Lição 25
Fim dos dias sinais proféticos
Fim dos períodos proféticos de dia
A fim de melhor compreender as profecias do fim dos tempos e o fim dos dias, Jesus nos dá uma visão
geral dos eventos a acontecer de sua crucificação para o segundo advento de Cristo. Esta visão geral ocorre no
livro de Mateus, estavam que Jesus dá profecias das coisas que irão ocorrer em ambos os anos 1260 que o antiCristo tem que fazer guerra contra os Santos de Deus, também conhecido como idade das trevas e daqueles
eventos que marcará o início da grande guerra, a grande tribulação e o segundo advento de Cristo, também
conhecido como o fim dos dias.
Durante a idade média, a Igreja de Roma, tenta justificar suas ações da perseguição dos Santos de Deus,
através de Julgamentos da Inquisição. Estes ensaios de simulação causaram milhões de pessoas inocentes para
ser torturado e assassinaram, em nome de Deus, por rotulá-los hereges e bruxas. Como horrível é uma ocasião
como esta, é só o povo da Europa que estão sujeitos a esta provação, durante esse período de 1260 anos de 538
A.D. a 1798 A.D.

Finalidade de profecias
Profecias de Jesus dos eventos do fim dos dias são apontar para e dar provas de Deus e tem por
objectivo a predizer o segundo advento de Cristo, e o estabelecimento do Reino de Deus na terra.
O fim dos dias é aqueles últimos anos antes da segunda vinda de Cristo. Dentro desses anos uma grande
guerra ocorrerá, e a grande tribulação resultante. É durante o tempo da grande tribulação que a verdade de Deus
será manifesto, por meio da pregação pela 144.000 Santos de Deus e por causa de milhões deles vai virar longe
daquelas igrejas que são fundadas sobre o falso evangelho de Satanás. Muitas das profecias dadas por Jesus são
atribuíveis a estes períodos de tempos; Portanto, vou tentar revelar qual período de tempo cada aplica-se a como
eu dou explicação das profecias.

Primeiro período: Da morte de Jesus a 1798 A.D.
No fim dos tempos, o primeiro período inclui eventos que são preditos a partir da morte de Jesus, até
que o poder da religião anti-Cristo é tirado de la, que ocorre quando Napoleão tem o Papa preso e confisca a
riqueza da Igreja de Roma em 1798 A.D.

Segundo período: De 1798 A.D. para a grande guerra
O segundo período de tempo, começa a partir do fim do poder do anti-Cristo, 1798, para fazer guerra
contra os Santos de Deus e o ressurgimento da verdadeira palavra de Deus no mundo do homem e inclui os
eventos que levaram à grande guerra.

Terceiro período: Os eventos da grande guerra
Estes eventos incluem aquelas que ocorrem durante a grande guerra e os eventos que ocorrem
antecederam e sendo a causa da grande tribulação.

Quarto período: A grande tribulação
O tempo da grande tribulação e os eventos que ocorrem durante este tempo de extrema dor e sofrimento
de todos aqueles que não dão a verdadeira e correta de adoração a Deus e então que antecederam ao segundo
advento de Cristo.

Quinto período: O Reino de Deus na terra
Após os acontecimentos da grande tribulação são dados a profecia por Jesus, ele dá que retorna o
homem para a perfeição que tinha sido de Adam antes de seu pecado profecia daquelas coisas que Deus fará
com que aconteça.

Primeiro sinal profético de Jesus
Da templo destruição
Jesus e saiu e se afastava do templo: e seus discípulos vieram a ele para anunciar a ele os edifícios do
templo. Mateus 24:1
Se você ler Mateus capítulo 23, você vai entender que Jesus estava perturbado depois dele chama de
raiva para os cambistas e outros comerciantes e aqueles que tinha se transformado no templo de um lugar de
adoração em um bazar, portanto, os discípulos foram com Jesus para tentar animá-lo.

Nenhuma pedra sobre pedra
E Jesus disse-lhes: "ver vós não todas estas coisas? Em verdade vos digo que, lá não prolongue por
aqui uma pedra sobre pedra que não deve ser lançada para baixo. Mateus 24:2
Os discípulos estão apontando os edifícios do complexo do templo e indicando como eles são lindos.
Jesus lhes diz que tudo o que eles estão olhando em cima vai ser rasgado para baixo, tanto assim que não uma
pedra será deixada em cima de outro.

Quando serão estas coisas?
E como ele se sentou em cima do Monte das oliveiras, os discípulos veio a ele em particular, dizendo: "Diga-nos,
quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo?" Mateus 24:3

Os discípulos veio-lhe em particular: O que isto significa é que nem todos os apóstolos veio a ele para
perguntar o que ele quis dizer, mas apenas alguns. Os nomes daqueles que vieram a Jesus para aprender mais
são dadas nos versos seguintes.

Os apóstolos que perguntou
e como ele foi fora do templo, um dos seus discípulos disse-lhe: "Mestre, ver que tipo de pedras e que
edifícios estão aqui!" E Jesus respondendo disse-lhe: "Vês estes grandes edifícios? Lá não prolongue uma
pedra sobre pedra, que não deve ser lançada para baixo." E como ele (Jesus) sentou-se sobre o Monte das

oliveiras, contra o templo, Peter James e John e Andrew pediram-lhe em particular, "Diga-nos, quando serão
essas coisas? E qual será o sinal quando todas estas coisas serão cumpridas?" Marcos 13:1-4
Quando Jesus caminhou sobre ensino, havia sempre os doze apóstolos, mas também havia muitos
outros, tudo de quem eram discípulos de Jesus, querendo ouvir suas palavras. O que este versos estão a dizerme, é que as seguintes profecias estão sendo dito apenas a esses quatro nomeados acima.
Surpreendido por suas palavras, os discípulos inquirem em particular de Jesus, "quando serão estas
coisas?" Na história, sabemos essa profecia da destruição do templo ocorre ou é cumprida em cerca de 70 D.C.
quando os romanos demolir o templo.
e o que será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Os próxima vários versículos no livro de Mateus
são a resposta que Jesus dá a esta pergunta.

Período de tempo: No aspecto de derrubar o físico tijolo e a argamassa templo em Jerusalém, isso
apenas se aplicaria ao primeiro período de tempo; no entanto, se você entende que o templo é apenas um
simbolismo para os mandamentos e as leis de Deus e do Reino de Deus na terra, esta profecia pode aplicar a
todos os três primeiros períodos de tempo. Dentro de estes três períodos de tempo, o anti-Cristo e então o
trabalho de falso profeta para destruir, não só o verdadeiro culto de Deus, mas para blasfemar contra o caráter
moral de Deus também.
Durante este primeiro período, a idade média, o Igreja de Roma tenta destruir tudo o que é de Deus e
adoraram, incluindo o assassinato de toda e qualquer quem dar adoração a Deus como Deus ordena. Durante
este tempo a Igreja de Roma faz ter ou possuir a Bíblia ou qualquer parte de um crime punível com a morte.

Segundo sinal profético
Os enganadores
Acautelai-vos que nenhum homem te enganar. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: "Eu sou o
Cristo; e devem enganar muitos." Mateus 24:4-5
Muitos serão professam ser Cristo ou professam a pregar os ensinamentos de Jesus, mas irá pregar
mentiras e enganar o homem; e muitas pessoas vão se iluda dando adoração baseada esses falsos pregadores e
ser enganadas por seu falso evangelho.

Lembre-se: de vir em nome de Jesus, não significa apenas que eles na verdade se chamam Jesus,
mas será confessam pregar o Evangelho de Jesus, quando na verdade eles pregam uma variação distorcida ou
poluída do que Jesus Taught.
Isto não é algo que ainda está para acontecer, mas aconteceu mesmo enquanto Jesus ainda volta a terra,
bem como durante os 1260 anos em que o anti-Cristo é dada para fazer guerra contra os Santos de Deus e todas
as gerações do homem desde.
Os maiores infratores disto são os papas da Igreja Católica Romana da igreja que todos professam ser
Cristo escondido sob a carne de outro. Como você pode recordar, revelei isso para você antes, mas dei a você
novamente aqui como um lembrete.
O Bispo de Roma não é apenas o representante de Deus Jesus Cristo, mas ele é o próprio
Jesus Cristo, escondido sob o véu da carne. Fala o Bispo de Roma: é Jesus Cristo quem fala.
Esta foi publicada antes de se tornar Papa Pious X, o Arcebispo de Veneza, em 1903 D.C., quando ele se
tornou o 257th Papa da Igreja de Roma, mas é compreendida ainda mais cedo na história que os Papa que viveu
antes de Pio X consideram-se ser substituto para Jesus se não o próprio Jesus.

Período de tempo: Mesmo que estes versos são uma previsão do anti-Cristo e a idade das trevas, hoje há
vários que professamos ser Jesus, e muitos têm acreditado e segui-los e seus falsos evangelhos, portanto, estes
versos aplicam-se para o primeiro e o segundo períodos de profecia.

Terceiro sinal profético
Rumores de guerra
e vos ouvirão falar de guerras e rumores de guerras: ver o que vós não ser perturbado: para todas
essas coisas devem vir a passar, mas o final ainda não é. Mateus 24:6
A humanidade tem estado em guerra uns contra os outros desde que Caim assassinou capaz, então essas
coisas são esperadas. O que Jesus está dizendo, é que estas guerras menores, não são a grande guerra que será a
última guerra homem lutará, mas apenas um prelúdio para isso.

Todas as guerras já travadas pelo homem tem em sua essência a substituição guerra entre Deus e
Satanás. Mesmo que não haja qualquer força reconhecível do bem contra o mal, lutando entre si, não haveria
nenhuma guerra entre os homens, se não fosse pela guerra entre Deus e Satanás. Uma vez Deus remove Satan
da existência e somente os Santos de Deus e os seres celestiais permanecem, em seguida, também serão
removidas todas as guerras.

Período de tempo: Que essas coisas estão acontecendo hoje nos diz que essa profecia se aplica para o
primeiro e segundo períodos de tempo.

Quarto sinal profético
Calamidades da natureza
Para erguer-se nação contra nação e Reino contra Reino: e haverá fomes e pestes e terremotos, em
diversos lugares. Todos estes são o princípio das dores. Mateus 24:7-8
O que Jesus está dizendo aqui é que haverá muitas guerras e tempos de tribulação ao longo dos anos de
que se tornou conhecido como idade das trevas, que é o tempo dos 1260 anos em que o anti-Cristo tem para
fazer guerra contra os Santos de Deus, bem como daqueles tempos líder até a grande guerra. Durante este
período de tempo, a idade das trevas, guerras, peste e pobreza abjeta prevalecerá para a grande maioria do povo
da Europa e em seguida no fim dos dias, para o mundo inteiro vai saber estas tribulações.

Período de tempo: é este tempo terrível período de tempo que Jesus está dando aviso sobre. No entanto,
desde que o Papa foi removido do Vaticano em 1798 houve várias guerras, grandes e pequenas, então essa
profecia aplica-se novamente a ambos o primeiro e segundo períodos de tempo.

Quinto sinal profético
Assassinar os Santos de Deus
Então eles deverão entregar-lhe até ser afligido e matá-lo: e vós devem ser odiados de todas as Nações
por causa do meu nome. Mateus 24:9

O nome de Deus é mais que um nome como, "Eu sou" ou "Jeová", é uma referência para o que dá a
definição de quem Deus é, dele, a honra pessoal, sua personalidade e seu caráter moral e essas coisas são
definidas pelos dez mandamentos e a moral que nos foi ensinada por Jesus.
O "você" falado neste versículo são os Santos de Deus, tal como definido por Jesus, "aqueles que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo ."
Estas perseguições ocorreram pelos anciões do templo nos anos após a crucificação de Jesus, então,
novamente pelos imperadores do Império Romano e por último durante a idade média pela Igreja de Roma, mas
acabaram depois que Napoleão removido o Papa do Vaticano, que foi no ano 1798 o que é o último ano da
profecia ano 1260 tempo tal como consta no livro de Daniel.

Duas testemunhas de Deus
E darei poder minhas duas testemunhas, e eles devem profetizar um mil duzentos e sessenta dias, vestidas de
pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais de pé diante do Deus da terra. Apocalipse 11:3-4

Não acha que Satanás atualmente não perseguir os Santos de Deus? A única diferença do tempo da
idade das trevas até o presente é que quando o Papa é colocado sob prisão, todos, mas um punhado dos Santos
de Deus estão à esquerda, tão bem sucedida a Igreja de Roma foi em destruir e silenciar os Santos de Deus.
O livro da revelação diz-nos que as duas testemunhas de Deus será assassinada no final dos 1260 anos
têm para testemunhar de Deus que suporta acima dizendo que a Igreja de Roma com sucesso assassinada fora
todos, mas um punhado dos Santos de Deus, antes de seu ano 1260 período termina.
As duas testemunhas de Deus são a Bíblia não poluído ou livros dos profetas e os homens e mulheres
que viveram durante os 1260 anos em que o anti-Cristo tinha para fazer guerra contra os Santos de Deus, que
são definidos como os Santos de Deus.

A besta deve matá-los
E quando eles devem ter terminado o seu testemunho, a besta que ascende fora do abismo deve fazer guerra
contra eles, devem superá-los e matá-los. Apocalipse 11:7

O poço é a boca de Satanás de que mentiras e enganos derramar continuamente. Não darei maiores
explicações destes agora, mas dedico a próxima lição inteira em profundidade de uma discussão sobre as duas
testemunhas de Deus.

A besta que ascende fora do abismo, (Satanás), a meretriz, (o Anticristo) senta-se na parte de trás da
besta e mata as duas testemunhas, que terminaram o seu testemunho. O que isto me diz é que depois de 1260
anos de tentativas, o anti-Cristo no final finalmente vai matar as duas testemunhas, meu problema com isto é
como posso acquiescent a morte das duas testemunhas com seu ser, a Bíblia e os Santos de Deus?

Você é um Santo de Deus?
Isto deve ser uma prova para você que se acha-se um cristão, ainda que não está a ser perseguidos e nem
as de quaisquer outros cristãos, que talvez seja porque, um cristão conforme definido desde o 12:00 não é um
Santo de Deus. Aqueles quem guarda os mandamentos de Deus, (todos os dez delas), e têm o
testemunho de Jesus Cristo. Você é qualificado como um Santo de Deus como esta definição é dada?
Guardam os mandamentos de Deus, todos os dez deles? Se você observar o sábado, no domingo, primeiro dia
da semana e, em seguida, você não cumprir essa definição, portanto, você não é um Santo de Deus, mas é, na
verdade, aquele que tem a marca da besta.

Uma breve história
Satanás faz guerra imediatamente após a crucificação de Jesus, através de sua influência e controle sobre
os Anciões do templo, então depois que o templo é destruído, Satanás continua sua guerra através do início de
Imperadores de Roma com o Nero, então Satanás continua sua guerra contra os Santos de Deus, através de sua
falsa religião o anti-Cristo, a Igreja de Roma, depois no fim dos dias Satanás dará o poder e autoridade do antiCristo, a religião sem Deus de Satanás , Liberalismo, também conhecido como o falso profeta.

Palavra de Deus é a verdade
Praticamente todos os oradores, que intitulam Christian, acredito que eles estão incluídos naqueles que
são os Santos de Deus, mas quando eu encaminhá-los para esta definição do que é um Santo de Deus, eles
rejeição-lo, mesmo que esta definição é dada pela palavra de Jesus, em uma visão que o Apóstolo João e escrita
na Sagrada Escritura , o livro do Apocalipse.
Porque a palavra de Deus é verdade você não deve rejeitá-lo. Se o que Deus diz na Bíblia é ao contrário
do que você acredita, você deve aceitar a verdade de Deus e desconsiderar o que você pensou que era verdade.
Se não então você está caindo o mesmo pecado que Adão e Eva caíram. Eles aceitaram mentiras de Satanás
sobre a palavra de Deus, e este pecado, eles foram removidos do paraíso. Se você aceitar mentiras de Satanás,

então, Deus removerá você de seus filhos que estão em obediência a sua lei. Para então ser removido é conhecer
a morte eterna.
e matá-lo: e vós devem ser odiados de todas as Nações por causa do meu nome. Satanás faz guerra
somente contra aqueles que são os filhos de Deus, a razão pela qual que os cristãos não são perseguidos hoje é
porque o dia atual cristãos não caber a definição de Jesus, de que é preciso para ser um Santo de Deus. Eles dão
o serviço de bordo para ser seguidores de Cristo, mas mesmo assim eles se envolvem em práticas que colocá-los
em oposição à lei de Deus.

Os Santos de Deus
e o dragão indignou-se com a mulher e foi para fazer guerra com o remanescente da sua semente, os
que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que manter os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Apocalipse 14:12
Os dois versículos acima Jesus dá a definição de quem são os Santos de Deus.
Como você pode ver ambas as definições requer que você mantenha os mandamentos de Deus, (dez
mandamentos) e acredito em e vive pelos ensinamentos de Jesus Cristo e acredita que Jesus é Deus em carne e
osso de um homem.
Uma das coisas que mantenha os cristãos de hoje além de ser um Santo de Deus é sua observância do
sábado no primeiro dia da semana, (domingo). Em Gênesis, capítulo 2, Deus é muito específico, que seu dia de
descanso é o sétimo dia, e em seguida, no capítulo de Êxodo 20:8, Deus incluíam o sétimo dia como seu quarto
mandamento. Então é Êxodo 20:10 Deus sai bem e nos diz, "o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus."
Ou você acredita a palavra de Deus e obedece, ou não. Se vier com menos nesta definição, então você não é um
Santo de Deus, e, portanto, sua adoração é em vão.

Como Babes aceitam a palavra de Deus
Naquele tempo, Jesus respondeu e disse, "Agradeço a ti, Ó pai, senhor do céu e da terra, porque tu tens
escondeu essas coisas aos sábios e prudentes e teres revelado os babes. Mateus 11:25

Deus quer que nós viemos a ele e a sua palavra como um bebê, aceitando o que ele diz como verdade,
sem dar resistência por causa de um suposto entendimento que você já tenha.
O que Jesus está dizendo é que quando você ler ou ouvir a palavra de Deus, você deve aceitar a palavra
de Deus como a verdade. Se algo que você acredita ser verdade é mostrado falso pela palavra de Deus, então
você deve rejeitar o que acredita e aceita que a palavra de Deus é a verdade.
Isto é como uma criança ganha entendimento das Escrituras. Uma criança vai aceitar o que os pais ou
outros adultos diga como verdade porque a criança não tem qualquer conhecimento de suas próprias para
comparar. Então se o pai diz a criança algo que não é suportado pela escritura, a criança aceitará este erro como
verdade, que é como Satanás estende sua mentiras geração após geração.

Venha para a palavra como uma criança
Deus quer que você vir a palavra dele como uma criança. Esqueça tudo o que você sabe, confiar na
palavra de Deus como a verdade.

Lembre-se truísmo de Deus: "Se é falada por Deus será encontrado no evangelho
sagrado de Deus, e, portanto, é verdade. Se não for encontrado no evangelho sagrado de Deus, então é
uma mentira. " Então se você não se encaixam na definição acima do que é um Santo de Deus, e você ama a
Deus, então não acha que é sábio para fazer tudo o que você tem que fazer para trazer a mesmo em o que cai
dentro da definição que Jesus dá, depois de todos Jesus é Deus, então se ele falou, é verdade. Peter dá suporte a
esta acima de acordo com os seguintes versos.

Leite da palavra
Portanto, colocando de lado toda a malícia e toda a malícia e hipocrisias, inveja e todos falando mal é, como
bebês recém-nascidos, desejo sincero leite da palavra, que vos podem crescer desse modo: se assim for ser vós provaram
que o senhor é gracioso. Eu Peter 1:1-3

Quando você deixar de lado essas coisas toda que acha que sabe e olha para a palavra de Deus como
uma criança, em seguida, você verá a verdade de Deus. Isso significa levar a palavra de Deus como você
estudar diligentemente a Sagrada Escritura, como se você está ouvindo as palavras pela primeira vez. Não
reflectir sobre quaisquer crenças ao longo da vida, mas aceitar a palavra de Deus como a verdade, sem
comparando-a com o que você acha que já sabe.

Lembre-se: Mentiras de Satanás; e Jesus nos diz que o mundo inteiro vai acreditar nas mentiras de
Satanás e dar culto de acordo com essas mentiras.

Todo o mundo na maldade
e sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz na maldade. Eu John 05:19
Você acha que você é de alguma forma imune de mentiras de Satanás e que a adoração que você dá é o
Deus da criação, quando Jesus nos diz o contrário?

Revelado babes
eu te agradeço, Ó pai, senhor do céu e da terra, porque estas coisas aos sábios e prudentes estão
escondidas e teres revelado os babes. Mesmo assim, o pai: pois então parecia bom em teus olhos. Mateus
11:25-26
Você vê, você é o sábio e o prudente e Deus tem escondido a verdade de você, mas quando você olhar
para a palavra de Deus como uma criança, ansioso para aprender, com sem equívocos anteriores, vendo a
palavra de Deus como sendo a verdade, então você verá a verdade de Deus e conhece a sua glória.

Período de tempo: Com todas essas explicações que mostrei para você, pode então ser entendido que
essa profecia se aplica para o primeiro e o segundo períodos de tempo.

Sexto sinal profético
Muitos devem ser ofendidos.
e então muitos devem ser ofendido e devem trair um ao outro e deve odiar uns aos outros. Mateus
24:10
Se você acredita que sabe a verdadeira palavra de Deus e alguém vem até você e diz-lhe que o que você
acredita é na verdade mentiras de Satanás, irá, sem dúvida, ser ofendido por essa pessoa. Como ele ousa dizer
que você está errado e você é enganado de Satanás?

Isso fará com que você odeia a essa pessoa, que só quer te mostrar a verdade de Deus. Mas você acredita
que você já sabe a verdade de Deus, então você rejeitar as palavras dessa pessoa, e muitos nem vão tão longe
quanto á esta pessoa que aprisionou, torturou e matou.
Este versículo se aplica diretamente para os versículos acima. Se você acredita que o que lhe foi dito
toda a sua vida como sendo a verdade, então ler como vou apresentar para você aqui, então você pode ser
ofendido, porque o que eu estou escrevendo não concorda com o que você acha que ser verdade.
Ser "ofendido", é não acreditar na verdade, mesmo quando é mostrado a você na escritura
como sendo a verdadeira palavra de Deus. Porque a escritura não concorda com o que você acredita,
você fica com raiva, "ofendido", em quem tem a ousadia de revelar as suas iniqüidades. Tanta raiva você se
tornem que você fará com que essa pessoa a ser tomada por aqueles que trabalham para destruir a verdade de
Deus.
Isto ocorreu durante os 1260 anos da profecia dada por Daniel, onde crianças desistiria de seus pais e
irmãos, e onde pais dariam seus filhos, onde vizinho desistiria vizinho, para ensaios de Inquisição, que resultaria
na maior parte em torcher e morte daqueles que desistiu. Tal é o caminho de Satanás para causar a pessoas que,
caso contrário devem amar uns aos outros, para entregá-los para aqueles que trabalham para destruir os Santos
de Deus.

Julgamentos da Inquisição
Este foi o caso durante a idade média, durante o reinado de Terror infligido sobre os povos da Europa
pela Igreja Católica Romana, que é revelada no livro de Daniel como o anti-Cristo. Você se lembra da história,
os Julgamentos da Inquisição , que a Igreja de Roma usado desses julgamentos para dar legitimidade à sua
guerra contra os Santos de Deus? A Igreja de Roma rotulado aqueles que se opuseram a suas práticas pagãs e
ensinamentos blasfemos, como sendo os hereges e bruxas, causou-lhes ser torturado e assassinado.
Esta guerra contra os Santos de Deus não foi travada apenas pela Igreja de Roma sozinha, mas também
pelos reis e nobres da Europa, é por isso que as Nações são consideradas como sendo parte do anti-Cristo.
Apesar dos séculos longos esforços de Satanás, o Anticristo e o falso profeta, no fim dos dias, com o
retorno de Jesus Cristo, Satanás e todos os seus aliados serão derrotados, como isso é profetizado a seguir.

Pedra da ira de Deus
Thou sawest até que uma pedra foi cortada sem mãos, que feriu a imagem em cima de seus pés que
eram de ferro e argila, e freio-los em pedaços. Então foi o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, quebrado
em pedaços juntos e tornou-se como a palha do verão debulha pisos; e o vento levou-os para longe, que não foi
encontrado para eles: e a pedra que feriu a imagem se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra.
Daniel 02:34-35

Lembre-se: No livro de Daniel acima versos; que são a profecia da segunda vinda de Cristo.
Como você deve se lembrar da minha explicação anterior, a imagem dos versos acima, é a multi metal
estátua do sonho do rei Nebuchadnezzar, e que os pés e os dez dedos da estátua representa as dez nações da
Europa que surgirão das cinzas do Império Romano. A pedra cortada sem as mãos, é simbólico de Cristo, e
que ele será Cristo que destrói o anti-Cristo como é mostrado para incluir esses dez nações. Portanto, no fim dos
dias, as sete nações que permanecem desde os dez original serão destruídas e punidas por sua parte em dar
poder para o anti-Cristo, que é a falsa religião da Igreja de Roma.

Período de tempo: Remanesce ser visto se esses tipos de coisas de torturas e morte dos Santos de Deus
ocorrerá mais uma vez no fim dos dias que estamos vivendo, portanto, acredito que essa profecia se aplica
somente para o primeiro período de tempo. Mesmo que o falso profeta esforçar-se perseguir os Santos de Deus,
na verdade não irá torturar ou assassiná-los; pelo menos não acredito que sim, embora eu poderia estar errado
sobre isso. O tempo dirá.

Sétimo sinal profético
Muitos devem estar enganados
e muitos falsos profetas se levantará e devem enganar muitos. Mateus 24:11
Quando você está convencido de que você já sabe a verdadeira palavra de Deus, mas na verdade é
enganado por mentiras de Satanás, vai se abrir até a pregação do profissional falso evangelho de Satanás, que
mais retire de saber a verdade de Deus.

Com essa aceitação das mentiras de Satanás, moralidade das massas se desintegrará sociedade em ódio e
desconfiança um para o outro e irá substituir o amor de Deus de uma pessoa para seus vizinhos; mesmo as
crianças virão a odiar seus pais e irmãos, que é um estado natural da condição humana.

Período de tempo: Devido as iniqüidades (pecado) que abundam, respeito dos outros ao seu redor, será
um conceito perdido. Isto é evidente em cada uma das nossas vidas pessoais hoje como era na idade das trevas,
portanto esta profecia aplica-se para o primeiro e o segundo períodos de tempo.

Amor á cera fria
e porque deve abundar a iniqüidade, o amor de muitos serão cera frio. Mateus 24:12
Se por outro lado você defende a moralidade de Deus e manter sua fé e suportar através de sua vida,
mesmo em tempos de tribulação e tristeza, então você será salvo.
"Endure", significa stand rápido contra mentiras de Satanás e as tentações e para
permanecer fiel à moralidade de Deus e dar adoração a Deus como ele Deus ordena.
A Cera fria, é perder o natural amar que é normal para duas pessoas terem entre si,
como entre pai e filho, ou entre irmãos. Este tipo de amor é manifesto no respeito que você tem e mostra para o
outro. No fim dos dias, como era nos anos da profecia do ano de 1260, amor será cera fria.
Você só precisa olhar para todo o ódio e a violência que ocorrem no Oriente Médio e nas cidades do
mundo, para ver a mão de Satanás no trabalho. Você dará em tentativas de Satanás em fazer você se enchem de
ódio por seus vizinhos, ou vais procurar Deus/Jesus e as lições de amor, tolerância, misericórdia, respeito e
bondade. Satanás quer que mata e homem odeia outro, não dar em seus caminhos, mas transformar a maneira de
Deus.

Período de tempo: Devido as iniqüidades (pecado) que abundam, respeito dos outros ao seu redor, será
um conceito perdido. Isto é evidente em cada uma das nossas vidas pessoais hoje como era na idade das trevas,
portanto esta profecia aplica-se para o primeiro e o segundo períodos de tempo.

E porque a iniquidade serão abundam
, Mas aquele que devem perseverar até o fim, o mesmo será salvo. Mateus 24:13

Há muitos falsos profetas ao longo dos anos, está não apenas no Papa, mas também em outras religiões
que se chamam cristãos, judeus e muçulmanos e lá mesmo foram aqueles que disseram, "eu sou Jesus" e
muitos têm seguido e eles adoraram. Mas eles não dão culto a Deus como ele Deus ordena. Sua doutrina não é
de Deus, mas a falsa doutrina. Estes são de Satanás e estão sendo usados como uma maneira de impedi-lo de dar
sua adoração ao Deus da criação. Fazer a pregação de teses falsas de Cristo que você será preenchido com
iniqüidade (pecado) para eles irão puxá-lo longe da forma verdadeira e correta de dar culto a Deus.

Lembre-se: se você adorar a Deus em qualquer maneira que adiciona ou diminui daquela que Deus
delineou-se nos quatro primeiros dos dez mandamentos; Você não está adorando Deus em tudo.
Se Deus não falava e, em seguida, é uma mentira. Se o que você acredita ser verdadeiro e correto em
adoração a Deus, não pode ser suportado pelo nada consta nas Sagradas Escrituras, então provavelmente é uma
mentira. Confie na palavra de Deus para ele é a verdade.
Basta Olhe ao seu redor. Se essas religiões que se intitulam Christian foram realmente de Deus, então
acha que haveria tanto ódio, violência e falta de piedade ou misericórdia no mundo? Jesus ensinou que para ser
de Deus, precisamos ter amor, paz, compaixão, misericórdia etc em nossos corações. Que há tão pouco dessas
qualidades nas pessoas do nosso tempo, me diz que eles são cegos da verdade de Deus e, portanto, envolver-se
em práticas anti-Deus.

Considere isto: se Deus não está em seu coração, então você saberá a raiva, raiva não pode saber
se você é de Deus. Se você sentir raiva, então você não conhecem a Deus. Deus quer ter um relacionamento
íntimo e pessoal com você. Por isso você não precisa uma igreja, uma congregação ou até mesmo um pregador.
Você só precisa de uma compreensão dos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo e não hesitam
em dar a oração a Deus.
Se você manter a sua adoração a Deus, como escreve-se para fora nos dez mandamentos, bem como os
ensinamentos de Jesus, que trazem a conclusão, as leis de Deus e dos profetas, e te manter firme a verdadeira
palavra de Deus, apesar das pressões dos outros ao seu redor, então Deus dá a promessa no exemplo acima que
você será salvo em Jesus.

Período de tempo: Devido as iniqüidades (pecado) que abundam, respeito dos outros ao seu redor, será
um conceito perdido. Isto é evidente em cada uma das nossas vidas pessoais hoje como era na idade das trevas,
portanto esta profecia aplica-se para o primeiro e o segundo períodos de tempo.

Oitavo sinal profético
O Santo Evangelho deve ser pregado.
e será pregado este evangelho do Reino em todo o mundo para uma testemunha a todas as nações; e
então virá o fim. Mateus 24:14

Pregado em todo o mundo
Na idade das trevas, o Evangelho de Deus é mantido vivo por duas testemunhas, que sugeri são os
Santos de Deus que vivem através de séculos e os livros de escrita não poluídos dos profetas, que chamamos de
Bíblia.
Este versículo dá suporte que uma das duas testemunhas é na verdade Santo Evangelho do Deus como
escrito nos livros dos profetas, ambos o velho e novo testamentos, bem como que um homem ou homens estão
envolvidos na pregação do evangelho sagrado de Deus para o povo daquela época.
A chave para compreender esta acima do versículo e da profecia é encontrada nas palavras, "todo o
mundo." Durante a idade média, a palavra de Deus foi pregada, mas apenas na Europa e então somente em
sussurros. O versículo acima diz que o fim não virá até que a palavra de Deus é pregada no mundo inteiro.
Esta página da web que você está lendo, é uma das maneiras que Deus fez com que a palavra de Deus
verdadeira está sendo pregada pelo mundo inteiro hoje, portanto, é agora que chegou o fim.

Para uma testemunha a todas as Nações
Isto acima versículo está falando sobre o que estamos agora no fim dos dias e não outra referência a
idade das trevas e as duas testemunhas de Deus.
Como tenho mostrado anteriormente, as duas testemunhas de Deus são; Primeiro os Santos de Deus que
removido-se para viver no deserto e deu testemunho da palavra de Deus através dos 1260 anos da idade das
trevas e segundo O Evangelho de Deus Santo, que é o que os Santos de Deus pregou durante aqueles anos e
para hoje.

Evangelho eterno de Deus
e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam
sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com uma voz alta, "Temei a Deus e dar glória a
ele; para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele que fez o céu e terra, o mar e as fontes das águas. "
Apocalipse 14:6-7
O evangelho eterno é uma referência ao Santo Evangelho de Deus e sua verdade que está dentro. Como
essas páginas que você tem de ler tem mostrado, a Bíblia como é durante o meu tempo de vida, tem palavras,
tem entradas por Satanás, que mudaram o verdadeiro significado de Deus para que as distorções.
Este versículo está dizendo que este anjo terá em sua posse o Santo Evangelho em sua verdadeira forma
e significado e será desta que ele vai pregar a verdade de Deus ao mundo inteiro. Uma vez que este Santo
Evangelho inalterado é mostrado a nós e nós então tendo visto a verdade de Deus, vamos cair longe de nossas
falsas igrejas e tradições e voltar para Deus, Jesus e sua verdadeira adoração. É este anjo que tem sido pregando
para mim e através de mim que você pode ouvir o que ele tem me mostrado lendo estas palavras nesta página da
Web.
O versículo acima, mateus 24:14, também é uma referência para os dois versos acima. O Santo
Evangelho de Deus vai ser pregado no fim dos dias, como é profetizado, mas é a verdade e o Evangelho
completo de Deus será primeiro dado volta ao mundo pelo anjo acima no céu.

Pergunto, por quê?
Vamos analisar o que Deus está tentando nos dizer esses dois versículos do livro do Apocalipse, pois
eles são mais profundos. Quando comecei a ler esses versos, fiz estas perguntas:
"Por que o anjo no céu tem um evangelho eterno de Deus?"
"Não temos evangelho sagrado de Deus no que chamamos a Bíblia?"
"Porque nós temos a Bíblia, porque é necessário que este anjo prega para nós?"
"Em que Deus está tendo este anjo pregar o Santo Evangelho, faz isso, então quer dizer
que o que está na Bíblia é falso ou o muito menos poluído com mentiras de Satanás?"

Pergunta: "Por que o anjo no céu tem um evangelho eterno de Deus?"

Só posso supor que Satanás em alguma maneira conseguiu colocar encontra-se nas páginas da Bíblia.
Também devo presumir que isso então é por isso que Deus precisa de que estamos na terra são pregados o Santo
Evangelho não poluído por um anjo no céu, que Deus manteve-se no céu, longe da corrupção do Satanás.
Se tudo isto for verdade, isso significa que aqueles que se chamam cristãos são enganados, e que que
eles acreditam para ser verdade sobre como estamos para dar verdadeiro e correto de adoração a Deus, na
verdade está poluído por mentiras de Satanás.

Pergunta: "Não temos evangelho sagrado de Deus no que chamamos a Bíblia?"
Se isto é verdade sobre o anjo no céu, pregando o evangelho eterno de Deus para nós que vivem na terra
nestes dias do fim, então eu tenho que dar testemunho ao fato de que precisamos esperar não mais para este
sinal do fim dos dias a vir, eu aprendi tudo o que eu tenho da verdadeira palavra de Deus , não por qualquer
inteligência de meu próprio, mas porque Deus revelou sua verdade para mim. Creio, portanto, que não era tanto
Deus que mostrou me destas verdade mas este ângulo no céu falada em dois versos acima.

Pergunta: "Porque nós temos a Bíblia, porque é necessário que este anjo prega para nós?"
Então deve aceitar que não era Deus tanto que me mostraram tudo o que aprendi, mas este anjo
pregando para mim. Sabendo disso eu tenho que aceitar o poder do que Jesus revelou que o Apóstolo João em:
"Temei a Deus e dar glória a ele; para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele que fez o céu e terra, o
mar e as fontes das águas. "
Você entende que estas palavras estão nos dizendo? "Chegou a hora do seu juízo:" Já não temos que
esperar, porque com a pregação de um anjo, é chegado o momento do julgamento. Chegou a hora, se
arrependem de seus pecados, pedir a Deus por seu perdão de seu ter cometido aqueles pecados e tomar o tempo
e esforço para ser o espírito de Deus. Somente aqueles que estão no espírito de Deus, (quem são os Santos de
Deus), devem ser arrebatados acima nas nuvens com Jesus, todos os outros deverão enfrentar o julgamento e
dar a resposta para a maldade de suas vidas.

Então virá o fim
e será pregado este evangelho do Reino em todo o mundo para uma testemunha a todas as nações; e
então virá o fim. Mateus 24:14

Então você vai saber, as palavras, então será o fim vem, não é uma referência ao segundo advento de
Jesus, mas que o fim dos dias estará sobre nós, ou a grande guerra não esteja longe.
"Em que Deus está tendo este anjo pregar o Santo Evangelho, faz isso, então quer dizer que o que está
na Bíblia é falso ou o muito menos poluído com mentiras de Satanás?"
Quando o anjo no céu começa a pregar o evangelho eterno de Deus para nós que estamos na terra, então
terão chegado o fim dos dias. Quando isso acontecer, estaremos no fim dos dias. Eu sei que isso aconteceu
porque tudo isso que eu escrevi e colocados nesta página da Web, eu fiz porque Deus deu-me a fazê-lo. É este
anjo que tem a pregar-me; Portanto, estamos agora no fim dos dias por terem vindo.

Período de tempo: Mesmo que dou comentário sobre como estes versos se relacionam com os anos que
moro em e a moral do meu tempo, estes versos são também dos tempos da idade das trevas e as atribulações
causadas pelo anti-Cristo, que é a Igreja de Roma. Como tal, esta profecia se aplica para o primeiro e o segundo
períodos.

Como Satanás encontra-se
Uma pergunta curiosa
Agora a serpente era mais subtil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ele
disse à mulher, sim, hath Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1
Nas Escrituras Deus mostrou-nos como Satanás diz que algumas das suas mentiras. Como se lembram, a
primeira profecia foi feita pelo próprio Deus no jardim do Éden. Você só conhece a história, mas vamos olhar
novamente à luz das tentativas de Satanás para enganar o homem, causando assim a sair a adoração do Deus
verdadeiro.
Como todos sabemos, a serpente é Lúcifer ou Satanás, o inimigo caído, disfarçado. Isso me faz pensar se
antes mentira de Satanás a Eva, se Deus permitiu que os ângulos assumir a forma das bestas do campo, ou se ao
fazê-lo, Lúcifer já estava violando as leis de Deus antes de sequer falou uma palavra a Eva. Uma coisa que você
deve ter em mente, Satanás estava contando mentiras e da fermentação da rebelião no céu tempo antes ele disse
encontra-se a Adão e Eva. Não é só homem que ele enganou, mas os anjos e outros seres celestiais também.

A palavra "sutil" é traduzida da palavra hebraica, "Aruwm," que quer dizer, inteligente, astuto,
de forma enganadora.
Quero que tome nota de como Satanás começa a sua comunicação com Eve no versículo acima. Ele é
amigável e é simplesmente uma pergunta, como se estivesse curioso.

Faz com que a Eva a dar consideração
e a mulher disse a serpente, "podemos comer do fruto das árvores do jardim: Mas do fruto da árvore
que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, nem vós devem tocá-lo, para que não vos morrem. "
Gênesis 3:2-3
Como você pode ver, por uma conversa amigável, Satan deu razão de Eve para pensar sobre as palavras
de Deus e seu mandamento que ela não come de uma árvore. Isto também está nos dizendo que Eva conhecia a
ordem de Deus e não era ignorante do mesmo, e sabendo disso, para ela então comer da árvore, ela estaria em
desobediência ao mandamento de Deus e palavra.

Satanás é registrado pela primeira vez mentira
e a serpente disse à mulher, "Ye devem Não certamente morrer: Para Deus sabe que no dia podereis
comer, em seguida, serão abertos os olhos, e sereis como deuses, sabendo bem e o mal. " Gênesis 3:4-5
Satanás só chamado Deus um mentiroso e um enganador. Primeiro ele diz Eve exatamente o oposto do
que Deus tinha dito a ela, que ela não morre, em seguida, acrescenta um pouco mais para colocar a dúvida
sobre as intenções de Deus na mente de Eve, dizendo-lhe que Deus não quer tê-los a comer da árvore, para se
eles fazem, eles se tornarão como deuses. Não exatamente, mas isso é implícito.

O significado
Na conversa acima Eve informa Satanás do que Deus disse a ela e Adam, "Tu certamente deve morrer."
Resposta de Satanás para que é, "tu deve não certamente morrer." Ao fazê-lo, Satanás mudou o significado de
Deus, simplesmente colocando uma palavra de três letras entre as quatro palavras de Deus. É desta forma que
Satanás diz que algumas das suas mentiras dentro das páginas da Bíblia.

Quando a Bíblia foi traduzida de antigos textos em línguas modernas, Satanás tem inserido palavras e
até mesmo removido palavras ou dado uma palavra moderna como a tradução para uma antiga palavra que só
tem um significado parcial ou diferente do que a antiga palavra tinha. É porque eu vim para entender isso, por
isso, aproveito o momento para dar a definição não só para as palavras em inglês do dicionário de inglês, mas
eu olho as palavras antigas de concordância da Bíblia, para saber qual é o significado original de Deus e desta
forma revelar para você o leitor, a verdadeira palavra de Deus. É desta forma que eu revelo minha diligência no
meu estudo da palavra sagrada de Deus como um exemplo sobre como você deve estudar e Pesquisar em seu
desejo de chegar a conhecer a Deus intimamente e pessoalmente.

Nono sinal profético
A abominação da desolação
Quando, por conseguinte, vereis a abominação da desolação, falada por Daniel o Profeta, estar no
lugar santo, (que então ler, que entendo :) mateus 24:15
Eu vejo o versículo acima, como já não sendo profecias da idade das trevas, mas um salto para a frente
no tempo para o fim dos dias. Eu vejo isto como Deus dando aviso que o anti-Cristo mesmo da idade das trevas
ainda é um perigo para os Santos de Deus, no fim dos dias. Mesmo que o anti-Cristo teve seu poder de prender,
torcher, e assassinato dos Santos de Deus é removido, ele ainda tem a capacidade de fazer com que aqueles que
não são diligentes em seu estudo da palavra de Deus verdadeiro cair nas mentiras e enganos de Satanás e o antiCristo colocou em seu caminho.
A abominação da desolação é uma referência para o anti-Cristo, e o líder da religião do Anticristo é o
Papa de Roma. Quando você vê o líder da religião, anti-Cristo (o Papa) entra em Jerusalém, (o santo lugar),
então essa profecia tem virá a passar.
A palavra "Abominação" é definido como: algo que é imoral, nojento ou vergonhoso, um
sentimento de intensa antipatia ou desaprovação em direção a alguém ou algo. É Deus que se
refere ao Anticristo como uma abominação; Portanto é Deus, bem como os Santos de Deus, quem encontrar a
Igreja de Roma como imoral, nojento e vergonhoso. Eu atestarão que esta sendo verdadeiro, pelo menos por
mim, para eu tentar e se esforçam para ser um Santo de Deus.

A palavra "Desolattion" é definido como: vazio, bare desabitada e deserta; Sozinho,
solitário, sem alegria e sem esperança, Desventurado.
Porque a Igreja de Roma e suas igrejas de filha, pregam o falso evangelho de Satanás, eles são um
abominação. Porque aqueles que dão culto como dita falso evangelho de Satanás, eles que pertencem a essas
igrejas de False, estão sem esperança de salvação e isso torna desolada, embora aqueles que adorai acreditam-se
ser salvo em Cristo, porque eles foram enganados.
O lugar santo , não me refiro apenas o monte do templo, mas a área que a cidade antiga de Jerusalém
ocupada é também um lugar santo, em que Deus mais uma vez nas Escrituras refere-se a Jerusalém como sua
cidade santa, e refere-se à montanha que Jerusalém se baseia em como o Monte Santo.
Deus fez com que o muçulmano construiria sua cúpula da rocha, no local do Templo de Jerusalém para
que o templo nunca poderia ser construído novamente. Os judeus em suas gerações longos deslizar afastado a
lei de Deus, causado a casa de Deus, tornar-se, como Jesus se refere a ela, um covil de ladrões, eis porque Deus
permitiu que seja destruído, não uma, mas duas vezes, primeiro pelos babilônios, em seguida, novamente 600 +
anos mais tarde pelos romanos.

Assentation do falso profeta
E vi outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um dragão. E ele exerce
todo o poder da primeira besta antes delee faz com que a terra e os que nele habitam a adorar a primeira besta, cuja
mortal ferida foi curada. Apocalipse 13:11-12

No meu entender, a primeira vez que um Papa da igreja ou Roma, viajado para Jerusalém, foi em 1964.
Desde então, talvez 4 ou 5 vezes mais tem ido lá o Papa. Eu fiz a pergunta, se o Papa já tinha ido lá, não uma,
mas várias vezes, então por que não foi uma dessas ocasiões que deu cumprimento a esta profecia?
Deus revelou a resposta a esta pergunta, mostrando-me o seguinte. Há outra profecia dada por Jesus que
precisava ocorrer primeiro antes da visita a Jerusalém pelo Papa traria para o cumprimento desta profecia, e que
é revelado nos dois versos acima.
Estes dois versículos Jesus é informando-na que este falso profeta recebe o poder e a autoridade da
primeira besta. A primeira besta é o Anticristo como simbolizado em Apocalipse 13:1-9. Tudo o que ele
descreve como as coisas que o anti-Cristo tem o poder de fazer esses versos é dado ou assumido pelo falso
profeta, em que o poder do anti-Cristo foi tirado isso em 1798 por Napoleão.

Quando, na primeira várias vezes que o Papa foi para Jerusalém, o falso profeta não tinha ainda ganhou
este poder e autoridade, então até que isso aconteça, a profecia a respeito da abominação da desolação não se
cumprirá.

Que forma a calamidade?
Quando, por conseguinte, vereis a abominação da desolação, falada por Daniel o Profeta, estar no
lugar santo, (que então ler, que entendo :) Em seguida deixá-los que ser na Judéia fogem para as montanhas.
Mateus 24:15-16
Em outubro de 2013, estou convencido de que esta assentation de poder pelo falso profeta de fato
ocorreu, o que significa, no meu entendimento que da próxima vez que o Papa viaja para Jerusalém, a profecia
será cumprida, e algum tipo de calamidade cairá sobre as terras da Judeia. Como acontece, o Papa tem ido para
Jerusalém em 30 de maio de 2014, então estou na expectativa e vigilância da segunda metade desta profecia a
ser cumprida em breve.
Se Deus está dizendo que aqueles na Judéia a fugir para as montanhas, depois vejo esse aviso como
sendo a primeira salva da grande guerra, e como tal eu vejo isso como um ataque a uma das principais cidades
da Judeia por algum tipo de um ataque militar com pesados danos e perda de vida.
Não vejo isso como sendo a cidade de Jerusalém, no entanto, há outros versos que sugerem que
Jerusalém vai ainda estar de pé quando Jesus retorna que não vai ocorrer até o fim da grande tribulação.
Eu vejo isso como uma boa possibilidade de que isso poderia ser um ataque em Tel Aviv ou Berseba, no
entanto. Como os versículos acima nos diz, é somente aqueles que vivem na terra da Judéia, que precisa fugir
para as montanhas quando o Papa vem para o lugar santo. O próximo sinal dá a razão por que eles devem fugir
de suas casas.

A primeira salva da grande guerra
Então deixá-los que ser na Judéia fogem para as montanhas: deixá-lo que vai descer o housetop não
vamos levar nada fora de sua casa: nem deixá-lo que é pelas costas de retorno de campo para levar as roupas
dele. E malditos sejam os que estão com a criança e para eles isso dá Sugar naqueles dias! Mas orai que seu
vôo não ser no inverno, nem no dia de sábado: mateus 24:16-20

Estamos na tentativa de determinar a data de início, quando a grande guerra passa de uma guerra
convencional para a de ser uma guerra nuclear. Neste esforço é lógico que nós olhamos as profecias como eles
são dadas por Jesus e determinar o que é que eles estão nos mostrando.
Esta profecia, dada por Jesus, mais uma vez é uma advertência sobre o início da grande guerra. Nesta
profecia um momento definitivo na história pode ser determinada, (a data que a abominação da desolação está
no lugar santo), e acredito que é a partir dessa data que podemos então calcular a profecia de tempo de uma
hora, um dia, um mês e um ano, tal como indicado acima.
Em 30 de maio de 2014, o Papa da Igreja de Roma estava parada no Santo lugar, quando ele visitou o
território da Cisjordânia realizado por refugiados muçulmanos do estabelecimento da nação de Israel logo após
a segunda guerra mundial.
Eu vejo estes versos como uma grande calamidade efetuando uma grande área e população. Isto também
sugere para mim, isso não será um ato da natureza como um terremoto, mas que será um acto de guerra contra a
nação de Israel. Porque este evento é um gatilho que inicia a grande guerra, sinto que deve ser uma ação militar,
outra porque causaria Israel retaliar, o que é que que começa a grande guerra.

A grande guerra começou
Então deixá-los que ser na Judéia fogem para as montanhas: deixá-lo que vai descer o housetop não
vamos levar nada fora de sua casa: nem deixá-lo que é pelas costas de retorno de campo para levar as roupas
dele. E malditos sejam os que estão com a criança e para eles isso dá Sugar naqueles dias! Mas orai que seu
vôo não ser no inverno, nem no dia de sábado: mateus 24:16-20
Estes versos falam da primeira salva da grande guerra. Com tudo isso ter vindo a passar, estou
convencido de que estamos agora nos primeiros dias da grande guerra. Este ataque inicial em Israel, chegou a
uma série de contínua e crescente eventos no Oriente Médio e todo o mundo, o que me diz que isto é uma
guerra mundial. Mesmo que esta guerra não se parece com a segunda palavra guerra com grandes exércitos
enfrentando um ao outro, o conflito é em todo o mundo; Portanto, esta é uma guerra mundial.
O tempo é curto; Estes conflitos só obter maior e mais amplo se espalhará, até que teremos grandes
exércitos enfrentam fora. Esta é profetizado a ocorrer e que Deus nos diz vai acontecer vão acontecer, disso não
há dúvida.

O terceiro templo
Muitos daqueles que se chamam cristãos, e se não estou enganado, os judeus, acreditam que um terceiro
templo será construído durante o tempo que leva até ou está incluído no fim dos dias, mas esta é uma falsa
interpretação das profecias dada no livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Não haverá nenhum terceiro
templo. Se você acredita que vai haver um terceiro templo, e depois você vê em vão por um sinal que nunca
virá. Este Satanás quer que faça, por isso vai ser tarde demais para você, quando começa a grande guerra e Jesus
voltar.

Período de tempo: Então, este é exclusivo para o período da segunda vez que se relaciona com
os eventos que ocorrem antes de ou são a causa da grande guerra.

Décimo sinal profético
Começa a guerra nuclear
, Então será a grande tribulação, como não foi desde o início do mundo para este tempo, não, nem
nunca será. E exceto naqueles dias deve ser encurtado, lá deve ser salvo sem carne: mas por causa dos eleitos
serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:21-22
Eu interpreto o Great tribulação significa que uma grande guerra começará e então o rescaldo da guerra.
Este será diferente de qualquer outra guerra na história do homem, porque ele será lutado principalmente com
armas nucleares. Eu considero as palavras, "nenhuma carne será salvo", como uma descrição de tais armas em
que a carne não pode sobreviver a radiação causada por uma explosão nuclear. Jesus dá mais descrições de
últimos em suas profecias que dá adicionado suporte para a guerra a ser travada com armas nucleares.

Uma explicação em revisão
Minha interpretação do sinal profético de nona é isto: O Papa como chefe da Igreja de Satã, o antiCristo, vai para Jerusalém, que é o santo lugar. O nono sinal deve seguir os oito primeiros na ordem dada por
Jesus, para ser no cumprimento da profecia sobre o fim dos dias.

Depois o Papa deixou Israel, a guerra vai começar, quanto tempo depois eu pode apenas palpite, mas
acho que não longo. Por que Jesus dizia-lhes na Judéia a fugir com hast, ou que não deveria mesmo voltar para
pegar suas roupas, a menos que as coisas que acontecem muito rapidamente?
Com esta profecia seguinte diretamente após aquele relativo a abominação da desolação, existe alguma
maravilha porque eu teria assumido o ataque da nação de Israel para ser um ataque nuclear. Como tenho
admitir, não tinha ideia de que em breve seria antes que a guerra iria nuclear e evoluir para a grande guerra
como profetizado nos versículos acima.

Primeiro cenário
Fui assistir eventos políticos atuais do geo, e, portanto, eu posso ver um par de cenário possível que
poderia resultar na guerra que grassa agora em muitas partes do mundo vai virar nuclear.
Neste momento, julho de 2015, a nação do Irã, formalmente a Pérsia, desenvolveu armas nucleares e
mísseis capazes de entregá-los em qualquer lugar dentro da região do Mediterrâneo Oriental. Israel
historicamente tem recorrido a ataques preventivos contra seus vizinhos árabes, quando parecia que sua
segurança está ameaçada. Uma pista de nação por lunáticos como é a situação no Irão, com armas nucleares, é
uma ameaça real e imediata de Israel, e, portanto, Israel poderia atacar o Irã, a fim de destruir as armas antes
que eles podem ser usados. Essa é uma possibilidade.

Segundo cenário
Outro cenário possível é que irão, sabendo da probabilidade de Israel está atacando, ataques a Israel em
primeiro lugar, com um ataque nuclear, que escalades para potências nucleares do mundo, como Rússia, China
e os EUA para a guerra nuclear. Por isso o oitavo sinal para ser cumprida como sugeri precisa que o Papa tem
razão para ir a Israel, que ele tem feito em 30 de maio de 2014.
Tenho nenhuma maneira de saber quando a guerra que agora assola o mundo irão nuclear, mas que é
que estas profecias se referem. Pelo menos eu sei o que procurar, e não aqueles que vão sobre as suas vidas na
completa ignorância. Em que essas profecias estão chegando ao passado me diz, que no entanto já estamos no
fim dos dias, e espero na antecipação sabendo agora que o Papa foi para Israel e tem se destacado no Santo
lugar e Israel foi atacado como Jesus disse que seria.

Há um outra geo situação política que contribui para a instabilidade que existe hoje no Oriente Médio, e
que é o desrespeito público que o presidente americano, Obama, tem mostrado para com Israel e suas tentativas
abertas de apaziguamento e amizade para com essas nações, incluindo o Irã, que juraram destruir Israel.
Se uma nação como o Irã deve pensar que os EUA iria segurar qualquer apoio a Israel, pode dar-lhes
causam à greve. Todas estas coisas que eu acho que tem a possibilidade de trazer sobre o início do aspecto
nuclear da grande guerra e sua resultante grande tribulação que Jesus está dando aviso sobre.
No momento que eu escrevi essas palavras acima, que eu não tinha idéia que o Presidente dos Estados
Unidos unilateralmente daria Irã tudo o que ele tem nas negociações nucleares apenas concluiu, sem qualquer
possibilidade de os EUA ou qualquer outro ter qualquer capacidade de olhar e verificar a conformidade do Irã.
Tais ações, a administração de Obama, são mais como traição contra os Estados Unidos que é disputas
diplomáticas.

Período de tempo: Porque esses eventos são exclusivos para o segundo período, aplica-se apenas
a esse período.

Mundos de apaziguamento do Irã
Em julho de 2015, o presidente americano, juntamente com vários outros líderes das Nações da Europa,
chegaram a um acordo com o Irã, que acham que irá impedir o irão de promover os seus esforços na obtenção
de uma arma nuclear.
Em toda a história do estado islâmico do Irão não defendeu qualquer acordo que fez com qualquer outra
nação que não era muçulmana. Por esta razão, eu não tem nenhuma expectativa que Irã vai ser contido pelo
presente acordo mais recente também. Por esta razão, Irã poderia ter uma arma nuclear intercontinental muito
em breve. Entretanto, com a expansão do comércio do Irã provocada pelo presente acordo, terá enormes
quantidades de dinheiro grátis que pode ser utilizado em seus esforços em curso para dar apoio militar de
extremistas muçulmanos no Oriente Médio e em outros lugares do mundo, causando a guerra de mundo que
está em andamento neste momento para aquecer ainda mais.
As profecias acima dão-me para ter certeza de que a guerra mundial irão nuclear; Só não sei quanto
tempo isso vai demorar. Há não mais tempo profetiza que nos dar qualquer compreensão clara de quando as
bombas nucleares vão começar a cair, mas, estou confiante de que todas estas profecias falam de um holocausto
nuclear, e porque estes são profecias de Jesus, não tenho dúvidas de que eles virão em breve.

Décima-primeira profética sinal
O segundo advento de Cristo
Em seguida, se qualquer homem, vos disser "Lo, aqui está o Cristo, ou lá;" acredito não, pois lá hão de
surgir do falsos Christ e falsos profetas, e devem farão grandes sinais e prodígios; de modo que, se fosse
possível, eles devem enganar o eleito muito. Mateus 24:23-24
Eis que contei antes. Portanto se eles devem vos digo: "Eis que ele está no deserto; Vá em frente não:
Eis que, ele está nas câmaras secretas; acredito não." Mateus 24:25-26
Estes versos som como eventos que terão lugar no fim dos dias, pouco antes da segunda vinda de Jesus,
e eles são, no entanto, eles podem ser mostrados para têm acontecido ao longo da história, desde que Jesus
ascendeu às nuvens 2.000 mais anos atrás.

Jesus retorna como um raio no céu
De como vem o relâmpago sai do Oriente e resplandece até a oeste; e também a vinda do filho do
homem será. Mateus 24:27
Assim não haverá nenhuma dúvida quando Jesus voltar, Jesus diz-no que procurar.
Tenho certeza que já viste relâmpago depois de escurecer quando o flash do ilumina todo o céu e a terra
que tinha sido na escuridão é de repente lite acima como em luz do dia. É desta forma que Jesus irá anunciar a
sua chegada. Neste, você terá sem dúvida. Se você acredita que Jesus está entre nós agora, e foram não primeiro
testemunham esta exposição de raios, bem como os outros sinais dados abaixo, então o que você acha que ser
não é Jesus, e está sendo enganados.

Período de tempo: Este evento é exclusivo, portanto, para o segundo período de tempo.
O que Jesus está nos dizendo neste versículo é que, quando na verdade ele volta, será visto pelo mundo
inteiro ao mesmo instante, e que haverá sem dúvida quando isso acontece. Todos os outros que se intitulam
Jesus antes desse evento inconfundível são falsos, enviados por Satanás para enganar e confundir. Isto é
expandido por Jesus no versículo seguinte.

Eagles vão comer os mortos
Para wheresoever a carcaça é, lá vai os eagles reunidos. Mateus 24:28
Haverá muitos que terão morrido que não haverá ninguém para enterrá-los, que serão deixados para os
animais que consomem os corpos.

O inconfundível advento de Cristo Jesus
Imediatamente depois da tribulação daqueles dias o sol deve ser escurecido e a lua não dará sua luz e
as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados: Mateus 24:29
Este versículo é muito específico, Jesus não retornará até depois da tribulação daqueles dias. Isto
deveria te dizer, que se há uma pessoa que você está olhando para o que diz a você que ele é Cristo, e a Grande
tribulação ainda ocorrer, então você sabe agora que aquele que você está olhando é falso, e o seu Evangelho é o
Evangelho de Satanás, não de Deus.
Quando você vê essas coisas sendo profetizado por Jesus, o sol e a lua perdem sua luz e as estrelas
caindo do céu, então você saberá que Jesus está prestes a retornar, sem dúvida. Esses eventos vão acontecer ao
mesmo tempo e, portanto, são distinguíveis de outros tais eventos não ocorrem juntos.

Lembre-se também: vontade essas coisas não acontecem até depois ou no final da grande
tribulação. Verdade, o povo na guerra rasgada áreas do Oriente Médio está agora em tribulação, mas a grande
tribulação será sentida em todo o mundo, não só regionalmente.

Constará de Jesus
e em seguida deve aparecer o sinal do filho do homem no céu: Então devem todas as tribos da terra
lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os
seus anjos com um grande som de uma trombeta, e eles devem reunir seus eleitos desde os quatro ventos, de
uma extremidade do céu para o outro. Mateus 24:30-31
Tudo isso será visível para o mundo inteiro do homem no mesmo instante independentemente de onde
você está na terra. Não haveria nenhuma dúvida, para o recolhimento dos eleitos incluirá o despertar dos
mortos de todos os Santos de Deus, que já morreram, bem como o levantamento nas nuvens todos os Santos de

Deus que ainda vivem. Isto será visto por todos, mesmo aqueles que não são os Santos de Deus, mas
corrompido pelo falso evangelho de Satanás. Deus pretende que o mundo inteiro vê isso como está
acontecendo, para aqueles que ainda estavam em dúvida vão perceber seu erro, se arrepender de seus pecados e
converter para a verdadeira adoração de Deus como é fundada em cima pela manutenção dos dez mandamentos.
Da terra se lamentarão ao retorno de Jesus, porque ele vai trazer ao fim tudo o que eles sabem. Toda a
tecnologia e comércio do homem ter virá ao fim por causa da grande guerra e a grande tribulação é o rescaldo
da guerra. Deus pretende que homem deve viver como Adam e Eve fez antes de que pecaram. Com o retorno de
Jesus, Satanás serão removido quase imediatamente, e com o tempo, 1.000 anos, Eden será reintegrado na terra.
Aqueles que vivem com a carne e a riqueza deste mundo chorará, por tudo o que eles amor chegará a um fim.
Os Santos de Deus vai se alegrar, pois se cumprirá todas as promessas feitas por Deus, Jesus e tudo o que eles
odeiam sobre esse mundo e as maneiras de Satanás serão removidos por Deus-Jesus.

A parábola da Figueira
Agora aprender uma parábola da Figueira; Quando seu ramo ainda está mole e estende para trás
folhas, sabeis que o verão está chegando: Então da mesma forma, quando vós vereis todas estas coisas, sabeis
que ele está próximo, mesmo às portas. Mateus 24:32-33
Jesus nos dá parábolas como uma maneira de dar exemplos de gráficos para as suas profecias. O
seguinte é um tal parábola.

Essas coisas preditas
1. a destruição do templo em Jerusalém. Cumprido:
2. muitos virão dizendo, "Eu sou o Cristo". Cumprido:
3. vós ouvirá das guerras. Cumprido:
4. calamidades da natureza. Cumprido:
5. muitos devem ser ofendidos e afligissem os Santos de Deus. Cumprido:
6. amor á cera frio; Pai deve levantar-se contra filho e filho contra o pai. Cumprido:
7. a palavra de Deus verdadeira mais uma vez irá ser pregada. Esta página Web é um exemplo.
Cumprido:
8. a abominação da desolação permanecerá no Santo lugar. Cumprido:
9. a grande guerra entra em erupção. Cumprido:

10. a grande guerra vai nuclear: ainda não cumpriu:
11. um período de tribulação intensa recai sobre todo o mundo: ainda não cumpriu:
12. Jesus Cristo retornará. Ainda não cumpridas:
Você sabe quando o verão se aproxima, quando as folhas são quase completa sobre as árvores e as
árvores de maçã perderam toda a cor de suas flores e a fruta só está se formando.
Assim também vós, quando vós vereis todas estas coisas. Quando todas essas coisas que estão previstas
nesses versículos de Mateus, capítulo 24, estiverem preenchidas, então você saberá que a segunda vinda de
Cristo está sobre nós.

Esta geração não passará.
Em verdade vos digo a vós, "esta geração não passará, até que todas estas coisas aconteçam." Mateus
24:34
A geração que está sendo falada aqui é a geração que vive o momento quando nós esperamos ver a
abominação da desolação no lugar santo. Essa geração que eu sou um membro, não passará até que todas estas
coisas hão de acontecer. Isso me diz que antes de eu morrer, vou ver e ter de suportar a grande guerra, e se eu
sobreviver a isso, a grande tribulação e assim vão tudo de você ler estas palavras.

A palavra de Deus é de eternidade em
eternidade
Céu e a terra passará, mas minhas palavras não passará. Mateus 24:35

A palavra de Deus é eterno e o que ele fala é certo, uma garantia de que o homem pode depender, sem
dúvida, ou se preocupar. O que Deus diz que ele vai fazer, e o que Deus diz que será feito. Se você é um Santo
de Deus, então você sabe que é verdade, que se você duvida que isso seja verdade então não és um Santo de
Deus.

O dia e a hora desconhecidos
Mas de que dia e hora conhece ninguém, não, não os anjos do céu, mas meu pai só. Mateus 24:36

Se você leu a história de Noé e o dilúvio, você saberá que enquanto ele e sua família trabalharam com
firmeza sobre a construção da arca, ele pregou ao povo circunvizinhas que Deus tinham falado com ele e que
Deus lhe tinham dito que um dilúvio viria e destruir toda a carne sobre a terra. Você também vai saber que as
pessoas riram e zombaram de Noé e sua família certa, até as águas de inundação varreram-os.
Eu sou como Noah, eu sou o profeta do fim dos dias de Deus, e esta página da web é minha pregação da
verdadeira palavra de Deus para você, que Deus deu-me a pregar para você. Minha arca é a promessa de que
quando Jesus voltar, ele vai levantar-me para as nuvens com ele, para ser protegida da ira do Deus que ele irá
infligir sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus e se apegam a falso evangelho de Satanás.
Eu não sou capaz de prever o dia e ano Jesus retornará, até acontece de verdade, então a este respeito,
mesmo que Deus me mostrou tanta coisa, ainda falta essa habilidade.
Por outro lado, dei o aviso que o Papa ficava no lugar santo e que logo depois da nação de Israel, ou pelo
menos a área da Judéia seria atropelada por algum tipo de ataque militar, semanas antes de acontecer. Eu sei do
meu estudo diligente das escrituras de Deus, que sinais procurar e sei mais que todos, mas as três últimas
profecias que dizem respeito a grande guerra e o segundo advento de Jesus Cristo, chegaram a passar.
A grande guerra vai nuclear: ainda não cumpriu:
Um período de tribulação intensa recai sobre todo o mundo: ainda não cumpriu:
A volta de Jesus Cristo. Ainda não cumpridas:
Porque eu assisti os eventos geo-política e económicos dos últimos anos, eu sei a Guerra Nuclear é
inevitável e pode estourar a qualquer momento. Portanto, estou na expectativa e apreensão desses eventos
profetizou.

Como nos dias de Noé
Mas como nos dias de Noé, assim também a vinda do filho do homem será. Pois assim como nos dias que foram
antes do dilúvio, eles estavam comendo e bebendo, casando e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca
e sabia não até que veio o dilúvio e os levou tudo; e também a vinda do filho do homem será. Mateus 24:37-39

Se você leu a história de Noé e o dilúvio, você saberá que enquanto ele e sua família trabalharam com
firmeza sobre a construção da arca, ele pregou ao povo circunvizinhas que Deus tinham falado com ele e que
Deus lhe tinham dito que um dilúvio viria e destruir toda a carne sobre a terra. Você também vai saber que as
pessoas riram e zombaram de Noé e sua família certa, até as águas de inundação varreram-os.

Eu sou como Noah, eu sou o profeta do fim dos dias de Deus, e esta página da web é minha pregação da
verdadeira palavra de Deus para você, que Deus deu-me a pregar para você. Minha arca é a promessa de que
quando Jesus voltar, ele vai levantar-me para as nuvens com ele, para ser protegida da ira do Deus que ele irá
infligir sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus e se apegam a falso evangelho de Satanás.

Dois no campo
Então dois será no campo; a deve ser tomada, e a outra esquerda. Duas mulheres devem ser moer no moinho; a
deve ser tomada, e a outra esquerda. Mateus 24:40-41

Aqueles que serão tomadas são os Santos de Deus e aqueles que vão ficar para trás, para sofrer a ira de
Deus, será que aqueles que rejeitam ou não acreditam na palavra de Deus, que são aqueles que são cegos por
mentiras de Satanás e dar a adoração de acordo com o falso evangelho de Satanás.

Assista e pronto
Cuidado portanto: para você que sabe que não hora que seu Senhor veio. Mas sei que se o Goodman da casa
tivesse sabido em que relógio o ladrão viria, ele teria assistido e não teria sofrido sua casa para ser dividido. Portanto,
sê tu também pronto: para em tal hora como vós acho que não é o filho do homem chega. Mateus 24:42-44

Jesus está fazendo uma suposição sobre a sabedoria do homem Jesus disse que se soubéssemos o dia e a
hora que Jesus vai voltar, que nós, como povo inteligente e prudente faria tudo o que devemos fazer, para ser
digno do arrebatamento e pronto. Isso pode ser verdade para aqueles que acreditam e são, portanto, os Santos de
Deus, mas o homem como um todo, não acho ser sábio em tudo. Como no tempo de Noé, eles pensam se salvou
e, portanto, não precisa se preocupar com tais inconvenientes como a verdade de Deus.

O servo fiel
Quem, então, é um servo fiel e prudente, quem o senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes a carne na
devida estação? Bendito é aquele servo, quem seu Senhor, quando ele vem deve procurar fazê-lo. Em verdade vos digo a
vós, "que ele deve fazê-lo governante sobre todos os seus bens." Mateus 24:45-47

Para melhor entender este versículo, você precisa ter conhecimento do tipo de civilização que existiu
durante o tempo de Jesus. Um homem rico, (o senhor), tendo a terra, campos, gado e pomares, seria atribuir
vários servos com a responsabilidade de manter estes para ele. Acima de tudo, estes servos menor, o
proprietário, (senhor), atribuiria um homem (governante), a responsabilidade de supervisionar todos os outros.

Nesta parábola, o senhor está indo embora por um tempo e deixa seu servo leal, (governante), para
cuidar das coisas, até que ele retorne. A carne que falei de aqui é o sustento (compensação) dado aos servos
para seu trabalho, que o senhor deu a responsabilidade para o bom servo para mead fora conforme necessário.
Quando o senhor retorna de sua viagem no exterior e descobre que tudo está bem e o bom servo tem
realizado suas tarefas, como era esperado dele, então o senhor dará recompensa para seu servo leal.

O servo do mal
Mas e se aquele mau servo disser no seu coração, "meu senhor delayeth sua vinda; vai começar a ferir seus
conservos e a comer e beber com os bêbados; o senhor daquele servo deve vir em um dia quando ele atentar não para ele
e na hora que ele não está ciente disto, deve cortá-lo em pedaços e indicá-lo a sua parte com os hipócritas: haverá choro
e ranger de dentes. Mateus 24:48-51

Por outro lado, se o chefe dos funcionários é negligente no cumprimento de seus deveres e Propriedade
do senhor sofre por causa disso, o senhor dará punição ao seu chefe empregado.

Parábola definida
A palavra "Parábola" é definido como: um simples curto para entender a história pretende
ilustrar uma lição moral ou religiosa. Com isto em mente, então sabemos que Jesus não só nos contou
esta história de um dono de fazenda e seu servo, mas que ele está usando esta história como um simbolismo,
com a intenção que nós entendemos o seu verdadeiro significado nas profecias que ele nos dá.
O senhor é Deus, Jesus, e depois de seu tempo na terra, o corpo de Jesus, ele retorna ao seu pai.
Seus servos fiéis são os Santos de Deus, que ele deixou para continuar o trabalho que ele começou. De
acordo com o segundo mandamento de Jesus, é a responsabilidade dos Santos de Deus para pregar o Santo
Evangelho a todos aqueles que são ignorantes de é um e ouçam.
Servo do mal, são aqueles que rejeitaram a palavra de Deus verdadeiro. Será que quem Deus irão
derramar sua ira sobre os tempos da grande tribulação. Se você dá adoração a Deus em qualquer forma que
como Deus ordenou, então você é uma pessoa má como Deus define o mal. Ou você está com Deus, ou você
está contra Deus. Não há nenhum meio-termo.

Pranto e ranger de dentes, é que que será feito por aqueles que adoram Deus como instrui o falso
evangelho do diabo, pensando que eles são salvos na graça de Jesus, só para descobrir que, quando eles estão
aflitos com pragas de Deus, que não são em todos os Santos de Deus.

Período de tempo: Este sinal de predizer o segundo advento de Cristo é exclusivo para o fim da
grande tribulação, então aplica-se para o quarto e quinto períodos.
Com estes versos terminamos as profecias de Jesus, de acordo com o livro de Mateus, agora vamos para
o livro do Apocalipse, para o resto das profecias de Jesus que diz essas coisas que dão maior detalhe da coisa a
procurar o líder até a grande guerra e o retorno de Jesus.

Décima-segunda profética sinal
Os 144.000 Santos de Deus
e olhei, e eis um cordeiro estava sobre o monte Sião, (Sião) e com ele um cento quarenta e quatro mil
(144.000), tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas. Revelação 14:1
O cordeiro é simbólico de Jesus ou como Jesus ensinou a adoração verdadeira e correta de Deus pai, em
outras palavras a verdadeira Igreja de Cristo.
Monte Sião é uma referência não só para os judeus que guardam os mandamentos de Deus, que são os
descendentes de Jacó, bem como outros que são sangue não descendentes de Jacó, que guardar os mandamentos
de Deus, ou então como eu ter definido como os israelitas , ou aqueles que adoram Deus como os
mandamentos de Deus, e como é pregado por Jesus.

Lembre-se: Expliquei-lhe que é um israelita. O nome ou a designação de um israelita tem a ver com
por que Deus mudaram o nome de Jacob para Israel e que ninguém, mesmo aqueles não sangue descendentes de
Jacó, se superar seus pecados e mantêm os mandamentos de Deus e adorar a Deus como ele comanda, é um
israelita.
Com o primeiro advento de Cristo, a definição de um israelita foi expandida para incluir aqueles que têm
o testemunho de Jesus Cristo. O que significa que aqueles que são definidos como um Santo de Deus são
também aqueles que são cobertos sob o título de ser um israelita.

Com o primeiro advento de Jesus, somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus podem ser chamados de israelitas, aqueles que apenas manter os mandamentos de Deus,
mas rejeitam a Jesus, será tratado da mesma forma todos os que estão desafiando a Deus e suas leis.
e com ele um cento quarenta e quatro mil (144.000). O "Ele", aqui referida é a Igreja de Cristo, como
simbolizado pelo cordeiro, que pode sugerir que os 144.000 são, pre-Jesus israelitas que guardam os dez
mandamentos e aceitam que Jesus é Deus em carne e osso de um homem. Mas estou convencido de que os
144.000 também incluir qualquer um que se ajuste a definição de Jesus, de que é um Santo de Deus.
Tendo o nome de seu pai escrito nas suas testas assim Deus tem marcado-los com seu nome em suas
testas, ou lhes dada a marca de Deus.

Lembre-se: o nome de Deus é que o que dá a definição de quem Deus é, com base nos dez
mandamentos e os ensinamentos de Jesus, portanto, o Mark de Deus sobre a fronte dos 144.000 é simbólico de
todos aqueles que aceitam e manter os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.

Uma nova canção
e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão: e ouvi a voz de
harpers teimar com suas harpas: e eles como se fosse cantado uma canção nova, diante do trono e antes das
quatro bestas e os anciões: e nenhum homem poderia aprender essa música mas os cento e quarenta e quatro
mil, que foram resgatados da terra. Revelação 14:2-3
É uma música nova que nenhum outro poderia cantar, porque é a história dos israelitas e seu longo
caminho para a salvação. Nas pessoas dos 144.000, Deus será capaz de cumprir sua aliança que ele fez com
Abraão.

Lembre-se: A palavra de Deus é verdade, quando ele faz uma promessa, que é um pacto que é; é
limitado pela sua honra e sua personalidade e seu caráter moral para cumprir essa promessa. Mesmo que os
judeus, o pescoço duro, as pessoas que eles são, onde desafiador das leis de Deus, no final, haverá pelo menos
estes 144.000 que incluirá falecidos de sangue de Jacob, bem como outros, que Deus pode dar satisfação de sua
aliança para. Considero que isso seja a razão que, quando se fala sobre os 144.000, as palavras de Deus são
felizes mesmo júbilo, seus filhos falecidos há muito tempo finalmente voltaram para ele.

Não se macularam com as mulheres
São estes os que não se macularam com as mulheres; porque eles são virgens. Estes são os que seguem
o cordeiro withersoever que vai. Estas foram redimidas dentre os homens, sendo os primeiros frutos a Deus e
ao Cordeiro. Apocalipse 14:4
"Estes são os que não se macularam com as mulheres." Outros interpretaram este versículo para
sugerir que aqueles que são numerados nos 144.000 tendo a marca de Deus em suas testas são virgens sexuais,
que também gostaria de sugerir que eles são todos os homens e as mulheres não, mas sugiro um significado
diferente.

Quem são as mulheres?
O que Deus está falando aqui, "são eles que não se macularam com as mulheres" são aqueles que têm
sido redimidos na fé verdadeira, em oposição a aqueles que não têm sido redimidos. Sugiro, portanto, que a
referência às virgens não faz referência a uma virgindade sexual, mas uma virgindade da fé.
A chave para a compreensão, que isso tem a ver com quem são as mulheres que Deus está falando.
Depois de entender que as mulheres são, então você será capaz de entender o que quero chegar. Na lição 24, o
julgamento da meretriz, nos foi mostrado duas mulheres, a "mãe das meretrizes, que era uma prostituta ela
mesma, e porque ele se refere a ela ser uma mãe, ela tinha, portanto, crianças que também eram prostitutas. Este
então nos diz que Deus está mostrando estas crianças como sendo as mulheres também, em que são prostitutas.
É dessas mulheres que Deus está dizendo que os 144.000 são virgem de.

Lembre-se: estas mulheres são simbolismos para a Igreja de Roma, (igreja matriz) e as igrejas
protestantes, (filhos da meretriz), que manteve a falsas tradições e práticas da igreja mãe, o sábado de domingo,
sendo o mais óbvio erro, tornando-as meretrizes aos olhos de Deus.

Eles que seguem o cordeiro
Que estes são os que seguem o cordeiro withersoever vai, me diz que eles, os 144.000 são convertidos
do judaísmo e dos cristãos, bem como todas as outras religiões pagãs estabelecidas por Satanás para confundir e
enganar o homem, para tornar-se fervorosos adeptos para a verdadeira adoração de Deus e os ensinamentos de

Jesus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aceitar que Jesus é Deus em carne e osso de um homem,
e que os ensinamentos de Jesus, expandem e cumprir a lei de Deus.

Redimidos dentre os homens
Estas foram redimidas dentre os homens, Sugiro que esta referência aos "homens", significa que a
humanidade, e não especificamente o macho da espécie. O que eu sugiro estes versos para dizer, no entanto, que
é no uso de uma frase generalizada, "dos homens", é outra maneira de nos dizer que não só os descendentes de
Jacó estão contados na 144.000 mas outros que são convertidos para a verdadeira adoração de Deus que não são
descendentes de Jacó.

Os primeiros frutos
Sendo as primícias a Deus e ao Cordeiro. Isso me diz que quando estes 144.000 são escolhidos ou devo
dizer foram convertido para a verdadeira adoração de Deus, que estamos no fim dos dias, e que a segunda vinda
de Jesus é vizinhos em cima de nós. Esta referência para ser a primeira colheita se relaciona com a maneira que
Deus, Jesus tem retratado o fim dos tempos como uma colheita, como é mostrado na seguinte parábola.

A parábola do trigo e do joio
O Reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo: mas enquanto os
homens dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e seguiu seu caminho. Mas quando a lâmina foi
surgiram e produziu fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono do casa veio e disse-lhe: Senhor,
fizeste não tu semeia boa semente no teu campo? De onde então tem joio? Disse-lhes, um inimigo fez isso. Os
servos disse-lhe: wilt thou então que podemos ir e recolhê-los? Mas ele disse: não; para que enquanto vós
juntem o joio, vós raiz acima também o trigo com eles. Deixe ambos crescerem juntos até a colheita: e no
tempo da colheita direi para os ceifeiros, reunir-vos primeiro o joio e Atai-o em feixes para queimá-las: mas
recolhendo o trigo no meu celeiro. Mateus 13:24-30
Se você não vê como esta parábola tem qualquer relevância para serem as primícias para Deus e ao
Cordeiro, , então talvez você vai quando você é mostrado o significado desta parábola.

Ele que Soweth
Ele, (Jesus), respondendo, disse-lhes: "aquele que semeia a boa semente é o filho do homem; Mateus 13:37

A palavra "semear", é definida como: plantar sementes, a dispersão ou planta sementes em uma área de
terra para plantar. Jesus pregou o cumprimento da palavra de Deus, que é a boa semente que Deus semearam na
terra.

O campo
O campo é o mundo a boa semente é os filhos do Reino; mas o joio são os filhos do maligno; Mateus
13:38
Quando Deus estabeleceu o homem na terra, ele plantou boas sementes, em troca do dom da terra e
dando o domínio do homem sobre a terra e tudo o que viveu nele, Deus estabeleceu um contrato com o homem,
em troca do dom de Deus, o homem era necessário para dar verdadeira e correta de adoração a Deus como Deus
ordenou do homem.

A boa semente
o campo é o mundo; a boa semente é os filhos do Reino; Mas o joio são os filhos do maligno; Mateus
13:38
A boa semente são os filhos do Reino (aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o
testemunho de Jesus), ou os Santos de Deus.
Ao longo dos tempos, sempre houve pelo menos, um punhado de aqueles que poderiam ser definidos
por Deus como os Santos de Deus, aqueles que confirmou o contrato com Deus, que continuaram o domínio do
homem sobre a terra.

O joio
o campo é o mundo; a boa semente é os filhos do Reino; mas o joio são os filhos do maligno; Mateus
13:38

a palavra "joio" é definido como: uma erva daninha encontrada crescer entre culturas,
geralmente considerado como Artur . Como as ervas daninhas em um campo de trigo, o joio das crianças
de Satanás cresce no meio de campo da colheita do Deus dos homens justos, sufocando as o bem e substituindoos com o mal.
O joio são os filhos do maligno (Satanás) aqueles que veneram como é pregado por religiões do antiCristo ou as outras religiões que não aceitam que Jesus é o filho de Deus.

O inimigo
O inimigo que eles semeou é o diabo, Satanás, a colheita é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos.
Mateus 13:39
Quando Lúcifer caiu em desgraça e começou sua guerra contra Deus e tudo o que Deus significa, Deus
mudaram o nome de Lúcifer ao "Satanás," que significa, "o inimigo caído." A partir daí, Satanás tem sido o
inimigo de Deus e todos aqueles que dão a adoração e obediência a Deus.
Se você não conseguir dar verdadeira e correta de adoração a Deus, porque você está enganado por
Satanás, ou só porque você é desobediente, tornas-te Satanás, assim como Lúcifer fez e como tal está o inimigo
de Deus também.

A colheita
o inimigo que semeou-los é o diabo, Satanás; a colheita é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos.
Mateus 13:39
A colheita é o fim do mundo; (A segunda vinda de Jesus). Quando todas as profecias dadas por Jesus
no livro de Mateus, bem como aqueles no livro do Apocalipse vem para passar, em seguida, Jesus Cristo
retornará. Ao Jesus voltar, que todos os Santos de Deus será o elevador até as nuvens com o Cristo, (a colheita),
enquanto todos aqueles da iniqüidade e pecados permanecerão na terra para ser dada a punição através da ira de
Deus.

Os ceifeiros
o inimigo que semeou-los é o diabo, Satanás, a colheita é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos.
Mateus 13:39

Quando Jesus retorna para o arrebatamento, será os anjos de Deus que atravessam a terra reunindo
aqueles de cara quem são os Santos de Deus. Assim como um agricultor vai contratar trabalhadores para entrar
no campo durante a época da colheita para reunir-se as colheitas, assim também os anjos se reunirão os Santos
de Deus.

Arderam no fogo
Como, pois, o joio (filhos de Satanás) é reunido e queimado no fogo; assim será no fim deste mundo.
Mateus 13:40
Esta é outra descrição do dia do julgamento. Quando todos os Santos de Deus foram recolhidos e
removidos dentre os filhos de Satanás, aqueles que ficarem para trás será os filhos de Satanás ou quem não tinha
nenhum interesse no estudo de Bíblia ou religião ou qualquer tipo de Deus ou divindade.
Há muitos hoje que chamam a mesmos, ateus, que não tenham declarado nenhuma aliança com Deus ou
de Satanás, mas se você não estiver com Deus, então você é o inimigo de Deus. Deus não reconhece qualquer
posição neutra. Ou você ama a Deus, ou você odeia Deus, não há nenhuma estrada média, sem áreas cinzentas.
Se você não for um daqueles que estão reunidos a Cristo pelos anjos de Deus, então no dia do juízo será
dado para o poço do fogo do inferno, onde és muito existência será removida. Quando o velho céu e a terra
velha depois faleceu, e o novo céu e nova terra substituem-lo, você nunca vai ter existido em tudo.

Reunir todas as coisas que ofendem
O filho do homem, (Jesus), devem mandar seus anjos, e eles devem reunir fora de seu reino todas as
coisas que ofendem e eles que fazer iniqüidade; Mateus 13:41
Quem não adorar a Deus, exatamente o que ele ordena, é ofensivo a Deus.
E porque ofendem a Deus, no dia do juízo, os anjos devem lançá-los numa fornalha de fogo: que é
Hells fogo.

Choro e ranger de dentes
e deve lançá-los numa fornalha de fogo: haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:42

A fornalha de fogo é o fogo do inferno, onde você é jogado em sua essência, tudo o que você está, será
consumida na morte eterna. Pense nisso como uma criação no reverso.
Esta frase, "haverá choro e ranger de dentes," é uma referência para aqueles que se intitulam Christian,
ou aderir à fé judaica ou muçulmana, que pensam que sua religião é a verdadeira fé, apenas para descobrir que
eles estão banidos do céu, porque eles não adorar a Deus como ele ordena.
Quando arroubos de Jesus Santos de Deus, até as nuvens com ele, esses outros que será testemunha disto
vai começar a gemer e objeto que deram a adoração a Deus, então por que são eles sendo deixados para trás?
Mas eles não adorar a Deus como ele mandou, aceitando mentiras de Satanás, mesmo quando sendo a palavra
verdadeira de Deus mostrado, como esta página da Web está mostrando a você agora.

Os justos brilhará Forth
Então serão o justo brilhar adiante como o sol no Reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o. Mateus 13:43
Desde que Adão e Eva foram forçados fora do paraíso, aqueles que eram justos aos olhos de Deus
estavam mas uma mão cheia, em comparação com as massas de pessoas que conseguiram dar a verdadeira e
correta de adoração a Deus. Em que a humanidade foi difícil reconhecer o justo para fora de todos aqueles que
vivem no mal e do pecado.
Os justos brilhar adiante porque não haverá nenhuma outro deixada na terra após o reinado de 1.000
anos de Jesus. Tudo o que restará serão aqueles que adoram a Deus como ele ordena.
"Quem tem ouvidos para ouvir, deixe-o ouvir". Este é um outro retrato dessa frase novamente, junto
com, "Ele quem tem sabedoria," entre outros, que todos têm o mesmo significado, "isto é importante, você
precisa tomar conhecimento do que está sendo dito, e você precisa fazer tudo o que você precisa para que
você vai entender."

Duas escolhas a fazer
Esta parábola e estas últimas palavras são importantes para aqueles que desejam adorar a Deus como ele
ordena. É para você estudar e entender o que Deus está dizendo para você. Há apenas duas opções para todos
nós, nós somos justos aos olhos de Deus, ou estão mergulhados na iniqüidade. Aqueles que são justos serão
redimidos e sabem salvação, aqueles que são encontrados para ter iniqüidades, saberá o fogo do inferno. Essas

são as duas únicas escolhas, portanto você precisa saber a verdade por si mesmo, não aceitar o que você é dito
como sendo a verdade, peça a Deus orientação, estudar, Pesquisar e aprender por si mesmo o que Deus está
dizendo a você.

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

Sem malícia encontrada
e em seus (os 144.000) boca não foi encontrada nenhuma malícia: para eles estão sem culpa diante do
trono de Deus. Apocalipse 14:5
Assim como Deus é inflexível que nós lhe culto como ele comandos, ele vai ser tão inflexível quanto a
quem ele convida para o céu e a quem ele dá o dom da vida eterna. Este versículo dá aviso disto.

O evangelho eterno
e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam
sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e pessoas. Apocalipse 14:6
O evangelho eterno é uma referência ao Santo Evangelho de Deus e sua verdade que está dentro. Como
essas páginas que você tem de ler tem mostrado, a Bíblia como é durante o meu tempo de vida, tem palavras,
tem entradas por Satanás, que mudaram o verdadeiro significado de Deus para que as distorções.
Este versículo está dizendo que este anjo terá em sua posse o Santo Evangelho em sua verdadeira forma
e significado e será desta que ele vai pregar a verdade de Deus ao mundo inteiro. Uma vez que este Santo
Evangelho inalterado é mostrado a nós e nós então tendo visto a verdade de Deus, vamos cair longe de nossas

falsas igrejas e tradições e voltar para Deus, Jesus e sua verdadeira adoração. É este anjo que tem sido pregando
para mim e através de mim que você pode ouvir o que ele tem me mostrado lendo estas palavras nesta página da
Web.
Este versículo também está me dizendo isso, incluído nos 144.000 filhos de Jacob que são resgatados,
aqueles de cada nação e tribo e língua e as pessoas, será dado o entendimento para adorar a Deus como ele
ordena, e quando eles fazem também receberão a marca de Deus.
Estou convencido de que estas profecias, os 144.000 sendo dado a marca de Deus e o anjo pregando
para aqueles de nós na terra, os dois chegaram ao passado. Digo isto porque estou convencido de que fui tocado
por Deus e que desde então têm sido a receber instruções de Deus e ou seu anjo sobre o conhecimento e
compreensão das Escrituras. Sabendo que isso aconteceu comigo, devo presumir que está a acontecer aos outros
também.

A alma imortal
Satanás mentiu quando ele disse que o homem nasce com uma alma imortal.
A principal razão pela qual Deus nos pede para "Me ama", é porque ele é nosso criador e como tal,
garante nosso amor, respeito e nossa adoração. Dentre as seduções chefe que nós temos que amar a Deus é que
ele nos oferece vida eterna como recompensa por nossos tendo o amava. Para entender tudo o que isso significa,
você precisa entender que o homem não tem uma alma eterna naturalmente. Só podemos receber vida eterna
como um dom de Deus como uma recompensa por nossa adoração e amor por ele.
Por esta razão, não existe inferno de eterna dor e sofrimento, como Satan vai nos fazer crer. Aqueles que
Deus julga ser resgatáveis será lançada no fogo do inferno, mas que não é a mesma coisa como o inferno, como
veio a ser compreendido. Se você é jogado no fogo do inferno, seu corpo e alma são consumidos por ela, e você
saberá uma morte final, sem chance de ressurreição. Será uma morte eterna, com tudo o que somos, todos seus
pensamentos e sonhos, sua vida experiências vão chegar a um fim e sua luz será extinta para todo o resto da
eternidade.
Como tenho mostrado antes, a morte é como uma lâmpada; uma vez que é desligado, você está morto
sem consciência ou consciência. Morte eterna é como reverter a criação, sem nenhuma chance de ressurreição e
com a passagem do velho céu e a terra e o estabelecimento de um novo céu e nova terra, sua morte será como se
você nunca tivesse existido em tudo.

Morte definida
e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Porque nós somos não naturalmente dotado de uma alma eterna, ajudaria se você entender como Deus
define a morte. Isto é para dizer que o homem não recebe uma alma viva mas é feita de uma alma viva. Isto é
para dizer que o homem é tanto um animal mortal da terra, mas é também, por causa de Deus, uma alma viva
também. Mas a alma do homem não é imortal, o homem foi criado com o potencial da imortalidade, mas Deus
não deu a imortalidade ao homem naturalmente como Deus fizeram os anjos.
Quando nosso corpo físico mortal morre, o interruptor está desligado, e entramos que Jesus referido
como um sono sem sonhos. Após a ressurreição, Deus acende o interruptor de volta, e mais uma vez teremos a
vida. O período entre a morte do corpo e a ressurreição, ou o sono, é como a lâmpada, não há nenhuma
consciência, nem somos capazes de ter qualquer consciência de quem somos, o que somos ou de onde estamos,
para a luz é para fora, então estamos em um sono sem sonhos. Só através da Ressurreição, nossa consciência
retornará para nós juntamente com a vida.

Um sono sem sonhos
Os mortos como Lázaro não, nem qualquer um que vai cair em silêncio. Salmos 115:17
Quando você está em "Morte Mortal", você entra um sono sem sonhos, você nem pensa, ter consciência
ou qualquer tipo de consciência. Esta "morte Mortal", é apenas um estado temporário. Deus tem todos os dados
necessários para restaurar-lhe a vida. Isso é chamado de "Ressurreição".
Haverá apenas duas ressurreições; a primeira é quando Deus ressuscita os Santos justos de Deus,
também conhecido como o arrebatamento. A segunda ressurreição ocorre após o reinado de 1.000 anos de Jesus
como rei da terra, quando todos aqueles que já viveram, mas não deu verdadeira e correta de adoração a Deus
são retornados para a vida, quando eles são julgados e também deu salvação ou rejeitado e enviado para o fogo
do inferno do poço.

Não confiar em outros
Colocar não sua confiança em príncipes, nem em filho de homem, em quem não tem ajuda. Salmos
146:3
Não confio no que outros homens tem a dizer sobre Deus, para eles como você são mortais e retornar
ao pó da terra , como vai você. Mas em vez disso, colocar sua confiança em Deus-Jesus, pois ele é imortal e o
arquiteto deste universo e apenas por ele e por seu prazer terá o potencial para a vida eterna.
Deus quer que nós cada um, por nós mesmos, com o tempo e o esforço para procurar a verdadeira
palavra de Deus. Se você depender dos outros para dizer o que é o significado da Sagrada Escritura, então risco
dessa pessoa ser cegada pelas mentiras de Satanás e você tornar-se cego por causa de sua dependência de
outros.

Pensamentos perecem
Seu hálito vai adiante, ele regressado à sua terra; nesse mesmo dia perecem os pensamentos dele.
Salmos 146:4
Seus pensamentos perecem deve revelar-te que o homem não tem uma alma eterna; é um presente de
Deus para aqueles que obedecem a sua palavra.
Quando a respiração deixa você e seu coração pára de bater e seu cérebro fica em silêncio e, em seguida,
seus pensamentos perecem. O corpo entra em decadência e retorna à terra de onde seu corpo foi feito.

A ressurreição e a vida
Jesus disse-lhe, "Eu sou a ressurreição e a vida: quem crê em mim, embora ele estivesse morto, ainda
viverá." e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? João 11:25-26
Esta mais fácil pode ser entendida quando você colocá-lo no contexto da segunda vinda de Cristo e o
arrebatamento.
Embora ele estivesse morto, ainda viverá: No arrebatamento, aqueles que creram em Jesus que estão
mortos e em suas sepulturas será o primeiro ressuscitado das sepulturas e levantado para estar com Jesus.

Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Após o arrebatamento dos mortos em Deus,
aqueles ainda vivos, será levantada para estar com Jesus nas nuvens também. Aqueles que ainda estão vivos
nunca saberá da morte mortal; por uma vez eles foram levantados nas nuvens, eles receberão o dom da vida
eterna.

Duas escolhas
Esteja ciente, serão ressuscitados por Deus, no entanto, existem apenas dois resultados possíveis esta
ressurreição de todos os homens que já viveu.
1. também na vida entrou no espírito do senhor, completa observância dos dez mandamentos e os
ensinamentos de Jesus.
2. ou você não fez e você viveu sua vida em seu próprio prazer.
A primeira possibilidade dará vida eterna a você.
O segundo vai lhe dar a morte eterna, que é como só ele definiu exceto que quando você é jogado no
poço do inferno, você vai ser como se você nunca tivesse sido. A morte de ser atirado para o poço do inferno é
como criação no sentido inverso. Você simplesmente deixará de existir, e não haverá nenhuma lembrança que
você nunca existisse. Nem Deus vai lembrar de você.
Se você colocar estes dois últimos versos no contexto da segunda vinda de Jesus, aqueles que estão
mortos e acreditavam em Jesus, são ressuscitados para a vida eterna, aqueles que ainda estão vivos com sua
segunda vinda, nunca saberá a morte, pois quando eles são aceites (Raptured) para Jesus nas nuvens, receberão
a vida eterna, nunca tendo conhecido a morte.

Para ganhar a vida eterna
Para acreditar em Jesus exige mais de você do que apenas declarando que Jesus é seu Salvador, há três
coisas que você deve fazer para ganhar a vida eterna e a entrada no céu.
Primeiro: Aprender a moralidade de Deus e então faça sua moralidade. Compreender a moralidade de
Deus e integrá-lo em sua personalidade, honra pessoal e seu caráter moral, a ponto de que a moralidade de Deus
já não são leis escritas duas mesas de pedra, mas uma parte integrante de quem você é, que eles já não são leis,
mas uma maneira de pensar e um modo de vida para você pessoalmente. É desta forma que os Santos de Deus

estão acima da lei, porque é que não há mais uma lei que deve ser mantida, mas uma parte da sua própria
personalidade e modo de pensar.
Segundo: Adora a Deus como ele ordena que você deve.
R: não coloca nenhum outro Deus diante dele.
B: tem não ídolos, estátuas, pinturas, etc., que tem uma conotação religiosa.
C: não ajoelhar diante esses ídolos e dar o culto a eles ou dar qualquer serviço para eles.
D: não tomarás o nome de Deus em vão, o que também significa respeitar a todos os mandamentos de
Deus e os ensinamentos de Jesus.
E: manter o sábado sagrado de Lordes, no sétimo dia da semana, como escrito no quarto mandamento.

Imortalidade da alma
e o Senhor Deus comandou o homem, dizendo: "de toda árvore do jardim tu podes comer livremente:
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela: no dia que dela comeres certamente
morrerás. Gênesis 02:16-17
Homem não é naturalmente imortal, a segunda morte, ou o que você tem após o julgamento e em
seguida é lançadas para o poço do fogo do inferno é a danação eterna, morte, da qual não haverá nenhuma
ressurreição.

Certamente morrerás
e a serpente disse à mulher, Ye, certamente não morrerá: Gênesis 3:4
Nos versos acima, Deus falou a verdade, demorou alguns anos, mas Adão e Eva que morreu a morte
mortal, que foi Satanás quem mentiram. Quanto se Adão e Eva são lançadas no fogo do inferno no dia do juízo
é dependente da misericórdia de Deus e se deram o arrependimento de seus pecados e pediu a Deus para
perdoá-los.

Como Satanás diz mentiras dele
Há um outro significado para os versículos acima; Nesses versículos Deus está nos mostrando como
Satanás diz mentiras dele. Deus disse: "certamente morrerás" , mas Satanás diz Eve, "Ye devem não
certamente morrer." Colocando um simples de três letras palavra, "Não", em palavras faladas por Deus,

Satanás mudou 180º o significado da pretendida o que Deus o significado é. É desta forma que Satanás
encontra-se a nós, alterando o significado do evangelho sagrado de Deus. Desta forma Satanás estabelecem o
falso evangelho de Satanás. Saber que isso vai ajudar você a ver que Satanás encontra-se encaixado na Bíblia
removendo a Bíblia como evangelho sagrado de Deus para um livro cheio de mentiras de Satanás. É por isso
que Deus nos diz, "Eu amo aqueles que me amam, e aqueles que me procuram diligentemente devem
encontrar me" Provérbios 08:17 Mesmo que Satanás colocou suas mentiras na Bíblia, a verdade de Deus ainda
está lá, bem, que você só precisa estudar e Pesquisar, como esta página da Web é mostrando-lhe como, para
garantir que o que você está lendo são palavras de Deus e não de Satanás.

Período de tempo: Este sinal profético relativo a 144.000 redimidos por Deus se refere ao
segundo período, em que eles receberão a marca de Deus, apenas antes do início da grande guerra.

Sinal profético 13º
Babilônia, a grande
Dizendo em voz alta: "Temei a Deus e dar-lhe glória; para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele
que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. " e seguiu-se outro anjo, dizendo, Babilônia está caída,
caído, aquela grande cidade, porque ela fez bebem de todas as Nações do vinho da ira da sua prostituição.
Apocalipse 14:7-8
A palavra "medo" como usado neste verso significa: respeito ou admiração por alguém ou algo .
Veja, Deus não quer que você tenha medo dele, mas para ter respeito por ele e ser admirado de sua
criação e sua Majestade.
Como você deve se lembrar, eu sugeri que esta cidade, Babilônia, a grande, na verdade é a cidade de
Roma, Itália. Se você quiser ir para o livro de Daniel, os capítulos 3, 4 e 5, você vai... acho que entendo essa
referência das iniqüidades de Babilônia, e como eles se relacionam para Roma, na Itália, que é a capital da
Igreja Católica, que é chamada a igreja mãe das religiões cristãs.

Imagem da besta
e o terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, "se qualquer homem adorar a besta e sua imagem e
receber a sua marca na testa ou na mão, o mesmo beber do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura
no copo da sua indignação; e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença de anjos sagrados e na
presença do Cordeiro: " Apocalipse 14:9-10
Se você não adorar a Deus, exatamente como ele comanda, nem adicionar a esse culto ou subtraindo-lo,
então há apenas um julgamento para você, morte eterna, e é por sua morte, que Deus venha a evitar sua
indignação que você, saber a verdade, ou ao menos ter acesso a verdadeira palavra de Deus, ainda escolher
mentiras de Satanás , porque a mentira necessária sem trabalho ou esforço da sua parte. O primeiro sábado do
dia é mentira de Satanás, e como tal aqueles que observam o domingo como o dia de sábado estão em oposição
a Deus e sentirão a medida da ira de Deus.

Por favor tome nota: que os versículos acima não diga que você vai queimar por toda a
eternidade, só que você vai queimar na presença dos santos anjos e do cordeiro, Deus, Jesus. Homem não tem
uma alma eterna naturalmente; Portanto, esta é uma referência à morte eterna não eterna dor e sofrimento.

A fumaça sobe para sempre
e a fumaça de seu tormento ascende acima para sempre e sempre: e eles têm nenhum resto de dia nem
noite, que adoram a besta e sua imagem, e aquele que recebe a marca do seu nome. Apocalipse 14:11
Como você pode ver, é a fumaça do seu tormento, (morte), que ascende para sempre e sempre. Isso
não diz que eles são atormentados para sempre. Temos que dar o significado às palavras que as palavras quer
dizer e não tentem dar mais ou menos significado para as palavras ditas por Deus.
E eles têm nenhum resto de dia nem noite, refere-se àqueles que, em vida, não dão a adoração
verdadeira e correta para a criação de Deus, não para aqueles que foram lançados no fogo do inferno.

Lembre-se também: Inferno refere-se a morte em si e não Satanás toca.

Definindo os Santos de Deus
Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Apocalipse 14:12
Fé é tendo a crença de que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, e que a
moralidade que Jesus ensina é um cumprimento ou um trazendo até a conclusão dos dez
mandamentos.
Ter "fé" em Jesus é aceitar plenamente todos os que Jesus ensinadas, bem como o fato de
que Jesus é o Messias profetizado .
Portanto, aquele que é Um servo de Deus é, por definição, um que mantém os dez mandamentos e
aceita Jesus como Deus na carne de um homem e os ensinamentos de Jesus e desse modo é um
que ama, obedece e adora o Deus verdadeiro, como ordena... .
Mais uma vez Deus deu a definição para o que significa ser um Santo, você está prestando atenção? Que
aqueles que têm sabedoria, entender. Deus definiu apenas aqueles que ele considera como seus santos, eles que
mantêm os mandamentos de Deus (os dez mandamentos) e a fé de Jesus. Pode dizer com toda a honestidade,
que você se encaixa nesta definição? Para guardar os mandamentos de Deus, é manter todos os dez
mandamentos de Deus, assim como as palavras desses mandamentos nos dizem para fazer. Se você ignora uma
palavra ou dar significado a uma palavra que não se destina a ter, então você não conseguir manter os
mandamentos de Deus e, portanto, não um Santo de Deus.

Bem-aventurados os mortos em Cristo
e ouvi uma voz do céu dizendo-me: "escrever, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de
agora em diante: Sim, diz o espírito, que eles descansem dos seus trabalhos; e suas obras segui-los."
Apocalipse 14:13
A referência para que eles descansem dos seus trabalhos; e suas obras segui-los, refere-se a justiça de
suas vidas ou o fato de que eles mantidos os dez mandamentos, não ceda às mentiras de Satanás, ou no mínima,
Serra o erro dos seus caminhos e se arrependeu aqueles pecados e pediram a Deus por seu perdão, antes de

morrer a morte mortal. Deus só podem perdoar você, se você lhe pedir perdão, se você não pedir, você não será
perdoado. Se você não lhe pedir seu perdão antes de morrer a morte mortal, então será tarde demais para você.

Por que podemos pedir a Deus para nos
perdoar?
Você pode perguntar, "Por que eu pedir a Deus por perdão?" Quando você peca, você está dando
insulto a Deus. Ele fez-te uma alma vivente; como tal ele te fez maior do que todos os outros animais da
natureza. Em troca disso, ele espera e ordena que você vive sua vida dentro de um quadro de regras que Deus
estabeleceu para que vivamos por. Quando você peca estão em oposição essas regras e, portanto, estão
insultando Deus. É por isso que você deve se arrepender de sua desobediência e então pergunte ao seu pai no
céu para o seu perdão.

Décima-quarta profética sinal
Arrebatamento, segunda vinda de Cristo
e olhei e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um sentado como para o filho do homem, tendo na
cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E outro anjo veio fora do templo, chorando com uma
grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem, tua foice e colher: por que é chegado o momento de
te colher; a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a
terra; e a terra foi ceifada. Apocalipse 14:14-16
Como você pode ver, Deus mais uma vez usa a analogia de uma colheita de culturas para simbolizar o
arrebatamento. Estes versos são uma referência para o que veio a ser chamado o arrebatamento e os Santos de
Deus estão sendo simbolizados como a colheita a ser reunidos.
Quem se senta em cima da nuvem é Jesus,
Aqueles sendo colhidos são os Santos de Deus,
Eles estão sendo tomados para as nuvens com Jesus. Se você comparar estes versos com a parábola do
trigo e do joio, que eu te dei anteriormente, acho que você vai entendê-los melhor.

O anjo da morte
e outro anjo saiu do santuário, que está no céu, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Revelação
14:17
O primeiro anjo que estava assentado sobre uma nuvem branca é Jesus, como retratado no segundo
advento de Cristo, Considerando que este segundo anjo não é Jesus, mas como Jesus tem uma foice afiada.

Poder sobre o fogo
e outro anjo saiu do altar, que tinha poder sobre o fogo; e clamou com um grito de que tinha a foice
afiada, dizendo: passou a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra; para suas uvas estão
amadurecidas. Revelação 14:18
Poder sobre o fogo, diz-nos que este anjo é um daqueles referidos na parábola do trigo e os alcatrões,
como um dos ceifeiros que lança o alcatrão no fogo.

Vinhas da terra
e outro anjo saiu do altar, que tinha poder sobre o fogo; e clamou com um grito de que tinha a foice
afiada, dizendo: passou a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra; para suas uvas estão
amadurecidas. Revelação 14:18
A frase, "vinha da terra" é uma referência para aqueles que tomam o seu prazer de riqueza da terra um
pouco das promessas e adoração a Deus.
Estas sendo colhidos são aqueles que não manter os mandamentos de Deus, e/ou adorar a Deus de
maneira diferente o que ele ordena.

Lembre-se: na parábola do trigo e os alcatrões, aqueles sendo colheu ser classificadas como ervas
daninhas para fora do grão bom. Estas sendo colhido no versículo acima são em referência as ervas daninhas, e
que eles serão amarrados em feixes em seguida jogados no fogo de ser eliminados.

Lagar da ira de Deus
e o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançá-lo no grande lagar da cólera
de Deus. e o lagar foi pisado sem a cidade, e o sangue saiu o lagar, até os breios do cavalo, pelo espaço de um
mil e seiscentos estádios (200 milhas). Revelação 14:19-20
Como você pode ver, estas estão sendo submetidas a ira de Deus; Portanto, não são os Santos de Deus,
mas aqueles que rejeitam ou se recusam a dar a verdadeira e correta de adoração a Deus. Na analogia parábola
acima, são as ervas daninhas.
Assim, estamos além da segunda vinda de Jesus, e a partir destes versos, ele está aqui e tomou para si
todos os mortos que morreram pela sua fé na verdadeira adoração de Deus, assim como todos os que
permaneceram vivos na terra que guardar os dez mandamentos e aceitar que Jesus é Deus em carne e osso de
um homem.

Aqueles que permanecem na terra
Aqueles que agora permanecem na terra se enquadram em dois grupos:

Pobres de fé
Aqueles que não tinham interesse religioso ou inclinações, e quem não deu o culto de acordo com o
falso evangelho de Satanás, aqueles que Jesus tem conhecido como aqueles que são pobres em fé.

Os enganados por Satanás
Aqueles que não se recusam a dar adoração verdadeira e correta de Deus, mas por causa de sua
ignorância não cumpriu os mandamentos de Deus, ou quem não sabe Jesus ser Deus na carne de um homem,
por causa de enganos de Satanás.
Estas são também aqueles que não dão a adoração à imagem da besta, que significa que eles não ir para
as igrejas do anti-Cristo ou outros locais de culto de outras religiões. Em suma, estes são aqueles que não têm
interesse em religião, a Bíblia ou qualquer outra forma de adoração.

Mesmo que eles não conseguiram fazê-lo, eles teriam dado verdadeira adoração de Deus, se não fosse
por sua ignorância, fazer com mentiras e enganos do diabo. Neste Deus sabe a verdade, porque ele consegue ver
a alma e a mente de seus filhos.
Todos aqueles que adoravam nas igrejas das falsas religiões que ensina o Evangelho de Satanás e
mantém o outro dia como o sábado, ou nenhum dia em tudo e não deliberadamente rejeitam a verdadeira
palavra de Deus, por causa de mentiras e enganos de Satanás, será dado mais tempo para se arrependerem de
seus pecados, ou pelo menos serão de seus descendentes, durante os mil anos do reinado de Jesus. Será que
Jesus e os Santos de Deus governam para os mil anos.
O acima é o meu entendimento com o que Deus tem me mostrado até agora. Deus não me mostrou tudo
de uma vez. Ele está constantemente dando mais informações como eu estudar e aprender. Por este motivo, o
que sugeri acima pode ou não ser correto. Dou a você para dar razões para pensar sobre a palavra de Deus e
espero que assumem responsabilidade-se também estudar e aprender. Se você quiser estar em comunicação com
Deus, como eu sou, você só pode fazê-lo se você fizer um esforço para conhecer o que significa Deus e que ele
comandos de você.

