A celebração de Natal
Por que devemos comemorar o Natal?
Em meu extenso estudo dos livros da Bíblia desde fevereiro de 2007, eu não encontrei qualquer
comando ou instrução na Bíblia onde Deus, Jesus ou os apóstolos, dê o comando nem instrução que estamos a
dar uma observância anual ou a celebração do nascimento de Jesus, (Natal), nem para que o assunto de sua
morte na Cruz, (Páscoa). Não há nenhuma menção de dar uma comemoração ou lembrança de sua ressurreição
também. Portanto, eu tenho que fazer a pergunta, "por que damos observância e celebração do nascimento de
Jesus, no que é conhecido como Natal," quando Deus não ordenou que ele, e Deus nos diz que não devemos
adicionar ou subtrair de sua palavra, ou seus mandamentos?
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, as 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.

História do Natal
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 capacidade como o primeiro Papa, no
qual ele fez a observância a observância da ressurreição de Jesus, Páscoa, Natal e o nascimento de Jesus, Igreja
apoiado feriados religiosos.

Natal oficial, mas não geralmente observados
Em 325 D.C., Constantino, o grande, o primeiro imperador romano a ser batizado como
cristão, 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 estabelecido pelo Imperador
Constantine e introduziu a movable festas (Páscoa).

Em 354 D.C. Libério de Bispo de Roma ordenou oficialmente seus membros para celebrar
o nascimento de Jesus em 25 de dezembro modo a entrar em conformidade com os ditames do
Imperador Constantine.
Como você pode ver, não foi Deus quem estabeleceram a observância de Natal ou Páscoa, ou a
observância do domingo sábado, mas Constantino imperador do Império Romano, em conjunto com a Igreja de
Roma.

Deus diz, "Adoração me."
Lembre-se: se Deus não falava então não é de Deus, e se você não encontrar nada nos livros da
Bíblia onde Deus ou Jesus dá instrução ou comando que seja observado o nascimento de Jesus, depois de fazêlo vai colocá-lo em oposição a vontade de Deus.
Como você pode ver, acabei de fazer uma declaração ousada, portanto, você pode perguntar, "Onde na
Bíblia que Deus realmente nos diz que estamos em erro se fazemos outro do que como Deus tem escrito para
fora?"

A ordem de Deus
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
O que este 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.

Aviso de Deus
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
O que este versículo está dizendo é que nós não devem tomar o que Deus tem já comandou ou nos
instruiu e adicionar ou remover algo para o que ele já nos disse.
Novamente, deixe-me repetir, achei nada nas páginas da Bíblia em que Deus, Jesus ou qualquer dos
Apóstolos dá instrução ou comando que estamos a dar a celebração do nascimento ou da morte e
ressurreição de Jesus .

Se Deus não falou isso, então é uma mentira. Ou para colocá-lo de outra forma, se Deus não dá o
comando específico, então nos empenhar-se numa tal celebração é colocar-nos em oposição à palavra de Deus.
Se Deus não ordenou que observamos o nascimento de Jesus como uma celebração anual como parte de dar a
verdadeira adoração a ele, então fazer isso é adicionar ao que Deus nos disse. Como Deus nos diz acima, nós
somos para não acrescentar nada ao que Deus nos diz para adorá-lo.

Um exemplo do comando de Deus
Existem duas vezes na Bíblia onde Deus mudou um aspecto de como estamos a dar-lhe culto, e ambas
as vezes Deus ou Jesus deu instruções específicas para saber o que estamos a fazer.

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." 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.

A nova Páscoa
A segunda mudança do que é que define como estamos a dar a verdadeira adoração a Deus nos foi dado
por Jesus.
Em observância da Páscoa, um animal é sacrificado e comido como um simbolismo do sacrifício do
Messias profetizado. Com o primeiro advento de Cristo Jesus, o sacrifício de um animal não é mais necessário,

porque Jesus é um sacrifício mais perfeito. Devido a isso, a observância da Páscoa também não mais necessário
o sacrifício de um animal. No entanto, a observância da Páscoa tem a ver com mais do que simplesmente comer
um animal sacrificado, mas com a memória de tudo o que Deus fez e realizou quando ele causou o Faraó a
deixar o povo de Deus sair do Egito.
Jesus ensinou que em vez da morte da besta, estamos para partir o pão e beber vinho simbolicamente
como sendo o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, como sendo o sacrifício de Jesus.

Partir o pão
e como eles comem, Jesus tomou o pão e abençoado e de freio e deu-lhes e disse, "Tomai e comei: isto é
meu corpo." Marcar 14:22
Considerando que, sob a Páscoa do antigo testamento, a carne da besta tinha sido simbólica do corpo do
Messias, com isto acima instrução dada por Jesus, ao partir o pão substitui o comendo da besta. A Páscoa é
ainda necessária para ser mantido por todos os que são os Santos de Deus, mas a morte de um animal não é
mais necessária e, portanto, passa a ter a partir do pão.

Bebendo do vinho
e ele tomou o cálice, e quando ele tinha dado graças, deu-lhes: e todos beberam dele. E ele disse-lhes:
"Este é meu sangue do novo testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, vou beber nada
mais do fruto da videira, até aquele dia que bebo-novo no Reino de Deus." Marcos 14:23-25
Deus sempre tem me perdoe a beber do sangue de animais, mas Jesus dá simbolicamente a beber do
vinho não como o beber do sangue dele, mas o sangue de Jesus que é derramado em seu sacrifício na Cruz, que
ele permite como um sacrifício para a remissão dos pecados do homem.
Todos, mas algumas dessas igrejas que se intitulam Christian, não manter a observância da Páscoa e
mesmo aqueles que, a continuar a tradição de matar um animal como a parte principal da refeição. Com as
instruções acima de Jesus, a Páscoa é ainda uma exigência, mas a fração do pão e beber do vinho, substitui o
comendo da besta.

Tome nota: Falado de vinho não é vinho fermentado, mas o Bom vinho, que é fermentado ou suco
de uva. Deus-Jesus não tolera o consumo de bebidas alcoólicas.

Deus serão feito
Como você pode ver a discussão acima, Deus ordenou que nós, como os Santos de Deus deve observar a
Páscoa, para manter na lembrança de tudo que Deus fizeram para libertar os escravos do Egito e transformá-los
em da nação de Israel.
Com o primeiro advento de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus, o comendo da besta foi substituído pela
fração do pão e beber do vinho, mas a observância da Páscoa ainda é necessária.
Deus deu instruções específicas e um comando relativos o respeito da Páscoa, que antes de Moisés não
era exigido como um aspecto de dar a verdadeira adoração a Deus, mas desde Moisés a observância é
necessária.
Onde então é que tais instruções específicas sobre a observância do nascimento ou morte e ressurreição
de Jesus foi dadas por Deus? Como eu disse, não há nenhum tal comando ou instrução em qualquer dos livros
da Bíblia. Se Deus não falou isso, então é uma mentira.

Uma profecia de Natal
Para mostrar que para acrescentar nada ao que Deus tem nos dado é colocar-se em desobediência à
palavra de Deus, dou-te o que a Bíblia nos diz sobre a observância do Natal.

Duas testemunhas de Deus
e darei poder minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias,
vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçal em pé diante do Deus da terra.
Apocalipse 11:3-4
É um equívoco comum que estas duas testemunhas serão dois homens que vão ficar na frente do muro
das lamentações em Jerusalém durante o fim dos dias e pregar a palavra de Deus. No entanto, esta é uma
interpretação falsa.
Nas lições de esta página Web dar ampla discussão quanto ao verdadeiro significado destes versos, em
suma, uma das testemunhas são os Santos de Deus que têm de suportar a perseguição da religião Anticristo
durante os 1260 anos em que o anti-Cristo é dada para fazer guerra contra os Santos de Deus, a outra
testemunha é a verdadeira palavra de Deus, como está escrito nas páginas dos livros da Bíblia.

Morto pelo anti-Cristo
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. 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 11:7-8
The Beast da Bottomless pit, como dado aqui, Satanás mentiras e enganos, sob a forma de religião a
anti-Cristo. O poço é a boca de Satanás, que infinitamente vomita mentiras e enganos, a fim de corromper o
homem e, portanto, afastá-los da verdadeira adoração do Deus da criação.

A primeira testemunha
Esta besta, ou a religião do Anticristo, vai matar as duas testemunhas.
A primeira testemunha, ou os Santos de Deus, serão mortos e seus corpos deixados nas ruas, em que
mesmo em Jerusalém, ou que a cidade que é chamado espiritualmente Sodoma e Egito, aqueles que
aceitaram os ensinamentos de Jesus e foram convertidos para a verdadeira adoração de Deus, será julgado e
assassinado pelos anciões do templo, em seguida, este último ser julgado em julgamentos da Inquisição
realizada pela Igreja de Roma. Nestes acontecimentos verificados historicamente, este aspecto da profecia é
cumprido.

A segunda testemunha
A segunda testemunha ou a Bíblia vai ser morta, em que será oculta e distorcida, de modo a dar
significado a verdade dada na palavra de Deus, como está escrito nas páginas dos livros da Bíblia que não é o
significado pretendido originalmente como falada por Deus.
A palavra de Deus, como está escrito nas páginas da Bíblia vai ser banida durante os 1260 anos dados
para o anti-Cristo fazer guerra contra os Santos de Deus. É desta forma que o anti-Cristo vai matar a segunda
testemunha.

Corpos deixados mortos nas ruas
e dos povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos três dias e meio e não devem sofrer
seus corpos mortos para ser colocado nas sepulturas. Apocalipse 11:9

Mais uma vez este versículo tem sido distorcido em seu significado para que comumente entende-se que
este versículo refere-se aos corpos dos Santos de Deus na rua para 3 ½ dias literais. Esta é uma falsa
interpretação, no entanto, a 3 ½ dias mais uma vez é uma referência para os 1260 anos em que o anti-Cristo vai
ter que fazer guerra contra os Santos de Deus.

Lembre-se: no livro de Ezequiel, Deus concede ao Ezequiel um dia para cada ano. Esta proporção é
a mesma que dá a entender à quanto tempo Deus está falando em todas as profecias de tempo dos livros de
Daniel e Apocalipse.
Se você tomar 3 ½ dias e permitem o um dia em um ano você obter 3 ½ anos proféticos, em seguida,
você deve levar isso e multiplicá-lo pelo número de dias em um ano, como observado por aqueles do tempo de
Jesus, ou 360 dias por ano. Isto então trazer a 1260 anos literais, que é o tempo que o anti-Cristo tem para fazer
guerra contra os Santos de Deus.
Como já demonstraram, uma das duas testemunhas é os Santos de Deus, e eles são assassinados pelo
anti-Cristo e para 1260 anos aqueles então assassinados não recebem enterro honroso, porque os amigos e
parentes daqueles então assassinado, temo que eles também serão assassinados por aqueles que perseguiu e
matou-os. No presente, a segunda parte desta profecia, portanto, é cumprida.
Estas mesmas duas testemunhas, (os Santos de Deus e livros da Bíblia) estão ativas hoje, assim como
eram durante a idade média sob as perseguições realizadas pelo anti-Cristo sob a forma da Igreja de Roma, hoje
existem alguns como eu que pregam a palavra de Deus verdadeiro, como eu estou fazendo nas páginas desta
página Web , www.GodsTrueWord.net, apesar do desprezo e ridículo jogado em nós por aqueles dos
estabelecidos cristã e outras religiões do mundo.

Eles devem se alegrar.
e os que habitam sobre a terra serão alegram por causa deles e fazer feliz, e devem enviar presentes uns
aos outros; porque esses dois profetas atormentaram os que habitavam na terra. Revelação 11:10
O versículo acima dá a profecia sobre a celebração de Natal e mostra os sentimentos de Deus sobre ele.
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 tem acreditado desde que
você é foram uma criança são uma mentira.
e os que habitam sobre a terra devem se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão
presentes um para o outro: A alegria e dando de sons presentes muito como o Natal para mim. Deus deu-na
história da Natividade, a fim de mostrar que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, não para instruir o
que estamos a celebrar o nascimento de Jesus.

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 Jesus de ser o filho de Deus, em Deus, na carne de um homem. O corpo de Jesus
é o recipiente no qual reside a essência, (Cristo), de Deus.
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 para truísmo do Deus, se Deus não falava então é uma mentira. Deve adorar a
Deus exatamente como ele comanda, aumentando, (adicionar ao), nem diminuindo, (subtraindo-se), o que ele
ordena.
Apenas pense a celebração do Natal, como eu 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.
Pense da seguinte maneira. O anti-Cristo morto ou distorcida e confundido muitos dos significados dos
versículos da Bíblia, que é uma das duas testemunhas, estes versos que discutimos aqui são um exemplo de tais
distorções. Com o novo e false significa que o anti-Cristo tem dado, as pessoas ao longo dos anos passaram-se a
acreditar que as mentiras de Satanás são a verdade, tanta de modo que quando Deus tenta mostrar o seu
verdadeiro significado, como ele deu-me a fazer nestes escrita desta página Web, a maioria vai acreditar o que
eles disseram ser a verdade, desde que eles eram uma criança e rejeitar a palavra de Deus verdadeiro, quando o
ouvem.

Não de Deus, mas um homem
A seguir, 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.

James G. Brazer
A seguinte citação de James G. Brazer do livro intitulado "a adoração da natureza," volume 1,
página 529, dá suporte para o fato de que era um homem, Imperador Constantine e não Deus que muitas das
tradições anti-Deus estabelece ainda observada depois de todos estes anos.
A retenção do antigo nome pagão de "Dies Solis," (o dia do sol) para 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.
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 estes símbolos foram mais
poluídos pela introdução de Papai Noel e coelhinho da Páscoa. Isto pode ser mostrado como segue.
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 de Deus, a
imagem do Papai Noel foi transformado na criação de um falso Deus.

A história de Saint Nicholas
O seguinte é uma história 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 joias 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, é mais frequentemente do que não, sua oração tem para
com algo que você acha que precisa de alguma coisa terrena, ao invés de espiritual. Provisão de Deus para nós,
somos nós que adorá-lo como ele comandos, com o que nós precisamos, tal como definido por Deus.
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, eles 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 abismo.
É o nome do Papai Noel que as crianças cantam para e sobre, 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. A hora de começar a verdadeira e correta de adoração a Deus é quando somos crianças.

Aqueles que te atormentar
A razão pela qual que 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 deram testemunho do evangelho sagrado de Deus, 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.
Satanás, através de sua influência sobre os imperadores Diocleciano e Constantino, estabeleceram estas
celebrações como uma forma de puxar os meninos de Deus, longe da verdadeira palavra de Deus e para a
mentira que representam estas celebrações.

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
ideia 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 adoração a um Deus falso, que está em oposição direta ao primeiro
mandamento de Deus , "Já não há outros deuses diante de mim." Êxodo 20:3
Quando você incentivar seus filhos a pedir ao pai Natal para 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.

Você ama 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 que eu sei a verdade, que já
não pode tolerar a sua celebração, que tem colocar pressão sobre minha relação com meus filhos e netos.

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 à 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 12:17e novamente em revelação 14:12, em seguida, você deve rejeitar a mentira que
é Natal e a Páscoa e acabar com sua comemoração deles.

Ressurreição das duas 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
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 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 para fazer a guerra sobre os Santos de Deus, mas não antes do anti-Cristo mata as duas testemunhas
simbolicamente e literalmente.
Aqueles homens e mulheres que manteve-se fiel à adoração de Deus como ordenado por Deus, que são
chamadas os Santos de Deus, foram mas exterminados pela Igreja de Roma antes que perdeu seu poder
perseguia-os. A Bíblia que tinha sido ilegal a posse durante a idade média, teve um retorno como o poder da
Igreja de Roma foi abalada durante o período conhecido como a Renascença, mas foi distorcido pela Igreja de
Roma, quando ele traduzido para antigos textos hebraico e grego para as línguas da Europa e o resto do mundo.
Devido a estas distorções, que tornou difícil encontrar a verdadeira palavra de Deus, mas não impossível.
O espírito da vida de Deus, entrou 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 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 são pregadas 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 para os
Santos de Deus, decorrentes de suas sepulturas e depois sendo levado até estar com Jesus nas nuvens no
segundo advento de Jesus.

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. Quando você testemunha pessoas
sendo levantadas fora de suas sepulturas, então você saberá tudo o que tenho escrito nesta página da Web é
verdade, e será hora de você se arrepender de seus pecados e fazer o que você deve para entrar em obediência à
palavra de Deus.

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 você esperar até o segundo advento de Jesus e o arrebatamento, ou se você morrer
primeiro, porém será tarde demais.
Eu fiz todo o trabalho duro para você, na escrita das lições e capítulos oferecidos nesta página da Web:
www.GodsTrueWord.net, se você começa com a lição 1 e continue em frente na ordem de lá, você vai aprender
a verdadeira palavra de Deus e ser justificado na esperança de salvação e redenção.
As primeiras batalhas da grande guerra estão sendo travada neste preciso momento, o Holocausto
Nuclear que matará 1/3rd da terra e é de 1/3rd do mar e 1/3rd do homem, mas daqui a alguns meses. Dar uma
olhada no estado do mundo hoje, Rússia levada armas contra aqueles em Europa Oriental e fez incursões no
Oriente Médio, Irã foi dada um caminho para obtenção de armas nucleares e os veículos para entregá-los, China
está a expandir suas forças armadas no mar da China Meridional, que trará para a disputa com os EUA. Os EUA
não tem líder dando direção ou a demonstração de força, que tem dado estas outras nações, o vácuo de liderança
para preencher.

Tempo está se esgotando, a grande guerra profetizada por Deus-Jesus é quase em cima de nós, e Deus já
não terá pacientes com aqueles que se recusam a entregar-lhe a adoração verdadeira e correta.

