Lição 26
As testemunhas de Deus
Preservando o monte do templo
Medindo o templo de Deus
e lá foi-me dado um caniço semelhante a uma vara: e o anjo levantou-se, dizendo, "Levante-se, e medir
o templo de Deus e o altar e eles idolatram nele. Apocalipse 11:1
A pergunta que tenho é por que o Apóstolo João está sendo contado para ter este reed e dar a medida
para o templo de Deus? Tenho que assumir que este templo é o templo de Jerusalém ou o templo real de Deus
no céu. John é o espírito, enquanto sendo mostrado estas coisas, para que o templo do céu é uma possibilidade.
Considerando o fato de que quando John está sendo dado a estas visões, é por volta de 96 D.C. e o
templo de Jerusalém foi destruído por volta de 70 D.C., ela sugere que na verdade é o templo no céu que John
está sendo dado para medir.
Ainda devo fazer a pergunta, com que finalidade é John medindo este templo? O Apóstolo João estava
intimamente familiarizado com o templo em Jerusalém, em que ele freqüentava-lo muitas vezes em sua vida,
portanto, é uma possibilidade que John está sendo dado para medir este templo no céu, a fim de verificar o que
é consistente em tamanho e dimensões com o templo de Jerusalém, mas, novamente, com que propósito?

Não é o tribunal ao redor do templo
Mas o tribunal que é sem o templo deixar de fora , e medi-la não; porque é dado aos gentios: e a
cidade santa será pisam em pé quarenta e dois meses. Apocalipse 11:2
O templo de Jerusalém foi construído com um principal construção, o templo em si e em torno da
principal construindo um muro. Dentro da parede foi a corte do templo onde o povo iria dar o sacrifício de
animais para a limpeza de seus pecados.

O edifício principal ou o templo consistia em duas áreas, o santo lugar e o lugar Santíssimo. Só os
sacerdotes eram permitir no Santo lugar, e só o sumo sacerdote era permitir que no mais santo lugar e depois só
em ocasiões especiais.
Então John é dado para medir a construção do templo, mas não para medir a área de corte ou as paredes.
Mais uma vez, perguntar, com que propósito?
O mais santo lugar é onde se encontra o propiciatório; foi construído com a finalidade de dar o Messias,
um quarto lançado já em vigor quando ele chegou na terra. Isto tudo foi dado em antigas profecias sobre a
chegada do Messias. Com isto em mente, então entende-se que o edifício do templo era a casa de Deus,
Considerando que o tribunal que cercavam o prédio estava disponível para os homens.

Dado aos gentios
Mas o tribunal que é sem o templo deixar de fora e medi-la não; por isso é dado aos gentios: e a cidade
santa será pisam em pé quarenta e dois meses. Apocalipse 11:2
Os gentios são que os judeus chamados todos os outros que não eram judeus, é também uma referência
ao fato de que os gentios não deu a adoração verdadeira e correta para a criação de Deus. Os judeus na sua
arrogância não fizeram nem ainda hoje dão adoração verdadeira e correta de Deus, mas eles mesmo assim
olharam para todos os outros, porque eles eram escolhidos de Deus.

Lembre-se: no momento em que o John está sendo mostrado essas visões, o templo tem sido
demolido; Portanto, não existe uma razão para os judeus a frequentar o local onde se situava o templo.
John é dado para medir o templo, para que ele será entendido onde no site que situava o templo. Em que
área medida, os gentios não pisarão sob os pés, mas a área onde o Tribunal templo tinha sido é onde eles terão
acesso a.
Na história, que Deus fez com que o lugar onde o edifício do templo ficava, agora é ocupada pelos
muçulmanos a cúpula da rocha, que sendo um lugar sagrado da fé muçulmana também só é acessível por apenas
alguns líderes da religião muçulmana. Desta forma, entendemos agora por que John é dado para medir a
construção do templo, e que Deus cumpriu esta profecia dada a John.

Quarenta e dois meses
Mas o tribunal que é sem o templo deixar de fora e medi-la não; porque é dado aos gentios: e a cidade
santa será pisam em pé quarenta e dois meses. Apocalipse 11:2

Lembre-se: Em que o livro do Apocalipse é um livro de profecia de tempo do fim, a regra de um
dia por um ano como está estabelecido no livro de Ezequiel é ainda usada.
Se você leva quarenta e dois meses e multiplicá-lo pelo número de dias de um mês tinha no tempo de
Jesus, que tinha 30, você começa 1260 dias. Permitindo o um dia por um ano, conforme estabelecido no livro de
Ezequiel, recebes 1260 anos literais. Este é os mesmos 1260 anos como o anti-Cristo tem que fazer guerra
contra os Santos de Deus, ou como nós determinamos antes, de 538 A.D. a 1798 A.D.
O que isto está então a dizer é que para um mil duzentos e sessenta dias, que é o período de 1260 anos
mesmo que o anti-Cristo é dada para fazer guerra contra os Santos de Deus, a área ou o site do Templo de
Jerusalém vai ser invadidos por gentios, ou aqueles que não dão a adoração verdadeira e correta para a criação
de Deus.
Se Deus não tiveram fez com que a área do templo não serão cobertos pela cúpula da rocha, poderia
muito bem ter sido virou um shopping center, ou estacionamento. Por ter a cúpula da rocha construída no local,
Deus preservou a santidade do local, até o tempo quando o novo templo vai descer do céu como profetizado em
outros versículos no livro de Apocalipse.
Não quero que ninguém pense que eu considero a cúpula ou o Rock ou a fé muçulmana uma adoração
verdadeira e correta de Deus, mas como com Rei Nebuchadnezzar e os babilônios, Deus faz uso de mesmo
aqueles que odeiam ele, quando ele irá servir os propósitos de Deus.

Duas testemunhas de Deus
E darei poder para minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3
Eu tenho que fazer a pergunta, "quem ou o que são as duas testemunhas?" Porque eu sei que o livro
do Apocalipse é dado quase inteiramente em simbolismos, pergunto-me se estas duas testemunhas são de fato
os homens ou há algum outro significado que Deus quer que tome o tempo para entender?

Finalidade de duas testemunhas
E darei poder para minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3
Veio para baixo através da tradição e a falsa interpretação destes versos, que estas duas testemunhas são
duas pessoas que Deus irão enviar para a terra, no fim dos dias, levante-se e dar testemunho da verdade de
Deus, apenas antes do segundo advento de Jesus Cristo. Esta interpretação no entanto não resiste como sendo
verdadeiro quando você tomar o tempo para estudar os versos, no entanto.

Os 1260 dias profecia de tempo
E darei poder para minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3
A palavra "profecia" é definida como:
1. para prever o que vai acontecer,
2. para revelar a vontade de Deus,
3. para pregar a palavra de Deus.
No versículo acima, Jesus dá uma profecia de tempo para ajudar a identificar quem e quais são as duas
testemunhas de Deus; um mil duzentos e sessenta dias, ou 1260 dias. Como você deve se lembrar de nosso
estudo do livro de Daniel, foi determinado que Deus dá um dia para um ano em todas as profecias de tempo
final dos tempos e do fim do dia, portanto, este 1260 dias torna-se 1260 anos literais.
Na profecia, existem vários eventos todos tendo lugar durante o mesmo período de tempo, os 1260 anos,
que discutimos em aulas anteriores. Este ano 1260 período começa no ano 538 AD quando a Igreja de Roma é
dada a soberania sobre as terras do Vaticano, dentro da cidade de Roma, Itália e termina no ano de 1798 D.C.
quando Napoleão coloca o Papa preso e confisca a riqueza da Igreja de Roma em todas aquelas terras onde
Napoleão tem controle.

Em que estas duas testemunhas estão dando o seu testemunho durante o mesmo tempo que o antiCristo tem que fazer guerra contra os Santos de Deus, portanto, são testemunhas do tempo da idade das trevas, e
como tal eles iria ter enfrentado o anti-Cristo ou a Igreja de Roma durante esse mesmo período de tempo.
São, portanto, não em um tempo ainda para vir a partir de meu tempo de vida, mas de um tempo no meu
passado, que já demonstraram ser de 538 DC a 1798 AD. Para entender isto para ser correto, vamos dar uma
olhada mais de perto as palavras desta profecia.

Eles devem profetizar
E darei poder minhas duas testemunhas e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3
Durante este período de 1260 anos, as duas testemunhas irão profetizar e dar testemunho da palavra de
Deus e o Reino de Deus.
A palavra "profecia" é definido como: para revelar a vontade de Deus na previsão de um
evento futuro. Como usado no exemplo acima, verso a palavra "profecia" significa pregar a palavra
de Deuse não necessariamente prever eventos futuros.
Durante o tempo da idade das trevas, a Igreja de Roma fez um crime punível com a morte de ter em sua
posse uma cópia da Bíblia ou qualquer parte dele. Era o Santos de Deus que viveu durante aqueles tempos
horríveis que conservei a palavra de Deus através de seus séculos longos pregação da palavra de Deus para todo
e qualquer que escutaria. Essas pessoas não deu previsões de futuros adventos tanto como mantiveram o
conhecimento dos antigos profetas de Deus e os ensinamentos de Jesus de ser destruído pelo anti-Cristo na sua
forma como a Igreja de Roma.

Vestidos de saco
e darei poder minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3
Aqueles que usam o "saco" fazem-lo porque eles são na pobreza e não pode dar ao luxo de
vestuário adequado, ou colocam no seu saco de corpos, a fim de se humilhar diante de Deus .

O fato de que duas testemunhas de Deus usar o saco de carvão é para indicar que eles são humildes e
mansos. Ao invés de enviar que suas duas testemunhas vestida de roxo real ou bem a roupa, o que é simbólica
para aqueles que têm a riqueza da terra, Deus quer que seja visto como não da terra e não ter qualquer interesse
na riqueza da terra, mas que eles são do espírito e dar a profecia relacionadas com as coisas do espírito de Deus.
Os Waldenses são provavelmente os mais persistentes do Santos de Deus, que viveu na área de
Piemonte da Itália não tão longe da cidade de Roma; mesmo assim, ficaram contra a Igreja de Roma durante
grande parte da idade das trevas.

Os dois castiçais de Deus
Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais de pé diante do Deus da terra. Apocalipse 11:4
Para entender essa referência de oliveiras e castiçais, você precisa ir ao Êxodo 25. Nesse capítulo Deus
dá instrução daquelas coisas que estão a ser colocados no Tabernáculo na terra, os castiçais, sendo parte disto.

Contexto de castiçal
E vós deveis fazer um candelabro de ouro puro: trabalho batido o castiçal é posto: seu eixo e seus ramos, suas
tigelas, seus knops e suas flores, devem ser do mesmo. Êxodo 25: 31

Lembre-se: o Tabernáculo na terra era apenas um simbolismo do verdadeiro Tabernáculo no céu.
Se você entender o que representam essas coisas, oliveiras e castiçais, no verdadeiro Tabernáculo, então você
verá como este versículo tem importância nestas profecias dadas a João por Jesus.
Esses castiçais foram colocados dentro do Tabernáculo na primeira área conhecida como o lugar santo,
que é antes o lugar Santíssimo, em cima de duas tabelas, portanto, quando Deus refere-se às suas duas
testemunhas como sendo os castiçais, é torná-los extremamente importante aos olhos de Deus.
O mais santo lugar no Tabernáculo na terra é simbólico do quarto de lançada de Deus no céu; Portanto,
as duas varas de vela e das duas oliveiras simbolizam sentinelas que fica na entrada entre o céu e a terra. Isto fálos protectores contra a entrada no céu pelas forças de Satanás, que professa ser o Deus da terra .

Sentinelas, entre o céu e a terra
Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais de pé diante do Deus da terra. Apocalipse 11:4

Deus o criador é o Deus do céu e da terra e tudo o que está dentro, mas sim Satanás, tendo sido expulso
do céu, declarou a terra de seu domínio e, por conseguinte, se declarou ser o Deus da terra. Esta declaração é
unicamente na imaginação de Satanás e não dado a Satanás por Deus.
Deus se refere a Satanás como o Deus da terra, porque Satanás se declarou como tal. Deus faz isso para
que nós compreenderemos que as Duas testemunhas de Deus são as sentinelas ou protetores da palavra de
Deus, mantendo o falso evangelho de Satanás fora os corações e mentes dos Santos de Deus. Os Santos de Deus
são cada um deles, templos ou fortalezas para a palavra de Deus. Destacam-se contra as mentiras de Satanás,
aqueles que ouvem, fornecendo a verdade da palavra de Deus.

Se qualquer homem vai machucá-los
Se qualquer homem vai machucá-los, o fogo sai de sua boca, e devoureth seus inimigos: e se qualquer
homem vai machucá-los, ele deve assim ser morto. Apocalipse 11:5
Em que a Igreja de Roma e muitos de seus sacerdotes e monges, durante o período dos 1260 anos que
chamamos idade das trevas, perseguiram e assassinaram os Santos de Deus e destruíram todas as cópias da
Bíblia, que poderiam encontrar, estes são aqueles que Deus se refere a como querendo machucar as duas
testemunhas.
Quando você tentar destruir, alterar ou de alguma forma mudar a palavra de Deus, como o uso de
palavras na tradução que dão significado diferente para as palavras da Bíblia, fazendo com que aqueles que
lêem a Bíblia para obter um entendimento diferente do que o que Deus tinham previsto inicialmente, então você
está cometer um pecado contra o Espírito Santo, que, como você deve se lembrar , Jesus nos diz que é um
pecado imperdoável. É esta alteração das palavras o significado da Bíblia, que é uma das maneiras como
Satanás machuca as duas testemunhas, a outra maneira é a tortura e o assassinato de quem é os Santos de Deus.

Fogo de suas bocas
Fogo sai de sua boca , é uma explicação simbólica que requer um entendimento do simbolismo usado para obter
uma compreensão completa do que estas palavras estão nos dizendo.

Lembre-se: a "boca" é simbólico

das palavras faladas. "Fogo da boca", portanto, refere-se

ao poder ou o significado dessas palavras faladas.

Quando as forças de Satanás pregam um falso evangelho de Satanás, eles pregam mentiras. Sempre que
você comparar lado a lado uma mentira falada à verdade, a verdade sempre vai mostrar adiante e destruir a
mentira e devoureth seus inimigos. É a verdade da palavra de Deus que os Santos de Deus pregada a todos os
que ouviam-se durante a idade média que quando outros comparado a palavra de Deus ao que pregava a Igreja
de Roma, que facilmente nos vissem a verdade, e em que mentiras Satanás instantânea foram destruídas nas
mentes daqueles que ouviram os Santos de Deus fala a verdadeira palavra de Deus. É desta forma que os Santos
de Deus foram uma das duas testemunhas, e como a palavra de Deus dada na Bíblia era a outra das duas
testemunhas.

Uma espada afiada
E da boca uma espada afiada, que com isso ele deve punir as Nações de goeth: e ele deve governá-los com uma
vara de ferro: e ele treadeth o lagar da ferocidade e da ira do Deus todo-poderoso. Apocalipse 19:15

As palavras, o fogo sai de sua boca, tem uma forte semelhança com este versículo acima de Jesus,
quando ele retorna no segundo advento de Cristo.
A interpretação comum do presente, que é promovida por Satanás e o anti-Cristo, é que as Duas
testemunhas têm este poder de matar, mas eu sugiro que é Jesus, quando ele retorna que tem esse poder, não as
duas testemunhas, por isso incluí isto acima verso para mostrar a semelhança de significado. Se você olhar a
história, os Santos de Deus foram mantidos em fuga pela Igreja de Roma e tinha pouco ou nenhum poder para
lutar contra o poder esmagador da igreja.

Nesta maneira ser morto
Se qualquer homem vai machucá-los, o fogo sai de sua boca, e devoureth seus inimigos: e se qualquer
homem vai machucá-los, ele deve assim ser morto. Apocalipse 11:5
Ele deve assim ser morto, mais uma vez tem significado simbólico, no que se refere a discussão acima.
O "ele" que está sendo falado aqui, não é uma referência a homens ou um homem, é referência às mentiras de
Satanás e Satanás. Mentiras de Satanás serão mortas pela pregação da palavra de Deus verdadeiro para todos os
que têm fome de ouvir a verdade, e dessa forma, mentiras de Satanás serão mortas nas mentes daqueles que,
assim, ouvir a verdadeira palavra de Deus.
A chave para estabelecer que estas duas testemunhas são não dois homens, mas outra coisa é as
palavras, "ele deve assim ser morto."

Para mim, isso significa que não é as duas testemunhas que vai matar seus algozes, mas que os algozes,
sendo mentiras de Satanás, serão mortos da maneira que é descrita no fim dos dias e o segundo advento de
Cristo, como as forças de Satanás serão derrotadas por Cristo Jesus. Acho que você será capaz de ver isto como
sendo verdadeiro quando continuamos em compreender quem e quais são as duas testemunhas.

Poder para parar a chuva
Estes têm poder para fechar o céu que não chova nos dias da sua profecia: e têm poder sobre as águas
para transformá-las em sangue e para ferir a terra com as pragas, tanto quanto eles irão. Apocalipse 11:6
É a tradição de entender o significado disto acima verso, que se alguém deve tentar machucar estas duas
testemunhas e que estas testemunhas têm o poder de matar seus algozes, e que as duas testemunhas mais tem o
poder de parar a chuva e causam a água transformar-se em sangue.
Eu sugiro que estas tradições de erro cheia são fundadas sobre uma falsa interpretação da escritura no
livro de Apocalipse. A seguir, vou tentar mostrar-lhe a verdade sobre o que o Apóstolo João está escrevendo.
Admito que eu estava perplexo por este versículo por um longo tempo. Soa-me como é que as duas
testemunhas se isso terão o poder para fazer isso, mas depois da oração e consideração, eu vim para ver, que
isto soa muito parecido com as Sete pragas que cairá sobre a terra pouco antes da segunda vinda de Cristo.
As sete pragas que você deve se lembrar que são trazidas para a terra por Deus, portanto, aceitar isso
como sendo uma parte da ira de deuses sobre todas aquelas nações que defender a causa do anti-Cristo durante
os 1260 anos em que a Igreja de Roma tinha no poder para perseguir e destruir os Santos de Deus e tudo o que é
de Deus.
Se você permitir que o "eles" sendo falado não são dois homens, mas que uma é a palavra de Deus,
como pode ser encontrada na Bíblia, e a outra testemunha é os Santos de Deus, e como
mantiveram o conhecimento da palavra de Deus de ser destruído pelo anti-Cristo. O poder que têm as duas
testemunhas é nas palavras que eles pregam a palavra de Deus.

Nos dias em que profetizarem
Estes têm poder para fechar o céu que chover não nos dias de sua profecia: e têm poder sobre as águas
para transformá-las em sangue e para ferir a terra com as pragas, tanto quanto eles irão. Apocalipse 11:6

As duas testemunhas não se tem o poder de matar ou parar a chuva, ou transformar água de sangue,
como descrito acima, mas isto está dizendo do segundo advento de Cristo e que é ele quem tem esse poder. Isto
é dado suporte nas seguintes palavras; "nos dias em que profetizarem."
Deus dá o quando que estas pragas cairá sobre aqueles que tentam prejudicar as duas testemunhas e que
é "nos dias em que profetizarem." Isto não significa no dia em que Jesus dá John a profecia, que era cerca de
96 D.C., mas no dia que a profecia fala de, no fim dos tempos e fim dos dias, que é hoje e amanhã no meu
tempo de vida. Isso é suportado nos seguintes versículos do livro de Jeremias.

Retribuição é que Deus não as testemunhas
E o senhor diz, "porque eles abandonaram meu direito que eu defini antes deles e ter não obedeceu minha voz,
nenhum deles entrou nele; Mas tenho andado após a imaginação do seu próprio coração e depois de Baal, que seus pais
lhes ensinaram: "Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel;" Eis que, vou alimentá-los, mesmo este
povo, com absinto e dar-lhes água de fel para beber." Jeremias 09:13-15

Sugiro que é Deus, Jesus, que pune aqueles que ferem as duas testemunhas, que novamente é suportado
pelos seguintes dois versos.
Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Isto é uma promessa ou juramento
sendo feitas por Deus. Sei que isto para ser verdade, sei que ele está zangado, que aceita o falso evangelho e sei
que sua alma eterna está em jogo.
" Eis que alimentarei, mesmo assim as pessoas, com absinto e dar-lhes água de fel para beber. " Sei
que isto é verdadeiro quando é...... vem para passar e você não terá nenhum fresco água para beber, lembre-se
dessa maldição e arrepender-se. Então sabe que o que foi-vos dito que contradiz o que eu estou mostrando a
você, é uma mentira, e somente através de seu arrependimento e sua busca pessoal para a verdadeira palavra de
Deus você terá uma chance de redenção.

Absinto é dado para o mal
E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma lâmpada, e
caiu sobre a terceira parte dos rios e sobre as fontes das águas; e o nome da estrela é chamado absinto: e a terceira
parte das águas tornou-se absinto; e muitos homens morreram das águas, porque elas foram feitas amargas. Revelação
08:10-11

As Duas testemunhas são o que manteve a verdadeira adoração do Deus vivo durante o reinado de
terror perpetuado pela Igreja de Roma durante os 1260 anos. É a profecia da segunda vinda de Cristo, que essas

duas testemunhas deram testemunho de, e é Deus-Jesus, que será o único a deixar perder sua ira sobre todos os
que tinha uma mão no "se qualquer homem vai machucá-los," incluindo as nações que deram poder à igreja.
Ai de vós, que são as pessoas dessas sete nações da Europa, que se manteve após o anti-Cristo (pequeno chifre),
arrancou as três pelas raízes.

A besta deve matá-los
e quando eles devem ter terminado o seu testemunho, a besta que ascende fora do abismo deve fazer
guerra contra eles e devem superá-los e matá-los. Apocalipse 11:7
Novamente, este tem o som das duas testemunhas como sendo os homens, para este versículo nos diz
que a besta irá matá-los.

Lembre-se: estamos a falar as duas testemunhas, não dois homens; e é possível matar ou destruir
algo, mesmo quando não é homem.

Quando terminarem seu testemunho
e quando devem ter terminado o seu testemunho, a besta que ascende fora do abismo deve fazer guerra
contra eles, devem superá-los e matá-los. Apocalipse 11:7
As duas testemunhas são dadas 1260 anos em que a testemunhar contra o anti-Cristo e dar a verdadeira
palavra de Deus a todos que ouvem. É principalmente este um fato, os 1260 anos que me convencer que as duas
testemunhas são não dois homens. Há mais maneiras de dar testemunho do que em ter alguém a levantar-se e
falar. A palavra de Deus dá testemunho contra as mentiras de Satanás como um exemplo.

A besta do abismo
e quando eles devem ter terminado o seu testemunho, a besta que ascende fora do abismo deve fazer
guerra contra eles, devem superá-los e matá-los. Apocalipse 11:7
No livro do Apocalipse há dois que são falados de como sendo "bestas," o anti-Cristo que sobe do mar,
Apocalipse 13:1e a fera cor de escarlate, em que a mulher prostituta senta, Apocalipse 17:3. A questão para
mim é, "qual desses animais está sendo falado de que mata as duas testemunhas de Deus?"

A primeira "besta" é um simbolismo do anti-Cristo ou a Igreja de Roma, e a segunda "besta" é um
simbolismo do falso evangelho de Satanás, mentiras de Satanás .

O poço do abismo
Como sugeri em outro lugar nestas aulas, o Poço é boca de Satanás e todas as mentiras e
enganos que vomitam diante dele. O versículo acima está nos dizendo que é a besta que sobe do abismo
que mata as duas testemunhas de Deus, portanto, são aqueles que dão apoio e sustento para as mentiras de
Satanás; como eles recebem a liderança pela Igreja de Roma que de fato matar as duas testemunhas.
Isto é provado na história em que o momento em que Napoleão aprisiona o Papa em 1798; permaneceu
apenas uma mão cheia de Santos de Deus. Essas igrejas que deu o serviço de bordo para ser seguidores de
Cristo foram enganadas pelas mentiras do anti-Cristo. O mais óbvio destas decepções refere-se à manutenção do
dia de sábado.
Quando Deus diz, "guardar o sábado dia sagrado," Satanás lhe diz que o dia de sábado é o primeiro
dia da semana, mesmo que Deus disse, "Mas, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus", e você aceita a
mentira de Satanás e vive de acordo com a mentira de Satanás, e você ter morrido, porque no fim dos dias, no
dia do juízo final , você será encontrado em oposição à palavra de Deus e condenado ao fogo do inferno de
poço.
Palavras de Satã vão te matar e o anti-Cristo sob a forma da Igreja de Roma e suas igrejas filha está
fundada sobre as palavras de Satanás, portanto, se você aceitar o que prega o anti-Cristo, então você vai no final
morrer a morte eterna, ao invés de viver na vida eterna.

Devem superá-los e matá-los
e quando eles devem ter terminado o seu testemunho, a besta que ascende fora do abismo deve fazer
guerra contra eles e devem superá-los e matá-los. Apocalipse 11:7
Estas palavras estão nos dizendo que as duas testemunhas serão superar e matou-se, então, como isso é
realizado por mentiras de Satanás, se na verdade é falso evangelho de Satanás, que resulta na morte das duas
testemunhas?

O Papa está escondido com a carne de Jesus
Os papas da Igreja de Roma, ao longo da sua história, tem dito que eles são o representante de Deus na
terra, mas eles também foram um passo adiante, como evidenciado a seguir:
Arcebispo de Veneza
Antes de se tornar Papa Pius X.
O Bispo de Roma não é apenas o representante de Deus Jesus Cristo, mas ele é o próprio
Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne. O Bispo de Roma fala; é Jesus Cristo quem fala.
Esta foi publicada antes de se tornar Papa Pious X, em 1903 D.C., quando ele se tornou o Papa 257th da
Igreja de Roma, o Arcebispo de Veneza. Como você pode ver por isso a Igreja de Roma e seus papas
consideram que eles são Deus, Jesus, não apenas os representantes de Deus.

Cale-se para fora de Cristo
A arrogância e as mentiras dos papas de Roma são mostradas através no seguinte também.
O Conselho de Laodiceia
364 AD a Igreja de Roma aprovou uma lei.

XXIX Canon que decretou: "os cristãos não devem ser Judaize e ser ocioso no sábado,
mas deve trabalhar naquele dia; Mas o dia do senhor será especialmente honram, e como
sendo cristãos, não devem, se possível, fazer nenhum trabalho nesse dia. Se, no entanto, eles
são encontrados judaizantes, fecha-se de Cristo ."
Deus disse, "o sétimo dia, (sábado), é o sábado do Senhor teu Deus, em tu não deverás fazer
qualquer trabalho." Êxodo 20:10, e o anti-Cristo sob a forma da Igreja de Roma diz que você deve trabalhar
no sétimo dia, e encontrei alguém dar adoração a Deus no sétimo dia será fechado de Cristo. Quem então você
acredita, Deus ou os papas do anti-Cristo?
Se, no entanto, eles são encontrados judaizantes, fecha-se de Cristo. Você entende o que isso
significa? Se você rejeita o ditar do primeiro dia sábado, mas continua a adoração como Deus ordenou, no
sétimo dia, em seguida, a Igreja de Roma vai fechar-te para fora da igreja.
No início, quando ainda havia um grande número de adoradores, como ensinado por Jesus, esta ameaça
não tinha qualquer poder, mas como o tempo passou e cada vez menos sabia a verdadeira palavra de Deus, para

ser afastar de Cristo era a mesma de ser excomungada da Igreja de Roma. Outra mentira contada pela Igreja de
Roma que era o único caminho para o céu através da igreja, portanto, para ser excomungado era colocá-lo na
danação eterna.
Como vê, as palavras podem matar, quando combinada com anos de mentiras e supressão da verdadeira
palavra de Deus. Com estes ditames da igreja, ao longo dos anos, aqueles na oposição não eram somente
perseguidos, mas preso, coloque através de ensaios de Inquisição, torturados e depois assassinados por
enforcamento, tendo sua cabeça cortada e por último por ser queimado na fogueira.
Foi desta forma que as duas testemunhas foram finalmente mortas, para ao longo dos séculos, todos que
se opunham a falsa religião da Igreja de Roma foram removidos, até permaneceu apenas um punhado de Santos
que a Igreja de Roma era incapaz de alcançar.

Deitar-se-são corpos nas ruas
e seus corpos mortos devem situar-se na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e
Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse 11:8
Este versículo não está falando sobre a idade das trevas e o anti-Cristo, mas reforçou a volta no tempo
para o templo de Jerusalém e a influência que Satanás tinham sobre os anciões do templo. Apoio esta afirmação
com as palavras: onde também nosso Senhor foi crucificado. O Senhor Jesus foi crucificado na cidade de
Jerusalém, por conseguinte, a "Grande cidade" sendo falado deve ser Jerusalém.
Isto acima verso, portanto, dá a descrição de um evento que descreve o que acontece nesses anos após a
crucificação de Jesus e antes da destruição do templo. Embora muitos pensam assim, que este versículo não está
dizendo que os corpos das duas testemunhas vou mentir nas ruas de Jerusalém, mas que muitos dos Santos de
Deus serão foram assassinados pelos anciãos do templo em seu esforço para destruir a Christian Faith antes que
tivesse a chance de tornar-se estabelecido. Eu vejo esta inclusão da discussão das duas testemunhas como forma
de Deus mostrando você e eu que os corpos nas ruas não são as duas testemunhas, mas as pessoas que são
definidas como os Santos de Deus e são uma das duas testemunhas.

Não sofrem para enterrar os corpos
e dos povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos três dias e uma metade e não deve
sofrer seus corpos mortos para ser colocado em sepulturas. Apocalipse 11:9

Por as pessoas não enterrar os corpos? Para entender isso, você precisa mais uma vez ter conhecimento
das condições de ódio, desrespeito, desconfiança, que a Igreja de Roma fermentada durante a idade média. Se
um membro da sua família tinha sido levado para sentar-se antes de um julgamento da Inquisição e foi então
assassinado pela Igreja, você estaria colocando sua vida em perigo e talvez toda a sua família, se você foi para o
corpo para prepará-lo para o enterro. Você seria visto como culpado de heresia por sua associação com os
mortos.
A palavra "heresia" é definido como: uma crença religiosa que se opuseram às doutrinas de
uma igreja ortodoxas. Qualquer opinião que se opôs à vista oficial ou estabelecida. Sob essa
definição, tudo o que eu entrei para esta página web é heresia, porque está em oposição direta, não só para os
ditames da Igreja de Roma, mas também para as interpretações aceitas da maioria se não todas as igrejas que se
intitulam Christian. Felizmente para esta página da Web e eu que suponho que, tal intolerância como existiu
durante a idade média não existe mais, pelo menos não na América, mais tenho certeza que eu teria sido julgado
e considerado culpado de heresia por agora.

Três e meia dias
E dos povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos três dias e uma metadee não devem
sofrer seus corpos mortos para ser colocado nas sepulturas. Apocalipse 11:9
Em que estamos no livro do Apocalipse e mais uma vez é uma profecia de tempo, estes dias proféticos
de três anos e meio mais uma vez é calculada para fora como 1260 anos literais.

Lembre-se: Três vezes e meia, 360 dias por ano é igual a 1260 dias proféticos ou 1260 anos literais.
Como tal, este versículo deve ser entendido como sendo simbólico do que literal.
Eu interpreto isto significa, que ao longo dos anos 1260 que a Igreja de Roma torturou e matou aqueles
quem ele chamava de hereges e bruxas, os familiares das pessoas então assassinado e outros naquelas nações
estavam dispostos e/ou com medo de passar por qualquer processo de enterro para os mortos por medo de que
eles poderia também ser tomadas pela igreja. Desconheço o que aconteceu com as carcaças das pessoas
assassinadas pela Igreja, mas eu não ficaria surpreso se eles foram deixados para os animais e aves para alienar.

A terra se regozijará sobre eles
e os que habitam sobre a terra á alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes um
para o outro; porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra. Revelação 11:10

Quando li este versículo pela primeira vez, sou obrigado a fazer a pergunta, "por que aqueles que
permanecem na terra, após as duas testemunhas são mortas, Alegrai-vos e Make Merry? "
A resposta é simples. Se uma das duas testemunhas é os Santos de Deus, e agora eles foram mortos pelo
anti-Cristo, então tudo que é deixado na terra não são os Santos de Deus. Se aqueles esquerda não manter os
mandamentos de Deus ou têm o testemunho de Jesus Cristo, como um Santo é definido, então eles devem ser
cegados por falso evangelho Satanás e, portanto, adoram como Satanás tem pregado, não como Jesus pregou.
Como eu disse nas lições anteriores, este versículo soa muito como ele está falando da celebração do
Natal. Em que estou curioso... porque isto é, fiz pesquisa sobre as origens da celebração do Natal, o seguinte é o
que eu descobri.
Em meu extenso estudo dos livros da Bíblia desde fevereiro de 2007, eu não encontrei qualquer coisa na
Bíblia onde Deus, Jesus ou os apóstolos, dar instruções nem comando que estamos a dar uma observância anual
ou a celebração do nascimento de Jesus, nem para que o assunto de sua morte na Cruz. Não há nenhuma
menção de dar uma celebração de sua ressurreição também. Portanto, é saber que se Deus não falou isso deve
ser uma mentira, eu tenho que fazer a pergunta, "por que os cristãos dar observância e celebração do
nascimento de Jesus, no que é conhecido como Natal ?"
Em meu esforço para descobrir a verdade sobre a celebração do Natal, fui para a Bíblia e documentos
históricos. Descobri que para os primeiros 200 anos, mais ou menos depois que Jesus andou na terra, não havia
nenhum tal celebração mantida. Em seguida veio entre alguns, apenas um pequeno poucos, das seitas cristãs, o
desejo de comemorar o aniversário de Jesus, assim como muitos comemorar seu próprio aniversário todos os
anos. Com isso, seguiu-se uma tradição.

Um feliz Natal
e os que habitam sobre a terra á alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes um
para o outro; porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra. Revelação 11:10
Eu também tinha o tempo de impressão o primeiro que eu li este versículo que ele estava falando sobre o
Natal. Durante o Natal não fazer feliz, e não damos presentes um ao outro? Tanto isso soa como o Natal que eu
tirei o tempo e esforço para fazer um estudo sobre as origens do Natal, que me mostrou que o Natal não é uma
celebração do nascimento de Jesus, mas na verdade é uma celebração de quem não dar adoração a Deus como
Deus ordena. Este ensaio pode ser encontrada mais adiante nesta lição sob o título, "por que devemos
comemorar o Natal," se você quiser saber mais das mentiras de Satanás, e como eles têm o som e sentir-se de

ser a verdadeira palavra de Deus, mas são palavras mortais projetadas para te afastar da verdadeira adoração de
Deus.

Arrogância de condenação
e os que habitam sobre a terra devem se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes
um para o outro; porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra. Revelação 11:10
Porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra: Quando você está convencido
que você adora o verdadeiro Deus, e então alguém vem e diz-lhe que você na verdade está adorando Satanás,
você vai ficar com raiva e em alguns casos ser violento com aqueles que desejam apenas mostrar-lhe a verdade.
Eu sei que isso é verdade, porque eu tenho experimentado essas reações de estranhos, bem como de minha
própria família.
Quando você está em uma posição de poder em uma organização ou igreja que suporta suas opiniões
religiosas, e alguém dá testemunho de que é ao contrário, às vezes você irá trabalhar para silenciar aqueles que
então iria perturbar o status quo. Como ousa alguém vir e lhe dizer que tudo que você teria acreditado, desde
que você era uma criança é uma mentira.

Considere isto: Deus é de eternidade em eternidade, Deus não nasceu; Deus é para sempre. Jesus
nasceu de uma mulher, porque Jesus é um sangue Man. Não é até João Batista batiza a Jesus, que Jesus torna-se
a Cristo. Não é até que o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, vem sobre Jesus que o Cristo entra no
corpo de Jesus, transformando assim, Jesus o filho de Deus em Deus na carne de um homem.
Deus não deu comando ou instrução, em qualquer lugar nos livros da Bíblia, que devemos ter uma
observância anual do nascimento de Jesus. O nascimento de uma criança humana é um milagre da vida, também
é lugar comum, e não é algo que Deus daria a observância especial. Isto refere-se voltar à verdade de Deus, se
Deus não falava então é uma mentira. Deve adorar a Deus, exatamente como ele comanda, nem aumentando
nem diminuindo o que ele ordena. Basta pensar que expliquei o estabelecimento da Páscoa, em que Deus deu
instruções específicas, provando assim que a Páscoa é um mandamento de Deus, não há nenhuma tal instrução
explícito sobre a observância do nascimento ou a morte de Jesus.

Cristãos não Santos
e os que habitam sobre a terra devem se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes
um para o outro; porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra. Revelação 11:10

O que isto significa é que aqueles que se acham cristãos, não dê adoração como os Santos de Deus, mas
são de alguma forma dar a adoração de uma forma distorcida ou errônea. Uma destas formas pregadas pelo
falso evangelho de Satanás é observar o sábado no primeiro dia da semana, quando Deus nos diz:
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, em tu não deverás fazer qualquer trabalho. Êxodo
20:10
A outra coisa que coloca aqueles que permanecem e que se chamam cristãos em oposição à palavra de
Deus é para se envolver em atividades que, ao longo do tempo, tornaram-se tradição àquele que é chamada a
Christian Religion. Dentre essas tradições é a observância e celebração do nascimento do homem Jesus.

Considere isto: Deus é eterno, eterno, ou sem começo e sem fim. Deus é vida, e Deus não podem
morrer. Por que então Deus iria querer que nós damos a celebração do nascimento ou a morte de um homem,
nem um homem que é o filho de Deus?
Deixe-me explicar isto de outra direção. Deus nos disse que devemos dar adoração a Deus, exatamente
como Deus ordenou, e se dermos a adoração de qualquer outra forma, então nós não estão dando verdadeiro ou
corrigir a adoração de Deus. Isso é mostrado para ser verdade nos versos seguintes.

Que eu te ensinar
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que te ensinei, para fazê-las, que vos podem
viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Deuteronômio 4:1
Onde na Bíblia que Deus realmente nos diz que estamos em erro se fazemos outro do que como Deus
tem escrito para fora? O que isto acima versículo está dizendo é que Deus nos ensinou como obedecê-lo,
mantendo seus estatutos e juízos, que traduzem nos dez mandamentos.
Quando somos obedientes a palavra de Deus, então Deus dará recompensas para lhe dando adoração
verdadeira e correta. Veja, Deus nos disse como dar adoração a ele através de seus estatutos, os quais podem ser
encontrados nas páginas dos livros da Bíblia, seus juízos e seus dez mandamentos. Para estabelecer por tradição
são celebrações ou outras tentativas de dar culto a Deus que não ordenado por Deus, éAdicionar aos
mandamentos de Deus." No seguinte versículo, Deus deixa claro, que isso não é permitido.

Exatamente como Deus ordena
Ye não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve vos diminuem alguma coisa dele,
que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Este versículo faz isso bem claro, Deus disse-nos como estamos para adorá-lo, se nós, na nossa
arrogância dar adoração a Deus de qualquer maneira diferente que que Deus ordenou, então quem é que damos
a adoração a? Não pode ser Deus que adoramos, porque temos de rejeitar aquilo que Deus ordena a favor o que
acharmos conveniente ou correto. Não é você nem eu que decide o que é correto, é o Deus da criação, nosso pai
no céu que faz essa determinação. Se você acredita que isso seja verdade, então você está com Deus, se você
rejeitar isto, então você não está com Deus.

Ressurreição das testemunhas
e após três dias e um meia o espírito da vida de Deus entrou neles e eles estavam em cima de seus pés;
e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11:11

Lembre-se: 3 ½ dias calcula para fora de 3 ½ profética de anos e quando você multiplicar 3,5 anos
por 360 dias, como um ano era no tempo dos antigos, você obter 1260 dias proféticos, que naturalmente é 1260
anos literais.

Lembre-se: as duas testemunhas de Deus são dadas em testemunhar para os mesmos 1260 anos,
portanto, no final dos 1260 anos de terror, o anti-Cristo, também conhecido como a Igreja de Roma, perdeu seu
poder de fazer guerra contra os Santos de Deus, mas não antes do anti-Cristo mata as duas testemunhas.
O espírito da vida de Deus, entrada neles, com o fim dos tempos para o anti-Cristo fazer guerra contra
os Santos de Deus, a liberdade de perseguição permite que a verdade da Bíblia foi mais uma vez lida a céu
aberto, expandindo assim os Santos de Deus em grandes números em um tempo muito curto, que refiro-me ao
movimento adventista de 1800. É desta forma que a vida de Deus volta entra as duas testemunhas.
As Duas testemunhas de Deus são dadas ao mesmo tempo, (1260 anos), como o anti-Cristo tem que
fazer guerra contra os Santos de Deus. Sua finalidade é dar testemunho da verdadeira palavra de Deus e, assim,
revelar o falso evangelho de Satanás como pregada pelo anti-Cristo para ser mentiras.

Identidade das duas testemunhas de Deus
E darei poder para minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. 11:3.6 revelação
É agora que temos todas as informações que damos a identidade de quem ou o que são as duas
testemunhas de Deus.

Primeira testemunha: A Bíblia
Vestido de saco, dá referência que estas duas testemunhas não são dos ricos e poderosos que vivia
naqueles anos, mas de origem humilde.
Sugiro que A Bíblia, é uma das duas testemunhas, e sua escritura do Santo Evangelho de Deus é que o
que dá testemunho de verdade de Deus.
Que ele está vestido de saco, é mostrada pelo fato de que a Igreja de Roma reduziu para um livro de
escárnio e chegou ao ponto de torná-lo punível com a morte, só para tê-lo ou qualquer parte em sua posse.
Então você vai saber que lá é muitas nações no mundo de hoje que a tornaram um crime punível com a
morte para tem em sua posse qualquer parte da Bíblia, ou se você mesmo manter uma discussão dando suporte
para a palavra de Deus, de acordo com os livros da Bíblia. O pior dessas nações é a China e aqueles que são
predominantemente muçulmana, o que me diz, que, apesar da Igreja de Roma já não tem o poder de perseguir
os Santos de Deus, Satanás tem influência sobre os outros no mundo de hoje para continuar sua guerra contra
Deus e a todos aqueles que adoram o criador. Isto pode ser mostrado como sendo verdadeiro quando você olha
para o Oriente Médio e como os cristãos estão sendo decapitados, só porque eles dão louvor a Cristo e não de
Mohammad.
Esta perseguição e assassinato de pessoas inocentes é outro sinal de Satanás, que Jesus nos diz que ele é
um assassino desde o início.

Segunda testemunha: Os Santos de Deus
Os Santos de Deus, sugiro que são a segunda testemunha. Eles são aqueles que, apesar das contínuas
perseguições da Igreja de Roma e os perseguidores antes deles, mesmo assim mantido fiel à sua fé e protegeu os

escritos da Bíblia, que por sua vez deu a coragem e o conhecimento da verdade para os outros seguirem em que
a fé durante os 1260 anos daquelas perseguições.
As duas testemunhas são, portanto, A Bíblia e os Santos de Deus que manteve a palavra de Deus vivo,
apesar da tentativa da Igreja Católica de Roma para destruir os dois.

História do Natal
e os que habitam sobre a terra á alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes um
para o outro; porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra. Revelação 11:10
Em meu esforço para ser diligentes em meu estudo da Bíblia, eu dei uma olhada na história do Natal.
Não encontrar nada na Sagrada Escritura que Deus deram a instrução de sua observância, mas Imperador
Constantine pediu sua observância no ano 325 DC. Foi o Imperador Constantine que estabeleceu a Igreja de
Roma na 12:00 e então ele mesmo nomeou o primeiro Papa. Foi nesta qualidade que ele fez o respeito do
nascimento de Jesus, bem como uma observância da ressurreição de Jesus, a Igreja apoiado feriados religiosos.

Natal oficial, mas não geralmente observados
Em 325 D.C., Constantino, o grande, o primeiro imperador romano Christian, introduziu o
Natal como uma festa de imóvel em 25 de dezembro. Ele também introduziu o domingo como dia
Santo em uma nova semana de 7 dias e introduzido movable festas (Páscoa). Em 354 D.C.,
Liberius o Bispo de Roma ordenou oficialmente seus membros para celebrar o nascimento de
Jesus em 25 de dezembro.
Eu encontrei o acima na Web do jornal católico ou algum outro registro relacionadas com ou apoiados
pela Igreja de Roma.

Tome nota: Acima refere-se ao Imperador Constantine como o primeiro Christian Emperor, mas
isto é o que prega a Igreja de Roma, na verdade, Constantino era um adorador do Deus Sol e nunca por vontade
própria, convertido ao cristianismo. A Igreja de Roma que batizou como cristão e católico, quando ele estava
em seu leito de morte, foi sua esposa e mãe que tinha ele batizado.
Como você pode ver acima, não foi Deus quem estabeleceram a observância de Natal ou Páscoa, mas o
Imperador Constantine e a Igreja de Roma.

Lembre-se: Truísmo de Deus, se Deus não falou isso, então não é de Deus e se você não encontrar
nada nos livros da Bíblia onde Deus ou Jesus dá instrução ou comando que o nascimento de Jesus ser observado
e comemorado, então para isso vai colocá-lo em oposição a vontade de Deus.

Lembre-se: Nada adicionar e subtrair nada da palavra de Deus. Para comemorar o Natal ou a
Páscoa é para adicionar a palavra de Deus. Quando você colocar palavras na boca de Deus, você se coloca em
oposição a Deus e tudo o que ele defende.

Ordem específica de Deus
A Páscoa
e o senhor disse a Moisés e Aarão, "esta é a ordenança da Páscoa: lá não é nenhum estranho comer
seu: mas servo de cada homem, que é comprado por dinheiro, quando tu hast circuncidado-lo e, em seguida,
ele deve comer suas. Um estrangeiro e um servo contratado não comerás respectivas. Na mesma casa deve que
ser comido; Thou shalt de mil não adiante alguma coisa da carne no exterior fora de casa; Nem vós quebrar
um osso respectivas. Toda a Congregação de Israel deve mantê-lo. E quando um estranho á permanência
convosco e manter-se-á a Páscoa ao senhor, deixe todos os seus homens ser circuncidado e então deixá-lo
chegar perto e mantê-lo; e ele será como aquele que é nascido na terra: para nenhuma pessoa incircunciso
comerá seu. Uma lei deve ser dele que é homeborn e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Êxodo 12:4349
Como você pode ver, o tema da Páscoa, Deus são muito específico sobre quem pode participar da
observação, bem como o comando que a manutenção da Páscoa é uma "Ordenança, ou uma lei."
Então eu pergunto, onde na Bíblia você encontra Deus dando tais instruções específicas e elaboradas do
comando que estamos a manter uma observância anual do nascimento ou a morte de Jesus? Eu não tenho
encontrado nenhum tal ocorrência. Se Deus não falava, então deve ser uma mentira.

James G. Brazer
a retenção do antigo nome pagão de "Dies Solis," (o dia do sol) para o domingo é, em
grande medida devido à União do sentimento pagão e cristão, com o qual o primeiro dia da
semana foi recomendado por Constantino para seus súditos: pagã e cristã parecido, como

Venerável dia do sol, politicamente motivado, (a Igreja de Roma) , feita a transferência do dia de
domingo do Deus Sol Balder a Cristo o filho de Deus.
A citação acima é do James G. Brazer do livro intitulado
A adoração da natureza,"volume 1, página 529
Na citação acima, eu dou validação histórica das interpretações dos versículos acima e que não foi Deus
quem estabeleceram a observância da celebração do Natal, mas um homem, que foi influenciado ou controlado
por Satanás.
A citação acima dá suporte para o fato de que era um homem, Imperador Constantine e a Igreja de
Roma, que estabelece muitas das tradições anti-Cristo ainda observadas depois de todos estes anos.
Como você pode ver aqui, e como tenho mostrado anteriormente, foi Imperador Constantine e a Igreja
de Roma, que causou a transferência do sábado do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana, bem
como estabelecer as tradições de Natal e da Páscoa, não qualquer instrução ou comando de Deus-Jesus.

Papai Noel
Sobre o fato de que o Natal e Páscoa não são dadas por Deus a serem observados e portanto deve não
observar os Santos de Deus, para fazê-lo é adicionar ao que Deus falou, mas mesmo isto tem sido ainda mais
poluído pela introdução de Papai Noel. Tanto quanto sei, todos aqueles que se intitulam Christian incorporaram
o ser mítico de Papai Noel, e, na maior parte, em torno deste que gira a celebração do Natal, não é Jesus.
A seguir é um trecho que tirei da Internet. Desta conta de como surgiu o Papai Noel, tome nota de que o
que começou como um homem bom sendo generoso com aqueles em necessidade, como é a maneira que Deus
chama para que sejamos, as imagens de Papai Noel tornou-se a criação de um falso Deus.

A história de Saint Nicholas
De São Nicolau até a idade média e até o nosso dia moderno Santa.
Descubra as viagens e a evolução dos mais proeminentes do mundo "dom - doador".

São Nicolau - uma breve história
São Nicolau nasceu em 280 D.C., em Patara, uma cidade de Lycia, na Ásia menor. Ele se tornou o
presenteador de Myra. Seus dons foram dadas à noite, para que a identidade do doador do presente
permaneceria um segredo. St Nicholas eventualmente foi nomeado o patrono das crianças, marinheiros,
na Rússia e na Grécia.
São Nicolau foi um padre cristão, que mais tarde se tornou um bispo. Ele era uma pessoa rica e viajou o
país ajudando as pessoas, dando presentes, dinheiro e outros presentes. São Nicolau não gostava de ser

visto quando ele deu presentes, para que as crianças do dia disseram para ir dormir rapidamente ou ele
não viria! Nada mudou, e Papai Noel não vai chegar este Natal a menos que as crianças ir para dormir
cedo.
Uma famosa história sobre São Nicolau, é sobre um homem pobre que não tinha dinheiro para dar às suas
três filhas no dia do casamento. Sacos de ouro St Nick caiu as meias que as garotas haviam deixado para
secar perto do fogo. As irmãs encontrou o ouro e desde então, crianças têm desligou meias na véspera de
Natal na esperança de que eles se encherá de apresenta pela manhã de Natal.
Apesar de ser bastante jovem Nicholas tinha ganhado uma reputação de bondade e sabedoria. No ano de
303, o Imperador Romano Diocleciano ordenou a todos os cidadãos do Império Romano, que incluía a Ásia
menor, para adorá-lo como um Deus.
Os cristãos acreditavam em um Deus e um Deus sozinhos, assim que sua consciência não lhes permitiria a
obedecer a ordem do Imperador. Irritado com sua teimosia, Diocletian advertiu os cristãos que eles ia ser
preso. O Imperador realizada a ameaça e St. Nicholas que resistiram ditames do imperador também
também foi aprisionado. Há mais de cinco anos, St Nicholas estava confinado a uma pequena cela. Ele
sofria de frio, fome e sede, mas ele nunca vacilou em suas crenças. Em 313, quando Diocletian renunciou,
e Constantino veio ao poder Nicholas foi lançado, e ele retornou ao seu posto como Bispo de Myra. Ele
continuou suas boas obras e tornou-se ainda mais sábio e mais compreensivo, na época de sua morte em
6 de dezembro de 343 anúncio.
Aos olhos dos católicos, um Santo é alguém que viveu uma vida tão Santa que, depois de morrer e ir para
o céu, ele ou ela ainda é capaz de ajudar as pessoas na terra. Muitas vezes tornam-se patrono para
diferentes grupos de pessoas - um tal era crianças e muitas lendas surgiram para explicar a sua presença.
Por 450 D.C., igrejas na Ásia menor e na Grécia foram sendo nomeadas em homenagem a ele. Por 800
D.C., ele foi oficialmente reconhecido como o Santo pela Igreja Católica Oriental.
No anúncio 1200s, sexta de dezembro começou a ser comemorado como Bispo Nicholas Day in France.
Final do anos 1400 D.C., St Nicholas era a terceiro mais amada figura religiosa, depois de Jesus e Maria.
Havia mais de 2000 capelas e mosteiros em homenagem a ele.
Em 1500 pessoas na Inglaterra pararam adorando St Nicholas em favoreceram mais outro presente dando
a figura de pai Natal. Ao longo dos séculos, cresceu de popularidade de São Nicolau, e muitas pessoas na
Europa inventou novas histórias que mostraram sua preocupação com as crianças. O nome do Papai Noel
foi derivado a pronúncia holandesa Sinter Klass de São Nicolau. Primeiros colonizadores holandeses em
Nova Iorque (uma vez chamado de Nova Amsterdã) trouxeram suas tradições de St. Nicholas. Como as
crianças de outros países tentaram pronunciar Sinter Klass, isso logo se tornou Santa Klass, que foi
estabelecido como Papai Noel. Capa do velho bispo com MITRE, luvas jóias e crozier logo foram
substituídos com seu terno vermelho e a roupa que visto em outras imagens modernas.

Agora que você entende a história do Natal e as origens do Papai Noel, você pode ver que nada disso é
comandado ou instruído por Deus da criação, mas são invenções de dois dos imperadores de Roma, Diocleciano
e Constantino, que adoravam pagão Deus não é Deus o criador.

Rezar para as coisas da terra
Considere isto: quando você orar a Deus, mais frequentemente do que não, sua oração tem a ver
com algo que você acha que precisa; uma coisa terrena, ao invés de espiritual. Provisão de Deus para nós,

somos nós que adorá-lo como ele comandos, com o que nós precisamos, como definido por ele, comida para
comer, um lugar para viver, amigos e parentes para compartilhar nossos altos e baixos.
Eu vim para entender que mais frequentemente do que não oramos a Deus para quê para as coisas do
mundo e não de natureza espiritual. Tudo começa quando você era criança, bem como quando você incentivar
seus filhos a se sentar no colo do Papai Noel ou escrever uma carta para o Papai Noel, que você está
encorajando seus filhos para tratar a Papai Noel como um Deus.
Pense nisso, seus filhos estão pedindo este ser mágico para brinquedos ou bonecos etc, que é uma forma
de oração. Você tem seus filhos orando para o Papai Noel para as coisas, assim como você orar a Deus para as
coisas. Você causou seus filhos a acreditar que Papai Noel é um Deus.
O pior é que quando a criança fica mais velha e descobre que Papai Noel não existe, que traduzem isto
negam sobre o Deus da criação, que coloca dúvidas em suas mentes sobre a realidade de Deus. Isto é como
Satanás quer a nossa adoração para ser. Uma falsa adoração fundada sobre o falso evangelho de Satanás, que é
o poço do qual todo mal entra no mundo.
É o nome do Papai Noel que as crianças cantam para e sobre durante as celebrações do Natal, o nome de
Jesus é raramente mencionado neste século XXI. Eu sei que você não vê nenhum mal em seus filhos ter um
Papai Noel para acreditar, quando são bebês, mas para adorar a Deus de forma alguma que não seja o que ele
ordena é para não adorar a Deus em tudo. Não seria melhor que você leia para seus filhos a história da
Natividade como é dado nas escrituras do que continuar esta invenção de um falso Deus chamado Papai Noel?
De todos os presentes já dados pelo Papai Noel, nenhum é uma dádiva tão grande que o dom da vida eterna que
o Deus da criação oferece a todos os que se dá a adoração verdadeira e correta com ele, como ele, Deus
ordenou. Os primeiros quatro dos dez mandamentos nos dá como Deus ordena que nós adoramos.

Não tem outro Deus diante de mim
Tu não terás nenhum outro Deus além de mim. Êxodo 20:3
Isto significa que está a rezar para ninguém ou nada, mas a Deus. Quando sua criança pede um presente
de Natal Papai Noel, essa criança é colocar Papai Noel diante de Deus.

Sem ídolos ou imagens de escultura
Tem nenhuma imagem de escultura, nem alguma semelhança de algo que está no céu acima, ou que
está embaixo, na terra ou na água debaixo da terra é. Êxodo 20:4

Você pode pensar que o tempo de adorar ídolos pagãos acabou faz tempo, mas quando você dá
reverência a uma estátua ou pintura ou algumas outra imagem daquilo que é pensada para ser de Jesus Cristo,
Maria, a mãe ou qualquer dos outros santos ou ícones religiosos, então você está em violação a este
mandamento.

Não se curvar a eles
Não curvar a tua auto-lhes, nem as servirás. Êxodo 20:5
Quando você entra em sua igreja e que é exigido de você olhar para a estátua de Jesus e/ou Mary e ficar
de joelhos para essa estátua, antes de você se sentar, então você está colocando-se em violação deste
mandamento.

Não tomarás o nome do senhor em vão
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20:7
O que isto significa é se você no nome do senhor como uma maldição ou se você dá um juramento
usando Deus como sua testemunha mas o juramento é falso ou você não pretende cumprir o juramento, então
use o nome de Deus em vão.
É comum entre os cristãos que conheço para dizer o seguinte, quando eles são ventilação raiva, "pelo
Deus amor de." Isso é tão comum que eu não sei se as pessoas fazendo essa maldição nem estão conscientes de
que o pecado que eles se envolvem em.

Lembras-te do dia do sábado
Lembre-se o dia de sábado, para santificá-lo. Êxodo 20:8

Tomam nota: estas palavras estão dizendo que o dia de sábado"," não a observância do sábado, ou
a celebração do Sabbath. É o "dia" que Deus está nos dizendo para "Remember","não a celebração ou
observância.

O que é o dia de sábado?
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: nele tu não deverás fazer qualquer trabalho. Êxodo
20:10

Veja, Deus nos disse sem confusão, O sétimo dia é O dia de sábado. Quando você observa o sábado
em qualquer outro dia ou não observá-lo em tudo, então você está se colocando em oposição e desobediência à
palavra de Deus.

Papai Noel é Satanás
Se você ainda não acredita que Papai Noel é uma invenção de Satanás, só compare a grafia dos nomes.
Satanás é o pai Natal, esta é uma das maneiras que Satanás é tão bom em suas mentiras, ele pode tomar algo tão
aparentemente inofensivas, mas que tem tais consequências devastadoras e que aqueles que caso contrário pode
dar adoração verdadeira e correta a Deus a esmorecer nessa adoração.

Lembre-se: o melhor disse mentiras são 90% verdade e apenas 10% mentira, o que significa que a
idéia de Papai Noel e a boa vontade que dar presentes gera em nós, é a verdade de 90%, mas a deferência dando
a um ser mítico como o Papai Noel é dar a adoração de um falso Deus.
Quando você incentivar seus filhos a pedir ao pai Natal brinquedos etc, eles estão pedindo as coisas da
terra, quando Deus está nos oferecendo coisas do espírito e do céu. Você está causando seus filhos ser terrena,
ou físico, ao invés de espiritual. Eles pedem e são dadas as coisas, durante toda sua infância, para que quando
envelhecem; Eles continuam a exigir mundanas coisas, que levá-los mais e mais longe de Deus.
Quando eu entendi que os versículos acima quis dizer, eu estava muito triste. Toda a minha vida que
esperei para Natal, especialmente quando meus filhos e netos eram jovens, e agora quando eu sei a verdade, que
já não pode tolerar sua celebração. A coisa que você precisa perguntar a mesmo isto é, você ama Deus? Se você
ama a Deus, então você precisa obedecer à sua palavra. Deus nos diz que nós deve adorá-lo como é o seu
prazer, não como um prazer. Se Deus não falou, então é uma mentira. Deus nunca na escritura deu comando
ou instrução para a observância do nascimento ou a morte de Jesus, portanto nós não deve participar dessas
celebrações mais que estaremos em oposição a palavra de Deus. Para ser bem claro, se você ama a Deus e
deseja ser contados entre os Santos de Deus, tal como definido por Jesus em Apocalipse 12:17and novamente
em Apocalipse 14:12, então você deve rejeitar a mentira que é Natal e a Páscoa e acabar com sua comemoração
deles.

Aqueles que te atormentar
e os que habitam sobre a terra devem se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes
um para o outro; porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra. Revelação 11:10

A razão pela qual Deus dá nos versos acima, relativo a duas testemunhas, sobre a razão por que damos
presentes um ao outro é porque estas duas testemunhas atormentaram os que não dão culto a Deus como
ele ordena. Essas duas testemunhas deu testemunho para o Evangelho de Deus Santo, que está resumida nos
dez mandamentos. Se você manter os mandamentos de Deus e vive sua vida no espírito dos ensinamentos de
Jesus, então você saberia que observar como uma celebração do nascimento ou a morte de Jesus não é
autorizada por Deus.
Aqueles que querem continuar a tradição de Natal irão rejeitar isto porque querem continuar a dar
presentes e fazer feliz e, portanto, se sentem ofendidas quando alguém como me sugere que eles estão em
oposição e desobediência a Deus quando eles guardam essas tradições. É desta forma que o que pregam
atormenta aqueles que rejeitam a minha pregação.
Satanás, através de sua influência sobre os imperadores Diocleciano e Constantino, estabeleceram estas
celebrações como uma forma de puxar os Santos de Deus, longe da verdadeira palavra de Deus e para a mentira
que representam estas celebrações.

Ressurreição das duas testemunhas
E depois de três dias e um meia o espírito da vida de Deus entrou neles, e ficavam em cima de seus pés; e caiu
grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11:11

e depois de três dias e meia: Lembre-se, 3 ½ dias calcula para fora de 3 ½ profética de anos e quando
você multiplicar 3,5 anos por 360 dias, como um ano era no tempo dos antigos, você obter 1260 dias proféticos,
que naturalmente é 1260 anos literais.

Lembre-se: as duas testemunhas de Deus são dadas para testemunhar para os mesmos 1260 anos
como o anti-Cristo tem que fazer guerra contra os Santos de Deus, portanto, no final dos 1260 anos de terror, o
anti-Cristo, também conhecido como a Igreja de Roma, perdeu seu poder de fazer guerra contra os Santos de
Deus, mas não antes do anti-Cristo mata as duas testemunhas.
O espírito da vida de Deus, entrada neles, com o fim dos tempos para o anti-Cristo fazer guerra contra
os Santos de Deus, a liberdade de perseguição permite que a verdade da Bíblia foi mais uma vez lida a céu
aberto, expandindo assim os Santos de Deus em grandes números em um tempo muito curto, refiro-me ao
movimento adventista de 1800. É desta forma que a vida de Deus entra as duas testemunhas.

e ficaram em cima de seus pés; e caiu grande temor sobre os que os viram. eu tenho certeza que os
líderes da Igreja de Roma, especialmente o Papa e os cardeais, sentiu uma pontada de medo, que isso aconteça.
Quando você tem um monopólio sobre o que você diz, e que professa a palavra de Deus, você tem poder sobre
as pessoas. Quando as pessoas recebem uma alternativa para suas mentiras, por ser mostrado a verdade, então,
seu poder sobre as pessoas é cortada. Não foi no entanto apenas aqueles da Igreja de Roma que tremeu de medo
a ressurreição da verdadeira palavra de Deus durante o 1800 ' s, mas muitas das igrejas protestantes sentiu medo
também.
Você só precisa ler os escritos de protestantes proeminentes durante esses anos para ver suas tentativas
de mostrar a verdade de Deus como mentira, especialmente a respeito da observância do sábado no primeiro dia
da semana, (domingo) e não no sétimo dia da semana, (sábado), como é o comando por Deus no livro de
Gênesis capítulo 2 e êxodo capítulo 20. Existem também outras tradições protestantes que pregam como
verdade que estão em oposição a palavra de Deus.
Os escritos de E. T. Hiscox refletem isso, que têm dado trechos na lição 19, identificadores do antiCristo encontrei nesta página da Web.

O arrebatamento das duas testemunhas
E ouviram uma grande voz do céu dizendo-lhes: "vindo aqui." E subiram ao céu em uma nuvem; e seus inimigos
os viram. Apocalipse 11:12

Porque este versículo é no livro do Apocalipse, é uma profecia sobre o fim dos tempos e o fim dos dias.
Como no livro de Daniel, Deus às vezes saltará para a frente em vez de um verso para outro; Acredito que este é
tal um salto para a frente, de falar sobre o tempo do anti-Cristo, (AD de 538 a 1798 D.C.) e então o tempo do
movimento adventista vasto mundo no meados de 1800 ' s atrasado, para o segundo advento de Jesus, que ainda
tem de ocorrer.
A grande voz do céu é Deus-Jesus, chamando os santos mortos que foram assassinados por sua fé, fora
de suas sepulturas, comumente conhecido como o arrebatamento, até ele "E subiram ao céu em uma nuvem."
Como você deve se lembrar que quando Jesus voltar ele vai descer das nuvens e trazer os santos mortos até ele
primeiro, e então aqueles Santos que ainda vivem depois disso. É minha opinião que é este evento que este
acima verso está nos dizendo, é uma visão do segundo advento de Cristo e o arrebatamento.
"E seus inimigos, contemplei" é uma referência ao fato de que o mundo inteiro será testemunha ao
segundo advento de Jesus. Muitos sugeriram que quando o arrebatamento ocorre, será como as pessoas

simplesmente desaparecer, mas o que fala o versículo acima, que o mundo inteiro será testemunha para o
arrebatamento dos Santos de Deus, e que todos aqueles que sabem estar morto verá, levantar-se fora de suas
sepulturas e andam entre nós para um enquanto antes então sendo puxado para as nuvens para estar com Cristo.

Lembre-se: se você não manifestar o seu amor por Deus, dando a adoração a ele exatamente o que
ele ordena, nem adicionando a sua palavra ou subtraindo, então você não seja de Deus e se você não seja de
Deus, então você é seu inimigo. Deus vê somente preto e branco, bem e o mal, não há nenhuma estrada média.
Quando Jesus se levanta do túmulo todos os seus santos, todo o mundo, que está vivo na época, será testemunha
disto. Pense desta forma, se você não é um desses sendo elevador até Jesus nas nuvens, então você não é de
Deus, que quer dizer que você é um inimigo de Deus e todos os seus santos.

Ainda temos tempo
Não ser perturbado no entanto, ainda há tempo de se arrepender de seus pecados e pedir a Deus para te
perdoar, se você tomar estas palavras que você está lendo para coração e começa o processo de conversão, você
ainda pode ser salvo. Se esperar até o segundo advento de Jesus e o arrebatamento, porém será tarde demais.

Castigo de Jerusalém
E na mesma hora houve um grande terremoto, e a décima parte da cidade caiu e no terremoto foram mortos sete
mil de homens: e os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11:13

Este versículo vai junto com o segundo advento de Cristo e irá ocorrer em algum momento logo após o
arrebatamento dos Santos. Neste versículo, vai haver um terremoto na cidade que vai matar a 7000 pessoas. A
pergunta que você pode fazer é em que cidade? A única cidade sendo mencionada em capítulo 11 é a cidade de
Jerusalém, é nesta cidade que vai sentir a ira de Deus primeiro após o regresso de Jesus.

Lembre-se: foi na cidade de Jerusalém onde o primeiro os Santos de Deus foram assassinado pelos
anciões do templo.
E seus corpos mortos devem situar-se na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde também o nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse 11:8

São as palavras-chave que nos dizem que cidade de Deus está se referindo, "onde também o nosso
Senhor foi crucificado." Isto confirma-me que a cidade de Jerusalém não vai sentir o pior da grande guerra e

será na maior parte ainda de pé até o segundo advento de Jesus, sugiro que não ocorrerá até que após a grande
guerra e depois da grande tribulação. Quando Jesus voltar, inferno na terra será removido, e o céu na terra deve
substituí-lo.
"E os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu." Este terremoto ocorrerá
após o arrebatamento dos Santos, e aqueles deixados na terra serão todos testemunharam o arrebatamento. É
para esta prova inquestionável que Jesus voltou, que aqueles à esquerda vão finalmente ver seu erro e olhar para
adorar a Deus como ele ordena. Não sei quanto tempo durará a grande tribulação, mas é a minha impressão do
meu estudo das Escrituras, que será para sobre Literal de sete anos. Este versículo está dizendo-me, através de
toda a dor e sofrimento, e pragas trazidas para baixo sobre os ímpios da terra durante este tempo, os judeus em
Jerusalém ainda não vão acreditar. Não será até que o terremoto e o segundo advento de Jesus e após o
arrebatamento, que eles finalmente ver a verdade que é Jesus Cristo.

O Reino de Deus na terra
O segundo ai é passado; e, eis que o terceiro ai vem rapidamente. E o sétimo anjo soou; e houve grandes vozes
no céu, dizendo: "os reinos deste mundo são tornam-se os reinos de nosso Senhor e do seu Cristo; e ele reinará para
sempre e eternamente." Apocalipse 11:14-15

Sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, Deus colocará sua pretensão legítima de todas as nações da terra.
Em suma, Deus vão proclamar Jesus para ser o rei da terra, que será essencialmente a sua maneira de dizer a
todos os governos que existirem naquela época, que eles não são mais os governos de seus próprios países, mas
que agora estão subordinadas aos ditames de Jesus Cristo.
É minha opinião, que desde o início do homem na terra, era sempre o caso que o homem era necessária
para manter as leis de Deus sobre suas próprias leis, mas a influência de Satanás, as nações da terra não
conseguiram colocar a lei de Deus acima de suas próprias leis civis.
Os EUA são um exemplo perfeito disto, a Constituição foi fundada sobre a moralidade de Deus, e os dez
mandamentos, mas e outra vez, as leis civis foram escritas e decisões proferidas que não coloque primeiro a
moralidade de Deus, isto tem causado o governo dos EUA para o slide mais e mais sob a influência de Satanás.
Hoje, o liberalismo, religião falsa do diabo, tem controle da Presidência, a legislatura e agora o judiciário, dando
a Satanás controle absoluto dos povos da América.

Quais são e foste e arte de vir
E os vinte e quatro anciãos, que sentou-se diante de Deus em seus lugares, caiu sobre seus rostos e adoravam a
Deus, dizendo: "nós damos-te graças, Ó Senhor Deus todo-poderoso, que são e foste e arte de vir; Porque tu tens tomado
a ti teu grande poder e haveis reinou." Apocalipse 11:16-17

Deus é de eternidade em eternidade, e nos versículos acima, os seres celestiais estão reconhecendo isso
quando se referem a Deus como "que são e foste e arte de vir."

Lembre-se: os Mártires Santos de Deus que foram mostrados simbolicamente como estando sob o
trono de Deus, este versículo está mostrando que os seres celestiais são tanto em antecipação do fim do reinado
de Satanás na terra, como é demonstrado pela sua feliz adoração de Deus, quando Jesus declara sua autoridade
sobre as nações da terra.

Dando recompensa aos santos
As Nações estavam zangadas e chegou a tua ira, e o tempo dos mortos, que eles devem ser julgados e que tu
shouldest dar recompensa aos teus servos, os profetas e os Santos, e os que temem o teu nome, pequeno e grande; e
shouldest destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11:18

e das Nações estavam zangadas: As Nações ficará zangadas porque Jesus irá estabelecer o Reino de
Deus na terra e todas as Nações perderá sua soberania e domínio do homem sobre a terra estará no fim.
Tua ira chegou: Quando Jesus voltar será como um rei conquistador. Todas as nações da terra não terá
escolha mas para acquiescent à sua autoridade, e como o anterior indica, eles não ficarão felizes com isso.
o tempo dos mortos, que eles devem ser julgados: Este julgamento é para os Santos de Deus, a primeira
ressurreição e não aquilo que é chamado o dia do juízo final, que não vem até o fim dos mil anos de reinado de
Jesus, mas todos os que são os Santos de Deus será arrebatado até as nuvens com Jesus em seu retorno, e
aqueles que foram julgados e considerados culpados por e assassinado pelo anti-Cristo ou o falso profeta , serão
julgados por Deus, e as convicções dadas pelas forças de Satanás serão subvertidas por Jesus, para Deus, Jesus é
a autoridade máxima neste universo.

Julgamentos da Inquisição
Isso também se relaciona com o fato de que durante a idade média milhões de pessoas foram postas à
morte pela Igreja de Roma, porque eles deram a adoração a Deus como os mandamentos de Deus, que está em
oposição o que prega a Igreja de Roma. A Igreja declarou que essas pessoas ser hereges e bruxas, e depois de
um julgamento simulado (a Inquisição), foram colocadas à morte por decapitação ou por ser queimado na
fogueira.
No presente, as pessoas eram na maior parte inocentes, em que estavam a dar culto a Deus como é
ordenado por Deus, e é Jesus, após seu retorno e seu arrebatamento dos mortos, que essas condenações serão
subvertidas e aqueles assassinado serão declaradas não culpados e ser reconhecidos por Deus como os Santos de
Deus.
Que tu shouldest dar recompensa aos teus servos, os profetas, e aos Santos e os que temem o teu
nome: Como Deus tem prometido, e em que a promessa de Deus é a base da fé dos Santos de Deus, Jesus
premiará essas promessas para os meninos de Deus, no momento da sua segunda vinda.

Lembre-se: para "medo do nome de Deus" não é para ter medo, mas para

dar a reverência e

respeito a Deus e tudo o que ele defende .

-Os que destroem a terra
E as Nações estavam zangadas e chegou a tua ira e o tempo dos mortos, que eles devem ser julgados e
que tu shouldest dar recompensa aos teus servos, os profetas e os Santos, e os que temem o teu nome, pequena
e grande; e shouldest destruí -los que destruir a terra. Apocalipse 11:18
e shouldest destruir os que destroem a terra: Todos da civilização humana, o que foi alcançada e este
estado elevado de tecnologia que agora vivemos não são o que Deus pretendia. Neste mundo de alta tecnologia
em que vivemos é contrária a fisiologia humana natural que Deus incutiram em nós através de sua controlado
processo evolucionário. Você só precisa comparar a vida no jardim do Éden ao que temos agora de ver a
verdade dessas palavras. É este mundo de alta tecnologia que está destruindo o mundo com poluições de todos
os tipos. Isto é como Satanás quer, ele odeia a Deus, e ele odeia o homem. Todos que Deus ama, Satanás odeia
e Satanás quer destruir este mundo maravilhoso que Deus criou, bem como de toda a vida que vive na terra e no
mar. Satanás quer transformar a terra em um mundo morto, sem vida e estéril.

Todas as guerras que já foram travadas entre os homens têm em seu núcleo, este ódio que Satanás tem
para Deus. Com o logo para acontecer a grande guerra, que será uma guerra nuclear, a terra será dizimada, não
só a humanidade mas toda a vida na terra vai ser ameaçada de extinção, se não realmente processada extinta.
Deus irão remover todos os que o lado com Satanás e estão ativamente envolvidos em negócios que
causar danos para a terra, mas também todos os outros Deus removerá da terra que não obedecer a palavra dele
ou a sua lei. Sobre o segundo advento de Cristo tudo o que é Satanás será removido da terra ao longo dos mil
anos do reinado de Jesus como rei da terra.

A Arca da Aliança
E o templo de Deus foi aberto no céu e havia visto em seu templo, a arca do seu testamento: houve relâmpagos e
vozes e trovões e terremoto e grande ave. Apocalipse 11:19

Tomam nota: nesta visão John é dado a ver a Arca da Aliança. Muitos olharam para ele desde que
desapareceu durante a conquista da Judéia, mas agora você sabe que Deus levaram para o céu, para mantê-lo
seguro. Dentro da Arca da Aliança são mantidos as duas tábuas de pedra que tem os dez mandamentos escritos
sobre eles. Jesus está mostrando essa visão de John, para que quem ler suas palavras serão também vemos a
visão e, assim, sei que a Arca da Aliança não está perdida, mas será restaurada para os Santos de Deus após o
segundo advento de Cristo.
Não esta revelando a Arca da Aliança não ainda convencê-lo a importância dos dez mandamentos e tudo
o que eles representam? Após o retorno de Jesus Cristo, a primeira coisa que vai acontecer é que a Arca da
Aliança, que contém os dez mandamentos, será trazida de volta para baixo à terra. Isso não te convence que eles
são a lei de Deus, e que Deus é eternidade em eternidade e, portanto, a lei de Deus é de eternidade em
eternidade? Desde que antes que este universo já era, a criação de Deus não mudou, portanto, nenhum deles tem
a sua legislação. Com o retorno da Arca da Aliança, a lei de Deus será mais uma vez feita absoluta na terra,
substituindo todas as leis do homem.

O verdadeiro Jesus
e o templo de Deus foi aberto no céu e havia visto em seu templo, a arca do seu testamento: houve
relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e grande ave. Apocalipse 11:19

O acima é, portanto, uma descrição dos eventos que antecederam, durante e logo após a segunda vinda
de Jesus o Cristo. Você pode ver que não haverá nenhuma dúvida em todo o mundo quando Jesus voltar? Então,
se há alguém que sabe que tem professado ser Jesus, e essas coisas toda ainda não ocorreu, então agora sabe
disso, quem dizem que são Jesus, mentem para você. Se você já sabe o que eles dizem ser uma mentira, então
não se dê a eles, mas rejeitá-los, para eles são Satanás, e sua alma imortal está na balança.

O movimento adventista
E darei poder para minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Apocalipse 11:3
As duas testemunhas de Deus é os Santos de Deus e a Bíblia durante a idade média, ou a partir de 538
A.D. a 1798 A.D. Estes dois conservei a palavra de Deus através de naquela época sombria quando Satanás fez
guerra contra todos os que deram culto para a criação de Deus.
No final da idade média, o poder de Satanás para influenciar a mente dos homens, ainda manteve-se
sobre a terra, só Satanás capacidade de perseguirá os Santos chegou ao fim quando Napoleão removido toda a
riqueza da Igreja de Roma e levou embora a soberania das terras do Vaticano.
O poder de Satanás pode ter sido frustrado, mas não foi destruído. Foi as duas testemunhas que foram
praticamente exterminados. Isso é mostrado para ser verdade na história, onde aqueles que se opuseram a falsa
religião pregaram pelo anti-Cristo na sua forma como a Igreja de Roma e tudo, mas foram retirados da terra.
Com o fim da capacidade da Igreja de Roma para perseguir os Santos de Deus, os poucos que
sobreviveram a idade das trevas, uma vez mais começaram a pregar, tudo o que ouvia, verdadeira palavra de
Deus. Descobriu-se para ser verdade na história, por isso que passou a ser chamado de movimento mundial de
Adventista ampla, 1800 D.C. através de 1850 D.C., onde a Bíblia tornou-se popular para ler novamente e
estudar, Pesquisar e abrir a discussão sobre a palavra de Deus, mais uma vez fez o seu caminho em todos os
cantos da terra e línguas do homem.
Este movimento adventista não foi sem resistência, no entanto, pelo resto do anti-Cristo igrejas que
haviam sido estabelecidos separada da Igreja de Roma, mas que manteve a maioria dessas práticas pagãs e
tradições que colocá-los em oposição à palavra de Deus. Estas são as igrejas que são as filhas da meretriz das
mulheres meretriz que senta-se sobre a besta de cor escarlate.

Por causa dessa resistência ainda exercida por Anticristo igrejas Satanás, a necessidade de testemunhas
da verdadeira palavra de Deus ainda existe hoje. Embora o movimento adventista, trouxe de volta o estudo
aberto e comum da Bíblia, Satanás tem causado que muito do sentido original pretendido pelo Deus quando ele
deu instruções aos seus profetas foi distorcido e corrompido para que obter o verdadeiro conhecimento
necessário esforço extra que a maioria das pessoas não estão dispostos a exercer-se, então eles dependiam
aqueles outros, das igrejas de meretriz , que eles assumiram onde educado no estudo da Bíblia para dizer-lhes o
significado de que Deus é.
Por esta razão a filha igrejas do anti-Cristo têm crescido, mas a palavra de Deus é ainda não totalmente
pregada no mundo, aliás, dos mais de 7 bilhões de pessoas que estão vivos hoje na terra, Deus reconhece
somente 144.000 pessoas para serem os Santos de Deus.

Os 144.000
E olhei, e eis um cordeiro estava sobre o monte Sião, (Sião) e com ele um cento quarenta e quatro mil (144.000),
tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. Revelação 14:1

O cordeiro é Jesus ou como Jesus ensinou a adoração verdadeira e correta de Deus seu pai, em outras
palavras a verdadeira Igreja de Cristo.
Monte Sion é uma referência para a montagem na qual a cidade de Jerusalém e o templo são
construídos, Monte Santo de Deus, mas também é uma referência ao Santo Evangelho de Deus, que inclui os
ensinamentos de Jesus e todos os livros do novo testamento.

Um israelita definido
Lembre-se: Expliquei-lhe que é um israelita? O nome ou a designação de um israelita tem a ver
com porque Deus mudaram o nome de Jacob para Israel, e que ninguém, mesmo aqueles não sangue
descendentes de Jacó, se superar seus pecados e mantêm os mandamentos de Deus e dar adoração a Deus como
ele comanda, é um israelita. Para ser um Santo de Deus é sinônimo de ser israelita, conforme definido por Jesus.
No tempo de Moisés, um israelita foi definida como: quem manteve e obedeceu os dez
mandamentos e os outros mandamentos e juízos de Deus.

Com o primeiro advento de Cristo, a definição de um israelita foi expandida para incluir aqueles que têm
o testemunho de Jesus Cristo. O que significa que aqueles que são definidos como um Santo de Deus são
também aqueles que são cobertos sob o título de ser um israelita ou do filhos dos filhos de Israel.
E o dragão, indignou-se com a mulher e foi para fazer guerra com o remanescente da sua semente, os
que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
O dragão é Satanás .
A mulher é A Igreja de Cristo .
Semente da mulher, são todos aqueles que sustentam a true para os ensinamentos de Jesus
Cristo, tal como definido, "que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus
Cristo."
Com o primeiro advento de Jesus, somente aqueles que manter os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus podem ser chamados de israelitas, aqueles que apenas manter os mandamentos de
Deus, mas rejeitam a Jesus, (os judeus), será tratado da mesma forma todos os que estão desafiando a Deus e
suas leis. Da mesma forma, também aqueles que seguem apenas os ensinamentos de Jesus, mas rejeitar os dez
mandamentos como sendo apenas para os judeus, serão tratados como o inimigo de Deus.

Com Jesus, os 144.000
e olhei, e eis um cordeiro estava sobre o monte Sião, (Sião) e com ele um cento quarenta e quatro mil
(144.000), tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. Revelação 14:1
e com ele um cento quarenta e quatro mil (144.000) poderia sugerir que os 144.000 são, pre-Jesus,
israelitas que guardam os dez mandamentos e aceitam que Jesus é Deus em carne e osso de um homem. Mas
estou convencido de que os 144.000 também incluir qualquer um que se ajuste a definição de Jesus, de que é
um Santo de Deus. Este número, 144.000 não é uma coincidência; Esta é uma referência para os 144.000 que
recebem a marca de Deus em suas frontes de antes do início da grande guerra.
Para estar com alguém, sejam susceptíveis de estar com Jesus, não significa que eles são fisicamente
com Jesus, mas que são seguidores de tudo que Jesus ensinou. Se você abraçar os ensinamentos de Jesus, que
inclui uma expansão do significado dos dez mandamentos, então você está dentre os 144.000 Santos de Deus,
ou um israelita de fim dos dias.

Tendo a marca de Deus
Tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas assim Deus tem marcado-los com seu nome em suas
testas, ou lhes dada a marca de Deus.

Lembre-se: o Nome de Deus é a definição do que é Deus; sua personalidade e o caráter moral, que
é baseada nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Portanto, isto então dá verificação que estas são de
fato os 144.000 mesmo de antes da grande guerra. Este versículo também me diz que são contados na 144.000
perdurará através da grande guerra e a grande tribulação.
Se você acha que vocês são salvos pela graça de Deus-Jesus, mas não cabem a definição acima do que é
um Santo de Deus, então sua crença em erro e sua alma imortal está na balança. As igrejas de filha do antiCristo pregam que tudo que você precisa fazer é declarar Jesus seu Salvador e professam crer que Jesus é Deus
em carne e osso de um homem, e você será redimida por Deus, mas isto é uma mentira.

Uma voz do céu
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

Tome nota: Os únicos que poderiam aprender esta canção nova são aqueles que foram redimidos da
terra, e eles são numerados naqueles 144.000 que Deus reconhece como sendo os Santos de Deus. Digo-te isto
fim de dar apoio ao meu ponto de vista acima, que apenas aqueles que podem ser definidos como os Santos de
Deus serão redimidos.

Uma nova canção
E eles como se fosse cantado uma música nova: é uma música nova que nenhum outro poderia cantar,
porque é a história dos israelitas e seu longo caminho para a salvação. Nas pessoas dos 144.000 Santos de Deus,
Deus, finalmente, será capaz de cumprir sua aliança que ele fez com Abraão.

Lembre-se: Deus é verdade, quando Deus faz uma promessa, que é um pacto que é; é limitado pela
sua honra e sua personalidade e seu caráter moral para cumprir essa promessa, enquanto aqueles com quem ele

estabelece um pacto cumprir a sua parte da promessa. Mesmo que os judeus, o pescoço duro, as pessoas que
eles são, onde desafiador das leis de Deus, Abraão cumpriu a promessa, Isaac manteve sua promessa e Jacob
manteve sua promessa. Por essa razão Deus devem manter as promessas que ele fez com eles. No fim dos dias,
haverá pelo menos estes 144.000 que incluirá falecidos de sangue de Jacob bem como outros, que Deus podem
dar satisfação de sua aliança. Considero ser a razão que, quando se fala sobre os 144.000 nos versos acima, as
palavras de Deus são felizes mesmo júbilo, porque seus filhos tempo partiu finalmente tem devolvido a ele.
A semente de Abraão são como Abraham no que eles acreditam que a palavra de Deus .
The Seed ou filhos de Israel são como Jacob em que eles superaram seus pecados e pediu e
foi dado o perdão de Deus pelos seus pecados .

Não se macularam com as mulheres
Estes são os que não se macularam com as mulheres; Porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro
withersoever que vai. Estas foram redimidas dentre os homens, sendo os primeiros frutos a Deus e ao Cordeiro.
Apocalipse 14:4

Na lição anterior eu dei a explicação sobre o que as mulheres são, então não fará mais uma vez aqui. No
entanto, estas mulheres são de Satanás, a meretriz que senta-se sobre a besta de cor escarlate e as filhas da
meretriz da meretriz, e não são as primeiras mulheres, que fica em cima da lua, que é de Deus.
Isto então nos diz que as mulheres que os 144.000 Santos de Deus são virgens de são a Igreja de Roma e
o protestante igrejas que veio dele. Em que o anti-Cristo é a Igreja de Roma, em seguida, as filhas da meretriz
são a descendência daquela igreja, o que significa que as filhas da meretriz são as igrejas protestantes que se
afastou da Igreja de Roma, mas manteve muitas das tradições e falsas crenças estabelecidas pela Igreja de Roma
ao longo dos séculos, sendo o mais blasfemo do sábado domingo.
Como eu disse na lição anterior, a virgindade não é uma virgindade sexual, mas uma pureza da alma.
Estes 144.000 são os Santos de Deus, e eles são virgens das igrejas False do anti-Cristo, que inclui a Igreja de
Roma, bem como as igrejas protestantes que mantiveram a blasfêmia tradições e práticas estabelecidas pelo
anti-Cristo.

Minha experiência pessoal
Como exemplo, vou usar minha própria experiência. Desde tenra idade, eu não tinha interesse em
frequentar a qualquer igreja ou pertencer a qualquer religião. Tinha demonstrado que o quarto mandamento
exigido que o sétimo dia foi o dia do sábado de Deus, mas todas as várias diferentes igrejas que tive experiência
com, através de membros da minha família, manteve o domingo como o sábado, isso causou-me a olhar para
aquelas igrejas como sendo hipócrita e, portanto, desliguei-me deles.
Não aprendeu sobre a Igreja do Adventista do sétimo dia até alguns anos atrás, que guardam o sétimo
dia como os mandamentos de Deus, mas mesmo essa igreja tem em seus núcleo crenças as coisas que não são
suportadas pela Bíblia e em oposição e desobediência à palavra de Deus. Por esta razão, mesmo que mantém o
sábado do sétimo dia, estou disposto a juntá-lo.

Eles que seguem o cordeiro
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 os primeiros frutos a Deus e
ao Cordeiro. Apocalipse 14:4
Que estes são os que seguem o cordeiro withersoever vai, me diz que eles, os 144.000 são convertidos
do islâmico e o judaísmo e dos cristãos para se tornar fervorosos adeptos para a verdadeira adoração de Deus e
os ensinamentos de Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aceitar que Jesus é Deus em carne e
osso de um homem , e que os ensinamentos de Jesus, expandem e cumprir as leis de Deus.

Resgatou os homens
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 os primeiros frutos a Deus e
ao Cordeiro. Apocalipse 14:4
Estas foram redimidas dentre os homens; Sugiro que esta referência aos homens, meios da humanidade
e não especificamente o macho da espécie. O que eu sugiro que isto significa, porém, é que no uso de uma frase
generalizada, "dos homens", é outra maneira de nos dizer que não só os descendentes de Jacó estão contados
os 144.000, mas outros que são convertidos para a verdadeira adoração de Deus, que não são descendentes de

Jacó; Tal como acontece com a explicação acima da palavra virgem, que isto também não está associado com
qualquer aplicação sexual, mas de natureza espiritual.

Os primeiros frutos da colheita
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 os primeiros frutos a Deus e
ao Cordeiro. Apocalipse 14:4
Sendo as primícias a Deus e ao Cordeiro. Isso me diz que quando estes 144.000 são escolhidos ou devo
dizer foram convertido para a verdadeira adoração de Deus, que estamos no fim dos dias, e que o segundo
advento de Jesus Cristo está sobre nós. Esta referência para ser os primeiros frutos se relaciona com a maneira
de Deus-Jesus tem retratado o fim dos dias, como uma colheita, como é mostrado na seguinte parábola.

A parábola do trigo e do joio
O Reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo: mas enquanto os homens
dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e seguiu seu caminho. Mas quando a lâmina tinha surgida e trouxe
adiante da fruta e, em seguida, apareceu também o joio. Então os servos do dono do casa veio e disseram-lhe, senhor,
fizeste não tu semeia boa semente no teu campo? De onde então tem joio? Ele disse-lhes: um inimigo fez isso. Os servos
disse-lhe: wilt thou então que podemos ir e recolhê-los? Mas ele disse: não; para que enquanto vós juntem o joio, vós
raiz acima também o trigo com eles. Deixe ambos crescerem juntos até a colheita: e no tempo da colheita direi para os
ceifeiros, reunir-vos primeiro o joio e Atai-o em feixes para queimá-las: mas recolhendo o trigo no meu celeiro. Mateus
13:24-30

Se você não vê como esta parábola tem qualquer relevância para serem as primícias para Deus e ao
Cordeiro, , então talvez você vai quando você é mostrado o significado desta parábola.

Quem semeia
Ele que semeia a boa semente é, comparado a um homem, ou o filho do homem (Jesus); Mateus 13:37

O campo
O campo é o mundo; ou todas as nações da terra.

A boa semente
A boa semente são os filhos do Reino (aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus); Mateus 13:38

O joio
o joio são os filhos dos ímpios um (Satanás) aqueles que disseram que os dez mandamentos já não têm
significado, ou que foram cumpridas por Jesus na Cruz e desse modo não continue; Mateus 13:38

O inimigo
O inimigo que semeou-los é o diabo, Satanás; Mateus 13:39

A colheita
A colheita é o fim do mundo; (Dia do juízo final); Mateus 13:40

Os ceifeiros
Os ceifeiros são os anjos. Mateus 13:39

No fim do mundo
Como, pois, o joio (filhos de Satanás) é reunido e queimado no fogo; assim será no fim deste mundo. Mateus
13:40

Na fornalha de fogo
A fornalha de fogo é o fogo do inferno onde quando você é jogado em sua essência, tudo o que você
está, será consumida na morte eterna. Pense nisso como uma criação no reverso. O velho céu e a terra velha
passarão. Você é parte do universo que velho. Com o nascimento do novo céu e nova terra, você nunca teria
existido neste novo universo; Portanto, você será como se você nunca ter existido.

e deve lançá-los numa fornalha de fogo: O que é fogo de infernos. Mateus 13:42
Em um campo de trigo, um agricultor, vou desenterrar as ervas daninhas (joio) e elimine-os, assim
também será no dia do juízo, onde o mal, aqueles que não guardam os dez mandamentos e não são definidos por
Deus como sendo os Santos de Deus, será eliminado quando lhes Hells fogo.

Aqueles que ofendem
O filho do homem, deve mandar seus anjos, e eles devem reunir fora de seu reino todas as coisas que ofendem e
eles o que fazer a iniqüidade; Mateus 13:41

Quem não adorar a Deus, exatamente como ele comanda são ofensivos a Deus. Se sua igreja que prega o
primeiro dia da semana, (domingo), é o Sábado Santo Lordes, e você aceita isto e observa o primeiro dia de
Sabbath e ignora o sétimo dia, (sábado), conforme ordenado por Deus, então você é aquele que é ofensivo a
Deus.

Choro e ranger de dentes
Haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:42

Lamentações e ranger de dentes, pode ter dois significados, um está como Satanás terá acreditar e o que
é a verdade de Deus.

Mentira de Satanás
Satanás terá-nos acreditar que a razão pela qual eles vão ser choro e ranger de dentes é por causa da dor
de ser atirado para o fogo do inferno.

A palavra de Deus verdadeiro
Esta frase, "haverá choro e ranger de dentes," é uma referência para aqueles que se intitulam Christian,
ou aderir à fé judaica ou muçulmana, que pensam que sua religião é a verdadeira fé, apenas para descobrir que,
no segundo advento de Jesus e no dia do juízo, que eles estão banidos do céu, porque eles não adorar a Deus
como ele ordena. Quando arroubos de Jesus Santos de Deus, até as nuvens com ele, esses outros que será
testemunha disto vai começar a gemer e objeto que deram a adoração a Deus, então por que são eles sendo

deixados para trás? Mas eles não adorar a Deus como ele mandou, aceitando as mentiras de Satanás, mesmo
quando sendo verdadeiras palavras de Deus mostrado. É por esta razão que deve haver das lamentações e
ranger de dentes.

Falha de adoração como ordenado
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, (os Santos de Deus), os estatutos e os juízos, que te ensinei, para
fazê-las, que vos podem viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus ou seus pais lhe dá. Deuteronômio
4:1
Escutai, Ó Israel: Quando Deus chama a Israel, ele está chamando a todos os que ajuste a definição de
quem e o israelita é, ou aqueles que mantêm os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Estatutos e juízos: No versículo acima, Deus diz você e eu, com clara intenção que temos de obedecer a
Deus estatutos e juízos, que Deus nos deu, nos dez mandamentos e em outros lugares nos livros dos profetas.
Que te ensinei: Novamente, Deus é deixar claro que as exigências de como dar a verdadeira e correta de
adoração a Deus, é ensinado a nós pelo próprio Deus. Se você procurar a palavra de Deus, então você vai saber
como dar adoração a Deus, se você depender dos outros para lhe dizer o que Deus ordenou, então se eles são
ignorantes, ou se eles são agentes de Satanás, então como você saberá se o que dizem é verdade ou mentira?
Você deve procurar a verdadeira palavra de Deus para si mesmo.
Para fazê-las que vos podem viver: A vida que Deus está falando não é tua vida mortal continuou, mas
a promessa da vida eterna. Deus está dizendo eu e você que se manter e fazer o que Deus nos ensinou, então
vamos viver, mas se você não conseguir manter e fazer como os mandamentos de Deus, então haverá somente a
morte para você.
E entrar e possuir a terra que o Senhor Deus ou seus pais dá-lhe: A terra que está sendo falada é a
terra prometida, ou a área de terra que fica entre o rio Eufrates ao norte até o rio Nilo ao sul, incluindo a
Península Arábica e a terra da Etiópia, que é a terra que foi definida como a área do jardim do Éden no livro de
Gênesis 2:10-14 .

Não adicionar ou subtrair
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve que vós diminuem alguma coisa
dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2

Quando Deus diz: ", Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: nele tu não deverás fazer
qualquer trabalho." Êxodo 20:10
Esta é a palavra de Deus. Estas palavras são perfeitas, pois eles são falados por Deus. Se você tentar
alterar as palavras eles próprios ou o significado dessas palavras como Deus pretende que dizer, então entregar
o que foi a palavra de Deus em algo que já não é a palavra de Deus. Se já não é a palavra de Deus, cuja palavra
é isso?
Quando sua igreja que prega o domingo, primeiro dia da semana, é o sábado do senhor, depois que a
igreja mudou a palavra de Deus. Como tal igreja prega o Evangelho contra Deus ou anti-Cristo e como tal é
uma das igrejas do anti-Cristo.
Temos de aceitar a palavra de Deus exatamente como Deus falou, com todo o significado, sem mais
nem menos, como Deus deram quando ele falou as palavras, alguma coisa em anti-Cristo.

Deus ama aqueles que o amam
Eu amo os que me ama; e aqueles que buscam "precoce" me encontrar me Provérbios 08:17
Comandos de Deus, como você pode ver de cima, que damos adoração a ele exatamente o que ele, Deus
instruiu. Se você dá adoração como sua igreja ou religião prega, e aquela igreja prega falso evangelho de
Satanás, então você poderia dizer que não é sua culpa que você dá a falsa adoração. Se você não sabe a verdade,
e sua igreja encontra-se a você, como você sabe a maneira correta de dar culto? A resposta de Deus para esta
questão encontra-se no seguinte versículo.
A primeira metade deste versículo é uma afirmação de facto; Deus ama aqueles que o amam. Você
pode dizer, "Eu amo a Deus," mas se não obedecer a palavra de Deus, exatamente como Deus falou a palavra,
então você realmente não ama Deus, mas está apenas dando serviço de bordo para que o amor.
Quando seu pai terrestre dá-lhe um comando, "estar em casa às 09:00," mas você ignora seu pai e não
conseguiu voltar até meia-noite, você está mostrando o seu desrespeito por seu pai terreno, que raiva de seu pai
e provavelmente resultar em algum tipo de punição para você.
Quando seu pai celestial dá um comando, "manter o sábado dia santo", mas você aceita a mentira de
que o primeiro dia é o dia de descanso de Lordes, então você está mostrando o seu desrespeito por seu pai
celestial, e sem dúvida este desrespeito resultará em algum tipo de punição.

Quando você mostrar respeito por outras pessoas, você está dizendo-lhes amor -los e encontrá-los
dignos de seu dando seu respeito a eles. Quando você é uma falta de respeito dos outros, você está dizendo-lhes
que você os odeia, e que você não considera que sejam dignos de seu respeito.

A palavra "Cedo"
Eu amo os que me ama; e aqueles que buscam "precoce" me encontrar me Provérbios 08:17
A segunda parte deste versículo é uma instrução de Deus para cada um de nós. A maneira de
manifestar seu amor por Deus é buscar ou procurar Deus, "cedo."

Lembre-se: como eu te disse que Satanás imputa palavras nas traduções da Bíblia que não tem o
cheio ou completar o significado da palavra original que tinha o antigo hebraico ou grego? Esta é uma
ocorrência.
Se você procurar a palavra "Early" no dicionário, você obterá o seguinte significado: antes do tempo
esperado, no início de algo, durante os primeiros estágios de um evento. Isso confundiu-me,
por que importava se eu vim para Deus desde muito cedo ou tarde na vida, como eu fiz? Por causa desta
confusão, e porque eu esforçar-se para alcançar a compreensão de que Deus está nos falando na Bíblia, eu
decidi ir para o idioma original para encontrar a sua definição da palavra originalmente usado, que a palavra
"Early" substituído.
Se você vai para a concordância da Bíblia você vai encontrar quatro diferentes palavras hebraicas que os
tradutores usaram a palavra "início" para substituir.

Primeira palavra: Boqur; que é definido como: amanhecer ou romper do dia .
Segunda palavra: Tsaphar; que é definido como: saltar sobre, ou seja, para retornar,
para afastar-se mais cedo .

Terceira palavra: Shakam; que é definido como: para carregar um peso, carregar (na
parte de trás do homem ou animal), a começar logo no início da manhã .

Quarta palavra: Shachar; que é definido como: de acordar cedo em qualquer tarefa com a
intenção de seriedade, ou de diligência, para procurar com meticuloso esforço tanto físico
e intelectualmente .

Como usado em provérbios 08:17 a palavra hebraica Shachar é substituído pelo termo inglês "Early".
Isso, então diz-nos que uma tradução mais correta seria a palavra "diligentemente." A palavra "diligente" é
definido como: mostrando a persistência e o esforço do trabalhador em fazer algo, que quer
dizer, não tem nada a ver com levantar-se cedo, ou chegar cedo, mas tudo a ver com a palavra difícil e
perseverança, obtidos em estudos e pesquisas .
Portanto, quando Deus nos diz para procurá-lo "cedo" ele realmente está dizendo para tomar o tempo e
esforço aprender através de estudo e pesquisa, que o que Deus está nos dizendo e assim obter o conhecimento
da verdade divina, tal como já fizemos nesta chegando a um entendimento de que a palavra "cedo," na verdade
quis dizer.
Como você pode ver, a necessidade das duas testemunhas ainda existe no mundo. O anti-Cristo tem
evoluído ao longo do tempo do que da Igreja de Roma, que começou como uma religião de cozinha, para que a
besta que vêm do mar, ou uma religião em todo o mundo, para que a mulher prostituta, e as filhas da meretriz.
Por causa deste processo evolutivo que o anti-Cristo atravessou as duas testemunhas de Deus ainda são
necessários a fim de combater as mentiras de Satanás com a verdadeira palavra de Deus.

Os justos brilhará
Então serão o justo brilhar adiante como o sol no Reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o. Mateus 13:43
Desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, do homem, que acreditava em Deus, e quem deu a
obediência à palavra de Deus, onde, na extrema minoria na terra. Mesmo quando Jesus caminhar sobre a terra,
aqueles que abraçaram os ensinamentos de Jesus eram uma minoria e sob severas a pressão do resto da
humanidade de acordo com a pregação de crenças e práticas pagãs e falso evangelho.
Os justos brilhar adiante porque após o reinado de 1.000 anos de Jesus, não haverá nenhum outro
deixou sobre a terra, que não sejam os Santos de Deus, o que equivale a dizer que "Tudo o que restará serão
aqueles que adoram a Deus como ele comanda." Já não haverá uma multidão dos não-crentes para obscurecer e
mais sombra os Santos de Deus. Já não os justos serão a minoria, mas eles serão tudo o que resta.
"Quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir?" Este é um outro retrato dessa frase novamente, junto
com, "Ele quem tem sabedoria," entre outros, que todos têm o mesmo significado. Neste Deus está dizendo

que "que isto é importante, você precisa tomar conhecimento do que está sendo dito, e você
precisa fazer tudo o que você precisa para que você vai entender."
A parábola acima e estas últimas palavras são importantes para aqueles que desejam adorar a Deus como
ele ordena. É para você estudar e entender o que Deus está dizendo para você. Há apenas duas opções para
todos nós, nós somos justos aos olhos de Deus, ou estão mergulhados na iniqüidade. Aqueles que são justos
serão redimidos e sabem salvação, aqueles que são encontrados para ter iniqüidades, saberá o fogo do inferno.
Essas são as duas únicas escolhas, portanto você precisa saber a verdade por si mesmo, não aceitar o que você é
dito como sendo a verdade, orar a Deus, estudar, Pesquisar e aprender por si mesmo o que Deus está dizendo a
você. Mesmo essas palavras que você está lendo agora, escrito por mim, não aceito sem verificar por si mesmo,
que são a verdade de Deus.

A Bíblia, Deus está advertindo
A Bíblia é muitas coisas, mas é uma coisa que você pode nunca ter considerado para ser um aviso. Nas
páginas da Bíblia, Deus está dando aviso após o aviso de Satanás, de suas mentiras e enganos e como ver a
verdade de Deus, apesar dessas mentiras. As palavras da Bíblia estão nos avisando as consequências de não
buscar a Deus diligentemente e tomar o caminho mais fácil de aceitar o que os outros têm interpretado a Bíblia
quer dizer. Assim como Deus vê somente certo e errado, preto e branco, bem e o mal, você só tem duas
escolhas, redenção e vida eterna ou morte no fogo do inferno.

Os 144.000 não Guile
e em sua boca foi encontrado sem malícia: para eles estão sem culpa diante do trono de Deus.
Apocalipse 14:5
A palavra "Guile" é definido como: uma qualidade de astúcia, enganoso, ou traiçoeiro .
O que isto significa é que você não pode esconder sua verdadeira mente de Deus. Se você dar o serviço
de bordo para dar culto a Deus, mas mesmo assim se envolver em atos pecaminosos, Deus saberá. Ninguém
nunca irá passar pelos Deus através de meias-verdades ou prestidigitação.
Assim como Deus é inflexível que nós lhe culto como ele comandos, ele vai ser tão inflexível quanto a
quem ele convida para o céu e a quem ele dá o dom da vida eterna. Este versículo dá aviso disto.

O versículo acima está dando aviso que aqueles que Deus reconhece como sendo a 144.000 Santos de
Deus, não dê fingida, mas são na verdade e escritura, Santo de Deus como Jesus deu a definição disso,
"aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo."

O evangelho eterno
E vi outro anjo voar 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 as pessoas. Apocalipse 14:6
O evangelho eterno é uma referência ao Santo Evangelho de Deus e sua verdade que é falada dentro.
Como essas páginas que você tem de ler tem mostrado, a Bíblia como é durante o meu tempo de vida, tem
palavras, tem entradas por Satanás, que mudaram o verdadeiro significado de Deus para que as distorções.
Este versículo acima está me dizendo que este anjo terá em sua posse o Santo Evangelho em sua
verdadeira forma e significado e será desta que ele vai pregar a verdade de Deus ao mundo inteiro. Uma vez que
este Santo Evangelho inalterado é mostrado a nós e nós então tendo visto a verdade de Deus, aqueles que amam
a Deus, cairá longe de suas falsas igrejas e tradições e voltar para Deus, Jesus e sua verdadeira adoração.
Este versículo também me está a dizer que, bem como os 144.000 israelitas (os Santos de Deus) que são
resgatadas, aqueles de cada nação e tribo e língua e as pessoas, será dado o entendimento para adorar a Deus
como ele ordena, e quando eles fazem também receberão a marca de Deus.
Estou convencido de que estas profecias, os 144.000 sendo dado a marca de Deus e o anjo pregando
para aqueles de nós na terra, os dois chegaram ao passado. Digo isto porque estou convencido de que fui tocado
por Deus e que desde então têm sido a receber instruções de Deus e ou seu anjo sobre o conhecimento e
compreensão das Escrituras. Sabendo que isso aconteceu comigo, devo presumir que está a acontecer aos outros
também. Se isso está acontecendo no mundo hoje, em seguida, hoje estamos no fim dos dias, como estas coisas
são profetizou para ocorrer.
Se você ler a lição que, intitulado, "a grande guerra" você será, decerto, perceber que estamos de fato
vivendo no fim dos dias, agora que a grande guerra está a chegar agora, e a grande tribulação não é longe. Estou
convencido de que só temos as seguintes profecias para vir a passar que já não vim a acontecer e o mundo como
nós sabemos que chegará a um fim, e o segundo advento de Cristo vai a seguir.

Uma terceira parte da terra
o primeiro anjo soou e seguiu-se granizo e fogo misturado com sangue, e foi posta sobre a terra: e foi
queimada a terça parte das árvores, e toda a grama verde foi queimada. Apocalipse 8:7
Na segunda guerra mundial, quando os EUA cair armas nucleares em duas cidades do Japão, a descrição
dada acima foi evidenciada, mas a guerra não era a grande guerra porque, um terço da terra não foi destruído
durante a guerra. Em todas as guerras desde a segunda guerra mundial, tal longe sentiu devastação não tem sido
feita na terra.

Uma terceira parte do mar
e a terceira parte das criaturas que estavam no mar e tinha vida, morreu; e a terceira parte dos navios
foram destruídos. Apocalipse 8:9
Muitas das explosões nucleares que ocorrerão durante a grande guerra será sobre as grandes cidades das
Nações e a maioria dessas grandes cidades está localizada na linha de Costa do mar, portanto, a terceira parte do
mar também será afectada por essas poderosas explosões nucleares.

Uma terceira parte do homem
E os quatro anjos foram libertados, que foram preparados por uma hora e um dia e um mês e um ano,
para matar a terceira parte dos homens. Revelação 09:15
Em que a maioria da humanidade vive atualmente dentro das cidades grandes da terra; Quando as
cidades são destruídas assim também será a terceira parte da raça humana apagada da face da terra.
Estes três profecias são tudo o que resta da esquerda pré-tribulação profecias que ainda vir a acontecer.
Se você olhar ao seu redor o que está ocorrendo no mundo hoje, e como Satanás tem tal preensão sobre os
corações dos homens, incentivando o ódio e o assassinato, a grande guerra está agora em andamento em todo o
mundo, somente o holocausto nuclear ainda está para vir a passar.
Estes três profecias são iminentes para ser cumprida, portanto, assim também é a segunda vinda de Jesus
Cristo iminente ocorra.

Anti-Cristo entre nós
Filhinhos, é a última vez: e como ouvistes que o Anticristo virá, até agora há muitos anticristos; pelo
qual sabemos que é a última vez. Eu John 02:18
Mesmo na época do Apóstolo João, percebeu-se a ameaça de anticristos enganando as pessoas como é
mostrado no versículo acima.
Nesta lição, estamos a falar as duas testemunhas de Deus, e como tenho mostrado, um de uma
testemunha é os livros da Bíblia, que foram escritos por profetas de Deus, por instrução de Deus. A segunda é
as pessoas através da história que manteve e obedeceu os mandamentos de Deus e manteve viva a palavras de
Deus, protegendo os livros da Bíblia, durante os 1260 anos em que o Anti-Cristo foi dado o poder de fazer
guerra, (desgaste), os Santos de Deus, como revelado nos versos seguintes.

Contra os mais alto
E ele falará palavras contra o Altíssimo e devem se desgastam os Santos de mais alta e acho que os
tempos de mudança e leis: e eles devem ser repetidos em sua mão, até um tempo, tempos e a divisão do tempo.
Daniel 07:25
Como você pode ver, o anti-Cristo é porque ele blasfemar contra a palavra de Deus. Se você se colocou
em oposição a Deus, então você também é o anti-Cristo ou contra Deus.

Um poderoso poder
e seu poder deve ser poderoso, mas não pelo seu próprio poder: e ele deve destruir maravilhosamente,
(em um grau vasto) e deve prosperar e praticar e destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel 08:24
Estas profecias podem ser melhor compreendidas, colocando-os no contexto de eventos históricos reais.
O anti-Cristo é estabelecido como uma potência em si , no ano de 538 A.D. Por um poder em si, o que
quero dizer é que, embora o anti-Cristo existia antes de 538 A.D., como é evidenciado no seguinte versículo:
Mesmo na época do Apóstolo João, o anti-Cristo existiu como é evidenciado por esta acima do verso.

O anti-Cristo não tinha o poder de perseguir ou destruir os Santos de Deus diretamente; Só foi capaz de
fazê-lo através de sua influência sobre os outros, como os anciões do templo, então os imperadores de Roma.
Não é até que é dado o poder de perseguir diretamente, que torna-se o anti-Cristo, as profecias acima do
livro de Daniel. Na história, isso ocorre em 538 D.C. quando o Vaticano, que é o fundamento da Igreja de Roma
e a Papa, recebem o status de uma nação soberana por Roman Oriental Emperor Justiniano.
Como uma nação soberana o anti-Cristo depois tem a capacidade de guerrear contra os filhos de Deus
diretamente e faz assim para o ano de 1260 até que ele é trazido ao fim através de uma ferida mortal que cura,
em 1798 A.D., quando Napoleão tem o Papa preso e confisca os bens da Igreja de Roma por todo o império
francês.

Um tempo, tempos e a divisão do tempo
e ele falará palavras contra os mais alto e deve se desgastam os Santos de mais alta e acho que os
tempos de mudança e leis: e eles devem ser repetidos em sua mão, até um tempo, tempos e a divisão do tempo.
Daniel 07:25
Esta profecia de tempo é calculada da seguinte forma: tempo é igual a 1, vezes é igual a 2, e divisão do
tempo é igual a ½. Quando você adicioná-los juntos você recebe 3 ½. Esta é a 3 ½ anos proféticos. Quando
você multiplicar vezes 3,5 anos 360 dias por ano, como foi o número de dias no calendário antigo, se 1260 dias
proféticos. Cada dia é por um ano, como é estabelecido no Livro de Ezequiel, capítulo 4 versículo 6,
portanto, 1260 dias proféticos é igual a 1260 anos literais.

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

Lembre-se: os Santos de Deus são definidos por Jesus como aqueles que manter os mandamentos
de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
Os Santos de Deus são dado refúgio de Satanás e o anti-Cristo.

A mulher, a Igreja de Cristo
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
A mulher que está sendo falada aqui é um simbolismo para os Santos de Deus, ou a verdadeira Igreja de
Cristo, e lhes refúgio no deserto, durante este mesmo período de 1260 anos como é revelado nos versos
seguintes.
Desde o dia depois de Jesus é crucificado na Cruz em 31 A.D. até 1798 D.C. os Santos de Deus são
perseguidos e submetidos a torcher e são assassinados, por aqueles sob a influência de Satanás através de seu
anti-Cristo.

Primeiro: pelos anciões do templo;
Segunda: pelo imperadores de Roma, começando com o imperador Nero. Lembre-se as histórias de
cristãos, sendo colocados na arena com feras selvagens?

Terceiro: pela Igreja de Roma no seu estabelecimento com o consentimento e a autoridade dada à
igreja pelo Imperador Constantine.
Devido a estas perseguições, aqueles que são definidos como os Santos de Deus fogem das áreas
civilizadas do Império Romano para aquelas áreas que estão fora da influência direta de ambas as autoridades
Roman Civil, bem como o poder da influência precoce da Igreja de Roma. São esses dois, os livros da Bíblia e
os Santos de Deus, que são as duas testemunhas de Deus.

