Lição 24
Julgamento da meretriz
Quem é a grande prostituta?
e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: "vem cá; Vou mostrar-teei o julgamento da Grande prostituta que se assenta sobre muitas águas: com quem os reis da terra cometeram
fornicação, e os habitantes da terra foram feitos embebedaram com o vinho da sua prostituição. Apocalipse
17:1-2

O julgamento da prostituta
e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: "vem cá; Vou mostrar-teei o julgamento da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas: Apocalipse 17:1
Estes anjos estão dizendo o Apóstolo João, nesta visão, que eles vão mostrar-lhe que o julgamento que
Deus tem colocado contra o anti-Cristo. O anti-Cristo nos é mostrado na livro de Daniel começa para fora como
a Igreja de Roma, mas evolui para uma religião mundial, com muitas igrejas separadas da Igreja de Roma, mas
ainda observar que muitas das tradições e práticas estabelecidas pela Igreja de Roma que colocá-lo em oposição
aos mandamentos de Deus.

A grande prostituta
e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: "vem cá; Vou mostrar-teei o julgamento da Grande prostituta que se assenta sobre muitas águas: Apocalipse 17:1
A grande prostituta é o terceiro e último simbolismo gráfico do anti-Cristo que Deus usa para tornar
mais fácil para os leitores da Bíblia para se lembrar. Cada um dos três simbolismos do anti-Cristo reflete um
aspecto diferente de quem e o que é o anti-Cristo é. Neste acima versículo, Jesus está nos mostrando que o antiCristo tem poder e influência sobre a maioria se não todas as nações da terra e, portanto, estará sujeito ao
julgamento de Deus no final.

Três simbolismos do anti-Cristo
Agora que sabemos quem e o que é o falso profeta da lição anterior, é importante que você entenda por
que Deus mostra o anti-Cristo em três distintos gráficos simbolismos. A meretriz falada no livro do Apocalipse
é uma representação simbólica do anti-Cristo. Para melhor entender esse simbolismo, você precisa primeiro
entender por que Deus usa três diferentes simbolismos todas representando o anti-Cristo.
O pequeno chifre
A besta que sai do mar
A mulher prostituta

Simbolismo do chifre pequeno
Considerados os chifres e, eis que, lá surgiu entre eles um outro chifre pequeno, diante de quem havia
três dos primeiros chifres depenados pelas raízes: e, eis que, este chifre foram os olhos como os olhos do
homem e uma boca que fala grandes coisas, (blasfêmia). Daniel 7:8
Primeiro Deus deu o simbolismo do anti-Cristo sendo um "Little Horn," que é entendido como uma
pequena nação ou Reino, mas não governado por um rei de verdade. Desta forma e usando o simbolismo dos
dez reinos que surgem fora o vazio deixado pela queda da cidade de Roma em 467 D.C., Deus estabeleceu que
um chifre representa, uma nação e seu poder militar e econômico.

Simbolismo das bestas
e fiquei na areia do mar e vi uma besta subir fora do mar, com sete cabeças e dez chifres e sobre seus
chifres dez coroas e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. Apocalipse 13:1
Segundo Deus deu o simbolismo do anti-Cristo sendo uma "besta" que sobe do mar.
Este, juntamente com as quatro bestas que saem do mar no livro de Daniel estabelece que qualquer
representação de um animal é simbólica para uma nação ou Império do poder com qualidades imperiais na
verdade mesmo, se não em nome.

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

Por último, Deus dá-no simbolismo do anti-Cristo sendo uma mulher sentada sobre uma besta de cor
escarlate.

Vestuário a mulher
e a mulher estava vestida de cor de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e
pérolas, tem um cálice de ouro na mão cheia de abominações e imundícias da sua prostituição: Apocalipse
17:4
O vestuário desta mulher que Deus está simbolizando como o anti-Cristo é importante manter em mente,
para se você olhar para os líderes religiosos das últimas centenas de anos, você vai ver um que usa roupas
semelhantes, e que é ele quem Deus está dando aviso sobre, o anti-Cristo, ou pelo menos o líder da religião do
anti-Cristo.

Cor de azul em falta
e tu deverás fazer vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e beleza. Êxodo 28: 2
Você pode reconhecer o traje que a mulher está vestida de; é uma correspondência próxima ao vestido
formal do sumo-sacerdote do Tabernáculo conforme começando no versículo acima e continuando através de
Êxodo capítulo 28.
Você também deve ter notado que o "Cor de azul" está faltando. Você sabe por que o anti-Cristo não
terá azul em seu traje? Os versos a seguir irão mostrar isso para você.
Portanto, este é um dos identificadores do anti-Cristo encontrados em Apocalipse 17:4, a cor azul está
falta o traje formal de quem está no trono de Deus, como se ele fosse Deus. Se você terá um aviso quando o
Papa faz aparições públicas, especialmente na Páscoa, ele está vestido como mulheres esta meretriz é retratado.
Este é ainda outro dos identificadores de Deus do anti-Cristo e que o anti-Cristo é a Igreja Católica Romana, e
que o Papa é seu líder e como tal, é o chifre pequeno que tem os olhos de um homem e uma boca que fala
blasfêmias como simbolizado no livro de Daniel.

A cor azul simbolismo
Fala aos filhos de Israel e oferecê-los que eles fazem franjas nas fronteiras de suas vestes ao longo de
suas gerações, e que eles colocaram sobre a franja das fronteiras de uma fita azul: Números 15:38

Deus ordenou que os filhos de Israel, deve anexar uma franja de fita azul em cima de suas vestes, e estão
a fazer isto para todas as suas gerações. Este é um mandamento de Deus, então é necessário que eles fazer isso.
Por um tempo que eles fizeram, mas se você souber de algum judeu hoje, tenho certeza que você vai ver sem
essa franja. Mesmo nesta coisa pequena, os judeus são incapazes de ser em obediência a Deus.
A exigência de azul na sua roupa se relaciona com a segunda aliança que Deus estabeleceu com Moisés
e os descendentes de Jacó. Porque eles só tinham a lei e não a crença, (fé), eles precisavam de um lembrete
sobre a manutenção dos dez mandamentos.
Sob o terceiro convênio, estabelecido por Jesus, aqueles que são os Santos de Deus, têm os dez
mandamentos como cumprida por Jesus, escrito em cima de seus corações, para que um lembrete de pano não é
necessário.
Deus ordenou que os filhos de Israel, deve anexar uma franja de fita azul em cima de suas vestes, e estão
a fazer isto para todas as suas gerações. Este é um mandamento de Deus, então é necessário que eles fazer isso.
Por um tempo que eles fizeram, mas se você souber de algum judeu hoje, tenho certeza que você vai ver sem
essa franja. Mesmo nesta coisa pequena, os judeus são incapazes de ser em obediência a Deus.
A exigência de vestindo azul em sua roupa se relaciona com o Segundo a aliança que Deus estabeleceu
com Moisés e os descendentes de Jacó. Porque eles só tinham a lei e não a crença, (fé), eles precisavam de um
lembrete sobre a manutenção dos dez mandamentos. Sob o Terceiro convênio, estabelecido por Jesus, aqueles
que são os Santos de Deus, têm os dez mandamentos como cumprida por Jesus, escrito em cima de seus
corações, para que um lembrete de pano não é necessário.

Uma franja em cima da sua roupa
e compete a vós uma franja, que vos podem olhar para ele e lembre-se de todos os mandamentos do
senhor e fazê-las; e que vos procuram não atrás deles, seu próprio coração e seus próprios olhos, após o qual
podeis usam para ir a prostituição: que vós podem lembrar e todos os meus mandamentos e ser Santo para seu
Deus. Números 15:39-40
Como você pode ver, a cor azul está falta o traje do anti-Cristo, porque é um lembrete para manter os
mandamentos de Deus, o anti-Cristo não tem vontade para que se lembre de alguma coisa. Se você nunca ter
tido um olhar para o traje do Papa durante eventos especiais, Apocalipse 17:4, tudo o que tem esta descrição
abrange, mas está faltando a cor azul.

Senta-se sobre muitas águas
e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: "vem cá; Vou mostrar-teei o julgamento Da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas: Apocalipse 17:1
As águas é uma referência para o entendimento estabelecido, do livro de Daniel, que os quatro impérios
antigos do homem representado como bestas, saiu do mar, que por sua vez, é simbólico de antigas terras de
conflitos e guerras.
Esta referência às "águas" é para indicar que o anti-Cristo tem crescido para ter poder e influência sobre
muitos nações e povos ao longo de toda a terra e já não se limita apenas à Europa.

As águas
E ele disse-me, "as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e
línguas". Apocalipse 17:15
Este versículo que eu lhe revelei em lições anteriores, porque ela confirma isso mar tumultuoso
conforme descrito no livro de Daniel, é simbólico das terras onde a outras nações e povos vieram e se foi antes,
o que ajuda a dar identidade para os quatro impérios antigos do livro de Daniel.

Reis da terra cometem fornicação
Com quem os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram feitos embebedaram
com o vinho da sua prostituição. Apocalipse 17:2
Deus usa o ato de "fornicação" como uma forma de representar o conluio entre a entidade de Anticristo
e os líderes das Nações da terra. Isso se relaciona com o fato de que "aFornicação Sexual" é um pecado contra
os dez mandamentos, e Deus em toda a Bíblia retrata o ato de perseguir a deuses pagãos, como A prostituição.
Isso então torna o anti-Cristo a ultimo religião pagã, e qualquer um que se envolvem com ele são, portanto,
cometer fornicação com o anti-Cristo.

Mãe das meretrizes
e na sua testa estava escrito o nome: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e
abominações da terra. Apocalipse 17:5

O simbolismo do anti-Cristo, como uma mãee que suas filhas também são meretrizes, é importante,
em que mostra a evolução da religião Anticristo de que só a Igreja de Roma ao de muitas outras igrejas
fundadas sobre o mesmo falso evangelho e tradições da Igreja de Roma.

O mistério
e na sua testa estava escrito o nome: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e
abominações da terra. Apocalipse 17:5

Lembre-se: como Deus usou a frase, "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça", a palavra "mistério",
substitui a frase, mas tem o mesmo significado. Deus precisa de você entender que o que segue a palavra
"mistério", é importante, e você precisa estudá-lo para que você vai entender a verdade de que Deus está lhe
dizendo.
As palavras, "o BABYLON grande," são parte do mistério. A razão pela qual está escrito na testa da
mulher que Deus usa para retratar o anti-Cristo, é para mostrar que este é parte do pensamento cognitivo e,
portanto, um aspecto de quem é essa mulher (o Anticristo) e o que ele defende, sua personalidade e caráter
moral.
Lúcifer, ou como Deus se refere a ele, Satã, não está em oposição a Deus por ignorância, Satanás tem
feito um pensamento cheio a decisão de se opor a maneira de Deus e substituir o culto de Deus com um
substituto ou religião falsa, é que a religião falsa que Deus chama o anti-Cristo.

Simbolismo das mulheres
Simbolismo da 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
Estes dois versículos, Deus revela a fé dos judeus como uma mulher prestes a dar à luz a Igreja de
Cristo. Isso é para mostrar que a Igreja de Cristo é uma continuação e uma forma evoluída da fé original dada à
nação de Israel por Deus através de seu profeta Moisés.

Simbolismo da Igreja de Satã
e na sua testa estava escrito o nome: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e
abominações da terra. Apocalipse 17:5
Deus mostra o anti-Cristo em três diferentes simbolismos para impressionar você e eu que o anti-Cristo
tem evoluído da sua forma original, uma pequena nação ou de um único Estado-Igreja, para que de uma besta,
uma religião internacional com influência internacional e poder, para que de uma mulher meretriz, retratando
uma religião no mundo, tendo ainda imperial como poder e influência sobre muitas nações da terra.
Isto então juntamente com o simbolismo da Igreja de Cristo como uma mulher em pé em cima da lua,
estabelece que uma mulher é simbólica de uma igreja ou alguma outra organização religiosa.

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

Lembre-se: que "águas" refere-se a terras

povoadas onde governaram mais antigas nações

de uma vez, ou neste caso refere-se a muitas nações do mundo que estão sob a influência do anti-Cristo,
durante o período do fim dos tempos e fim dos dias.
Os "reis da terra", refere-se aos líderes das Nações e indústria igual.
A frase "vinho da sua prostituição," refere-se a pacotes, acordos e cooperação daqueles reis, bem como
indivíduos, o que fez com o anti-Cristo (Igreja de Roma), que sofreu e ajudou a crescer em poder e
proeminência e no assassinato de milhões de pessoas ao longo dos séculos da idade das trevas.
Este verso está nos dizendo que vai chegar uma hora, (o fim dos dias), quando a Igreja de Roma e as
nações da Europa serão punida por suas blasfêmias e seu assassinato dos Santos de Deus. Este então é o
"julgamento," do anti-Cristo de Deus.

Quem ou o que é a prostituta?
"A grande prostituta", é outro simbolismo do anti-Cristo, ou, como todos sabemos, a Igreja de Roma.
Como o versículo acima revela, a Igreja de Roma não está sozinha em sua guerra contra os Santos de Deus, mas
que as nações da Europa integram cada bit que é a definição do anti-Cristo.
Sabe, se você dar adoração como prega a religião do anti-Cristo, então sua adoração é em vão, e se você
não conseguir dar a verdadeira e correta de adoração a Deus, como Deus ordenou, então você é tanto um parte
do anti-Cristo é a Igreja de Roma e as filhas da igreja.
vou mostrarei a ti o juízo, refere-se a punição que Deus irá hidromel para fora para o anti-Cristo e todos
que trabalharam para apoiar e promovê-lo através dos tempos.

A besta de cor escarlate
Para ele levar me no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sentar em cima de uma besta de cor
escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 17:3
eu vi uma mulher, refere-se ao homem John, em uma visão de Deus, vê a Igreja de Roma, (o Anticristo)
simbolizada por uma mulher.

Lembre-se: Deus mostraram a Igreja de Cristo , como uma mulher vestida de luz em pé em cima
da lua, e agora ele está mostrando a Igreja de Satã, (anti-Cristo) como uma mulher sentada sobre uma besta de
cor escarlate, portanto todos os simbolismos usando "mulheres", são para ser entendido como sendo igrejas ou
religiões, e lugares de culto, assim como todos os simbolismos de "chifres" no livro de Daniel foi uma
referência para reinos ou nações e tem o poder de.
"Sentar em cima de uma besta de cor escarlate", que é o falso evangelho de Satanás. Ele é retratado
como escarlate para dar-lhe a semelhança de Satanás que é simbolizado como o dragão vermelho.
"" "Cheia de nomes de blasfêmia, como mostrei anteriormente, Satanás entrou mentiras a Bíblia, levá-lo
de ser o Santo Evangelho de Deus para ser o falso evangelho de Satanás, como tal, o falso evangelho é cheio de
nomes de blasfêmia. Em seguida, isto mostra que esta besta escarlate é a Bíblia de Satanás, (Satanás falso
evangelho), cheio de suas mentiras e blasfêmias contra Deus e seu Santo Evangelho.

Esta besta de cor escarlate é o falso evangelho de Satanás e é simbolicamente retratada como "com sete
cabeças e dez chifres" e se você recordar, é semelhante a descrição da besta que é o anti-Cristo como mostrada
em Apocalipse 13:1, exceto que ele tem não coroas.

Coroas n
A única coisa que falta aqui é o "Dez coroas sobre os dez chifres desta besta", que é porque o
Apocalipse 13:1 é uma descrição da Igreja de Roma (o anti-Cristo) e ele tendo influência imperial sobre as
nações e os povos da terra, Considerando que Apocalipse 17:3 é uma descrição do falso evangelho de Satanás,
não o anti-Cristo em si, e é do falso evangelho Satanás que a Igreja de Roma é construída em cima.

Filho do dragão
e lá apareceu outra maravilha no céu; e eis um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez
chifres, e sete coroas sobre as suas cabeças. Apocalipse 12:3
Assim como a Igreja de Cristo é edificada sobre o Evangelho de Deus Santo e os ensinamentos de Jesus
Cristo, a Igreja de Satã, o anti-Cristo, é construído sobre o falso evangelho de Satanás, que são mentiras e
enganos de Satanás.

Lembre-se os mandamentos do senhor
Estes versos explica porque Deus retrata o anti-Cristo como uma meretriz, em que aqueles que não
manter os dez mandamentos, mas buscam seus próprios olhos, são a prostituição, que Deus está preocupado.
Como você pode ver, a cor azul significa a necessidade de lembrar seus dez mandamentos. Tão importantes são
os dez mandamentos de Deus que ele exigia que os filhos de Israel para usá-la em suas roupas assim não
esqueceriam, embora no momento parece que esqueceu.

A puta final
É essa frase, a prostituição, que dá relevância, por Deus, mostrando o anti-Cristo como uma meretriz. O
anti-Cristo é o último grito das putas. Considerando que muitos na história já foram a prostituição à procura de
uma religião caber seus próprios desejos e, no anti-Cristo, eles encontraram o máximo das religiões contra
Deus.

Que vós procuram não atrás deles, seu coração e seus olhos se refere ao fato de que você procurar uma
religião que está em conformidade com a sua interpretação de que Deus é e o que é exigido de você em dar
adoração a Deus. Você procura para adoração, como é o seu prazer e não como é o prazer de Deus.
Deus é muito específico, só o que ele vai permitir que em seu comportamento pessoal e o que é um
pecado. Para muitos, este tipo de restrictiveness inflexível é inaceitável, então eles preferem dar a adoração de
uma forma que funciona para eles, eles vão para a prostituição.

Ser Santo para seu Deus.
Sei que isso, só Deus podem torná-lo Santo, e a única maneira que você pode continuar a ser Santo, é
manter os mandamentos de Deus. Desta vez vou dizer, aqueles "quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir e
aqueles que têm olhos para ver deixá-los ver."
A palavra "Santo" é definido como: ser dedicado ao serviço de Deus, um Deus ou uma deusa.
Como a palavra relaciona-se com o Deus da criação, para ser Santo é ser verdadeiro, ou verdade. Portanto o
Santo Evangelho de Deus é o verdadeiro evangelho de Deus. Quando Deus faz algo sagrado, é porque é verdade
ou é compatível com a verdade de Deus. Quando Deus diz: "guardar o sábado sagrado" ele quer dizer que
estamos a guardar o sábado verdadeiro, que é o sétimo dia sábado que consta nos 2 de Gênesis e Êxodo 20:811.

Deus abençoou e santificou o sétimo dia
, Assim, os céus e a terra foram acabados e toda a mangueira deles. E no sétimo dia Deus terminaram
seu trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus
abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e
fez. Gênesis 2:1-3
Nos primeiros seis dias da criação, Deus também estabeleceram a base para uma semana de sete dias.
Quando Deus descansou no sétimo dia, Deus oco e santificou o sétimo dia. Fazendo isso, Deus fez o sétimo dia,
um dia santo e um dia especial.

Quarto mandamento
Lembre-se o dia de sábado, para santificá-lo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: mas
o "Sétimo dia" é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu, nem teu filho,

nem tua filha, teu servo, nem tua serva, não teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas:
porque em seis dias o senhor fez o céu e a terra , o mar e tudo o que neles é e descansou o "sétimo dia:"
Portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificado de la Êxodo 20:8-11
No quarto mandamento, Deus deu o comando que o sétimo dia não foi só um dia santo, mas que somos
obrigados a manter naquele dia sagrado por descansando naquele dia, como Deus havia feito.
Você vê! Nas palavras do próprio Deus, escritas em dois livros diferentes da Bíblia, Deus nos disse que
dia da semana é o sábado; o sétimo dia(sábado). Para você ou sua igreja observar o sábado em qualquer outro
dia da semana é blasfemar contra a palavra de Deus. Não há nada na Bíblia em que Deus ou Jesus dá instruções
ou comando que o primeiro dia (domingo) é para ser observado como sábado. Se Deus não falou isso então
quem você acha que foi?

Para ser Santo é ser verdadeiro
Portanto, quando Deus diz: "que vos podem lembrar e fazer todos os meus mandamentos e ser Santo
para seu Deus," Deus quer que sejamos verdadeiros em nossa adoração de Deus e fazer aquilo que temos, é
manter os dez mandamentos, como o versículo acima é que façamos comandando.

Um sinal entre você e Deus
e o senhor falou a Moisés, dizendo: "tu fala também aos filhos de Israel, dizendo: em verdade meus
Sabbaths guardardes: pois é um sinal entre mim e você, ao longo de suas gerações; que saibais que eu sou o
senhor que te santifica. Guardardes o sábado, portanto; para ele é sagrado vos: todo aquele que defileth-lo
certamente será posto à morte: para todo aquele que faz todos os trabalhos, que alma deve ser cortada entre
seu povo. Seis dias pode ser feito trabalho; Mas no sétimo é o sábado do descanso, Santo ao senhor: quem faz
todos os trabalhos no dia do sábado, ele certamente deve ser condenado à morte. Portanto, os filhos de Israel
devem guardar o sábado, para observar o sábado ao longo de suas gerações, por aliança perpétua. É um sinal
entre mim e os filhos de Israel para sempre: porque em seis dias o senhor fez o céu e a terra, e no sétimo dia
Deus descansaram e foi atualizada. Êxodo 31:12-17
Quando você ficar com o quarto mandamento, o dia de sábado, é um sinal entre Deus e você que você
olhar para a criação de Deus como seu Deus e nenhum outro. Do mesmo modo, quando ficares com os dez
mandamentos, como Deus tem escrito para fora, também é um sinal de que você olhar para a criação de Deus
como seu Deus e nenhum outro. Se ajuda a lembrá-lo para manter os dez mandamentos e o sábado do sétimo
dia, então por todos os meios, usar uma fita azul no seu traje, mas se você tem os dez mandamentos e os

ensinamentos de Jesus, escrito no teu coração, e obedecer e mantê-los, então você pode nunca se esqueça de
manter os dez mandamentos ou o sábado , porque eles serão uma parte de quem você é, no corpo e no espírito.

A fim de ser o teu Deus
eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito para ser o teu Deus: Eu sou o Senhor teu Deus.
Números 15:41
Neste versículo, Deus dá a explicação porque ele trouxe o povo do Egito e virou uma nação de escravos.
Deus quer que eles devem olhar para ele como seu Deus e nenhum outro. Como isso é verdadeiro com os
judeus é verdade para nós que abraçam os ensinamentos de Jesus. Se é o que você quiser dar a sua adoração ao
Deus da criação, então você deve adorar a Deus como ele mandou. Para adorar senão diz a Deus que você
realmente não deseja dar-lhe culto, e você está dizendo-lhe que seu caminho é errado e vai fazer o que é o seu
prazer, não como prazer do Deus.

A mãe das meretrizes
e na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações
da terra. Apocalipse 17:5
O simbolismo do anti-Cristo como mãe, e que suas filhas também são meretrizes, é importante, em que
mostra a evolução da religião Anticristo de que só a Igreja de Roma ao de muitas outras igrejas fundadas sobre
o mesmo falso evangelho e tradições da Igreja de Roma.

O mistério
Lembre-se: como Deus usou a frase, "quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir," a palavra
"mistério" que frase, substitui, mas tem o mesmo significado. Deus precisa de você para entender que o que
segue a palavra "mistério", é importante, e você precisa estudá-lo para que você vai entender a verdade de que
Deus está lhe dizendo.
As palavras, "o BABYLON grande," são parte do mistério. A razão pela qual está escrito na testa da
mulher que Deus usa para retratar o anti-Cristo, é para mostrar que este é parte do pensamento cognitivo e,
portanto, um aspecto de quem é esta mulher (Anticristo) e o que ele defende, sua personalidade e caráter moral.

Lúcifer, ou como Deus se refere a ele, Satã, não está em oposição a Deus por ignorância, Satanás tem
feito um pensamento cheio a decisão de se opor a maneira de Deus e substituir o culto de Deus com um
substituto ou religião falsa, é aquilo que Deus chama o anti-Cristo.

Lembre-se: a palavra "anti" não significa apenas a oposição de, mas significa, também, em
substituição a Igreja de Cristo.

Uma cidade-estado
Se você se lembrar da história e do livro de Daniel, Babilônia o Império era uma cidade-estado que
conquistou toda ao então conhecida mundo civilizado. Deus não usa palavras sem finalidade, portanto quando
ele usa a frase, "o BABYLON grande," é para indicar que o anti-Cristo é uma cidade, e como a Babilônia
original, é uma cidade-estado, o que significa que é uma nação independente do tamanho de uma cidade.

Espiritualmente falido
Há mais por que Deus está chamando no entanto a cidade-estado do Vaticano, a grande Babilônia, e ele
tem a ver com a falta de aceitação espiritual das leis de Deus, em que o rei da Babilônia e seu filho, apesar do
inegáveis milagres mostrado a eles, ainda negou a autoridade do Deus todo-poderoso.

Lembre-se: Nabucodonosor e seu filho, ainda estabelecer-se acima do criador, ou passou a se
prostituir após outros deuses.
Este então é outro dos identificadores do anti-Cristo, é uma cidade-estado e não dá o culto a Deus como
ordena, mas criou um culto que está em oposição a verdadeira adoração de Deus.

Pensamento cognitivo
Há significado para o simbolismo que esta mulher, esta meretriz, que tem um nome a grande Babilônia
escrito na sua testa, tem a ver com o que disse antes sobre a testa. A testa é representante do pensamento
cognitivo, que equivale a dizer que esta mulher, ou aqueles que sente-se como os líderes da nação e da igreja
que é o anti-Cristo, selecionou-se através de uma decisão própria, para adorar a Deus como eles escolheram, e
não como comandos.

Não adicionar ou subtrair
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
Como eu disse antes, para adorar a Deus de qualquer maneira diferente daquele que ele ordena é não
adorar o Deus da criação, mas um Deus de sua própria invenção, cujo padrão é a adoração de Satanás. Isto não é
algo que eu digo, mas o que Deus se nos diz nos versos seguintes.

Mãe das putas
e na sua testa estava escrito o nome: mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações
da terra. Apocalipse 17:5
A mãe das meretrizes e abominações da terra, novamente foi escrita na testa da mulher e é, portanto,
um aspecto de quem é o anti-Cristo.
Deus mostrou para o anti-Cristo como sendo uma prostituta e um fornicador com as Nações do mundo,
agora Deus está nos mostrando que o anti-Cristo também é a mãe das prostitutas. Isso me diz, que existem
outras igrejas que, como a mãe, estão em oposição a Deus, pois eles são parte de toda a religião falsa do diabo
na terra, ainda separadas em sua aparência externa. Sugiro que esta é uma referência para aquelas igrejas que se
intitulam Christian, ainda observar o sábado domingo em vez sábado sábado do Deus, tornando-as religiões de
prostituta , assim como a Igreja de Roma é.

Filhas da meretriz
Se você não concordar comigo sobre isso, considere isso. Por que Deus se refere às filhas da meretriz, se
não que existem outras religiões, derivado da mãe, no entanto, não é mais parte da Igreja original, tendo
diferenças que defini-los separados, ainda tendo muitos do mesmo dogma pagão e práticas, que os tornam não
de Deus e, portanto, pagão (anti-Cristo). Sugiro que todos os protestantes igrejas que se intitulam Christian mas
manter o falso sábado de domingo, Deus considerem serem as filhas da meretriz do anti-Cristo.

Compreensão de mãe das meretrizes
Quando Deus fala sobre as Filhas da meretriz usa a frase, "a mãe das meretrizes," que é para mostrar
que, como uma mãe tem prole tão também a Igreja Católica tem prole sob a forma das igrejas dos protestantes.

A história diz-nos
Na história, sabemos que o anti-Cristo, ou a Igreja de Roma, tem descendência, as religiões protestantes.
Como você deve saber, a prole da Igreja de Roma é as igrejas protestantes que afastou-se a igreja matriz ou
Igreja Católica durante os anos da reforma protestante, bem como aqueles que mais recentemente formado, mas
ainda manter o sábado de domingo, bem como outro pagão (contra Deus) práticas estabelecidas pela Igreja de
Roma.
Estas são as igrejas que separaram a Igreja de Roma, mas manteve muitas das tradições estabelecidas
pela Igreja de Roma, o sábado de domingo, sendo a mais óbvia tradição. Aqueles que pertencem a essas igrejas
que são as filhas da meretriz do anti-Cristo, em outras palavras, as religiões protestantes, são tão suscetíveis a
ter a marca da besta, por causa de sua observância contínua de sábado a domingo em vez de o que Deus tem
escrito no quarto mandamento.

Por que uma meretriz
Acautelai-vos a vós, para que tu fazer um pacto com os habitantes do branco terra caminhares, para
não ser por um laço no meio de ti: Êxodo 34:12
Deus usa o retratando simbólica do anti-Cristo como uma prostituta por uma razão muito boa. A
primeira pergunta que você pode perguntar por que uma meretriz, o que o anti-Cristo tem a ver com sexo
ilícito? Para entender o simbolismo de meretriz, você precisa ir para o seguinte verso.
O versículo acima mostra Deus dando aviso para a nação de Israel, pouco antes de cruzarem o Jordão
para entrar na terra prometida. As terras ao vivo pessoas com religiões pagãs, que Deus está dando aviso que a
nação de Israel não ter nenhuma interação com as pessoas porque seus costumes religiosos vão corromper os
judeus e desse modo afastá-los a adoração do Deus verdadeira e correta.

Não adorar nenhum outro Deus
Mas vos destruir seus altares, quebrar suas imagens e cortar seus olivais: Para vós não deveis adorar
nenhum outro Deus: para o senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento: para que tu fazer um pacto
com os habitantes da terra, e eles vão se prostituir após os seus deusese sacrificar aos seus deuses e uma vos
chamar, e tu comer de seu sacrifício; Êxodo 34:13-15

Como você pode ver, Deus se refere como aqueles que se envolver com outros pagãos religiões e ritos
ímpios, como a prostituição. É por isso que Deus mostra o anti-Cristo como uma meretriz,... porque é uma
puta por todas as coisas, em oposição às leis de Deus e vezes.
Deus quer que nós lhe culto como ele comandos, que se traduz para a manutenção de seus dez
mandamentos. Os quatro primeiros dos dez mandamentos dá parâmetros precisos quanto à forma que o culto é
para ser, e os seis últimos são um reflexo de quem é Deus, e, portanto, que tipo de pessoas que Deus quer que
sejamos como. Quem se desvia essa adoração, Deus se refere a como vai a prostituição. Deus retrata o antiCristo (a Igreja de Roma) como uma prostituta, porque é o último grito das religiões pagãs e é das religiões
prostituta ou pagão que homens têm sempre foi uma prostituição depois.
Apocalipse 17:5 refere-se a cidade de Babilônia a grande como sendo a mãe das meretrizes. O antiCristo é a nação-cidade do Vaticano e é, portanto, a cidade de Deus chama a cidade da Babilônia, a grande, e
por sua vez está sendo retratado como uma meretriz. Portanto, se a Igreja de Roma é o anti-Cristo e está sendo
descrito como uma meretriz, e também é a mãe das meretrizes, então aquelas igrejas que se afastou da Igreja de
Roma, ou então, as igrejas protestantes, são aqueles que Deus está retratando como "as filhas da meretriz".
Deus quer que nós entender estes simbolismos para uma razão muito importante, o livro do Apocalipse e
tudo o que estudamos até agora do livro de Daniel, são profecias do futuro, como visto por Daniel e, em
seguida, o Apóstolo João.
Deus nos fala sobre esses eventos para que nós, que vivemos o fim dos dias será capazes de ver que
essas coisas aconteceram na história, assim como Deus previu. Desta forma, Deus está dando provas de que ele
é real e que ele é o Deus da criação, pois só o Deus da criação pode ver o futuro assim como só Deus poderia
ver os sonhos do rei Nebuchadnezzar. Nenhum homem pode ver o futuro, portanto, essas profecias devem ser
de Deus e nenhum outro. Isto estabelecido, Deus quer que tenhamos uma melhor compreensão do que está
prestes a ocorrer em nosso tempo que ele também deu a profecia de. Melhor, isto pode ser mostrado no seguinte
versículo.

144.000 virgens das mulheres
e olhei, e eis um cordeiro esteve sobre o monte Sião e com ele um cento quarenta e quatro mil, tendo o
nome do pai escrito nas suas testas. Revelação 14:1

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
Sugiro que as mulheres faladas neste versículo são as falsas religiões. Sugiro que é destas igrejas, a
Igreja de Roma e as igrejas que são seus descendentes que são as mulheres que os 144.000 são virgem de.

Lembre-se: as mulheres são um simbolismo de igrejas ou religiões; Isto não é uma virgindade
sexual que Deus está falando no versículo acima, mas uma virgindade religiosa da fé. Para os 144.000 ser
virgem sugere-me uma referência para aquelas pessoas que não têm sido ativo durante suas vidas na falsa
adoração através dessas igrejas que são as filhas da meretriz. Essas pessoas (os 144.000) vão saber a verdade
como sendo a verdade, quando eles vêem a verdade, não tendo sido doutrinada pelo falso evangelho de Satanás.
Estes 144.000, portanto, irá prontamente aceitar o evangelho sagrado de Deus como a verdade e são menos
propensos a ser cegado por Satanás mentiras e enganos, que aqueles que freqüentam as igrejas da meretriz, e as
igrejas das filhas meretriz pensando que eles são cristãos, não será tão prontamente capazes de ver a verdade de
Deus, acreditando que eles já são salvos e pensando que eles já sabem a verdade.

Uma perspectiva pessoal
Sugiro isto, porque minha situação é semelhante. Eu não sou um descendente de sangue de Jacob, mas
também não tenho sido um freqüentador de igreja. Toda a minha vida eu encontrei as igrejas de membros da
minha família ser falso e suas religiões a ser hipócrita. Este efetivamente me desligado de todas as religiões, que
é dizer, considero-me ser uma virgem, na fé de Deus, sem mácula pelo dogma e tradições de qualquer igreja ou
religião. Minha fé, o que houve, baseou-se na escritura como Deus quis, bem como os ensinamentos de Jesus.
Só recentemente chegou minha fé viva através da tutela do próprio Deus.

Falso evangelho de Satanás
O sangue dos Santos
e vi a mulher embriagada com o sangue dos Santos e com o sangue dos mártires de Jesus: e quando eu
a vi, perguntei-me com grande admiração. Apocalipse 17:6
Este versículo destina-se ao bater em casa o fato de que o anti-Cristo mata os inocentes que adoram a
Deus como ele comandos, os Santos de Deus-Jesus. O povo que traduziu este versículo do grego antigo, mais

uma vez mostrou sua verdadeira lealdade. A palavra "admiração", tem um positivo ou conotação elevação em
cima e é traduzido como, tendo respeito, estima ou aprovação. Que esses tradutores usou esta palavra
mostra que eles são defensores de ou dar a aprovação para o que defende o anti-Cristo.
A palavra grega original, "Thauma", significa olhar de perto, para perceber, ou eis que,
para saber sobre. Como você pode ver, não há nenhuma admiração, simplesmente curiosidade. Esta é uma
outra maneira que Satanás polui a Bíblia com suas mentiras.

Maravilhe-se com a mulher
e o anjo disse-me, "Portanto thou didst maravilhar: Eu te direi o mistério da mulher e da besta que leva
as suas palavras, que tem as sete cabeças e dez chifres." Apocalipse 17:7
Como você pode ver neste versículo acima de, o anjo não considera John como tendo a admiração pela
mulher; Ele usa a palavra "Marvel," que significa ser surpreendido ou saber sobre .
Como eu disse a palavra "mistério" é para que você saiba que isso é importante que você entenda, no
versículo acima que tem o anjo disse a João que ele irá revelar o mistério.

Que foi e não é, ainda é
a besta que tu sawest era e não é; deve ascender fora do poço do abismo e ir para o inferno: e os que
habitam sobre a terra deve saber, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a Fundação do
mundo, quando eles observam a besta que era e não é e ainda é. Apocalipse 17:8
As palavras, "que foi e não é e ainda é", é uma curiosidade para mim. Como pode algo ser ainda não é?
Quando você tomar o tempo para pensar sobre isso e quebrar o verso abaixo sua compreensão mostram através
no entanto.
"a besta que viste era e não é" refere-se à besta cor escarlate, que agora entendemos ser simbólico de
falso evangelho de Satanás.

Lembre-se: esta besta escarlate é um simbolismo do Falso evangelho de Satanás, com isso em
mente, é fácil de ver, "que foi e não é e ainda é," são as palavras ou o Evangelho de Satanás.

Satanás não tem uma Bíblia; Ele nunca se comunicou com os homens e os fez tornar-se seus profetas e
anotar suas palavras como Deus fizeram. Portanto, o falso evangelho de Satanás era, no entanto, não é, e ainda
é. Como tudo o mais sobre Satanás, seu falso evangelho ou sua Bíblia falsa está cheia de engano, mentiras e
subterfúgios, exceto que o diabo não tem nenhuma Bíblia, que é por isso que, "que foi e não é e ainda é".

Vamos ascender fora do poço do abismo
Que esta besta sobe do abismo, que eu assumo ser uma descrição do inferno, mas também pode ser uma
representação dos lábios de Satanás e suas palavras de blasfêmia e mentiras. Só acho que da boca de Satanás e
as palavras sem fim de mentiras, blasfêmia e decepção que saem. Tudo isso vem do poço de raiva de Satanás e
o ódio contra Deus e tudo o que significa Deus. Portanto, aqueles que saem do abismo são o que tem sido
doutrinado nas mentiras de Satanás e adotaram o falso evangelho de Satanás como sendo a palavra de Deus.
Como tal, eles pensam que eles estão fazendo a vontade de Deus, mas em vez disso estão em oposição a palavra
e a lei de Deus.

E ir para o inferno
A palavra "perdição", é traduzida da palavra grega, "apolela," que significa, ruína ou perda,
(física e espiritual ou eterna, condenação e morte. Portanto, Satanás, seu falso evangelho e todos
aqueles que seguem ou adoração de acordo com o falso evangelho de Satanás, comprometem-se a "perdição"
ou a condenação eterna e a morte eterna.

Que eles devem saber.
"Eles que habitam sobre a terra deve saber, cujos nomes foram escritos não no livro da vida desde a
Fundação do mundo." A última parte deste versículo tem os que habitam sobre a terra, fazendo a pergunta
quem é, "que era e não é e ainda é?" Deus está nos mostrando que é aqueles, "cujos nomes não estão escritos
no livro da vida," quem não vai entender o que isso significa.
A religião de Satanás não existe, no entanto, as pessoas basear sua adoração do seu falso evangelho. Esta
é também uma referência à besta cor escarlate, que estava e não é e ainda é. Aqueles que contemplem a besta
que era e não é e ainda é, ou aqueles que adoração baseada no falso evangelho de Satanás, por meio da falsa
religião do anti-Cristo, que é a besta sobre a qual eles parecem não será capaz de entender isso, mas agora que
você viu esta explicação, talvez você agora vai entendem e, portanto, , talvez o seu nome está escrito no livro da
vida.

Sete montanhas
e aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre o qual se assenta a
mulher. Apocalipse 17:9
Mais uma vez somos confrontados com uma variação da frase, "a mente que tem sabedoria", que
equivale a mesma coisa como, "quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir," que quer dizer que Deus quer
que você tome o tempo para entender o que ele está te dizendo, porque é importante que você faça.

Onde é a Babilônia a grande?
Novamente, a mulher que senta-se sobre a besta de cor escarlate é simbólica do anti-Cristo, e Deus está
nos dizendo que ela se senta sobre as costas da besta cor escarlate, que é simbólica de (falso evangelho de
Satanás), que por sua vez se senta em cima de sete montanhas ou colinas. E que estas montanhas são as sete
cabeças desta besta representa. Isto não é um simbolismo; as sete cabeças simbolizam as sete colinas ou
montanhas, mas as sete colinas não são um simbolismo. Deus está nos dizendo que a cidade-estado que é o antiCristo (Igreja de Roma) senta-se sobre sete colinas ou montanhas. Este então é um identificador da cidade de
Babilônia, a grande.
Isto é onde a necessidade de estudo e pensamento entra em jogo. Deus nos disse, que o anti-Cristo é um
reino e que este reino é uma cidade-estado, e agora ele está nos dizendo que esta cidade se senta em cima de
sete montanhas ou colinas. A questão é que cidade na Europa, que é onde fomos informados o chifre pequeno
veio, se encaixa nessa descrição. É uma nação independente, do tamanho de uma cidade, que tem um organismo
governamental religioso em sua cabeça, e tem como seu líder um homem que é uma figura religiosa, que se
senta no trono de Deus na casa de Deus e indica que ele é Deus e prega blasfêmias contra Deus.

A cidade das sete colinas
A cidade de Roma desde sua fundação tem ao longo da história foi referida como a cidade das sete
colinas ou montanhas. Este então dá outro identificador sobre qual cidade Babilônia a grande é simbólica, e que
é Roma, ou mais precisamente, o Vaticano, que é um bairro da cidade de Roma.

Os sete reis
e há sete reis: cinco caíram e um é e o outro não é chegou; e quando ele vem, ele deve continuar um
curto espaço. Revelação 17:10

Parece outro enigma não é? Assim como nós descobrimos o outro enigma, dando ao colapso do
versículo, então também pensava se pode discernir o significado deste versículo.

Lembre-se: Que originalmente havia dez reinos que preenchido o vazio deixado pela queda do
Governo Imperial, quando a cidade de Roma foi saqueada pela última vez em 476 AD.
Os "sete reis", é uma referência das sete nações restantes das 03:10 dos dez originais foram arrancadas
pelas raízes pelo anti-Cristo pouco depois adquiriu seu status como o poder do anti-Cristo, em algum lugar
depois de 538 AD.

Cinco estão caídos.
e há sete reis: cinco já caírame um e o outro não é chegou; e quando ele vem, ele deve continuar um
curto espaço. Revelação 17:10
Esta é uma profecia do fim dos dias, que quer dizer que ainda tem de ser cumprida ou só recentemente
tem sido cumprida. "Cinco caíram", diz-nos que os restantes sete nações, cinco estão caídos, que equivale a
dizer que eles caíram sob a influência e o controle de Satanás mais uma vez o fim dos dias como eram durante a
idade média.

Lembre-se: quando Napoleão removido o Papa do Vaticano, em 1798, ele removido a influência do
Papa sobre as sete nações. Essa remoção é a ferida mortal que cura.

As sete nações que permanecem
Como você pode recordar as sete nações que permaneceram após o anti-Cristo arrancou três pelas raízes
são:
1: alamanos, ou os alemães;
2: burgúndios, ou os suíços;
3: francos, ou os franceses;
4: lombardos, ou os italianos;
5: saxões, ou o inglês;
6: suevos, ou os portugueses;
7: visigodos, ou o espanhol.

Lembre-se também: estas nações deram sustento político, económico e militar para a Igreja de
Roma durante a idade média, com isso em mente, que cinco dos acima listados são como esta agora? Para
determinar isso, devemos ter em mente que esses sete ainda dá suporte para a Igreja de Roma, ou pelo menos
para a religião de anti-Cristo expandida que inclui as igrejas e religiões que não dê cumprimento para o sábado
no sétimo dia da semana.
Sugiro as seguintes nações com as cinco faladas no versículo acima, os alemães, italianos, inglês,
Português e o espanhol. Isso deixa os suíços e os franceses. Esta sugestão baseia-se nestes relação de cinco
nações com a Igreja de Roma ao longo dos últimos dois cem ou assim anos desde que a Igreja de Roma recebeu
sua ferida mortal.
"Um é, e o outro ainda não chegou", sugere que a sexta nação recentemente caiu sob a influência do
anti-Cristo ou Satanás mais provável do novo poder na terra, o falso profeta, mas que o sétimo ainda tem de ser
trazido de volta sob controle de Satanás.
A sexta nação eu vejo como sendo a Suíça, por causa de sua longa história de neutralidade e sua recente
entrada na OTAN. A última vez que não voltou sob a influência do anti-Cristo são os franceses. Você pode
perguntar por que os franceses são os contras de preensão. Isso tem a ver com a história francesa, e como o
povo francês tinha suportou tanta dor e sofrimento no lado da Igreja de Roma durante a Reforma Protestante.
Isto tem a ver com a revolução francesa e o ódio que o povo da França ter tido desde a religião em geral e a
Igreja Católica especificamente.
Acontecimentos recentes do mundo me sugerem que essas duas nações, França e Suíça, tem caído mais
uma vez. Os franceses recentemente estiveram envolvidos na ação militar, patrocinada pela organização
Tratado do Atlântico do Norte, (NATO) e como tal, é parte da potência do falso profeta. Mesmo que os
franceses foram membros da OTAN desde sua concepção, eles nunca realmente deram total apoio a ele. Se as
forças da OTAN foram necessários em um conflito ou tal, França geralmente não daria as suas tropas sob a
liderança dos comandantes da OTAN, mas tende a lidar com o problema de forma independente do resto. No
entanto, o Presidente da França, mira o poder e a ameaça dos fanáticos islâmicos agravamento tem anunciou
recentemente um papel mais forte nas futuras operações da OTAN.
Isso deixaria o porão Suíça para fora. Quando a Suíça começa a ter um papel mais activo na OTAN o
tempo será curto antes de começa a grande guerra. Isto também pode ter vindo para passar também. Há alguns
meses atrás, forças militares suíças foram usadas pela OTAN em uma ação militar contra os terroristas
islâmicos.

Isto sugere que estes sete nações da Europa, em aliança com o anti-Cristo ou mais provável o falso
profeta será a base religiosa, militar, política e econômica, que dará a definição de quem e o que é o falso
profeta. É por causa dessas versões de moderno-dia das Nações dos Campeões idades escuras do anti-Cristo,
que retornar ao serviço da religião Anticristo que também irão para o inferno. Com o que você da influência do
liberalismo demonstraram os governos da Europa e como o liberalismo é o falso profeta, talvez todos os sete já
caíram, que me diz que a grande guerra está próximo.

A besta é dos sete
e a besta que era e não é, nem ele é o oitavo e é dos sete e vai para o inferno. Apocalipse 17:11

Lembre-se: isto é referindo-se a besta de cor escarlate ou Satã falso evangelho, que a mulher de
meretriz, ou o anti-Cristo é retratado como sessão; Portanto é falso evangelho de Satanás, que Deus está
contando como a oitava nação. Isso quer dizer que a igreja ou religião que é fundado sobre o falso evangelho
como simbolizado como o falso profeta, que eu mostrei para ser os Estados Unidos. Portanto, os EUA são o
oitavo, como mencionado no versículo acima.

Lembre-se: no livro de Apocalipse a besta que sai do mar em Apocalipse 13:1 e como tinha dez
coroas em seus dez chifres, e como eu expliquei que esses chifres revelaram que este era simbólico de ter
aspectos imperiais ou globais? É por esta razão que a religião falsa evoluída pode ser contado com as sete
nações da Europa.

A besta que era
E a besta que era e não é, que nem ele é o oitavo.
Esta "besta" é uma referência ao Bicho coloridas que a mulher prostituta se senta em cima, ou o
falso evangelho de Satanás. Em que Deus está mostrando esta besta como sendo o oitavo dos sete é para indicar
que as sete nações listadas acima estão sob o controle de Satanás e abraçam o falso evangelho do liberalismo,
que é o falso profeta.

Os dez reis
e os dez chifres que viste são dez reis, que não receberam nenhum Reino ainda, mas receber o poder
como reis uma hora com a besta. Apocalipse 17:12

Este versículo tem a ver com o falso profeta e os dez reis que o falso profeta dá o poder de. Presumo que
é uma referência a dez nações cujos líderes recebem o poder absoluto sobre seus cidadãos que um rei durante a
idade média. Este versículo está dizendo que o falso profeta vai dar esse poder real para estas dez pessoas, que
não são reis, mas serão feitas como reis ou pelo menos ser dadas poderes equivalentes dos reis.

Durante uma hora com a besta
e os dez chifres que viste são dez reis, que não receberam nenhum Reino ainda, mas recebem o poder
como reis uma hora com a besta. Apocalipse 17:12
Esta é a outra profecia de tempo no livro do Apocalipse, que é um período de fim dos tempos e do fim
dos dias da profecia; Portanto, considero a determinação deste período o mesmo como determinamos os 1260
dias proféticos igual a 1260 anos literais.
Se é de uma hora 01:24 de um dia, e há 360 dias no calendário antigo, então, neste período de tempo é
calculado como 01:24 do 360, que calcula daqui a 15 dias literais.
Eu sou convencido mas não positivo que este versículo está falando do tempo que os dez reis estará em
aliança com o falso profeta que corresponde com a grande guerra. Isso então me diz que os dez reis são parte
dos aliados anti-Cristo, falso profeta durante os primeiros 15 dias da grande guerra.
A pergunta que tenho é quando Deus conta como o início da grande guerra? Enquanto eu escrevo estas
palavras, é de junho de 2016, e uma guerra mundial é atualmente raging. Ísis, ou o estado islâmico do Iraque e a
Síria, tem operações terroristas acontecendo ao longo de todo o mundo, é por isso que eu chamo de uma guerra
mundial. Mas é esta luta atual considerado por Deus como parte da grande guerra?
Eu vejo uma possibilidade que a grande guerra na verdade não começa até que as nações da terra
começam a usar armas nucleares contra o outro, que eu vejo como algo que pode acontecer a qualquer momento
com as condições do mundo, como eles são.
Isto também sugere que a grande guerra se será só dura 15 dias a partir da primeira salva a última,
embora admita que a guerra poderia durar mais de quinze dias. Eu produzo esta suposição de que Jesus nos diz
no versículo seguinte.

Quem são os dez reis?
Os dez chifres são dez reis
e os dez chifres que viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta e devem farás ela desolada e nua e
devem comer sua carne e pelo fogo. Revelação 17:16
A prostituta é originalmente o anti-Cristo ou a Igreja de Roma, mas no fim dos dias, o seu poder para
fazer guerra contra os Santos de Deus é transferida para o falso profeta, portanto, eu vejo este versículo como
nos dizendo que os dez reis começarão como aliados do falso profeta, (os EUA), mas irão acender suas armas
volta o falso profeta quando eles percebem que é o poder de Satanás. Este versículo está dizendo que os dez reis
virá a odiar o que lhes deu o poder deles e no final, ao lado Deus na destruição da nação que é o falso profeta,
bem como a nação ou a cidade que é o anti-Cristo.
Como você deve ter notado, este versículo fala de dez reis, mas sabemos que restam apenas sete dos dez
original, portanto, eu vejo isso como sugerindo que três novas nações serão adicionadas para aqueles que dão
sustento para o anti-Cristo e o falso profeta. Não tenho como saber com certeza, mas eu vejo um desses como
sendo a Austrália e outro como sendo possivelmente o Brasil e o terceiro como Japão ou Israel, e eu tendem a
inclinar-se para Israel, por causa de sua falsa adoração de Deus, em que a religião judaica não reconhece Jesus
como sendo o Messias. Novamente, é tudo suposição de minha parte.
Há outra possibilidade, que estes dez reis, que são não reis, podem não ser dez nações, mas dez
indivíduos que têm a imensa riqueza e poder em certas áreas da economia mundial. Com tais pessoas como
parceiros com Satanás, poderiam causar as Nações fazer a sua licitação, devido à sua imensa riqueza e poder,
que fornece o controle político sobre os governos que já estão preenchidos por imoral ou pessoas contra Deus.

Dez reis do lado da besta
Para Deus hath colocou em seus corações para cumprir sua vontade, e concorda, e dar o seu reino à
besta, até as palavras de Deus serão cumpridas. Apocalipse 17:17
Acho que este versículo verifica o que estava dizendo. Os líderes das dez nações serão no primeiro lado
com o falso profeta e o Anticristo, mas quando as pessoas vêm para ver a verdade de Deus e cair longe do falso
evangelho de Satanás e suas falsas igrejas, girarão seu poder contra o Anticristo e o falso profeta.

Satanás pensam que ele está no controle dos assuntos dos homens, mas Deus é na verdade apenas
permitindo que Satanás seu caminho até o momento certo para pôr um fim ao domínio de Satanás. Embora estas
nações, vai virar contra Satanás e o anti-Cristo, quando a verdade de Deus é feita disponível para eles, não
encontrei nada na Bíblia que sugere que essas nações serão destruídas, e na verdade tem sido demonstrado que,
para uma temporada pouco depois Jesus retorna e estabelece o seu reinado de mil anos, mas isto mais uma vez,
eles continuarão na continua a ser visto como a história se desenrola.

Esses dias devem ser encurtados
e exceto naqueles dias devem ser encurtados, lá deve ser salvo sem carne: mas por causa dos eleitos
serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:22
É neste versículo que me diz que a grande guerra será travada com armas nucleares, para apenas esses
tipos de armas seria aquilo que nenhuma carne poderia sobreviver a partir.
Este versículo também está me dizendo que estes reis realizará este derradeiro poder ou autoridade sobre
seus cidadãos para mas um curto período de tempo, e acho que vai perder esse poder quando as pessoas dessas
nações aprendem a verdade de Deus e o grande caindo ocorre.
Eu interpreto isso significa que Satanás tentará restabelecer o poder do anti-Cristo ou a Igreja de Roma,
como foi durante a idade média, mas será impedido de realizar plenamente isso. Sugiro que a grande guerra e a
grande tribulação que Deus deu a profecia de vontade acabar com a tentativa de Satanás para a conquista de
todas as nações da terra.

Durante uma hora com a besta
e os dez chifres que viste são dez reis, que não receberam nenhum Reino ainda, mas recebem o poder
como reis uma hora com a besta. Apocalipse 17:12
Esta é a outra profecia de tempo no livro do Apocalipse, que é um período de fim dos tempos e do fim
dos dias da profecia; Portanto, considero a determinação deste período o mesmo como determinamos os 1260
dias proféticos igual a 1260 anos literais.
Se é de uma hora 01:24 de um dia, e há 360 dias no calendário antigo, então, neste período de tempo é
calculado como 01:24 do 360, que calcula daqui a 15 dias literais. Estou convencido de que este versículo está
falando do tempo que os dez reis estará em aliança com o falso profeta que corresponde com a grande guerra.
Isso então me diz que os dez reis são parte dos aliados anti-Cristo, falso profeta durante os primeiros 15 dias da

grande guerra. Isto também sugere que a grande guerra se será só dura 15 dias a partir da primeira salva a
última, embora admita que a guerra poderia durar mais de quinze dias. Eu produzo esta suposição de que Jesus
nos diz no versículo seguinte.

Uma mente com a besta
Estes têm uma mente e deve dar o seu poder e força à besta. Apocalipse 17:13
Estas dez pessoas, que será dada a autoridade dos reis, irão combinar seu poder com isso da besta, (o
falso profeta) e assim ter um combinado não poder nenhuma outra nação na terra, por si só, será capazes de se
opor.
É minha opinião, que estes dez reis, será a representante de sete da mesmos dez reinos que emergiu das
cinzas do Império Romano do Ocidente. Sugiro isto porque em Daniel, a pedra que é colorido para fora, mas
não pelas mãos, smash para bits de dedos dos pés da estátua, que é representante das dez nações que surgem
fora do vazio deixado do saque da cidade de Roma. Então, mesmo que eu sugeri antes que Israel pode ser um
deles, considero esta lembrança como mostrando essa sugestão para estar em erro.

Rei dos reis
Estas devem guerrear com o cordeiro, e o cordeiro deve superá-los: para ele é Senhor dos senhores e
rei dos reis: e que estão com ele são chamados e escolhidos e fiel. Revelação 17:14
Este versículo costuras para validar o que estava dizendo antes, que Satanás serão impedido de
restabelecer plenamente os dez reinos que deu o poder da Igreja Católica da idade média, porque as forças de
Jesus sob a forma dos Santos de Deus que impedirá.

A mulher é uma cidade
e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18
Este versículo verifica que a mulher, que é o anti-Cristo e a Igreja de Roma, que se senta em cima da
besta escarlate, é também uma cidade que é o que é Roma ou Vaticano. Se você não entende que a Igreja de
Roma reina sobre as Nações do mundo, você só precisa olhar para trás na história à idade média e ver o poder
que a Igreja de Roma tinha sobre os reis da Europa. O falso profeta vai tentar restabelecer este mesmo tipo de
alimentação durante os tempos que Deus chama o fim dos dias, mas irá falhar por causa do retorno de Jesus.

A que Deus tem chamado Babilônia, a grande cidade é, na verdade, a cidade do Vaticano. O Vaticano é
uma cidade que fica dentro de outra cidade, Roma, Itália. Durante séculos, Roma tem sido referida como a
cidade das sete colinas. É o Vaticano que é a pequena nação que governou durante os 1260 anos até que
Napoleão é despojado do seu poder sobre as Nações do mundo, a ferida mortal que curou e tem mais uma vez
atingir o status como uma nação independente, quando Mussolini voltou sua soberania independente ao que
apenas antes do início da segunda guerra mundial, em 11 de fevereiro , 1929.

História predita por Deus
e a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17:18
Este versículo verifica que a mulher, que é o anti-Cristo e a Igreja de Roma, que se senta em cima da
besta escarlate, é também uma cidade que é o que é Roma ou Vaticano. Se você não entende que a Igreja de
Roma reina sobre as Nações do mundo, você só precisa olhar para trás na história à idade média e ver o poder
que a Igreja de Roma tinha sobre os reis da Europa. O falso profeta vai tentar restabelecer este mesmo tipo de
alimentação durante os tempos que Deus chama o fim dos dias, mas irá falhar por causa do retorno de Jesus.
A que Deus tem chamado Babilônia, a grande cidade é, na verdade, a cidade do Vaticano. O Vaticano é
uma cidade que fica dentro de outra cidade, Roma, Itália. Durante séculos, Roma tem sido referida como a
cidade das sete colinas. É o Vaticano que é a pequena nação que governou durante os 1260 anos até que
Napoleão é despojado do seu poder sobre as Nações do mundo, a ferida mortal que curou e tem mais uma vez
atingir o status como uma nação independente, quando Mussolini voltou sua soberania independente ao que
apenas antes do início da segunda guerra mundial, em 11 de fevereiro , 1929.

Lembre-se: estas profecias onde dada a Daniel entre 600 A.C. e 550 A.C., que é 2600 anos atrás e
depois para o Apóstolo João, por volta de 70 DC, ou pouco menos de 2000 anos atrás. Como você pode ver,
eles são verificados de eventos historicamente documentados.
Deus é real, ele está vivo, e ele está ativo na luta contra as mentiras e os enganos de Satanás. Deus é real,
e ele está perto de retornar à terra e reclamar não só do planeta, mas todos que moram nela. A pergunta que
você precisa perguntar é, "Eu sou um com Deus, ou fazer participar as desigualdades". Acredita a verdade de
Deus como está escrito na Bíblia, ou você é conteúdo para aceitar mentiras de Satanás?

O grande caindo
e depois destas coisas vi outro anjo que desceu do céu, tendo grande poder; e a terra foi iluminada com
sua glória. Apocalipse 18:1
Embora esse personagem está sendo retratada como um anjo, parece muito como Jesus para mim. Não
sei por que o Apóstolo João não reconheceria Jesus quando ele o viu, mas talvez ele está escrevendo as palavras
dadas a ele para escrever e não sua impressão de que ele está sendo mostrado. Eu entendo isso.

Babilônia que caiu o grande
e ele chorou poderosamente com uma voz forte, dizendo: Babilônia, a grande caiu, caiu e está a tornarse o povoado de demônios e porão de todo espírito imundo, e uma gaiola de cada ave impura e detestável, para
todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra cometeram fornicação com
ela , e os mercadores da terra são encerados ricos através da abundância de suas delícias. Apocalipse 18:2-3
Este anjo que vejo como sendo Jesus anuncia a queda da cidade da Babilônia, o grande, que é a cidadeestado que é o Vaticano e é o coração do que conhecemos como o anti-Cristo.
Isto pode não ser um anúncio de que a cidade é destruída, no entanto, que é o que minha primeira
impressão foi, mas que toda a cidade caiu sob as mentiras e os enganos de Satanás, conforme é indicado em
mostrá-lo como tornando-se a habitação de demônios e porão de todo espírito imundoe uma gaiola de cada
ave impura e detestável.
Minha suposição original quando li pela primeira vez foi que a cidade de Babilônia, a grande, (Roma,
Itália), foi destruída, por isso as palavras usadas por Deus sugerem um som de alegria e alívio, no entanto, não
estou tão certo que este versículo fala da destruição da cidade de Roma, só que é totalmente sob o controlo e
influência de Satanás.

Um aviso para os cristãos
E ouvi outra voz do céu, dizendo: "Sai dela, povo meu, que sejais não participantes dos seus pecados, e
que recebeis não dos seus flagelos, por seus pecados chegaram ao céu, e Deus tem lembrado de suas
iniqüidades." Apocalipse 18:4-5

O simbolismo da Babilônia, a grande não só se referem a uma cidade, mas também é simbólico das
religiões falsas toda estabelecidas por Satanás. Como tenho mostrado, a falsa religião de Satanás inclui, a Igreja
de Roma e todas as igrejas protestantes que mantêm as tradições e práticas não comandado por Deus, assim
como a religião falsa do falso profeta, que é chamado de liberalismo e socialismo.
Deus está chamando os habitantes da cidade de Roma que eles saem e se arrepender de seus pecados,
por isso não creio que o versículo acima refere-se à destruição da cidade de Roma. Deus está chamando os que
vivem lá para sair, para que Deus podem dar-lhes o perdão e, portanto, não ser participante dos seus pecados.
Deus chama para os habitantes da cidade, porque ele ainda tem esperança de que, quando a verdade é
conhecida, eles ainda serão resgatáveis. Eles devem fazer isso agora, pois a vingança de Deus está próximo, e
quando ele derrama sua ira sobre a cidade, se eles ainda estão lá dentro seus pensionistas então eles também
saberão a punição do anti-Cristo.

Não só a cidade de Roma
Você deve saber também que Deus não é só apelando para os cidadãos da cidade de Roma para sair, mas
ele está chamando a todos os que adoram sob os falsos ensinos da Igreja de Roma, bem como as filhas da
meretriz, que eles saem dessas religiões e abraçam a verdadeira fé de Deus. Depois de Babilônia, a grande, é um
simbolismo não apenas para Roma, na Itália, mas também para a Igreja de False. Deus quer que todos os que
adoram como falso evangelho Satanás prega, para se retirar essas igrejas e abraçar a adoração do Deus
verdadeira e correta.

Dê volta dupla, o que foi dado
Recompensá-la mesmo que ela te premiada e duplo-lhe duplo de acordo com suas obras: na taça que
ela tem enchido, preencher a sua dublê. Apocalipse 18:6
Isto melhor pode ser explicado, olhando para trás à idade das trevas e todas as pessoas que a Igreja de
Roma mutilados, torturados e assassinados, em nome de Deus, só porque as pessoas escolhem para adorar a
Deus como ele ordenou, mas a igreja, perseguida essas pessoas para não adorar a Igreja como seus ditames
exigem. A Igreja de Roma prega que o único caminho para o céu é através da igreja, mas Jesus diz que a única
maneira do pai é através de Jesus e os ensinamentos de Jesus.

Se você colocar este versículo em relação a dez reis que se rebelando contra o falso profeta e o
Anticristo, e que Deus está dizendo-lhes que dupliquem até as forças de Satanás como tem feito para o homem
no passado, acho que você pode ver a verdade.

Deus justificam sua ira
Quanto ela tem glorificado a mesma, e viveu deliciosamente, tanto tormento e pranto dão-lhe: pois ela
diz em seu coração, "sente-se uma rainha e estou sem viúva e não veremos nenhuma tristeza." Apocalipse 18:7
Enquanto o povo comum da idade das trevas sofreu imensa pobreza, personagens da igreja, da realeza e
nobres dos reinos da Europa, viveram vidas de relativo luxo, tudo a partir do trabalho do povo comum, forçado
a essa servidão, por acordo entre a Igreja e a nobreza e os reis, que, em troca de seu apoio das igrejas, dita , a
Igreja diria a todas as pessoas das Nações, que os nobres governaram pela graça de Deus e não poderiam ser
combatidos pelo povo comum diferente do que eles cometem pecados contra Deus, foi por este acordo que os
povos da Europa foram mantidos escravos por seus senhores.

Queimados com fogo
, Portanto, virão as suas pragas em um dia, morte, luto e fome; e ela será totalmente queimada com o
fogo: para forte é o Senhor Deus quem julga la Apocalipse 18:8
Não acha que Deus está falando apenas sobre aqueles que vivem na cidade de Roma, para o anti-Cristo é
mais do que uma cidade e mais do que aqueles que atualmente estão encarregados das operações do dia-a-dia da
Igreja de Roma. Esta religião é uma falsa religião que tem através de mentiras e enganos convenceu todo
mundo que esta falsa religião é a verdadeira fé de Deus. Portanto, quando Deus pede que seus filhos sair, não é
só as pessoas que vivem na cidade de Roma, que ele está chamando, mas todos os que aderem a essa falsa
religião e seus dogmas, para rejeitar os ensinos falsos e chegar a Deus e sua adoração verdadeira. Isto inclui
aqueles das religiões protestantes que observam o domingo como o sábado, bem como aqueles que não observar
qualquer sábado. Vejo também que este versículo como nos dizendo que a cidade de Roma será destruída, que é
indicado pelas palavras: e ela será totalmente queimada com fogo. Este versículo em seguida que nos diz que a
cidade de Roma será destruída, como vai a religião falsa.

Um aviso para os reis da terra
e os reis da terra, que cometeram fornicação e deliciosamente viveu com ela, serão bewail dela e
lamentar por ela, quando eles devem ver a fumaça de sua queima, estando longe para o medo do seu tormento,
dizendo: "Alas, infelizmente a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Para dentro de uma hora é teu
julgamento venha." Apocalipse 18:9-10

Considere isto: por que estes reis ficar longe? A cidade é ardente, certo? A destruição vem rápido
e é total na sua desolação da cidade, então eu sugiro que o que faz com que a cidade queimar e evita que os reis
do mundo vem para dar assistência é porque é uma explosão nuclear que causa tanta destruição rápida e total, e
como no Japão após o tsunami que derrubou a energia nuclear planta e ninguém poderiam chegar perto o
suficiente para repará-lo , que esse mesmo tipo de radiação irá impedir ninguém dando assistência para a cidade
de Roma, quando ele é destruído pelo fogo.

Colapso econômico
e os mercadores da terra devem chorar e lamentar-se sobre ela; para nenhum homem buyeth sua
mercadoria mais: A mercadoria de ouro, prata e pedras preciosas e de pérolas e linho fino e púrpura, seda e
escarlate e toda tua madeira e todos os navios da maneira de marfim e todos os navios de forma de madeira
mais preciosa e de bronze , ferro e mármore e canela e odores e pomadas e incenso e vinho e óleo, farinha fina
e trigo e bestas e ovelhas e cavalos e carros e escravos e almas dos homens. Os frutos que a tua alma cobiçou
são partiu de ti e todas as coisas que eram delicadas e formosas são partiu de ti, e tu encontrarás a eles não
mais em tudo. Apocalipse 18:11-14
Os versos acima dão-me uma impressão de que Deus não fala só sobre uma cidade, mas que esta é uma
visão de toda a economia do mundo. Interpretar estes versos como dizendo que a destruição de Babilônia, a
grande, a cidade e a religião, resultará em um colapso econômico mundial, que apoia a ideia de que Babilônia a
grande é um simbolismo para mais do que apenas a cidade de Roma, mas se relaciona com a ampla falsa
religião de todo o mundo e sua influência sobre as nações e povos do mundo. Eu sinto que estes versículos
acima de ir junto com o cavalo preto e terceiro de Apocalipse, e é revelador de um colapso econômico mundial,
que em breve iremos discutir em profundidade.

Pois nenhum homem buyeth mais
e os mercadores da terra devem chorar e lamentar-se sobre ela; para nenhum homem buyeth sua
mercadoria mais: Apocalipse 18:11
A pergunta que tenho é quando este colapso econômico global terá lugar? Enquanto eu escrevo estas
palavras, há um enorme caos no mundo, e os mercados do mundo são voláteis. É profetizado que isto levará em
breve a este colapso econômico?
Desde o início do meu estudo bíblico foi minha crença que o colapso econômico não ocorre até que após
o holocausto nuclear, mas com o que está acontecendo ao meu redor, o colapso pode vir antes que ocorra o
aspecto nuclear da guerra.

Riqueza do falecido terra
e os frutos que a tua alma cobiçou são partiu de ti e todas as coisas que eram delicadas e formosas são
partiu de ti, e tu encontrarás a eles não mais em tudo. Apocalipse 18:14
Muitos se não a maioria das pessoas que conheço, esforçar-se para ganhar a riqueza e o poder da terra e
das coisas terrenas, ao invés de procurar Deus e olhar para armazenar até que o que é necessário para obter a
vida eterna. Quando ocorre o colapso econômico grande, essas pessoas ficarão sem nada, Considerando que,
aqueles que procuram Deus vão ficar com a promessa de Deus-Jesus, a vida eterna.

Não é mais uma necessidade para os
comerciantes
Os mercadores destas coisas, que foram feitas rico por ela, devem ficar longe para o medo do seu
tormento, chorando e lamentando, e dizendo, "Ai de mim, infelizmente, a grande cidade, que estava vestida de
fino linho e púrpura e escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas!" Para em uma hora tão
grandes riquezas é vir para nada. E cada mestre e toda a companhia em navios e marinheiros e como muitos
como comércio por via marítima, fiquei longe e chorou quando viu a fumaça de sua queima, dizendo, "que
cidade é como a esta grande cidade!" E lançaram pó sobre suas cabeças e chorando, chorando e lamentando,
dizendo, "Alas, infelizmente, a grande cidade, onde foram feitas rico tudo o que tinha de navios no mar, em
virtude de seu costliness! Para dentro de uma hora ela feita desolada?" Apocalipse 18:15-19

Acho que é porque no Reino de Deus, o comércio é desnecessário. Isto, então eu vejo como uma outra
discussão da grande guerra e a grande tribulação, bem como os quatro cavaleiros.

Os Santos de Deus vai se alegrar
Se alegram por causa dela, tu céu e vós Santos Apóstolos e profetas; para Deus tem te vingado em la
Apocalipse 18:20
Deus tem vingado todos aqueles que ao longo dos séculos que foram assassinados por esta igreja, este
anti-Cristo, esta religião falsa, tudo porque eles adoram a Deus como Deus ordenou, e não como a Igreja
ordenou.

Falsa religião de Satanás foi para sempre
e um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e lançá-lo ao mar, dizendo:
"assim com violência a grande cidade, Babilônia deve ser lançada para baixo e devem ser encontrado sem
mais nada." Apocalipse 18:21
Novamente, eu vejo isso como uma referência para a religião de anti-Cristo no mundo inteira e para
todas as nações e as pessoas que dão sustento a ele, bem como o fim de liberalismo e todos aqueles que aderem
a uma religião sem Deus.

Não há maridos e esposas não
e o de Harper e músicos e dos gaiteiros e trompetistas, deve ser ouvido não mais em ti; e nenhum
artesão, de qualquer ofício ele ser, deve ser encontrado mais em ti; e o som de uma pedra de moinho deve ser
ouvido não mais em ti; e a luz de uma vela serão não mais luzirá em tudo em ti; e não mais será ouvida a voz
do noivo e da noiva em tudo em ti: para teus mercadores eram os grandes homens da terra; para por teus
feitiços foram todas as Nações enganadas. Apocalipse 18:22-23
Para mim, eu vejo isto como uma discussão sobre o fim da civilização humana como a conhecemos.
Não haverá nenhum comércio no mundo mais, Deus dará aqueles que permanecem, os Santos de Deus, tudo
que precisam sustentar seus corpos, e já não haverá qualquer necessidade dessas coisas fornecida pelo fabrico
ou de comércio.

Não há necessidade de sexo
Todos que permanecem serão os Santos de Deus e como prometido a eles que terão a vida eterna,
portanto, haverá já não ser necessário para a procriação da espécie, e o casamento será, portanto, não ser mais
necessário. Em que é pecado praticar sexo fora do casamento, isto sugere-me que já não haverá uma
necessidade ou uma tolerância de qualquer tipo de encontros sexuais entre os Santos.

Sangue dos profetas vingados
e nela foi encontrado o sangue dos profetas e dos Santos e de todos que foram mortos sobre a terra.
Apocalipse 18:24
O anti-Cristo, o falso profeta e todos os reis e imperadores antigos, contribuiu para a capacidade de
Satanás de guerra contra tudo o que Deus defende. Não só Satanás tentam cego da adoração do Deus verdadeira
e correta, mas é sua intenção, como pode ser visto na história recente, como revelado no dogma do liberalismo,
para remover os corações dos homens a moralidade de Deus.
No mundo cristão de hoje, já não é o sexo fora do casamento condenado e punido, já não é a disciplinar
os filhos permitidos, já não é comum de cortesia e respeito praticado. Isto é tudo o que fazer à influência de
Satanás através de seu falso evangelho e suas falsas religiões.

Não deixe nenhum homem te enganar
Não deixe nenhum homem enganá-lo por qualquer meio: para que esse dia não pode ser, só que lá vem
um caindo primeiro e aquele homem do pecado será revelada, o filho da perdição; Quem se opõe e altivez-se
acima de tudo que são Deus, ou que é adorado; assim como Deus está assentado no templo de Deus, se ele
mesmo que ele é Deus. II Tessalonicenses 2:3-4

Mentira de Satanás, a caindo
Muitos que conversei acreditam que este versículo adverte que os cristãos vão cair longe de sua fé
durante o fim de dias e, assim, virassem as costas para a moralidade de Deus, mas não é o que este versículo
realmente diz.

A verdade de Deus, a caindo
O caindo é o que faz com que o homem do pecado, (o Anticristo), a ser revelado, e, portanto, não é que
os cristãos perderão sua fé, mas que aqueles que são cristãos, que acho que eles estão adorando o verdadeiro
Deus, quando confrontado com a verdade, vão cair longe dessas igrejas que se chamam cristãos, mas por causa
de seu dogma pagão e aqueles recusa de igrejas para adorar a Deus como ele comandos , as pessoas saem dessas
igrejas para converter para a verdadeira adoração de Deus.

Uma evidência de advogados
Quando comecei a estes escritos, eu te disse para pensar em mim como um advogado, era meu dever
trazer provas para você para apoiar meu cliente, (Deus), que o réu, (Satanás o Anticristo e o falso profeta),
difamam o bom nome e reputação do meu cliente e se comprometeu a tortura e assassinato de adoradores da
minha cliente , (Deus).
É seu trabalho, como o júri deve decidir se as provas dei, é suficiente para convencê-lo da verdade de
Deus e, assim, condenar Satanás destes crimes contra o criador do universo.

Deus diz, "ama-Me, guardareis os meus
mandamentos"
Deus diz, Love me Êxodo 20:6
Deus diz, Me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
Deus dize santificar os meus sábados; e eles devem ser um sinal entre mim e você, para que saibais que
eu sou o Senhor teu Deus. Ezequiel 20:20
Deus dize o senhor disse a Moisés, vem ter ao monte e estar lá: e eu dar-te-mesas de pedra, uma lei e
mandamentos que tenho escrito; que tu possas ensiná-los. Êxodo 24:12
Deus diz, é um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre: porque em seis dias o senhor fez o céu
e a terra, e no sétimo dia ele descansou e foi revigorado. Êxodo 31:17
Antes de entrar o castigo que Deus irão infligir sobre aqueles mergulhada na iniqüidade, primeiro
precisamos tomar nota da segunda vinda de Jesus.

O segundo advento de Cristo
Os capítulos no livro do Apocalipse não são em qualquer tipo de ordem cronológica, é por isso que nós
estávamos estudando o capítulo 17, mas agora ter voltado ao capítulo 10.

Vestida com uma nuvem
e vi outro anjo poderoso desce do céu, vestido com uma nuvem: um arco-íris estava sobre sua cabeça e
seu rosto era como se fosse o sol e os pés como pilares de fogo: Apocalipse 1:10
Os seis primeiros dos trompetistas deram aviso de seis eventos que ocorrem antes e durante a grande
guerra e mostra a destruição de guerras dos homens e da terra. A seguir, que está incluída com os outros eventos
da sexta trombeta, é a profecia da segunda vinda de Cristo.
Caso você não tenha notado, a Bíblia é auto interpretação, o que significa que isso explica-se ao leitor.
Neste versículo, um "poderoso anjo" desce do céu. Então ele dá uma descrição de um anjo. Se você verificar
outras partes da Bíblia que você irá encontrar um outro que é descrito de forma semelhante. Esta é maneira a
Bíblia de nos dizer quem é este anjo poderoso e que ele é o Cristo. Portanto, este é o anúncio do segundo
advento de Cristo.

Descrições semelhantes na Bíblia
e depois de seis dias, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, seu irmão, dá-los em uma alta montanha
distante e foi transfigurado diante deles: seu rosto brilhar como o sol e suas vestes era branco como a luz.
Mateus 17:1
Em sua descrição de Jesus quando ele testemunhou a Transfiguração de Jesus, Matthew dá uma
descrição similar o rosto de Jesus se parecia como faz o Apóstolo João em sua visão de Cristo.
Então, o poderoso anjo que João está vendo nesta visão, na verdade é Cristo. John conhecia Jesus
pessoalmente, na verdade que ele é um dos três, Jesus assumiu a montanha que testemunhou a Transfiguração
de Jesus. Então, quando você chegar ao céu, você terá que perguntar a John, porque ele se refere a Cristo como
um "anjo forte" em vez de simplesmente dizer, "e eu vi Cristo, descer do céu." Há uma explicação, no entanto;
tem a ver com o fato de que esta visão de João não era para ser entendido até o fim dos dias. Este então faria
ambiguousness do John compreensível neste versículo.

Filho do homem em uma nuvem
e então eles verão o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21:27
Então você vê, o Poderoso anjo que John está vendo nesta visão, na verdade é Cristo. John conhecia
Jesus pessoalmente, na verdade que ele é um dos três, Jesus assumiu a montanha que testemunhou a
Transfiguração de Jesus. Então quando você chegar ao céu, você terá que perguntar a John, porque ele se referiu
a Cristo como um "anjo forte" em vez de simplesmente dizer, "E eu vi Cristo, descer do céu."
Há uma explicação, no entanto; tem a ver com o fato de que esta visão de João não era para ser
entendido até o fim dos dias. Este então faria ambiguousness do John compreensível neste versículo.

O pequeno livro
E ele tinha na mão um livrinho aberto: e pôs seu pé direito em cima do mar e seu pé esquerdo sobre a terra,
Apocalipse 2:10
Quando você colocar o pé em cima de algo você está exercendo seu controle dele. Desta forma, Jesus está
mostrando que Deus é aquele que tem o controle de toda a terra, terra e mar, e com seu retorno, Jesus está a exercer o
controle de Deus mais uma vez, removendo o domínio do homem da terra.

Sugiro que esta é uma visão da segunda vinda de Cristo como dado para o Apóstolo John 2.000 mais
anos de antecedência.

Lembre-se: no livro de Gênesis, Deus deu o domínio ao homem, de toda a terra e tudo o que está em cima
dele. Porque o homem está em violação deste contrato, Deus é levar de volta sua propriedade e remover o domínio do
homem da terra.

Sete trovões proferidas
E chorou com grande voz, como quando um leão roareth; e quando ele tinha chorado, sete trovões expressado
suas vozes. Apocalipse 3:10

Em toda a Bíblia, quando Deus fala ele é retratado como um trovão, por essa razão que interpretar este
versículo como palavras faladas por Deus.
Jesus é uma coisa que é importante, então a pergunta deveria ser, proclamando "O que são os sete
trovões?"

Selem os sete trovões
E quando os sete trovões tinham expressado suas vozes, eu ia escrever: e ouvi uma voz do céu dizendo-me, "Sela
as coisas que os sete trovões e escrevê-los não." Apocalipse 4:10

Em toda a Bíblia, quando Deus fala ele é retratado como um trovão, por essa razão que interpretar este
versículo como palavras faladas por Deus.
Eu suspeito que o livrinho aqui referido é, na verdade, os livros de fim de vezes profecia dada na Bíblia.
Por que acha isso, porque o conhecimento neste livro, até recentemente, apenas foi especulação, mas agora está
a tornar-se compreendido biblicamente por muitos?
Isto dá-me a imaginar o que os trovões disse que Deus não queria ouvir ou saber. Se você verificar outra
referência a esta visão, você pode entender. Nas Escrituras sempre que Deus fala muitas vezes é mostrado como
trovões e relâmpagos, e tudo o que Deus fala são palavras sagradas e sabendo disso que eu tenho duas sugestões
a respeito do que Jesus está dizendo aqui.

Primeira sugestão
E quando os sete trovões tinham expressado suas vozes, eu ia escrever: e ouvi uma voz do céu dizendo-me, "Sela
as coisas que os sete trovões e escrevê-los não." Apocalipse 4:10

Os sete livros de final tempo de profecia
São os livros da Bíblia que explicam melhor os acontecimentos do fim dos dias, trovões de Deus, ou
palavras sagradas. Estas palavras de Deus pode ser encontrados principalmente nos seguintes livros da Bíblia.
1. Apocalipse,
2. Daniel,
3. Matthews,
4. trabalho,
5. Joel
6. Gênesis, e
7. atos.
Pergunto, qual a melhor maneira de descrever os livros que juntos trazem à luz o entendimento das
profecias fim do tempo, do que ao se referir a eles como trovões?

Quando Moisés e aqueles com ele deram testemunho de Deus no Monte Sinai suas palavras ou a voz
dele foi descrito como trovões. Foi pela palavra de Deus que Moisés escreveram os primeiros livros da Bíblia, e
incluído nesses livros foram os dez mandamentos.
Nos sete livros acima que Deus revela eventos tomar lugar durante o fim dos tempos e o fim dos dias, é
por isso que eu vejo-os como os sete trovões falada em revelação. Esta é minha opinião; Você deve estabelecer
a compreensão do seu próprio.
e a visão da tarde e a manhã que foi dito é verdade: portanto cala-te tu a visão; para isso, deve ser por
muitos dias. Daniel 08:26
Mas tu, Ó Daniel, Cala as palavras e selar o livro, até mesmo para o tempo do fim: muitos devem
correr para lá e para cá, e conhecimento será aumentado. Daniel 12:4
e ele disse, "Go vosso caminho, Daniel: para as palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim."
Daniel 12:9
Eu, portanto, interpretar a razão pela qual as palavras do "trovão" não nos são dadas, é porque o tempo
quando John escreveu estas visões ainda não era certo para nos conhecer, mas que no fim dos dias, vai ser
esclarecido. Agora que estamos no fim dos dias, eles se tornaram claros, para mim mesmo, e espero que com
este estudo bíblico, estamos empenhados em, você vai entender também.

Segunda sugestão
E quando os sete trovões tinham expressado suas vozes, eu ia escrever: e ouvi uma voz do céu dizendo-me, "Sela
as coisas que os sete trovões e escrevê-los não." Apocalipse 4:10

Dirigidas as seres celestiais
Embora eu tenho confiança de que meu entendimento acima está correto, que eu também vejo Jesus
como não querer John para escrever os sete trovões, que eu interpreto como significando palavras sagradas,
porque eles são direcionados não para o homem, mas para os seres celestiais.

Lembre-se: Satanás disseram que Deus era um mentiroso e um enganador e toda a história do
homem desde Adão e Eva pecaram, tem sido sobre o esforço de Deus para trazer o homem do pecado, volta
para seus filhos de Santo, portanto, nestes sete trovões, Deus está dando o anúncio para os seres celestiais, quais
são suas intenções para Satanás e todos os outros homem e anjo que ainda se recusam a suas leis. Afinal, o

principal motivo para Cristo voltar é para remover todo o pecado da terra e do céu. Deixo até você para decidir
que, se qualquer uma destas duas interpretações estão corretas ou talvez você saiba de uma terceira
possibilidade.
É minha opinião que Deus diz a John que não escreva o que ele disse, pois, foi falado para os anjos e
outros seres celestiais e não foi feito para os da terra.

Tempo já não
e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão para o céu e jurou por ele, que vive
para sempre e sempre, que criou o céu e as coisas que nela estão e a terra e as coisas que nela estão e o mar e
as coisas que estão nele, que deve haver tempo já não : Apocalipse 10:5-6
Este anjo que está de pé sobre o mar e a terra, presumo ser Jesus Cristo. Neste Jesus está dando um
juramento que o tempo de Satanás na terra acabou. Com o retorno de Jesus o Cristo, o poder de Satanás não
suporta. Na verdade, eu vejo isso como Jesus anunciando que acabou o tempo do velho céu e da terra velha
também.
Isso, então eu vejo como acontecendo durante os últimos dias da grande tribulação, porque Deus está
dando declaração de tempo de Satanás está no fim, e a tribulação trará uma conversão de um grande número de
homem da fé e da verdadeira adoração de Deus. Eu vejo isto como uma prova de que é a primeira sugestão
acima que é o correto.

Lembre-se: Deus permitiu que Satanás neste momento na terra para revelar a todos, o céu e a terra,
que Satanás é o mentiroso e o enganador e assassino. Agora que é visível para todos, Deus podem remover
Satanás, sem dar suspeitas para os outros que, talvez, Satanás estava dizendo a verdade.
Então, o poderoso anjo que está com um pé no mar e um pé na terra, Jesus Cristo, está chamando para
Satanás aguenta as mentes e os corações do homem, para ter um fim, que deve haver tempo já não, que
equivale a dizer que de Satanás tempo e poder para influenciar os corações dos homens está no fim.

Influência de Satanás
E Moisés falou assim aos filhos de Israel: mas não deram ouvidos Moses para angústia de espírito e
cruel escravidão. Êxodo 6:9

Angústia de espírito, é dar a adoração de falsos deuses e religiões falsas e não ser o espírito do senhor, o
Deus da criação.
Servidão cruel é a escravidão que Satanás mentiras e enganos que ligam. Quando não consegue ver a
verdade de Deus, porque Satanás mentiras e enganos escondem-lo, então você é um escravo de mentiras de
Satanás.
Existem aqueles que, com certeza, quem vai dizer que a escravidão cruel sendo falado aqui é a
escravidão que os judeus sofreram nas mãos dos egípcios e em seguida, este último pelos babilônios.

Lembre-se: a Bíblia e todos os seus escritos são todas sobre brilhando a luz de Deus de verdade
para as almas dos homens. Portanto, tenho a certeza de que é a escravidão de Satanás, causada por suas
mentiras, o que nos mantém longe da verdade de Deus, que é a escravidão sendo falado aqui, não a escravidão
física e terrena de escravidão humana.
Os filhos de Israel onde capaz de dar verdadeira e correta de adoração a Deus durante seus tempos de
escravidão para outras nações, que não o fizeram, tem a ver com o Cruel escravidão provocada por Satanás
mentiras e enganos, não para qualquer terrestres restrições causadas por seus mestres humanos.

Tudo estará acabado
e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e
mão esquerda até o céu e jurou por ele, que vive para sempre e que será antes de um tempo, tempos e meio; e
quando ele deve ter realizado para espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão terminadas.
Daniel 12:7
Você vê a semelhança neste versículo do livro de Daniel e Apocalipse 10:5-6?
Como você pode ver, na época de Daniel não é ainda tempo, isto é por que uma profecia de tempo é
dado, "um tempo, tempos e meio". No livro de Daniel, nem todas as coisas estão acabadas, mas em
Apocalipse, o mesmo Cristo é declarar que deve haver tempo já não. Daniel está descrevendo o período de
tempo que o anti-Cristo tem para fazer guerra contra os Santos de Deus, Considerando que o livro de
Apocalipse fala dos dias do fim e o fim do falso profeta, que deu os poderes do anti-Cristo mais uma vez
continuar a guerra de Satanás contra tudo o que é Santo e de Deus e cultuadas. Neste versículo de Apocalipse,
Jesus é proclamar que o tempo de Satanás para enganar o homem chegou ao fim.

O mistério
, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começa a soar, o mistério de Deus devem ser
terminado, como ele tem anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse 10:7
O que significa, "o mistério de Deus?" Se você pensar nisso, você sabe quem é Deus e não as palavras
na Bíblia às vezes confusa para você?
Diz que Deus se move em Mysterious Ways, mas isso é verdade?
Dentro da Bíblia Deus deu a explicação de tudo, mas apenas um poucos tomar o tempo e esforço para
aprender o que significam as palavras e assim obter o conhecimento, que então lhes dá a sabedoria.
O versículo acima está me dizendo é que pelo tempo que a sétima trombeta soa, aqueles que tomaram o
tempo para aprender, vai saber quem é Deus e assim ter removido o mistério.
Este versículo dá suporte para o que eu tenho dito. Com noções básicas sobre as profecias do fim dos
tempos e o fim dos dias, como eles foram para mim e para outros, o manifesto que está previsto neste versículo,
o fim de Satanás é à mão.
O mistério de Deus é o Santo Evangelho, o palavra de Deus vivo, também conhecido como o Espírito
Santo. Que o mistério será terminado é dizer que a compreensão da verdadeira palavra de Deus irá substituir
incerteza e mistério que tem permeado o mundo por todas estas gerações, devido às mentiras de Satanás.
Durante o tempo da grande tribulação as pessoas irão retornar para o estudo da Bíblia, e a assistência de
seu próprio estudo diligente e os 144.000, adquirirão conhecimento através do conhecimento do mistério
desaparecerá. Quando o mistério desaparece, eles se tornarão os Santos de Deus e serão tocados pelo Espírito
Santo, dando pleno entendimento para eles. Tudo o que restará do homem no final da grande tribulação serão
aqueles que viram, finalmente, a verdade de Deus. Será a partir deles que Deus dará mil anos para permanecer
fiel à lei de Deus e da moralidade. O papel da 144.000 será para pregar e levar aqueles que são deixados para
que milhares de anos.
Este é um versículo inspirador para mim. Sendo dizem-nos que só quando terminar o mistério de Deus,
trazendo para passar todas as profecias dos servos de Deus, o tempo de poder de Satanás sobre o homem será
finalmente ao fim. Quando Deus dá o entendimento a todos de sua escritura, sabemos que estamos no fim dos
dias. Deus me deu este conhecimento e através de mim, que, por conseguinte, estamos agora no fim dos dias.

Esqueça suas preocupações das coisas deste mundo; Prepare-se no serviço de Deus e em obediência a palavra
de Deus e para o novo céu e nova terra vir.
Eu afirmo que estamos vivendo naquele dia, pois muitos da fé estão chamando a Deus para acabar com
o pecado e a degradação que está ao nosso redor. No caso, você não tenha notado, as antigas profecias estão
começando a ser compreendida. Até mesmo um antigo pecador, como eu, que só chegou a Cristo, tem recolhido
uma compreensão da palavra sagrada de Deus. Por que eu estaria escrevendo estas palavras para que outros
possam ler, mas que eu desejo para você ver o que Deus tem revelado para mim e então decidir, estou errado ou
existe verdade em meus comentários? Estou convencido, estamos no fim dos dias, e é imperativo, que você
percebe isso e tomar ações em suas vidas para salvar as vossas almas e as almas de quem que você ama.

Leve o pequeno livro
e a voz que ouvi do céu falou-me novamente e disse, "Vá e pegue o livrinho aberto na mão do anjo que
se detém sobre o mar e sobre a terra." Apocalipse 8:10
Novamente, Jesus traz a tona o assunto do livro"pequeno", mas desta vez Jesus diz John para tomar
posse do livro da mão do anjo.
Em John está sendo contado para levar o livrinho da mão do Jesus. Eu vejo isto como um simbolismo. O
livro é o livro do Apocalipse. John é dada nas visões de Jesus para escrever o livro da revelação; Isto levou o
livrinho da mão de Jesus como um simbolismo dele obter o conhecimento que o livro do Apocalipse tem dentro
dele. Você deve saber, no entanto, que o livro do Apocalipse não é um livro independente, você precisa
entender os outros seis que dão a profecia do fim dos tempos, antes de você vai entender totalmente o livro do
Apocalipse.
Eu vejo o livro como o Evangelho de Deus Santo, que são a palavra de Deus vivo que é o Espírito
Santo. Neste versículo, John está sendo usado como uma representação simbólica de todos os Santos de Deus e
que através do estudo da e aquisição do conhecimento escrito nos livros dos profetas, eles vão acabar o mistério
de Deus, vindo a conhecer Deus pessoalmente e intimamente.

Comer o livrinho
e fui até o anjo e disse-lhe: "Dê-me o livrinho." E ele disse-me, "levá-lo e coma: e deve tornar amargo o
teu ventre, mas será em tua doce boca como mel. E eu tomei o livrinho da mão do anjo e engoli tudo; e foi na
minha doce boca como mel: e assim que eu tinha comido, minha barriga estava amarga. Apocalipse 10:9-10

Faço a pergunta, por que John está sendo contado para comer o livro. Todas as palavras da Bíblia têm
significado, portanto, que propósito há em comer o livrinho? Fui novamente para outras referências que falou de
comer palavras, qual é afinal o que é composto por um livro.
Acho que deste pequeno livro como sendo comparada à Bíblia. Neste pequeno livro são todas as
palavras e mandamentos de Deus. Quando você comer, é um símbolo de tomar o tempo para estudar e aprender
o que Deus tem causado a ser escrito nas páginas dos livros da Bíblia.
Quando você come alguma coisa, significa que você consumi-lo e fazer tudo o que você comeu parte de
quem você é. A nutrição dos alimentos adiciona a seu corpo, dando vida e saúde.
Quando você come a Bíblia, como que está sendo simbolizado pelo livrinho, pegue tudo o que está
escrito nele e torná-lo parte de você e quem você é. Isso tem significado semelhante como quando Deus diz que
ele vai escrever a lei de Deus em seu coração.

Para comer as palavras
Tuas palavras foram encontradas e eu comi-os; e a tua palavra foi para mim, a alegria e a alegria do
meu coração: por que eu sou chamado pelo teu nome, Ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16
Como você pode ver, Jeremiah está nos dizendo que ele comeu as palavras, que eu interpreto como
significado que leu, estudou e recolhi a compreensão das palavras, e que no processo de educar-se cheio-lo com
alegria. Pode-se relacionar a isto, pois desde o começo o meu estudo da palavra de Deus verdadeiro, também
foram preenchido com alegria, Considerando que antes estava perdido em um mundo de escuridão dos quais
não tive nenhum desejo de permanecer no. A palavra de Deus me salvou, em seguida, e eu sei que Deus vai me
salvar novamente quando seu prazer de fazê-lo.
Comer o livro é simbólico da compreensão de tudo o que está escrito nele, ou para ser tocada pelo
Espírito Santo. Quando você começa a procurar Deus nas palavras escritas pelos profetas, você está no começo,
repleto de felicidade, que é o mel, mas como você vem para entender a verdadeira palavra de Deus, você
encontrará que a palavra de Deus não concorda com a maioria dos que falaram na vida por causa das mentiras
de Satanás. Essa percepção será uma pílula amarga para engolir no começo, mas quando você finalmente recebe
e aceita que a palavra de Deus é suprema e é verdade, então seu coração será preenchido com o cumprimento da
paz e amor, como você nunca me senti antes. Pelo menos, é assim que tem sido para mim.
Este versículo, Jeremias 15:16, é interessante para mim, o autor destas palavras, Jeremiah, está nos
dizendo que ele é chamado com o nome de Deus, e o que é esse nome? Jesus nos diz que o nome de Deus é

Jeová, mas na verdade é mais um título do que um nome, e em nenhum lugar nas Escrituras vi Jeremiah como
sendo referido como Jeová. Meios de Jeová , O Deus todo-poderoso. Então, qual é então o nome de Deus que
Jeremias está falando? Tudo trata-se de que se trata o propósito de um nome. Há muitos de homem, mas há
apenas um Deus. Homem precisa de nomes para manter o trato de um o outro, haver apenas um Deus, ele,
portanto, não tem necessidade de um nome. Para entender o que falo, deixe-me dar um exemplo.

A parábola dos três homens
Três homens, Tom, Dick e Harry estão amigos, cada um para o outro. Como amigos, eles têm um
conhecimento do que os outros são sua honra pessoal, sua personalidade e seu caráter moral. Quando Tom diz
para Dick, "Harry foi sobre a minha casa ontem e ele disse..." Dick vai saber que Tom está falando porque ele
tem um conhecimento pessoal de Harry.
Um nome é uma abreviação de tudo o que define quem somos. É nossa honra, personalidade e caráter
que nos definem. Nosso nome dá todas as informações em uma palavra abreviada ou dois.
Deus não tem um nome, não como Tom, Dick ou Harry se seus nomes, porque ele é um e não há
nenhum outro. Quem é de Deus, ou que define Deus, é o nome dele. O que define o Deus é o mesmo que define
o Tom, Dick e Harry. A definição de Deus é encontrada nos dez mandamentos e esses outros imperativos
morais que nos foi ensinados por Jesus. Portanto, o nome de Deus é as palavras do seu Santo Evangelho.
Jeremias é chamada pelo nome de Deus, o que significa que ele mantém e vive por imperativos morais mesmos
como Deus.
Estes dois versículos apenas verificar a minha crença de que o livro é o livro das revelações, e os sete
trovões são os outros livros, juntamente com o livro do Apocalipse, que juntos dão a compreensão para os
eventos do fim dos tempos e do fim dos dias.
A razão pela qual o livro quando comido provará como mel na boca, é porque o conhecimento que
recolhi de trará alegria para aqueles que desejam adorar o Deus verdadeiro. Será amargo no ventre, porque esse
conhecimento vai nos dizer que adquirir este conhecimento, que muitos daqueles que amamos não estará entre
os dados de entrada para o céu, apesar de nossos melhores esforços para mostrar-lhes o caminho. Para mim isto
é triste e verdadeiro, sabendo que tudo o que Deus tem me mostrado e querer compartilhar isso com aqueles que
eu amo, só para tê-los rejeitar a mim e a palavra de Deus como ele falou isso para mim, é triste na escritura.

Porque as pessoas não podem ver
Para muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22:14
Deus me revelou algo que torna compreensível a minha incapacidade de famílias de ver a verdade de
Deus em que eu tenho escrito e falado, que partilho com você no seguinte versículo.
Deus vão convidar aqueles que ele irá com ele. Se você não é chamado por Deus, então você não será
capaz de ver que a palavra de Deus é verdade e que todas as palavras não ditas por Deus são mentiras. Não há
nada que um Santo de Deus pode fazer para convencer alguém a menos que primeiro são chamados por Deus.
Baseado em meu passado sete anos positivos de intenso estudo da Bíblia, eu interpreto isso como um
aviso para aqueles que pensam que se intitulam Christian. Há um só Deus; Portanto, há apenas uma fé
verdadeira. Deus nos disse na Bíblia como adorá-lo, e o que vai demorar para ganhar a vida eterna com ele. Se
você não obedecer a palavra de Deus, então não se surpreenda ao encontrar-se impedido de céu.

Nós deve profetizar
E ele me disse: "tu deve profetizar novamente antes de muitos povos, Nações e línguas e reis."
Apocalipse 10:11
Este versículo dá suporte para o meu entendimento de todos os outros versos de Apocalipse capítulo
10, no que nos diz que, uma vez que John devora o pequeno livro, ele então é capaz de profecia.
A palavra "profecia" é definida como:
1. para prever o que vai acontecer.
2. para prever com autoridade divina.
3. a dar uma explicação da escritura sagrada.

Então você vê, John não vai dar previsão adicional dos acontecimentos futuros, mas ele vai dar instrução
e explicação das coisas que estão escritas na Bíblia de pessoas que eles encontram um mistério.
Na história, John nunca deixou a ilha de Patmos onde ele foi preso por pregar Jesus como sendo o
Messias, mas através de seus escritos, John tem dado os outros ao longo da história, a compreensão e
conhecimento de estar diante de muitos povos e nações e línguas e reis.

Amarga na tua barriga
e fui até o anjo e disse-lhe: "Dê-me o livrinho." E ele disse-me, "levá-lo e coma: e deve tornar amargo o
teu ventre, mas será em tua doce boca como mel." Apocalipse 10:9
Há outra razão por que o livrinho será amargo na barriga, e isso é porque a verdade de Deus contradiz
muito do que nos foi dito como sendo a verdade ao longo de nossas vidas. Quando compreendemos a verdade
de Deus, revelará a mentira que tem sido a nossa adoração, e é uma pílula amarga para muitos a engolir. Disso
eu tenho conhecimento pessoal, para minha família rejeita e fica com raiva de mim quando eu tento mostrarlhes a verdade de Deus em meu esforço para revelar a mentira de Satanás, especialmente sobre o sábado do
sétimo dia.
Este versículo que eu vejo mais uma vez como um simbolismo. No momento que Deus revelaram isto
para John era um velho cara e na prisão para sua pregação de Jesus como sendo o Messias. Por esta razão, John
nunca foi capaz de pregar o conteúdo destas visões para as pessoas cara a cara. No entanto, todos os que
tomaram o tempo e o esforço de entender o livro do Apocalipse, como eu, assumiram a tarefa de profetizar
como uma extensão dos escritos de John. Portanto, mesmo que Jesus está dizendo que John ele vai precisar
profetizar novamente, é a nós que venha a entender o livro do apocalipse que Jesus está na verdade falando de.
A Bíblia indica que as palavras "profetizar" neste versículo significa pregar. No entanto, eu discordo.
A palavra "profecia" significa permitir que Deus fala através de você. Pense desta maneira, eu sou o
único a falar ou escrever as palavras que você está lendo, no entanto, é Deus quem me instrui para usar as
palavras que você está lendo. Eu sou o veículo através do qual Deus fala com você e através de você para os
outros.
A definição do que é um Profeta de Deus : um a quem Deus fala. Deus é a vida senciente sendo,
quem não precisa de mim para falar por ele. Eu sou um canal através do qual ele fala com você. As palavras não
são minhas; Elas são dadas a mim por Deus.

