio." O seguinte verso dá suporte a este nos
escritos de um dos apóstolos de Jesus.
Já disse isso antes, mas deixe-me repetir-me, "você deve manter todos os dez dos dez mandamentos, não
apenas aquelas que você acha conveniente. Se você quebrar nem um dos mandamentos de Deus, então você
quebra todas elas.
Para manter nove dos dez mandamentos não faz você de Deus. Se você manter os dez mandamentos, mas
observa o sábado no primeiro dia da semana em oposição direta à redacção e intenção do quarto mandamento,
então não é o Deus da criação que você adora, e seu culto é em vão.

É sábado do sétimo dia mesmo?
Como sabemos ao certo quais são as horas do sétimo dia da semana? No século XXI, observamos um
dia como começando no golpe da meia-noite. Deus não observa um dia como fazemos. Isto pode ser melhor
demonstrado como Deus dá explicação dos primeiros seis dias de criação, de acordo com o livro de Gênesis,
capítulo 1.

Os seis dias da criação
E Deus chamou à luz dia, e a escuridão chamou noite. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia.
Gênesis 1:5
Deus e chamou o firmamento do céu. E a tarde e a manhã foram o segundo dia. Gênesis 1:8
E a tarde e a manhã foram o terceiro dia. Gênesis 01:13
E a tarde e a manhã foram o quarto dia. Gênesis 01:19
E a tarde e a manhã foram o quinto dia. Gênesis 01:23
E Deus viu tudo o que ele tinha feito e eis que, foi muito bom. E a tarde e a manhã foram o sexto dia.
Gênesis 01:31

O primeiro dia
E Deus chamou à luz dia, e a escuridão chamou noite. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia.
Gênesis 1:5

O segundo dia
Deus e chamou o firmamento do céu. E a tarde e a manhã foram o segundo dia. Gênesis 1:8

O terceiro dia
E a tarde e a manhã foram o terceiro dia. Gênesis 01:13

O quarto dia
E a tarde e a manhã foram o quarto dia. Gênesis 01:19

O quinto dia
E a tarde e a manhã foram o quinto dia. Gênesis 01:23

O sexto dia
E Deus viu tudo o que ele tinha feito e eis que, foi muito bom. E a tarde e a manhã foram o sexto dia.
Gênesis 01:31

A tarde e a manhã
E Deus viu tudo o que ele tinha feito e eis que, foi muito bom. E a tarde e a manhã foram o sexto dia.
Gênesis 01:31
e a tarde e a manhã foram o primeiro dia. E a tarde e a manhã foram o segundo dia, etc. Em cada
um destes primeiros seis dias, Deus dá explicação sobre o trabalho que ele envolvido na fim de realizar seu
propósito de criar este universo. Então depois de tudo que o trabalho é realizado, ele nos diz outra coisa.
A interpretação tradicional é que Deus está dando um número para cada um dos dias de seu trabalho e que pode
ser parcialmente correta, em que Deus é que institui a semana de sete dias. Mas o que Deus está fazendo
também está dando a descrição de ainda outro aspecto do trabalho que ele está envolvido em.

Nestas palavras, e a tarde e a manhã foram o segundo dia, Deus é que estabelece a base para seu
quarto mandamento; "Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: mas o sétimo dia é o sábado do
Senhor teu Deus: nele tu não deverás fazer qualquer trabalho."

Ao lado de criação
Deus não escolhe apenas um dia da semana para ser seu dia de descanso, Deus criou o dia de descanso
ao lado de sua criação do universo. No final de cada um dos seis dias da criação, Deus estabelece um outro
bloco de construção da criação do sábado, como os mandamentos de Deus.
Isso pode ser melhor entendido quando você prestar atenção à maneira como Deus usa as palavras da
última frase da explicação de cada dia. Deus está dizendo isso à noite, durante a noite para a manhã, está
incluído no dia em que Deus só deu a explicação de seu trabalho naquele dia da criação.
A palavra noite, ou Crepúsculo, é definido como: quando o sol se põe. Portanto, quando o sol se
põe abaixo do horizonte, por meio da noite e inclusive da manhã que é definida como o nascer do sol, são
incluídas no dia de Deus. Quando o sol se põe mais uma vez, é o início do novo dia e o fim do dia velho.

Não nascer do sol ao nascer do sol
Antes da invenção de um pedaço de tempo confiável, o homem para a maior parte tem observado um dia
como começando no nascer do sol e termina 24 horas mais tarde novamente ao nascer do sol. Dos tempos
modernos, por causa da invenção de um pedaço de tempo confiável, estabelecemos a tradição de um começo
novo dia no golpe da meia-noite e o velho dia terminando na mesma época.
Como você pode ver, Deus não mantém tempo que homem tenha estabelecido. Claro, isso é por causa
da influência de Satanás ao longo dos séculos que o homem estabeleceu maneiras de manter o tempo em
oposição a maneira de Deus.

Lembre-se: no livro de Daniel, Deus diz-nos que Satanás serão a intenção de mudar os tempos e
as leis de Deus. Você deve estar ciente, porque como todos a palavra de Deus, é para meu para obedecer, como
Deus fala, não como é conveniente para nós, portanto, como observamos um dia diferente como Deus tem dado,
estamos em desobediência à palavra de Deus.

O novo dia começa no sol para baixo
E Deus viu tudo o que ele tinha feito e eis que, foi muito bom. E a tarde e a manhã foram o sexto dia.
Gênesis 01:31
Como tudo isso se relaciona a quando são as horas do sábado? Na noite do sexto dia da semana, (sextafeira), no sexto dia termina e começa o sétimo dia. Isso significa que as horas do sábado começam ao pôr do sol
no sexto dia (sexta-feira) e o sexto dia termina ao mesmo tempo. Então nas próximas vinte e quatro horas,
estamos nas horas do sábado, que em seguida termina ao pôr do sol no sétimo dia da semana, (sábado).

Por exemplo: Hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2016, quando o sol se põe abaixo do horizonte,
(aproximadamente às 20:30 horas), isso é chamado de Crepúsculo e começa o sábado, e o sexto dia (sexta-feira)
termina. Quando o sol então cai novamente em o mesmo tempo sábado à noite, as extremidades do Sabbath e o
novo dia (domingo), o primeiro dia da semana começa.

Nosso sábado é o mesmo que com Jesus?
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminaram seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele tinha feito. Gênesis 2:1-2
Era sábado ou sétimo dia, como o observamos o mesmo sétimo dia como Deus o criou originalmente?
Isso pode ser entendido quando você olha para um calendário.
O primeiro dia de cada mês muda entre os sete dias da semana, de ano para ano, no entanto, o primeiro
dia da semana é sempre domingo, portanto o último ou o sétimo dia da semana é sempre, sábado,
independentemente de que mês ou de que ano é.
Como prova de que o nosso sábado é o sétimo dia real como dado a nós por Deus, precisamos apenas
olhar para o dia da semana que os judeus durante a época de Jesus observaram o sábado, para ver que eles são
um e o mesmo dia. Nosso calendário é o mesmo que dos romanos, com apenas os nomes dos dias da semana
mudado.

Deus é Santo, sétimo dia
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que
Deus criou e fez. Gênesis 2:3

Esse período de tempo de um dia de 24 horas, fora os sete dias em uma semana é posto de lado por Deus
como um dia santo, e Deus tem santificado, tornando assim um dia, quando o pecado não está a ter lugar. É o
dia de Sábado Santo Lordes. Deus, então, continua a dar outros qualificadores sobre seu comando de guardar o
sétimo dia sagrado.

Nenhum dentro de tuas portas
Tu, nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que
está dentro de tuas portas: Que isto quer dizer é que não é suficiente que você pessoalmente não se envolver
em qualquer trabalho em dia de sábado, mas que ninguém que está associado com você e sob seu controle, pode
funcionar.

Definindo a palavra "Trabalho"
Em tu não deverás fazer qualquer trabalho: Nestas palavras, Deus está sendo muito explícito, não
fazer nenhum trabalho durante as horas do sétimo dia. O que significa Deus por sem

trabalho, qual é a

definição da palavra "Trabalho" como usado aqui por Deus?
A palavra "Trabalho" é definido pelo dicionário como: um esforço ou esforço direcionado para
produzir ou realizar algo; labor, labuta ou algo em que trabalho ou esforço é dispendido;
tarefa ou compromisso.

Noções básicas sobre "trabalho"
Eu sinto a necessidade de dar outra explicação sobre como a definição da palavra "Trabalho" aplica-se
a ordem de Deus que fazemos sem trabalho durante as horas do sábado.

Trabalho significa comércio
Juntamente com o qualificador acima e esta definição do que significa trabalhar, há uma finalidade
implícita. Você se envolver no trabalho a fim de aumentar sua riqueza, para ganhar o que você precisar; ter um
teto sobre sua cabeça, comida na mesa para você e sua família. Em suma, isso equivale a comércio, a ganhar e
gastar dinheiro, ou deveria dizer, "a compra e venda" de seu trabalho ou o trabalho dos outros, ou aquelas
coisas que a mão de obra adquirida por você. É este entendimento que nos diz que é um pecado para "comprar
ou vender" nada durante as horas do dia do Sábado Santo.

Por que Deus insiste
Pois em seis dias o senhor fez o céu e terra, o mar e tudo o que neles é e descansou no sétimo dia: por
que, o senhor abençoou o dia de sábado e santificado de la Êxodo 20:11
Portanto se Deus repete a fim de dar ênfase sobre a importância que ele coloca sobre o homem, mantendo o seu
santo dia de sábado.

Nenhum homem deve comprar ou vender
E que ninguém possa comprar ou vender, excepto ele que tinha a marca ou o nome da besta, ou o número do seu
nome. Apocalipse 13:17

Tudo isto, então, volta um círculo completo ao significado do por que nenhum homem deve comprar ou vender
no dia de sábado.
Salve ele que tinha a marca de. Isso me diz que o falso profeta fará com que as pessoas recebam a
marca da besta, porque violam a ordem de Deus, comprando ou vendendo no Sábado Santo Lordes, porque
quem são os Santos de Deus sabe o que é um pecado para se envolver em qualquer tipo de trabalho ou comércio
durante as horas do dia do sábado , tão somente aqueles que são ignorantes isso mobilizará em pecado no único
dia da semana que Deus estabeleceu que nenhum pecado é tomar o lugar.

A mentira de domingo
Se você acreditar que a mentira de Satanás e observa o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), então é
de nenhum interesse para você ir à loja ou ir para trabalhar no sábado. Para você o sábado é apenas mais um dia
da semana.
O quarto mandamento, Deus está nos dizendo que no sábado, o verdadeiro, o sétimo dia sábado que nenhum
homem ou não verdadeiro Santo de Deus, vai funcionar. Isto também se aplica aos outros que estão dentro das
tuas portas que significa não só dentro de sua casa, mas que você não fará com que os outros a trabalhar a partir
de algo que você faz.

Deus atribui a marca da besta
Quando você compra ou vende qualquer coisa no dia de sábado você está causando outros para trabalhar
ou se envolver em negócios. Por exemplo, você vai ao mercado, no sábado o verdadeiro sábado, comprar uma
caixa de leite, que a loja está aberta, então você pode fazer isso, e a loja tem pessoas empregadas no sábado para
tomar o seu dinheiro em troca de leite, é uma violação de não trabalhar no sábado, assim como você está
fazendo trabalho de si mesmo é uma violação. Portanto, se você compra ou vende no sábado, então você
receberá a marca da besta mesmo se você é justo em todos os outros caminhos. Aqueles que te vender o leite
também receberão a marca da besta, porque eles estão trabalhando no dia de sábado.

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

Se você ama a Deus
Portanto, se você está se esforçando para adorar a Deus como ele comandos você manter o sábado do sétimo dia
como seu dia de descanso e colocar Deus na sua casa e comungar com ele, então você não deve ir ao mercado,
ou trabalhar ou envolver-se em algo que seria contrária a intenção do quarto mandamento, e isso inclui ir ao
mercado , ou ao shopping, ou de qualquer forma, envolvendo-se na compra ou venda de qualquer coisa. Ter
uma venda de jardim no sábado é uma violação como é ir a um restaurante para jantar antes do sol se põe.
É Satanás que tem causado que possa receber a marca da besta por causa de suas distorções das leis de Deus e
fazer o sábado um dia de negócios e não no Lords do Sabbath, mas é Deus quem atribui-lhe com a marca da
besta por seu desrespeito e desobediência a suas leis.
Há um termo legal que se aplica para as leis de Deus Talvez você já ouviu antes. Ignorância da lei não
é defesa contra a lei.

Aviso de Deus
e com todo engano da injustiça neles que perecem; porque eles receberam não é o amor da verdade,
que eles podem ser salvos. II Tessalonicenses 02:10
Deus nos dá um aviso das consequências de tudo isso no versículo acima. Todos aqueles que se recusam
a verdade de Deus por causa de mentiras de Satanás, irá perecer na condenação, porque eles não receberam o
amor da verdade e, portanto, não serão salvas. Se você aceita mentiras de Satanás, então você está rejeitando a
verdade de Deus, sem a verdade, você está perdido para a perdição, como é o diabo. Qualquer pessoa que, por
causa de mentiras de Satanás, mantém o sábado de domingo, perecerão, porque eles receberam não é o amor
da verdade, que eles podem ser salvos.
Como você pode ver, existem dois Evangelhos no mundo, o Santo Evangelho de Deus e o falso
evangelho de Satanás. Se te permitas a permanecer ignorante da palavra de Deus verdadeiro e só tem
conhecimento do falso evangelho do diabo, então apenas a morte eterna espera por você no fogo do inferno.

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

A falsa interpretação
O caindo que Deus está se referindo aqui não está, como Satanás falso evangelho fazer-nos crer, que os
cristãos parar adorando a Deus e cair longe de sua fé e as igrejas cristãs.

A verdadeira interpretação
Na verdade que o Falling Away refere-se àqueles que se chamam cristãos, judeus e muçulmanos, que
será dado para ver a verdadeira palavra de Deus, vai terminar seu relacionamento com as falsas igrejas e
recorrer a Jesus e o verdadeiro evangelho de Deus e a fé.
Isto é correto em que Deus irá revelar, "aquele homem do pecado, o filho da perdição." Uma vez
revelado, todos os que têm até agora sido cegado por mentiras de Satanás, irá procurar a verdade e não ficar
cegos por mentiras do anti-Cristo sempre.

Se você através de seu estudo e investigação da palavra de Deus vem para entender a verdade de Deus,
então mentiras Satanás são facilmente reveladas quando você vê-los. É desta forma que o filho da Perdição é
revelada a você e você irá então queda fora do falso evangelho de Satanás e suas igrejas False, para dar a
adoração verdadeira e correta para a criação de Deus.

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

Quem se opõe e altivez de si mesmo, é uma referência a Satanás através de seu anti-Cristo, a Igreja de
Roma e seus papas, bem como a religião do falso profeta, liberalismo.
Os papas da Igreja Católica Romana, ao longo da sua história, se opuseram os quatro primeiros dos dez
mandamentos e tem também exaltado se sobretudo outros, nem Deus.

Lembre-se: os papas acreditam-se como sendo Jesus escondido com a carne de outro, como
evidenciado na citação seguinte.

Arcebispo de Veneza antes de se tornar Papa
Pius X
O Bispo de Roma (o Papa) 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 você pode ver os papas pensam dse como o Cristo Jesus, portanto qualquer anúncio ou Edital que
eles fazem, é como se é de Deus. Isso, então eles usam como prova que eles, (os papas) são infalíveis, como são
suas políticas e tradições estabelecidas. Sendo que eu aprendi a ver as mentiras de Satanás facilmente, eu sei
que é blasfêmia, agora vê isso também?
Para que ele como Deus assenta-se no templo de Deus. Porque o Papa considera-se a Deus, e ele sentase no Vaticano, que considera mais a casa de Deus, isto se encaixa o Papa da Igreja de Roma.
Se se ele é Deus: Sentando-se no trono ornamentado que está na casa de Deus, o Papa é, portanto,
mostrando-se ser Deus. A coisa que acho perturbador, que tantas pessoas que eu sei quem são aqueles que,

sendo católico, realmente olhar para o Papa, como se ele fosse, na verdade, Deus. Tal é o poder de mentiras de
Satanás, que muitos na verdade crença de que os papas são Deus na terra na carne de um homem.

Recebeu não amor de verdade
E com todo engano da injustiça neles que perecem; Porque eles receberam não é o amor da verdade, que eles
podem ser salvos. II Tessalonicenses 02:10

Considero que esta interpretação alternativa mais plausível, em que é Deus quem vem fazer certo aquilo que
Satanás corrompeu de suas mentiras e enganos, então é lógico que é Deus quem coloca a marca da besta sobre
aqueles que praticam a desobediência a ele e a marca de Deus sobre aqueles que obedecem e manter as leis de
Deus.

O número da besta
Aqui está a sabedoria. Deixe aquele que tem entendimento contagem o número da besta: porque é o número de
um homem; e seu número é seiscentos threescore e seis, (666). Apocalipse 13:18

Como sua maneira de dar ainda mais provas que lá é dois evangelhos sendo pregados no mundo hoje, Deus nos
mostra outra maneira de dar a identidade de quem e quais são o Anticristo e o falso profeta.

Tome nota: Todos os versos acima referenciado o falso profeta, por que então você acha que DeusJesus então nos dá este versículo que se refere ao número da besta, que sabemos que a besta é o Anticristo e não
o falso profeta? Considero-a prova de que o falso profeta é uma continuação ou uma evolução da religião a antiCristo.
Esta evolução leva o original anti-Cristo como o de um pequeno reino, para que de uma religião
internacional ao de uma religião mundial que rejeitar a adoração do Deus da criação, em favor de sua própria
idéia de um Deus, para que do falso profeta, que é uma religião sem Deus, (liberalismo), que não só rejeita os
mandamentos que explicam como dar correto e verdadeiro culto a Deus , mas também rejeitar a moralidade
muito de Deus.

Numerais romanos
Aqui está a sabedoria. Deixe aquele que tem entendimento contagem o número da besta: porque é o número de
um homem; e seu número é seiscentos threescore e seis, (666). Apocalipse 13:18

Chegamos ao longo dos séculos que o número 666 tem algum tipo de finalidade mística e do mal e por
meio destas superstições promovidas pela Igreja de Roma, chegou a ser um número deve ser evitada.
Aqui está a sabedoria, no tempo dos romanos, ambos em seu tempo como uma República, bem como a
hora do como um império, era popular para tomar o seu nome e reduzi-la a um número baseado no sistema
numérico usado pelos romanos, que são chamados de números romanos. Estas são as seguintes:
Eu = 1,
V = 5,
X = 10,
L = 50,
C = 100,
D = 500.

Substituto para o filho de Deus
Como salienta-se o versículo acima, nós estamos olhando para um nome de um homem, que calcula
para fora para 666. Para este fim, há 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."
Esta tradução sozinha deve dar reflita, pois está nos dizendo que o Papa da Igreja de Roma está
promovendo-se como um substituto para Jesus. O Papa não está dizendo que ele é um representante de Jesus,
mas que ele, o Papa colocou-se em substituição de Jesus.
Quando você quebrar o nome usando os algarismos romanos, você obtém:

Vicarius
V = 5,
Eu = 1,
C = 100,
A = 0,
R = 0,
Eu = 1,
U/V = 5,
S = 0,

Todos dos quais totais para fora para ser o 112.

Filii
F = 0.
Eu = 1,
L = 50,
Eu = 1,
Eu = 1,
Todos que total de 53.

Dei:
D = 500,
E = 0,
Eu = 1,
Que totaliza novamente fora de 501.
O total, portanto, vem a 112 + 53 + 501 é igual a 666.
Este título vai 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 falsificação da Igreja de Cristo e em seguida, substituindo essa
falsificação, o anti-Cristo, no lugar da Igreja de Cristo.

Substituto para Jesus
Portanto, um dos muitos títulos que o Papa passa, se traduz em "substituto para o filho de Deus," não
só é tão presunçoso, mas também é blasfêmia. Ao dar esta informação sobre o número do anti-Cristo como
igualando 666, Deus concede ao suporte que é blasfêmia e blasfêmia é de Satanás, portanto, aquele a quem se
aplica este título é de Satanás, o Anticristo e o falso profeta.
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, então, mais uma vez que este identificador do anti-Cristo se encaixa o Papa da Igreja de
Roma.

Você vê, não há nada de sobrenatural sobre o número 666, essa superstição é que algo promovido por
Satanás e o anti-Cristo, a fim de confundir e enganar aqueles que não estão dispostos a tomar o tempo e o
esforço de estudar a palavra de Deus verdadeiro.

Falso profeta, uma religião evoluída
E com todo engano da injustiça neles que perecem; Porque eles receberam não é o amor da verdade, que eles
podem ser salvos. II Tessalonicenses 02:10

Como eu tentei mostrar-lhe antes, Satanás tentará substituir a religião do Anticristo para verdadeira
adoração de Deus, como que nos foi ensinada por Jesus Cristo. O fato de que Deus, Jesus está dando a
discussão sobre o número da besta na mesma discussão do falso profeta, só dá apoio, na minha mente, que o
falso profeta representa uma evolução da falsa religião de Satanás, em uma religião anti-Deus muito mais.

Mais títulos do Papa
Outro dos títulos do Papa é a seguinte, e como você pode ver também adicionam até 666.
DUX CLERI LUDOVICUS
Traduzido significa: capitão do clero

Traduzido significa: vigário do Tribunal

D = 500

L = 50

U=5

U=5

X = 10

D = 500

C = 100

V=5

L = 50

Eu = 1

Eu = 1

C = 100
U=5

Total: 666

Total: 666

Quando Deus dá a profecia
E com todo engano da injustiça neles que perecem; Porque eles receberam não é o amor da verdade, que eles
podem ser salvos. II Tessalonicenses 02:10

Quero dizer algo aqui. Quando Deus dá a profecia, ele não só nos mostra que ele pode ver o futuro, mas
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 número
originário. 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.

Tenta desmerecer o título
No passado, a Igreja de Roma tentou desmerecer a alegação do Santos de Deus, que o título, "Vicarius
Filii Dei", não é um dos títulos do Papa. O seguinte é uma citação que obtive da internet, não tenho certeza do
nome do autor, esta citação, o autor mostra que o título na verdade pertence ao Papa como está registrado na
história.

Autoridade de Constantino não Deus
Eu afirmo que cada vez que um Papa citou a Doação de Constantino , como prova de sua
autoridade temporal, ou a doação foi citado como genuíno em direito canônico, isto efetivamente
constituiu uma confirmação de que a frase Vicarius Filii Dei também foi considerado para ser
autêntico, e essa situação existiu por mais de 600 anos...
Eu levei o comentário acima do jornal católico como determinado na internet. 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.

A verdade de Deus revelada
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 do Papa não de Deus
O que o autor deste comentário está dizendo em, "a 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? Em que universo é que a autoridade de um homem, mesmo um
grande imperador, substituem a autoridade de Deus?
Para a 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. Ele foi dado 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, como igrejas cristãs
terá acreditar, 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 de Deus
Para os papas declarar-se, Deus escondido pela carnee que, como tal, eles têm 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. Isto me convence de que a Igreja de Roma é que o anti-Cristo se deliciava com o livro de
Daniel.

Identificadores de falso profeta
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Como eu tentei mostrar, o Anticristo e o falso profeta como simbolizado no livro do Apocalipse são
separados e não a mesma entidade. Portanto, é importante que você não confunda as profecias do anti-Cristo
com aqueles do falso profeta. Como eu vejo, o objetivo do falso profeta é uma continuação da tentativa de
Satanás para remover a idéia de Deus das mentes dos homens. Deixe-nos, portanto, rever os identificadores do
falso profeta como dado no livro do Apocalipse.

Como você pode ver capítulo 13 do livro do Apocalipse, existem apenas alguns identificadores do falso
profeta. Presumo que este seja o caso, porque tempo do falso profeta é muito curto, apesar de seu impacto sobre
a humanidade será poderoso.
Vamos revise agora esses identificadores para determinar quem ou o que o falso profeta é na realidade e
não apenas em teoria. Como eu fiz com a análise final de quem e o que é o anti-Cristo, eu também deve indicar
a identidade do falso profeta, para mostrar como esses identificadores se encaixam. Portanto, estou convencido
de que o falso profeta começa como o governo dos Estados Unidos da América. Por favor, entenda; Não
acredito que as pessoas ou cidadãos dos EUA são o falso profeta, mas que o governo daquele país, como tem
vindo a ser controlado pelo liberalismo, é o falso profeta, como mencionado no livro do Apocalipse.
Apenas como o anti-Cristo, começou como um pequeno chifre e depois evoluiu para algo maior, então
também faz o falso profeta, começando como o governo dos EUA e em seguida, expandindo para fora seu
poder aumenta.

Primeiro identificador de falso profeta
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Outra fera, traços imperiais
Como você pode recordar, uma besta em profecia é simbólica para uma nação, mas não só uma nação,
mas um império. Portanto, o falso profeta não começam como um homem, mas uma nação, com influências
imperiais e o poder. O fato de que os EUA tem poder e influência em todo o mundo dá crédito a ele sendo um
império de fato, se não em nome. Eu não sei de qualquer outra nação que se encaixa nesta referência Imperial e
também todos os outros identificadores de punhos.

Segundo identificador falso profeta
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Surge da terra
Repare que o versículo acima, o falso profeta é retratado como saindo da terra, Considerando que o
anti-Cristo, quando retratado como uma besta sai do mar, como fizeram as outras bestas dos quatro impérios da
antiguidade humanas.
Isto diz-nos que o falso profeta é uma nação que surge não de um lugar onde outras nações tinham
existido antes, mas surge de uma terra virgem. Existem várias nações que surgem fora de terras virgens,
Austrália, Brasil, etc, mas somente os EUA tem quaisquer atributos verdadeiramente imperiais e desde a sua
concepção foi livre da influência da Igreja de Roma, Considerando que a Austrália e o Brasil foram e são
fortemente influenciados pela Igreja de Roma.

Terceiro identificador falso profeta
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiroe falava como um dragão. Apocalipse
13:11

Dois chifres como um cordeiro
A referência a ser como um cordeiro é para indicar que sua persona é o de uma nação, como Christian.
Os dois chifres são representados do fato de que esta nação é uma nação de poder militar; Lembre-se do livro de
Daniel que chifres representam um reino e seu poder e força. Os EUA sempre tem sido pensado como defender
valores cristãos, e desde o final do 1800 ' s tem sido um poder militar igual se não maior do que qualquer outro
na terra.

Identificador de frente para trás falso profeta
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

Fala como um dragão
Apesar de sua persona é a de uma nação cristã, ao longo do tempo vem sob o controle de Satanás. Isto é
evidente hoje, em como os EUA lida com outras nações e pessoas que se opõem a sua autoridade. Há aqueles,
tenho certeza que, quem irá contestar que os EUA fala como um dragão, mas basta ter em mente que era os
Estados Unidos e apenas os Estados Unidos afirma que tem já em toda a história do homem usado armas

nucleares contra seus inimigos. Se isso não está falando como um dragão, o que é? Os EUA se encaixa esse
identificador.

Lembre-se: a falar como um dragão tem mais a ver com sua capacidade de mentir e enganar. No
presente desde o início de 1900 é os líderes do Estado Unidos destacaram em contar mentiras em relação aos
seus próprios cidadãos, bem como para outras nações.

Identificador de falso profeta quinto
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. Apocalipse
13:11

As coroas não tem chifres
Não tendo uma coroa pretende impressionar-nos que esta nação não é nem o já foi um reino, ou
governado por um rei, que desde o seu início como nação independente, este país foi governado por outro tipo
de autoridade. Os EUA, tendo ganho a independência da Inglaterra nunca foi conduzido por um rei, então eu
sugiro que apenas os EUA se encaixa todos esses identificadores.

Identificador de falso profeta sexto
e exerce todo o poder da primeira besta antes delee faz com que a terra e os outros que permanecereis
eternamente, para adorar a primeira besta cuja mortal ferida foi curada. Apocalipse 13:12

Todo o poder da primeira besta
A primeira besta
A primeira besta, sendo referida é o anti-Cristo.

O poder
O poder que é referido é o poder para perseguir os Santos de Deus.
Este verso está nos dizendo que o falso profeta é dado todo o poder do anti-Cristo que já não tem o
poder para perseguir os Santos de Deus. Neste momento na história, o governo dos EUA, bem como os

governos da Europa, todos os quais são controlados por Satanás através da falsa religião do liberalismo. Como
tal, ao longo dos últimos anos, aqueles da Christian Faith foram submetidos a cada vez mais a perseguição e a
raiva daqueles que não são cristãos.

Sétimo identificador falso profeta
E ele (o falso profeta) exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e faz com que a terra e os que habitam
para adorar a primeira besta, que é ferida mortal foi curada. Apocalipse 13:12

Faz com que as pessoas adorar o anti-Cristo
Isto se encaixa os EUA em como tem para vários anos agora tornar-se cada vez mais controlados pelo
liberalismo deslizou mais afastado do capitalismo e tem abraçado socialismo e liberalismo. Com esse dogma
liberal crescente e a legislação imoral e Tribunal ordenada mudanças sociais do governo dos EUA, as pessoas
de fé se voltaram para as igrejas do anti-Cristo para apoio de suas crenças morais, pensando que nessas igrejas
são a Igreja de Cristo.
Liberalismo e socialismo mantiveram o controle da maioria das Nações da Europa por várias décadas,
mas essas nações são identificadas como sendo os dez reis e não o falso profeta, isso deixa apenas os EUA
como a que reúne todos os identificadores de falso profeta.

Identificador de falso profeta oitavo
E faz grandes maravilhas, assim que ele faz com que fogo desceu do céu sobre a terra aos olhos dos
homens. Apocalipse 13:13
O grande incêndio sendo referido neste versículo, sugiro é a utilização de armas nucleares contra seus
inimigos. Só os EUA em toda história tem usado uma bomba Nuclear como uma arma de guerra, portanto, isto
é, no entanto, outro identificador que aponta apenas para os EUA.
Embora existam apenas oito identificadores do falso profeta, acho que você vai concordar comigo que
só os EUA se reúne todos os oito, enquanto outras nações podem conhecer um casal.

Em guerra contra a moralidade de Deus
e houve guerra no céu: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão; e lutado com o dragão e seus
anjos e prevaleceram não; nem era seu lugar encontrou mais no céu. Apocalipse 12:7-8

Como com o anti-Cristo, o falso profeta não fica só isso do governo dos EUA, que evolui em uma
religião em todo o mundo. O liberalismo é um movimento mundial que pensa só para ser um movimento
político, mas como tenho mostrado e que que é demonstrada na passagem das leis sociais imorais, cai sob a
definição de uma religião.
A seguir estão exemplos de dogma Liberal de Satanás que Satanás com sucesso obrigou o povo da
Europa e nos EUA que está em violação direta à vontade de Deus, o que eu vejo como aspectos de Uma
religião sem Deus .

Religião definida
A palavra "religião" é definida como:
1. De pessoas crenças e opiniões a respeito da existência, natureza e culto de uma
divindade ou divindades e envolvimento divino no universo e vida humana.
2. Um sistema institucionalizado ou pessoal de crenças e práticas relativas ao
divino.
3. Um conjunto de convicções fortemente, valores e atitudes que alguém vive por.
4. Um objeto, a prática, a causa ou a atividade que alguém é completamente dedicado
à ou obcecada por.
Como você pode ver, existem quatro diferentes mas semelhantes definições do que constitui uma
religião. Eu quero vê-los cada um para mostrar como eles ou não se aplicam ao liberalismo.

O liberalismo é uma religião
As duas primeiras definições referem-se ao culto de um Deus ou alguma outra forma de divindade e,
portanto, não se aplicam para o falso profeta que persegue toda a adoração de todos os deuses, não apenas o
Deus da criação.
As duas últimas definições referem-se a convicções fortemente, mas não necessariamente para o culto
de um Deus. É que essas duas últimas definições que dão definição ao movimento Liberal que ocorrem no
mundo de hoje.

Liberalismo, tal como praticada hoje é toda sobre a dissociar-se da moralidade de Deus. É isso que faz
do liberalismo Satan evoluiu o falso profeta.
Liberalismo é: um conjunto de convicções fortemente, valores e atitudes que alguém
vive por. Isto é verdadeiro de liberais como socialistas e comunistas, alguns ao ponto de fanatismo.
Se um cristão deveria ajoelhar-se depois de fazer um gol durante um evento esportivo e dá oração e
graças a Deus, liberais se trabalharam acima e furioso com isso. Eles se recusam a tolerar outra pessoa acredita
especialmente quando essa pessoa não concorda com o Dogma Liberal ou politicamente correto.
Este exemplo é apenas um exemplo que revela o liberalismo como sendo repressivo e envolvido em
perseguir aqueles que dão a oração para deuses ou divindades.
A religião é: Um objeto, a prática, a causa ou a atividade que alguém é completamente
dedicado à ou obcecada por.
Como com a outra definição da palavra "religião," isto é também uma boa definição de liberalismo e
aqueles que aderem à idéia de ser politicamente correto.

Guerras do liberalismo contra a moralidade de
Deus
e houve guerra no céu: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão; e lutado com o dragão e seus
anjos e prevaleceram não; nem era seu lugar encontrou mais no céu. Apocalipse 12:7-8
A guerra entre Deus e seus anjos e Satanás e seus anjos não é travada com armas, de espadas ou lanças ou
armas ou bombas; Eles lutam com as palavras. Satanás usa palavras que blasfemam contra a palavra de Deus e
os anjos de Deus lutar com a palavra de Deus. O saldo é os corações e as mentes dos outros anjos no céu e os
homens na terra.
Apesar de liberais odeiam pessoas da religião, por causa de sua ignorância do que é ser uma religião,
eles estão se exibindo tendências religiosas. Você pode perguntar, "como é que toda essa conversa de religião se
relacionam com o liberalismo e o falso profeta?
O anti-Cristo (Igreja de Roma) removido do seu dogma, os quatro primeiros dos dez mandamentos de
Deus. Estes são os mandamentos, onde Deus nos diz como adorá-lo. Removendo-os, a Igreja de Roma com

sucesso puxado homem longe da verdadeira adoração de Deus. Apesar disso, a Igreja de Roma ainda promoveu
a moralidade de Deus conforme mostrado nos últimos seis dos dez mandamentos, bem como nos ensinamentos
de Jesus.

Lembre-se: o melhor disse mentiras são aqueles que têm a verdade 90% e 10% ou menos mentira.
O falso profeta por meio de seu dogma como pregado pelo liberalismo vai um passo além, tornando a
guerra contra a moralidade muito de Deus também. Para mostrar isto em vívida demonstração dou-te o seguinte.

Aborto
Diz que Deus não mata
Não matarás . Êxodo 20:13

Liberalismo diz: "Uma mulher tem o direito de decidir o que vai acontecer com o corpo dela. Se a
gravidez não é desejada, então a mulher tem o direito de abortar. " Aborto é assassinato, portanto em oposição
direta ao mandamento de Deus, "não matarás."
a palavra "matar" é definido como: para causar a morte de uma pessoa, animal ou outro
organismo .
a palavra "aborto" é definido como: uma operação ou outra intervenção para interromper uma
gravidez através da remoção de um embrião ou feto do útero, o que resulta na morte do feto
.
Para matar ou abortar um bebê a fim de interromper uma gravidez é o mesmo que matariam a outra
pessoa viva.
Um bebê humano, mesmo um que ainda não foi nascido, ainda é humano. Para acabar com a vida de
uma criança por nascer é matar essa criança.

Disciplinando filhos
Deus diz Chastise
Que o filho é ele quem o pai não castiga ? Hebreus 12:7
A palavra "castigo" é definido como: punir ou repreender alguém, para a repreensão, para a
disciplina, para repreender, para dar a correção, a censura. Geralmente, um castigo é
acompanhado de uma palmada ou uma outra forma de punição corporal. Isto é feito a fim de impressionar a
criança que eles fizeram errado e a pensar duas vezes antes de fazer errado de novo.

Liberalismo diz: Para bater em uma criança é "abuso infantil". Os liberais estabeleceram leis no
qual se encontram-se espancar seu filho, a criança pode ser tirada dos pais e os pais pode ser presos e colocar na
cadeia.
Isto resultou em filhos de crescer com pouco conhecimento do que é certo e o que se passa nas últimas
décadas.

Deus diz: "Mas se forem sem castigo, depois do qual todos são participantes, são bastardos e não
filho?" Hebreus 12:8

Adultério e fornicação
Deus diz adultério
Thou shalt de mil não cometerás adultério. Êxodo 20:14
A palavra "adultério", é definida como: uma relação sexual voluntária entre uma pessoa
casada e alguém que não seja seu cônjuge .
A palavra "fornicação" é definido como: relação sexual entre duas pessoas que não são
casados um com o outro. Se você faz sexo com alguém a quem não é casado, então você está acoplando em
"Fornicação".

Outra definição da palavra "fornicação", onde ele se relaciona com a moral é: qualquer forma de
comportamento sexual considerado por Deus para ser imoral. A moralidade de Deus está listada nos
dez mandamentos e pode ser encontrada nos ensinamentos de Jesus Cristo.

Em suma: se você está solteira e você faz sexo com qualquer um, então você está acoplando em
fornicação, ou colocá-lo uma outra maneira, "todo o sexo é pecado , exceto que entre marido e esposa, que
Deus mais define como sendo: um homem e uma mulher."
Como você pode ver apenas estes três exemplos, Satan, por meio de seu falso evangelho e suas falsas
religiões, o Anticristo e o falso profeta, mentiu para nós ao longo dos séculos e ainda encontra-se hoje por meio
de sua religião sem Deus do liberalismo.
Isso é mostrado para ser verdade, quando você considerar que o liberalismo está em oposição a lei e a
moralidade de Deus, portanto, liberalismo não é de Deus mas de Satanás. Se você aceitar o dogma liberal e os
princípios de ser politicamente correto, então você está em desobediência e oposição à palavra de Deus, e como
tal está o Spawn de Satanás e não um filho de Deus.
Ao contrário de religiões que dão culto a um Deus, ou algum tipo de divindade, o liberalismo é uma
religião sem Deus em que aqueles que apoiam o dogma liberal são fervorosos crentes em seus princípios, assim
como aqueles que pertencem a uma religião, mas ao contrário a definição comum de uma religião, o liberalismo
não tem Deus ou divindade que dá adoração para.

Liberalismo, um movimento político
e houve guerra no céu: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão; e lutado com o dragão e seus
anjos e prevaleceram não; nem era seu lugar encontrou mais no céu. Apocalipse 12:7-8
Praticamente todos que eu falei a considera o liberalismo como uma ideia política ou movimento que
está em oposição direta ao capitalismo, mas na verdade, o liberalismo é muito mais do que uma ideologia
política. O liberalismo é por suas políticas e o dogma em oposição direta à moralidade de Deus, e como tal é
contra Deus, ou como cristãos a chama, um aspecto do anti-Cristo. Isto irá mostrar detalhadamente na próxima
lição, liberalismo, o falso profeta .

