Lição 28, profecias de antes da guerra
Quatro cavaleiros do Apocalipse
Deus-Jesus dá a profecia de uma grande guerra, a última guerra a ser travada entre as Nações do homem.
Estas profecias são dadas inteiramente em simbolismos; Portanto para entender quando estas profecias ocorrerá
e qual será o catalisador que desencadeia a grande guerra, devemos primeiro entender o que representam estes
simbolismos na história.

Jesus abre o primeiro selo
eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi, como era o som de um trovão, uma das quatro
bestas dizendo, venham ver. Apocalipse 6:1
Neste versículo, Jesus abriu o livro retirado a mão de Deus e está começando a ler. Isto diz-me que o
livro é um livro de profecia e a razão de ninguém, mas Jesus pode abrir e ler, é porque só Deus podem ver o
futuro, e Jesus sendo o Cristo é Deus em carne e osso de um homem, então só Jesus é capaz e digno de ver o
futuro.
Estes próximos vários versículos são, portanto, as profecias das coisas que virão no futuro. Do não meu
futuro, mas o Apóstolo João futuro e John viveram 2.000 anos no meu passado. Quem senão Deus poderia ver
eventos futuros com tal exatidão?

Som de um trovão
eu vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi, como se fosse o som de um trovão, uma das quatro
bestas dizendo, venham ver. Apocalipse 6:1
Sempre que Deus fala como determinado na escritura, sua voz é como o som de um trovão, portanto isto
é Deus-Jesus, o que está lendo o primeiro selo. É minha afirmação de que os sete selos representam sete eventos
distintos que tomam lugar antecederam e durante a grande guerra e a grande tribulação e que Jesus está dando a
profecia de coisas futuras, no entanto, para vir desde o momento em que Jesus dá a estas visões para o Apóstolo
João.

Lembre-se: Como sugeri, Jesus não retornará até depois ou no final da grande tribulação. Portanto
estas profecias anunciam a segunda vinda de Cristo, tanto quanto o início da grande guerra e a grande
tribulação. Estou convencido de que é o fim dos dias em que esses eventos têm lugar em e que o mundo veio
desde o fim dos dias 2013. Através das páginas de vários próximo desta lição e as lições que se seguem, vou
tentar mostrar-lhe que a maioria dessas profecias já chegaram a passar na última década ou assim.

Por que é tão difícil?
Você pode perguntar: "por que Deus usa tais simbolismos gráficos como ele tem no versículo acima,
que tornam tão difícil de entender suas palavras, porque não ele só sair direto e dizer o que ele quer dizer de
uma maneira que é compreensível e Franco?"
Quando Deus falaram suas palavras a seus profetas e eles então escreveu essas palavras para baixo, o
que Deus disse que era compreensível e sem mistério para os profetas. Portanto, não foi Deus que fez
compreender sua palavra difícil, era Satanás através de sua tentativa a cego da verdade, dando falsas
interpretações quando línguas originais Hebraico e grego foram traduzidas para outros idiomas. Mostrei em
outro lugar nas lições como Satanás tem realizado essas mentiras.

Aviso de Deus
eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo (diligentemente) encontrar-me. Provérbios
08:17
Por causa dessas falsas interpretações causadas por influência de Satanás sobre aqueles que fizeram as
traduções da Bíblia, Deus nos deu o aviso acima do livro dos provérbios. Deus quer que nós viemos para ele
porque nós escolhemos, e a melhor maneira de determinar se alguém realmente quer aprender é para fazer com
que eles devem ter o tempo e esforço para estudar a fim de alcançar o entendimento.
Nada que vem fácil, geralmente não tem valor para aqueles que recebê-la, mas se você tem que trabalhar
para o que você adquirir, então tem valor para você. Isto é verdade em realizações terrenas, como a aquisição de
riqueza terrena, assim como é em educar-se em um determinado assunto, incluindo a palavra de Deus.

Falta de fé
Quando Deus deu a palavra a Moisés, foi dado no idioma que aqueles com Moisés compreendeu, ainda
um grande número desses rejeitou a maioria do que Deus disse a Moisés. Isto era principalmente devido a sua

aderência às religiões pagãs, tudo o que tinha sido estabelecido por gerações de Satan antes. Eles não poderiam
reconciliar aqueles acredita que eles tinham estabelecido ao longo dos muitos anos de suas vidas e as tradições
de seus pais, para o que Moisés disse-lhes foi a verdadeira fé.
Embora estes primeiras israelitas entenderam o que Moisés disse-lhes, eles rejeitaram como não sendo a
palavra de Deus, mas consideradas as palavras as palavras de um homem, Moisés, eles não tinham fé nas
promessas ou realizações que Deus realizou diante de seus olhos, porque eles não viu Deus em nada disso,
apenas Moisés um homem de carne e osso.
O Moisés pregavam estava em conflito com tudo o que lhes tinha sido dada a acreditar pelas religiões
pagãs, e então um grande número de pessoas que vieram de Egipto com Moisés não podia aceitar que Moisés
estava falando para o Deus da criação, mas em vez disso, eles acreditavam que Moses estava apenas tentando
estabelecer uma nova religião, como forma de Moisés e seu irmão Aarão tendo controle sobre as pessoas.
Isto é verdade hoje com praticamente todos os cristão e o judeu que eu tive uma discussão com respeito
as escrituras da Bíblia. Então estão estabelecidas no falso evangelho pregado por padres e pastores das igrejas
do anti-Cristo, que quando eles são mostrados a verdadeira palavra de Deus, eles rejeitam a palavra de Deus
porque está em contradição com o que eles falaram desde a infância. Isto está previsto por Jesus nos versos
seguintes.

Ofendido pela palavra de Deus
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. Então eles devem entregar-lhe até ser afligido e matálo: e vós devem ser odiados de todas as Nações por causa do meu nome. E então muitos devem ser ofendido e
devem trair um ao outro e deve odiar um ao outro. E muitos falsos profetas se levantará e devem enganar
muitos. E porque a iniquidade serão sobre, o amor de muitos serão cera frio. Mas aquele que perseverar até o
fim, o mesmo será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para uma testemunha a
todas as Nações; e então virá o fim. Mateus 24:7-14
Jesus está dando a profecia de que haverá um tempo quando as pessoas será tão certas em sua crença
como foi dado a eles desde a infância, que quando ouvem a palavra de Deus, e que contradiz com o que eles
acreditam, eles rejeitarão ou ser ofendidos pela palavra de Deus como sendo a mentira, e que eles crença como
sendo a verdade.

Por exemplo: A maioria dos cristãos aceitar e observar o sábado no primeiro dia da semana,
(domingo), e quando eu mostrar-lhes nas Sagradas Escrituras que Deus diz: "o sétimo dia é o sábado do
Senhor teu Deus", eles se sentem ofendidos e rejeitar a palavra de Deus e continuar na observância do sábado
dia primeiro, que é a mentira de Satanás. Mesmo quando peço-lhes para me mostrar nas Sagradas Escrituras
onde Deus ou Jesus dá comando ou instrução que o primeiro dia da semana é o dia de descanso de Lordes. Eles
são incapazes de apontar isso para mim, porque nem Deus nem Jesus falou essas palavras. Se Deus não falou as
palavras, então quem foi?
Durante o tempo da idade das trevas, 300 A.D. através de 1798 A.D. a Igreja de Roma, (o Anticristo),
perseguido, torturado e assassinado, (julgamentos da Inquisição), alguém que realizou para a palavra de Deus,
em oposição aos ditames do Papa da Igreja Católica Romana. Desta forma foi suprimida a verdadeira palavra de
Deus e só a mentira foi falada, para que a tradição do sábado domingo tornou-se acreditado como sendo a
palavra de Deus, mas na verdade é mentira de Satanás. As igrejas da Reforma Protestante afastou-se a Igreja de
Roma, mas mesmo assim, manteve a tradição do primeiro dia de descanso. É por isso que essas igrejas são tanto
um parte da religião Anticristo como é a Igreja de Roma.

Preguiça
Não é que a Bíblia é confusa, porque tantas pessoas ficam aquém de entender a verdadeira palavra de
Deus, é porque a maioria das pessoas não quer tomar o tempo e esforço para aprender através de estudo e
pesquisa, preferindo pedir a alguém que percebem como sendo um perito para dar-lhes as respostas.
Se você realmente tentar encontrar Deus, então você deve fazer o trabalho necessário para alcançar esse
conhecimento. Se você só está interessado em dar serviço de bordo para ser um seguidor de Cristo, então você
será um escravo para aquilo que os outros mandam como sendo a verdade, mesmo se o que eles dizem que está
em erro. Não seria melhor que você sabe através de seu próprio educado conhecimento do que para aceitar o
que os outros mandam calha fé cega?

O cavalo branco, a conquista
e eu vi e eis um cavalo branco: e o que o montava tinha um arco; e uma coroa foi dada a ele: e ele foi
adiante conquistando e para conquistar. Apocalipse 6:2
As palavras, "e eu vi", diz-me que estou correto que estes sete selos são proféticos eventos a ter lugar
no futuro, como visto pelo Apóstolo João numa visão dada a ele por Jesus Cristo.

A conquista
Então, para que fique claro, os quatro cavaleiros do Apocalipse são simbolismos, que estão a dizer que
não há nenhum cavalos, ou homens a montá-los. O cavaleiro que cavalga o cavalo branco é simbólico de
uma nação, ou nações que se envolver em guerra com a finalidade de conquistar os outros .

O arco
A referência do arco é uma indicação de que esta nação tem uma capacidade militar .

A coroa
A referência da coroa sugere que esta referência a um cavaleiro é, na verdade, uma referência a um
reino ou uma nação. As palavras, "uma coroa foi dada a ele," diz-me que esta nação foi originalmente não
um reino ou uma nação, mas que o líder, como descrito pelo cavaleiro do cavalo branco, de alguma forma
estabelece uma nação de onde não havia nenhuma antes e de alguma forma, assume os poderes de um rei ou
líder nacional.

I.S.I.S.
O que é hoje conhecida como I.S.I.S. ou o estado islâmico do Iraque e a Síria, se encaixa nesta descrição
do cavaleiro que cavalga o cavalo branco. I.S.I.S. se declarou ser um califado, e um "califado" é definido
como: o território sobre o qual estende-se a regra de um califa, ou o tempo que dura .
Este então requer que nós compreendemos o que ou quem é um "califa". Um "califa" é definido como:
um título tomado pelos governantes islâmicos que afirma a autoridade religiosa do que do
Profeta Muhammad .

Lembre-se: Como já disse antes, Deus vê o futuro e então através dessas profecias informa-desses
eventos, mas Deus não faz necessariamente com os eventos que ocorrem. Essas profecias são avisos de que
aqueles que procuram conhecer a Deus e, portanto, tomar o tempo e esforço para estudar e educar-se sobre a
palavra de Deus, será feito ciente do significado desses eventos e todos aqueles que não procuram Deus, serão
deixados na ignorância de que esses eventos significam quando eles ocorrerem.

Agora que nós estão sendo avisados de uma grande guerra e alguns dos eventos que marcará o início
naquela guerra, podemos nos preparar e estar pronto quando esses eventos ocorrem.

O cavalo vermelho: Leva a paz
e quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda besta dizer, "Venham e vejam". E saiu outro cavalo,
que era vermelho: e o poder foi dado a ele que sentou-se para tirar a paz da terra, e que matassem uns aos
outros: e lá foi dado a ele uma grande espada. Apocalipse 6:3-4
Estes sete selos são profecias do fim dos dias e são sinais que dão os Santos de Deus, compreendendo
que a segunda vinda de Cristo está muito perto. Temos que prestar atenção para estes sinais chegandopara,
então estaremos prontos quando Jesus Cristo retorna, mas também para que o que pode nos preparar para a hora
da grande guerra e tribulação, quando toda a civilização humana entrará em colapso, politicamente e
economicamente.

Leva a paz da terra
Para tirar a paz da terra é outra forma de dizer para levar a guerra à terra. Na instância do versículo
acima, eu sei de nenhum evento histórico antigo que sugere o seu cumprimento, que é a primeira pista que me
diz que os quatro cavaleiros não são uma releitura dos quatro impérios antigos, falada no livro de Daniel, mas
uma previsão de uma grande guerra ainda para vir sobre a humanidade.

Eles devem matar uns aos outros
A coisa que me convence de que se trata de um acontecimento futuro é as próximas duas frases nos
versículos acima e as palavras "e matassem uns aos outros." Isto sugere que as Nações do homem entrar em
guerra uns contra os outros.
O primeiro cavaleiro representa uma nação nova e um novo líder a dominar o dos outros. É uma nova
nação por causa das palavras, "e uma coroa foi dada a ele," indicando que já não havia uma nação, mas que se
tornou uma nação ou pelo menos ele declarou-se para ser uma nação por causa de suas conquistas.
O segundo cavaleiro é simbólico da guerra, que é provocada por esta tentativa de dominação.
Portanto, não é que esta nova nação é capaz de conquistar, mas que por causa de seus esforços é o
catalisador que traz as outras nações do mundo em uma Guerra Mundial .

Novamente, eu vejo I.S.I.S. como sendo este catalisador. Basta olhar para o estado da política
internacional hoje. I.S.I.S. Não é mais apenas uma ameaça regional, mas teve uma mão em ataques em todo o
mundo que afecta muitas nações.
Com este crescente agitação e o ódio e o medo que isso traz para fora em pessoas, outros líderes
nacionais estão também começando a se tornar cada vez mais beligerante e sacudindo suas espadas.
A Rússia tem anexou a Crimeia e pressiona na Europa Oriental.
China está a expandir sua influência no mar da China Meridional, com uma grande concentração militar.
Coreia do Norte está expandindo suas tentativas de adquirir capacidade nuclear.
Irã é afirmar seu poder e influência em todo o Oriente Médio.
Ao mesmo tempo, dos Estados Unidos, por causa de seu Presidente, virou as costas para seu papel como
líder mundial, deixando um vácuo de poder.
A combinação de todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, leva-me a aceitar que essas profecias
da grande guerra, estão a ser cumpridos agora no meu tempo de vida e não é algo que ainda está para ocorrer no
meu futuro.

Uma grande espada
e saiu outro cavalo, que era vermelho: e o poder foi dado a ele que sentou-se para tirar a paz da terra,
e que matassem uns aos outros: e lá foi dado a ele uma grande espada. Apocalipse 6:4
É que esta dando a ele uma grande espada, que provoca-me a certeza de que os quatro cavaleiros são
"eNÃO" outro simbolismo dos quatro impérios da antiguidade. Sugiro que a grande espada é a bomba nuclear.
Haverá mais pistas para vir que dará suporte a isto.
Quando você comparar isso com I.S.I.S. e atualidades do mundo, o potencial de I.S.I.S. para adquirir
uma bomba nuclear está crescendo a cada dia, mas também as outras nações do mundo que está sendo puxado
para a guerra já tem armas nucleares.
Como sugeri anteriormente, não pode ser I.S.I.S. que adquire a bomba nuclear e usa isso, mas uma das
outras nações da área que, como I.S.I.S., tem intenções de conquista e dominação das outras nações e povos ao
redor do mundo como o irão. Eu vejo o I.S.I.S. como sendo o catalisador que desencadeia a grande guerra, mas
não necessariamente o principal combatente da grande guerra.

Digo-te agora
Fala-se então, de uma Grande espada, é informação nova que faz esta grande guerra diferente do que
qualquer outra guerra travada pelo homem. O único problema é que quando que percebemos que isso está
acontecendo, ele já estará sobre nós. A razão pela qual Jesus está dando a você e me estas profecias, é nos
informar com antecedência, então vamos saber os eventos para o que são e como estão acontecendo, ou antes,
para que nós podem ser preparados para eles, portanto, precisamos continuar nosso estudo para aprender mais.

Guerra é comum
Na guerra as pessoas são mortas, que equivale a dizer que até agora, Jesus ainda não nos disse nada que
não seja vulgar na história que não seja a conversa da grande espada. Portanto, neste momento em nosso estudo
ainda temos nenhuma pista, quando o rei que cavalga o cavalo branco vai surgir e esta grande guerra ocorrerá,
só que ele irá ocorrer em algum lugar no tempo, porque Deus nos disse que vai acontecer e nossa fé que a
palavra de Deus é a verdade.

Algo novo adicionado
No versículo acima há algo novo na história, no entanto, que não é comum. Este cavaleiro que monta o
Cavalo vermelho é dado um "grande espada". Mesmo que isto é novo, ainda não permitir que nos identificar
se esta guerra já chegou passado a partir de nosso ponto no tempo, ou se ainda é algo que ocorra em nosso
futuro.
Eu vejo este segundo cavaleiro como uma continuação da explicação do primeiro cavaleiro, ou o
cavaleiro do cavalo branco. O primeiro cavaleiro, ou aquele que cavalga o cavalo branco, moda prestes a
conquistar, que quer dizer que ele faz guerra sobre os outros, o segundo ou o cavaleiro do cavalo vermelho é
simbólico da guerra em si e a morte e carnificina que implica uma guerra. No entanto ambos falando do mesmo
rei e os mesmos eventos.
A "Grande espada" é simbólico de uma arma poderosa. Pense nisso como nova tecnologia, uma arma
que não tinha sido usada anteriormente nas guerras do homem como o tempo que Jesus dá esta visão do
Apóstolo João.
A ocorrência de ambos, a nova nação e a tentativa de que a nação de dominação, deve ocorrer no mesmo
ponto no tempo. Esta é uma profecia de um evento que terá lugar antes do segundo advento de Cristo, o que

sugere-me que tem ainda para acontecer, que equivale a dizer que embora a segunda guerra mundial poderia
caber essas duas descrições, não se encaixam todos os sete destes eventos falada em sete selos, e, portanto, não
olhamos para a segunda guerra mundial como sendo a grande guerra dessas profecias.
Mas se você olhar para a história recente, e as ações de I.S.I.S., em seguida, você verá que este aspecto
dessas profecias estão acontecendo atualmente. I.S.I.S. é uma nova nação, que tenha declarado seus territórios
incluem áreas de Síria e Iraque, e é no processo de conquistar todos aqueles em torno deles e com os ataques
terroristas em todo o mundo.

Lembre-se: o livro do Apocalipse é quase inteiramente escrito em simbolismos, então o que está
escrito deve ser considerado nessa luz.

Quem faz I.S.I.S. guerra contra
Quem é que I.S.I.S. professa como sendo seu inimigo mais odiado, o Estados Unidos, Israel, Europa e a
civilização ocidental como um todo? Se você se lembra em nosso estudo de quem e o que é o anti-Cristo, você
vai entender que com exceção de Israel, Europa e Estados Unidos são representantes do anti-Cristo que dão
sustento e poder para o anti-Cristo ambos durante a idade média, mas atualmente também.
Se você ainda se lembra das lições, o falso profeta é identificado no livro do Apocalipse como sendo os
Estados Unidos, ou pelo menos o governo dos Estados Unidos, e, portanto, você poderia dizer o governo
americano está na liga ou sob o controle do falso profeta, em que promove comportamento imoral em oposição
direta para a moralidade de Deus.
Não há nada escrito nestes versos, no entanto, que me sugere que esses combatentes nesta guerra é entre
os soldados de Deus e soldados de Satanás. Em outras palavras, esta guerra, como começou entre I.S.I.S. e as
nações ao redor do mundo, não é uma guerra entre as forças do bem e do mal, mas começa como apenas outro
do tempo nunca terminando guerras entre as Nações do homem.

Lembre-se: Satanás quer destruir o homem e toda a vida na terra, que melhor maneira de fazê-lo do
que em uma guerra onde as armas nucleares são usadas.

Lembre-se: I.S.I.S. é o rei que começa a guerra, mas a guerra será uma guerra mundial, e portanto,
não é I.S.I.S. que precisamos só de olhar, mas todas as nações que têm Satan mexendo seus pauzinhos e quem
têm armas nucleares ou o potencial de adquiri-los.

O cavalo preto
e quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer, "Venham e vejam". E eu olhei e eis um
cavalo preto; e ele que estava sentado nele tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:5
O versículo acima sugere que um dos resultados desta guerra é um colapso econômico, que vai deixar
toda a economia global em farrapos, com inflação extrema e curta disponibilidade de tais grampos como trigo e
cevada, que são símbolos de todas as necessidades da vida, disponível apenas para um preço muito alto.
Estes versos não porém nos dizem quando ocorrerá este colapso econômico. A pergunta que tenho é,
"Será este colapso econômico ocorrem antes do holocausto nuclear, ou ser o resultado do holocausto nuclear."
Acredito, baseado na minha compreensão de acontecimentos atuais do mundo, será antes do Holocausto e,
portanto, pode acontecer a qualquer momento.
O versículo dando referência ao cavalo negro não diz a nós que o colapso econômico ocorrerá por causa
da guerra a ser travada, mas simplesmente que lá vai ser um colapso econômico. Se você tem observado vários
relatórios de notícias econômicas, há sinais de que um colapso pode ocorrer a qualquer momento.

Um par de saldos
O primeiro simbolismo deste versículo é o de uma "balança". Surge a pergunta em seguida, "Os saldos
para que servem?" Ao longo da história, que um par de saldos foi usado para levar um objeto com um peso
conhecido e em seguida medir o peso contra outro objeto que não tem conhecido peso, tornando seu peso
conhecidos, por forma a dar relevância ao objeto de peso conhecido.
Um exemplo disso seria colocar um peso de uma libra de um lado da balança e em seguida, adicione a
batata para o outro lado do saldo, a fim de determinar quantos batata que é preciso para fazer um quilo. Com
esse conhecimento, podemos então ver o significado do versículo seguinte.

Colapso econômico
e ouvi uma voz no meio das quatro bestas diz,"uma medida de trigo por um centavoe três medidas de
cevada por um centavo; e tu mal não o azeite e o vinho." Apocalipse 6:6
Eu não sou um fazendeiro e, portanto, não faz ideia que recém-colhidas trigo vende por, mas um centavo
não parece assim muito não é?

Valor de um centavo
Se você mora na segunda década do século XXI, como eu, sabe que um centavo americano praticamente
não tem valor, que tornaria o preço acima de trigo ou cevada um bom preço. No entanto, a American Standard
Bible chama a cunhagem um xelim nem um centavo, que é a denominação de cunhagem usado na Inglaterra
durante a época do rei James e sua tradução dos livros da Bíblia a partir do original grego e hebraico para o
inglês de reis. Não faço a mínima ideia do que um xelim se traduz em comparação com a moeda americana.
Estou bastante certo, no entanto, que é significativamente maior em valor que uma moeda americana.
O ponto que eu estou tentando fazer, é que o valor de moedas na tradução deve ser usado em contexto
para o que foi a cunhagem da referência original. No tempo do Apóstolo João, sob o domínio do Império
Romano, a moeda usada originalmente, tinha um valor significativo em relação ao que o cidadão médio teve de
passar. Portanto, o preço de compra de uma medida de trigo, para a cunhagem de moedas, foi significativo.
A palavra "Penny" é uma palavra em inglês antiga e seu valor, não tem nenhuma relação real para o
mundo que o Apóstolo João viveu em. Mas no dia do rei James, quando a Bíblia foi traduzida do Hebraico e
grego para o inglês, um centavo foi mais equivalente em valor a um romano "Quadrans" ou "Dupôndio."
Na época do Apóstolo João, um "Quadrans" ou seu valor equivalente em moeda era um monte de
dinheiro, em que a pessoa média não ter dinheiro para comprar com, mas em vez disso tendem a usar um
sistema de permuta.
Considere que um dólar americano vai comprar hoje, em seguida, lembre-se, que um Penny 2000 anos
atrás, era mais US $100 ou talvez 500 dólares é hoje. Então pense em meio quilo de custando US $500 batata
está. Isso faria de batatas inacessíveis por todos, mas os muito ricos, que é o que esse simbolismo económico
dos "Par de saldos" é a tentativa de revelar.
Isto diz-me então que a guerra sendo falada simbolicamente pelos cavalos branco e vermelho, tem um
profundo efeito sobre a economia, as nações que estão diretamente envolvidos na guerra, mas talvez nem os do
mundo não diretamente envolvido na guerra. Vejo que esta guerra dada em uma visão que o Apóstolo João não
trará apenas morte e destruição para os países diretamente envolvidos na guerra, mas a devastação econômica
para todo o mundo.
Tudo isso sugere que uma guerra virá no fim dos dias, entre dois ou mais adversários nacionais. Sugiro
que os dez reis (Nações) mencionado anteriormente significa que as nações da Europa também serão envolvidas
no lado do falso profeta. Esta guerra irá resultar em uma catástrofe econômica global, que dará origem aos
custos dos grampos do cotidianos para níveis sem precedentes. Isso resultará em fome, fome, revoltas em escala

global. O resultado dos dois lados combatentes será que ambos os lados serão destruídos, politicamente,
militarmente e economicamente.
Como da escrita desse ensaio, nenhum tal desastre econômico global ocorreu, é por essa razão, por isso,
creio que essa parte da profecia para ser no meu futuro, embora não muito longe, ou como já sugeri, estamos no
início da grande guerra inicial já se de fato I.S.I.S. é o catalisador que puxa as outras nações do mundo para a
grande guerra.
Estes dois versículos sobre o Black Horse, creio que são em geral a mesma linha do tempo, como o
branco e o vermelho cavalos acima. Se a guerra ou batalha causada pelos dois primeiros cavaleiros simbólicos é
de tal importância a ser apontado por Deus, então ele sugere que a guerra acabará por ser Global na natureza.
Que as nações da Terra vão matar um ao outro, sugere que a guerra será de tal magnitude, que não
combatente, nem as Nações representam sairá da guerra o victor, e na verdade, eles serão ambos dizimados.

O cavalo pálido
e quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta besta palavra a dizer, "Venham e vejam". E olhei
e eis um cavalo branco: e o nome que o montava era morte e o inferno (sepultura), seguido com ele. E foi dado
poder-lhes sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada e com fome, com a morte e com as feras da
terra. Apocalipse 6:7-8
O quarto cavaleiro, que cavalga o cavalo branco, é um símbolo de morte e destruição, da guerra e
fome resultante e peste, provocada pelo cavaleiro do cavalo branco, ou aqueles que eu sugiro para ser I.S.I.S.

O nome dele é a morte e o inferno
O nome dele que sentou-se sobre o cavalo branco era a morte, e seguiu com ele . A palavra usado
neste versículo é uma referência para o túmulo, e não o que pensamos como covil de Satanás, que quer dizer
que esta grande guerra irá resultar na morte de um grande número de pessoas, o que farão com que todas as
outras guerras do homem não ofuscante em comparação.

Quarta parte da terra
"E foi dado poder-lhes sobre a quarta parte da terra" o que nos diz que um quarto cheio de terra vai
suportar o peso desta guerra. Este versículo não nos diz que parte da terra será tão atormentado, no entanto.

Se você olhar para o mundo de hoje, I.S.I.S. expandiu-se também muitas outras nações com sua guerra,
que muito bem pode constituir um quarto da terra. Sugiro que, embora o peso principal da guerra será limitado a
apenas um quarto da terra, toda a terra vai sentir algum grau do efeito de guerras.
Neste mundo hoje, as economias das nações estão muito interligadas, portanto não acho que esta
"Quarta parte" da terra será apenas em uma área de terra, mas em vez disso, vejo isso como sendo espalhado
por toda a terra para aqueles nação mais sensíveis para a manutenção da Economia Global.

Matar com a espada
"Matar com a espada, com fome e com a morte e com as feras da terra."
Matar com a espada está nos dizendo que muitos morrerão de batalhas desta guerra próprios. Já,
I.S.I.S. tem sido responsável pela morte de muitas centenas se não milhares de pessoas em todo o mundo.
Mesmo que o presidente americano nos diz que I.S.I.S. é tudo, mas derrotado, ainda esses ataques de terror e
crescem em violência e número de vidas destruídas, o que me diz que o papel que a I.S.I.S. está jogando em
trazer sobre o Holocausto Nuclear eventual está não no fim.

Matar com fome
"Matar com a espada, e com fomee com a morte e com as feras da terra."
Matar com "Fome" , revela o que forma a morte e o inferno vão demorar, vai haver morte das armas
de guerra se, e então por causa da devastação da guerra, a morte ocorrerá devido à fome e pestilência.

Matar com a morte
"Matar com a espada e com fome, e com a mortee com as feras da terra."
Não acha isso uma declaração curiosa, matar com "morte"? Se você for morto, sua vida é removida de
você e você entra a morte, correto? Então o que é que Jesus dizendo quando ele nos diz que as pessoas será
"morto com a morte?"

Lembre-se: existem dois tipos de morte, a morte Mortal que todos que nascem da Terra vão durar,
mas também a morte eterna, que apenas aqueles que não são redimidos por Deus terá de suportar. Se você for
morto por morte, acredito que refere-se à morte Mortal, que é apenas uma morte temporária, de que haverá duas

ressurreições, a primeira para os Santos de Deus e o segundo para o mal e aqueles não mal, mas que não são os
Santos de Deus. Quando você morrer a morte mortal, então você já não tem a capacidade de reconciliar-se com
Deus. Como Deus nos diz, os mortos não podem adorar a Deus. Se você não reconciliar-se com Deus antes de
morrer, e você não se arrependem de seus pecados, então você saberá a morte eterna. É desta forma que você
vai ser morto com a morte.

Com as feras da terra
"Matar com a espada e com fome e com a morte, e com as feras da terra."
Quando as devastações da guerra englobam o mundo, e a guerra causou milhões de mortes de homens e
animais, a terra vai ser devastada ao ponto de encontrar comida e água limpa estará próximo ao impossível.
Com esta carnificina, morte por animais ocorrerá por animais de estimação, girando sobre seus mestres, pois
eles também vão estar morrendo de fome.
É este colapso da civilização humana que dará início a grande tribulação que todos aqueles que
sobrevivem as batalhas da guerra terá que suportar então um mundo devastado.

Em revisão
Os quatro cavaleiros dá uma descrição generalizada da causa inicial e, em seguida, o fluxo da grande
guerra. O simbolismo de primeiro é O primeiro cavaleiro, ou aquele que cavalga o cavalo branco, que é um
simbolismo para o rei que define sobre a conquista essas nações e as pessoas ao seu redor. Sugiro que este rei
não é um homem, mas um movimento religioso como encontra-se no que se chama-se I.S.I.S. ou I.S.I.L.
Então nós são mostrados o simbolismo do Segundo cavaleiro, ou ele que monta o Cavalo vermelho,
que é simbólico do início da guerra, mas não é apenas mais uma guerra de homem, mas este cavaleiro que
monta o cavalo vermelho é dada Uma grande espada, que sugiro ser a bomba nuclear.
Então nós são mostrados o simbolismo do Terceiro cavaleiro, ou ele que monta o Cavalo negro, que é
simbólico do colapso das economias de mais todas as Nações do mundo.
Então nós são mostrados o simbolismo do Quarto cavaleiro, ou aquele que monta o Cavalo branco,
que simboliza a morte e destruição, provocada pela guerra a um simbolizado por equitação do cavalo branco.
Eu vejo o cavaleiro do cavalo pálido como sendo a grande tribulação, que é a consequência do poder das armas
de guerra.

Santos Mártires de Deus
e quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram massacradas pela palavra
de Deus e por causa do testemunho que sustentavam: Apocalipse 6:9
Mesmo com esta informação, nós ainda não podemos identificar na história ou no nosso futuro próximo
quando isso tudo acontecerá, que é claro a intenção de Jesus por nos dar essas profecias. Jesus revela que ele
compreende isso no versículo acima.
" Assassinado por causa do testemunho que sustentavam, "é uma referência ao fato de que
estas"almas deles que haviam sido mortos pela palavra de Deus", aceitar e acreditar que o testemunho de
Jesus Cristo, que Jesus é Deus em carne e osso de um homem, bem como acreditar nos ensinamentos de Jesus,
que trazem para a realização e a conclusão, as leis e o evangelho do antigo testamento como abreviado pelos
dez mandamentos. É para esta crença de que eles eram assassinados e torturados por Satanás e o anti-Cristo, a
Igreja da mulher prostituta e as igrejas das filhas meretriz.
Não vejo essas almas como as almas daqueles que morrem em consequência da grande guerra ou suas
consequências, mas quem deu testemunho de Jesus e seus ensinamentos no século antes da guerra e foram
assassinados pelo anti-Cristo para fazê-lo, sobretudo durante a idade média quando a Igreja Católica Romana,
torturou e assassinou todos aqueles que não deu a adoração a Deus como a Igreja ditou.

Quanto tempo, Ó Senhor?
e clamaram com grande voz, dizendo: "quanto tempo, Ó Senhor, Santo e verdadeiro, thou não julgar e
vingar o nosso sangue sobre os que habitam sobre a terra? Revelação 06:10
Como você pode ver, aqueles que foram assassinados pelas forças de Satanás e o anti-Cristo estão
perguntando a mesma coisa, "quanto tempo antes de Deus actuar?" Então você vai saber, os dois versos
acima são mais uma vez apenas simbolismos, os mortos podem não faça perguntas, pois eles estão em um sono
sem sonhos e impensado até a ressurreição.
Vejo isso como forma de Jesus de mostrar-nos que ele está ciente de que a partir deste ponto e a
informação que nos foi dada até agora, há nenhuma maneira de saber quando esta grande guerra e a grande
tribulação vão começar. No entanto, sabemos que esta grande guerra vai acontecer e o que ela fará com morte
generalizada e destruição com colapso econômico das economias do mundo, porque Jesus nos diz que vai
acontecer. O que Deus declarem, Deus irão realizar.

Vestes brancas da justiça
E vestes brancas foram dadas a cada um deles; e dizia-lhes, que eles também descansar ainda para uma
pequena temporada, até seus conservos e seus irmãos, que devem ser mortos assim como eles, devem ser
cumpridos. Revelação 06:11
O que isto e o versículo acima estão me dizendo, é que se você morrer como um mártir por Cristo,
você é uma certeza para ser dado entrada no céu, os outros que não foram martirizados mas ainda amor de
Cristo e guardar seus mandamentos, por outro lado, são não na mesma categoria como aqueles que foram
martirizados.
Que aqueles que foram martirizados são vestes brancas determinados é para simbolizar que eles são
pura do pecado e, portanto, digno de entrar no céu.
Este versículo diz-me outra coisa. A guerra ou batalha que ocorre acima não é o fim das coisas. Ainda
haverá um tempo de tribulação e outros conservos em Cristo, que ainda estão a morrer às mãos de Satanás. É
minha convicção que aqueles de nós, que preenche a definição de quem são os Santos de Deus, vão saber sob o
falso profeta, o mesmo tipo de perseguição e mortes horríveis daqueles sob o chicote do Império Romano e dos
séculos que a Igreja de Roma, (o Anticristo), tinha que fazer guerra contra os Santos de Deus através
julgamentos da Inquisição da igreja. Deus nos fortaleça que não hesitaremos em nossa fé. Amém.

Quatro anjos segurando a terra
e depois destas coisas vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da
terra, que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Apocalipse 7:1
Quando há uma guerra, especialmente desde o início da 20th Century, parece que nada cresce e que as
estações se confundem, pelo menos parece que aqueles que estão na zona de guerra. Os versos acima, sugiro
isto para mim também.

Um outro simbolismo, quatro cavaleiros
Eu vejo esses quatro ângulos, segurando os quatro cantos da terra como sendo um outro simbolismo
dos quatro cavaleiros. Eles têm a mesma função, para iniciar a guerra, para travar a guerra e são responsáveis
para os resultantes desastres ecológicos e económicos e a morte que trará a guerra.

As palavras, "e depois destas coisas," diz-me que depois que John é mostrado a visão de ser a terra
rachou e rasgado, ele é dado a essa visão. Ele não indica que os eventos que está sendo mostrados agora
ocorrem após os outros, só que você pode ser mostrado apenas uma visão cada vez. Estou convencido de que a
marcação dos 144.000 Santos de Deus ocorre antes do início da grande guerra, ou pelo menos, antes do aspecto
nuclear da guerra, mas pouco tempo antes.
Primeiro Jesus nos fala sobre esta guerra que vai começar, provocada por um "rei" que definirá para
conquistar todos ao redor dele, e que este "rei" não ter sido um rei no início, mas será dada uma coroa, que
sugere que este "rei" não tinha nenhum reino no começo mas depois estabelece um reino. Tudo isso soa como
I.S.I.S. para mim, que me diga que estamos vivendo através dessas profecias hoje, e que precisamos de não
olhar para esses eventos a ocorrer no futuro, mas estão acontecendo agora.
Da história dos quatro cavaleiros, Deus mostrou-dessas coisas que trazem sobre uma grande guerra, com
os quatro anjos que segurar os quatro cantos da terra, Deus está nos dizendo, que antes I.S.I.S. fica longe demais
em trazer outras nações para a guerra, Deus vão abrandar I.S.I.S. até que Deus podem "selar os Santos de Deus,
com a marca de Deus".
Se você olhar para estes quatro anjos como sendo um outro simbolismo da mesma coisa que simbolizam
os quatro cavaleiros, (a conquista, a guerra em si, o colapso econômico, a morte e destruição), então você vai
ver Jesus dando um significado ainda maior para o que ele quer que entender no que se refere esta profetizado
grande guerra.

Adiar a grande guerra
e vi outro anjo ascendente do Oriente, tendo o selo do Deus vivo: e ele clamou com grande voz aos
quatro anjos, a quem foi dada a machucar a terra e o mar. Dizendo, "machucar não a terra, o mar, nem as
árvores, até podemos ter selado os servos do nosso Deus em suas testas." Apocalipse 7:2-3
Da história dos Quatro cavaleiros, Deus mostrou-dessas coisas que trazem sobre uma grande guerra,
com os quatro anjos que segurar os quatro cantos da terra, Deus está nos dizendo, que antes I.S.I.S. fica longe
demais em trazer outras nações para a guerra, Deus vão abrandar I.S.I.S. até que Deus pode "selar os Santos de
Deus com a marca de Deus."
Agora que a guerra sendo travada por I.S.I.S. foi global, Deus começará o processo de dar o selo de
Deus para os 144.000 Santos de Deus.

Se você olhar para estes quatro anjos como sendo um outro simbolismo da mesma coisa que simbolizam
os quatro cavaleiros, (a conquista, a guerra em si, o colapso econômico, a morte e destruição), então você vai
ver Jesus dando um significado ainda maior para o que ele quer que entender no que se refere esta profetizado
grande guerra.

O selo de Deus
Um anjo, tendo o selo do Deus vivo, diz o primeiro quatro ângulos que estão prestes a sacudir a terra,
que eu vejo como outra representação dos quatro cavaleiros, que novamente é simbólico da grande guerra. Um
anjo está parando o quatro de prosseguir até depois dos 144.000 Santos de Deus foram selados.
Eu vejo estes quatro anjos como sendo o mesmo que os quatro cavaleiros do Apocalipse. Este novo anjo
com o selo de Deus faz com que os Cavaleiros do começo o aspecto nuclear da guerra prematuramente, dando
tempo para os Santos de Deus sejam selados. Eu vejo isto como Deus intervir para impedir que a grande guerra
progredindo rápido, até que seus 144.000 Santos recebem a marca de Deus.
Ter o selo de Deus é para dizer que este anjo tem autoridade de Deus, e é por essa autoridade que ele
atrasa os quatro cavaleiros e o início do pior da grande guerra.
Se nada mais, este versículo deveria dissipar as imprecisões da popular série de livros, tudo o que tenho
lido, O esquerdo para trás. Como este versículo salienta, não há nenhum arrebatamento antes de começam as
tribulações, e que Deus selará seu povo, antes da guerra começar, mas que os Santos de Deus ainda vai ser na
terra e ter de suportar e testemunhar a ira que Deus está lidando para fora para aqueles que são desobedientes à
palavra de Deus.

Os 144.000 filhos de Israel
e ouvi o número deles que foram seladas: e lá foram uma cento e quarenta e quatro mil selados
(144.000) de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4

Filhos de Israel definido
Há muitos que me disseram que estou em erro sobre aqueles que são os Santos de Deus, de acordo com
os versos acima, porque me disseram que Jesus não é falando de cristãos, mas os judeus como sendo os 144.000
que recebem o selo de Deus.

Eles me apontam para o fato de que Jesus está se referindo aos Filhos de Israele em seguida dar vários
versos, mostrando que eles que compõem os 144.000 são das doze tribos dos filhos de Jacob, como mostrado
em Apocalipse 7:5-8 .
Em um esforço para mostrar como esta interpretação que outros têm é incorreta, considere isto: porque
os judeus não aceitam Jesus como Deus na carne de um homem, que seria eliminá-los como sendo numeradas
nos 144.000, a menos que e até que eles aceitam Jesus como Deus em carne de um homem ou o Messias.

Quem são os filhos de Israel
No entanto, você então ler no versículo 7:4 de todas as tribos dos filhos de Israel que as doze tribos dos
filhos de Israel incluídas como sendo aqueles que recebem a marca de Deus. Toda essa confusão pode ser
eliminada se lembra-se que os filhos de Jacob não é a mesma coisa que os filhos de Israel. Verdadeiro Jacob foi
renomeado Israel por Deus e são, portanto, um e o mesmo homem, mas não é para o homem que Deus está se
referindo quando Deus chama os filhos de Israel.
Deus está se referindo a toda e qualquer, que superaram seus pecados, como Jacob fez, e foram
reconciliados com Deus quando ele se refere a eles como filhos de Israel, Considerando que, quando eles são
referidos como os filhos de Jacob, ele se refere àqueles que são os cidadãos da nação de Israel, os quais podem
ou não ser de Israel.
Se você é um descendente de sangue de Jacob e caem sob a definição do que é um Santo de Deus, então
você pode ser numerada com os 144.000, se você não for um descendente de sangue de Jacob, mas o que foi
referido como um gentio, e você atender aos requisitos de como Jesus define um Santo de Deus, então você
também pode ser numerada com os 144.000. Para ser que um filho de Israel é ser aquele que "guarda os
mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo.
Como você pode ver, esta percentagem da população que consideram a si mesmos para ser cristão, é
muito maior do que aqueles que Deus reconhece como sendo seus santos. Isso me diz que ser cristão não é
sinônimo de ser um Santo de Deus.
Enquanto eu escrevo estas palavras, é o final de outubro de 2016, e presumi que Deus já tinham
começado a selagem dos seus 144.000 Santos, em que estou convencido de que eu sou um deles.

Judeus não dos 144.000
A maioria daqueles que falei sobre os 144.000 acreditam que você deve ser um judeu ou um
descendente de sangue de Jacob ser dentre os 144.000; Isto não é como eu entendo o significado destes versos.
Em que Deus reconhece uma pequena percentagem da população da terra como sendo os Santos de
Deus e, em seguida, você deve estar preocupado que, apesar do que falaram por seus pregadores e professores,
que as chances são significativamente reduzido que você de fato é considerado por Deus como sendo um dos
seus santos.
Com esta preocupação, pareceu-me importante que aproveito o momento para aprender apenas o que era
necessário para que Deus olhe para mim e dizem, "é um dos meus santos." Com isto em mente, procurei a
Bíblia para encontrar se Deus ou Jesus dá definição sobre quem eles consideram como sendo um Santo de
Deus.

Servo de Deus
Pedimos, portanto, a pergunta, "quem é que Deus chama seus santos?" As palavras-chave que
descreve quem são que recebe este selo de Deus, ou a marca de Deus, é a frase, ' 'até nós ter selado os servos
do nosso Deus em suas testas, " de Rev. 7:3.

Santos de Deus definido
Há dois lugares no livro de Apocalipse onde Jesus nos dá uma definição.
1. e o dragão, indignou-se com a mulher e foi para fazer guerra com o remanescente da sua semente,
que manter os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17
O dragão é uma representação simbólica de Satanás.
A mulher, de acordo com este versículo, é uma representação simbólica do culto verdadeiro e correto de
Deus, ou Santo Evangelho do Deus que consta nos dez mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus
Cristo. Em suma, a mulher representa a verdadeira Igreja de Cristo.
Sua semente representa aqueles que dão verdadeira e correta de adoração a Deus, ou os Santos de Deus,
como é definida no seguinte: "osque guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo
.

2. aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de
Jesus. Apocalipse 14:12
Portanto, aquele que é um Servo de Deus é por definição, aquele que guarda os dez mandamentos e
aceita Jesus como Deus na carne de um homem, adere aos ensinamentos de Jesus e, assim, é um que ama,
obedece e adora o Deus verdadeiro, como os mandamentos de Deus.
Como com a primeira definição, ser Um Santo de Deus, que você deve manter os mandamentos de
Deus, mas para além disso, você também deve ter o testemunho ou a fé que Jesus é Deus em carne e osso de um
homem. Você deve acreditar que Jesus é o Messias, como profetizado, e que Jesus é o filho de Deus.
Na minha discussão do livro de Daniel, como dado nas aulas, mostrei como as profecias do tempo do
Messias apontam para Jesus único e nenhum outro como sendo o Messias, que quer dizer que você não tem que
acreditar de que Jesus é Deus em carne e osso de um homem de fé cega, mas que, historicamente, Jesus é o
único que se encaixa as profecias do Messias , especialmente aquelas profecias dadas no livro de Daniel,
seiscentos anos antes do nascimento de Jesus.

São precisos dois
Estas duas definições de quem são os Santos de Deus, acima, portanto, diz-me que não é suficiente que
você acredita que Jesus é o filho de Deus, mas que também deve manter e obedecer os dez mandamentos e os
ensinamentos de Jesus. Demora tanto para ser um Santo de Deus.

Por exemplo: A maior parte Christian acredita que Jesus é o Messias, ou Deus na carne de um
homem, mas para a grande maioria deles, cristão não aceitar ou manter todos os dez dos dez mandamentos. O
sábado de domingo, sendo o aspecto mais óbvio de suas iniquidades.
Os judeus de hoje, a maior parte do tempo, mantenham os dez mandamentos e o sábado do sétimo dia
como é ordenado por Deus no quarto mandamento, mas eles não conseguem aceitar Jesus como o Messias, por
este motivo, porque eles também aquém cumprindo a definição de quem é que é um Santo de Deus.

Você acredita?
Portanto, peço que você, leitor; Você acredita que Jesus é o filho de Deus, o Messias? Se não o fizer,
então você falhar conhecer a definição de Deus de que é um Santo de Deus.

Guardam os dez mandamentos?
Além de ter a crença, guarda todos os dez dos dez mandamentos, exatamente como é pretendido de
Deus significa nos diz para mantê-los?
Se você mantiver alguns mas não todos, ou manter uma versão alterada dos mandamentos, mas que a
versão alterada não é o que Jesus nos ensina como é o significado, então você caí por ser um Santo de Deus. Se
você duvida disso, Jesus torna claro no seguinte versículo.

Dentre estes mandamentos menos
Todo aquele que, por conseguinte, deve quebrar um destes mandamentos menos e deve ensinar os
homens, então, ele será chamado o menor no Reino dos céus; mas quem deve obedecer e ensiná-los, o mesmo
será chamado grande no Reino dos céus. Mateus 05:19
É a chave para o significado deste versículo falada por Jesus, "quebrar um destes mandamentos
menos." O que Jesus está dizendo é que você deve manter e obedecer a todos os dez mandamentos de Deus,
que se você apenas manter nove, mas não conseguem manter até mesmo um deles, então você aquém mantendo
e obedecendo os mandamentos de Deus.
Isso me diz que Deus está em causa é ou tudo ou nada. Deus tem dons maravilhosos que ele prometeu a
todos aqueles que dão a adoração a ele como ele nos ordenou para adorá-lo, se você deixar de cumprir o que ele
ordenou, então por que você acha que ele ainda te dar qualquer um dos seus dons?

Exatamente como ordenado por Deus
Vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve que vós diminuem alguma coisa
dele, que vós podem guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:2
Muitas vezes vezes afirmei que nós deve adorar a Deus exatamente como Deus ordenou nos para
adorá-lo, nem adicionando ou subtraindo o que Deus falou. Deus nos diz que ele mesmo no versículo acima.
O que Jesus é, portanto, nos dizendo em suas profecias da grande guerra, que é a grande guerra, ou pelo
menos o aspecto nuclear, não ocorrerá até que Deus podem encontrar selar 144.000 pessoas durante o mesmo
período de tempo, ou a geração e quando ele o fizer, então Deus permitirá que a guerra começar. Então eu lhe
pergunto mais uma vez, você é qualificado como um Santo de Deus como Jesus deu a definição para isso?

Todas as pessoas e línguas

Depois disto eu vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações e parentes,
pessoas e línguas, ficou diante do trono e diante do cordeiro, vestidos com vestes brancas e palmas nas mãos; e
clamou com grande voz, dizendo: "Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro." E
todos os anjos ficou redondos sobre o trono e os anciãos e os quatro animais, caiu diante do trono sobre seus
rostos e adoravam a Deus, dizendo: "Amen: bênção e glória e sabedoria e ação de Graças e honra, poder e
força, ser a nosso Deus para todo o sempre. Amém. " Apocalipse 7:9-12
Esta é uma cena no céu diante do trono de Deus. As palavras, "de todas as nações e tribos," é para
mostrar que não só o povo da nação de Israel está incluído, nesta grande multidão, mas todas as nações e as
pessoas são representadas por essas pessoas em pé diante do trono de Deus.

Vestes brancas
Deus, Jesus mostra essas pessoas como sendo vestido com vestes brancas, que é para significar que eles
são perdoados dos seus pecados e são numerados com os 144.000 Santos de Deus. Você pode fazer a pergunta,
"onde todas essas pessoas vieram, e quem são eles?" A resposta está vindo para a frente.
Uma coisa que você deve entender os versículos acima, Deus não é racista. Isso é revelado nas seguintes
palavras, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono. Você deve saber que,
se você odeia as pessoas, porque eles são diferentes de você, ou tem um tom diferente da pele, em seguida, você
é um racista e isso é maneira de Satanás que vive e não a maneira de Deus.
O propósito dos 144.000 é pregar a palavra de Deus verdadeiro, durante o tempo da grande tribulação
para todos que ficam aquém dando verdadeira e correta de adoração a Deus. Nos ensinamentos aqueles que
vivem pela verdadeira palavra de Deus o holocausto nuclear, eles se unirão a todos do restante do homem sob
uma irmandade, em Cristo Jesus.

Definindo os 144.000
e um dos anciãos respondeu, dizendo-me: "o que são estes que são dispostos em branco vestes? E de
onde eles vieram? E eu disse-lhe: "Senhor, tu sabes." E ele disse-me, "estes são os que vieram da grande
tribulação e ter lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Portanto, eles estão diante do
trono de Deus e servi-lo dia e noite no seu templo: e aquele que está assentado no trono habitará entre eles.
Eles serão a fome nem mais, nem sede nem deve a luz do sol sobre eles, nem qualquer coração. Para o cordeiro
que está no meio do trono deve alimentá-los e os conduzirá a viver as fontes das águas: e Deus enxugará todas
as lágrimas de seus olhos. " Revelação 07:13-17

Então, esta é a resposta à minha pergunta anterior, quem são aquelas pessoas que estavam diante do
trono de Deus, e de onde eles vieram? Eles são aqueles que viveram e morreram através da grande tribulação,
que abraçou e viveu pela moralidade de Deus e deu a adoração a Deus como Deus ordena que devemos, quem
ficou lugar rápido para sua adoração e crença em Deus todo poderoso e seus mandamentos.
Eles recebem vestes brancas, que é simbólico de um ser purificados do pecado. É por isso que estão no
céu. Você também deve compreender que o segundo advento de Jesus não ocorrerá até depois da grande
tribulação, ou pelo menos não até o final, que equivale a dizer que os Santos de Deus, que ainda vivem na terra,
terá que suportar o sofrimento que terão lugar ao lado de homem que não dá a verdadeira adoração a Deus.
Este versículo é um aviso, que você pode ser um Santo de Deus, no início da grande guerra, mas você
vai precisar sustentar sua fé durante a grande tribulação. Apenas aqueles que mantêm sua fé vão ter lavado suas
vestes no sangue de Jesus. Se sua fé não é fundada sobre a palavra de Deus verdadeira, então você pode vacilar
sob a pressão exercida pelos terríveis eventos a ter lugar na grande tribulação.
Nesta visão, dado que o Apóstolo João, Jesus está pedindo uma questão importante para nós tudo em
preparação para dar-na compreender por que Deus precisa de 144.000 Santos de Deus em primeiro lugar.
Como você pode ver, os 144.000 Santos de Deus terão de suportar a grande guerra e a subsequente
grande tribulação. Aqueles que são escolhidos dos 144.000 serão testados sob condições extremas, "eles que
saiu da grande tribulação" e aqueles que são bem sucedidos de reter sua fé em todo e sair do outro lado deste
julgamento, vai ganhar a vida eterna e estar entre aqueles que herdarão a terra.

Velhos e novos convênios
Tudo o que você deve estar ciente de que há uma diferença entre a aliança que os judeus ou devo dizer, a
nação de Israel vivia sob e a nova aliança que surgiu devido a crucificação de Jesus. Para ser coberto sob a
antiga aliança você poderia ser um judeu e não um israelita. A antiga aliança foi tanto uma civil governança do
povo como era um pacto religioso, que é dizer, para ser um cidadão da nação de Israel que não precisava ser um
israelita. Deus pretendia que todos os cidadãos de Israel também ser israelitas, no entanto, todos, mas um
punhado de cada geração realmente alcançaram o status elevado como israelitas. Eu vejo isso como uma das
razões por que Deus estava zangado com os judeus; Eles aceitaram suas misericórdias, mas falharam em
cumprir seus mandamentos.

A antiga aliança
e eu darei a ti e à tua descendência depois de ti, a terra em que tu és um estranho, toda a terra de
Canaã, por uma posse eterna; e eu serei o seu Deus. E Deus disse a Abraão, "Thou shalt de mil manter minha
aliança, portanto, tu e tua descendência depois de ti em suas gerações. Este é o meu pacto que guardares, entre
eu e tu e a tua semente depois de ti; todas as crianças do homem entre vós devem ser circuncidadas. E vós
devem circuncidar a carne do seu prepúcio; e será um símbolo da aliança entre mim e você. Gênesis 17:8-11
Como você pode ver, na antiga aliança, Deus deu a Abraão e sua semente, a terra. Não há nada
mencionado da vida eterna ou qualquer outra coisa, só a terra.

A aliança nova ou terceira
Eis que os dias vêm, diz o senhor, que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa
de Judá: Jeremias 31:31
Um dos muitos requisitos, sob a velha ou primeira aliança que os judeus tinham de cumprir era a
circuncisão do prepúcio de todos os homens da nação, que foi retirado a primeira aliança que Deus fez com
Abraão e Isaque, para o que eu chamo da segunda aliança que Deus fez com Moisés e da nação de Israel.
A casa de Judá é outro nome para a tribo de Judá, que é o nome de um dos doze filhos de Jacó, mas
também era de Judá e israelita como eu ter definido o significado, em que Judá o homem superou seus pecados,
como fez seu pai Jacob.
A razão pela qual que Deus dá nome a apenas uma das tribos dos filhos de Jacó pode ser entendida em
sua leitura dos livros de Jeremias e Ezequiel, mas em breve tem a ver com o fato de que o povo das terras de
Judá foram os últimos a virar as costas dez mandamentos de Deus, Considerando que a nação de Israel como
um todo tinha parado dando correta e verdadeira adoração a Deus , muitas gerações antes antes do tempo de
Jeremias.

Não de acordo com a antiga aliança
Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para trazê-los da terra do
Egito; que o meu pacto que eles freio, embora era um marido-lhes, diz o senhor. Jeremias 31:32

Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Quando você comparar a antiga aliança feita com Abraão
e depois alterada a ser dada a Moisés e os judeus, para o seguinte novo convênio, você verá as diferenças
austeros.

Depois daqueles dias
, Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel; "Depois"daqueles dias, diz o senhor:
"colocarei minha lei em suas partes internas e escrevê-la nos corações; será o seu Deus, e eles serão o meu
povo. Jeremias 31:33
As palavras: "depois daqueles dias," é a referência para o Fim dos diase está falando com os 144.000
Santos de Deus, que são aqueles que têm a lei de Deus escrita em seus corações.
Sob a nova ou terceira aliança, Deus requer uma circuncisão do coração, ou como ele também disse,
que como servos na fé verdadeira de Deus, temos seus mandamentos escritos em nossa coraçãos, que equivale
a dizer que o novo convênio não exige a circuncisão do prepúcio, mas uma circuncisão do coração.

Uma consideração consciente
A marca de Deus, dada como um selo na testa, tem a ver com pensamento consciente. A testa sendo
simbólico de que processo de pensamento. Você vê, você deve decidir pela consideração consciente para
abraçar os mandamentos e a lei de Deus e por consideração educada entender que Jesus é Deus em carne e
osso de um homem, uma vez que você fazer isto e pede a Deus perdão de seus pecados, só então você vai
receber o selo em sua testa, ou a marca de Deus.

A marca da besta
Se depois de ser mostrado a verdade, que é o que estou tentando fazer nestas páginas, você ainda decidir
após consideração continuar em sua antiga religião e suas iniquidades, você não receberá a marca de Deus, mas
a marca da besta.

Lembre-se: Deus vê somente em preto e branco, certo e errado, bem e mal, você me ama ou me
odeia, há não há áreas cinzentas entre.

O poço do abismo
e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela cair do céu para a terra: e a ele foi dada a chave do
abismo. Apocalipse 9:1
Uma coisa que eu sugiro que você mantenha em mente enquanto estudava o livro do Apocalipse, os
capítulos não são escritos em ordem cronológica. A seguinte discussão refere-se volta para aqueles que vêm
para a frente do poço e não de uma vez, após aqueles acima.
Sugiro que este período de tempo começa quando apenas começa a grande guerra e antes do Holocausto
Nuclear. Em suma o seguinte dará maior informação sobre quem ou o que o rei que representa o cavaleiro do
cavalo branco .
O que Jesus fez é dado as visões do Apóstolo John da grande guerra, mas agora esta visão seguinte é
dada a John por forma a dar maior informação sobre o catalisador, que começa a guerra. Isso é feito para dar e
eu, que vivem nestes tempos, é melhor ver eventos para o cumprimento dessas profecias mais claramente.
Os quatro cavaleiros e os quatro anjos que seguram que os quatro cantos da terra são uma descrição
generalizada dos eventos levando até e incluindo a grande guerra e tribulação. No versículo acima, Jesus está
expandindo essa informação e dá informações mais específicas, então teremos uma maior compreensão de que
essas profecias estão tentando nos avisar de.

Quem tem as chaves?
A segunda parte deste versículo se relaciona com as "chaves do abismo". Para entender este versículo
que precisamos aprender quem é que tem as chaves para o "Bottomless Pit", é Satanás, que é a boca e as
mentiras que vem adiante de sua boca que é o poço do abismo, ou é outra pessoa. Afinal de contas, uma chave
não só abre uma coisa, mas ele também bloqueia algo. Temos que descobrir que está acontecendo nesses
versículos, a fim de descobrir quem é que tem as chaves.

O poço - mentiras de Satanás
Como sugeri em aulas anteriores, o poço sem fundo, não é um buraco físico na terra, mas a boca de
Satanás, e sua contínua vomitando de mentiras e enganos. Para entender o que Jesus está dizendo nós nos
seguintes dois versículos que precisamos discriminá-las em suas partes.

Chaves do inferno e a morte
eu sou aquele que vive e estava morto; e, eis que, eu estou vivo para todo o sempre, amém; e tem as
chaves do inferno e da morte. Apocalipse 01:18
Só Jesus de todos os homens que já viveu foi morto e depois ressuscitou para a vida eterna. Então, este
versículo está dizendo sobre Jesus Cristo, e que Jesus tem as chaves do inferno e a morte. Esta é a mesma coisa
que ter as chaves do abismo no entanto? Para entender o que Jesus está dizendo nós nos seguintes dois
versículos que precisamos discriminá-las em suas partes.

Satanás acorrentado no abismo
eu vi um anjo que desceu do céu, tendo a chave do fundo do poço e uma grande cadeia na sua mão. E
ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu um mil anos e lançou-o no abismo,
Cala-o e pôs selo sobre ele, que ele deve enganar as Nações não mais, até que os mil anos devem ser
cumpridos: e depois disso, ele deve ser solto uma pequena temporada. Apocalipse 20:1-3
Um anjo que desceu do céu; Isso não nos diz que é Jesus, mas à medida que continuamos a ler, quem é
esse anjo, fica claro que ele está falando sobre Jesus.
As palavras, "ter a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão," novamente não deixar claro
quem é esse anjo, mas o fato de que este anjo tem uma corrente na mão, dá a sugestão de que poderia ser Jesus.
E ele segurou o dragão e o prendeu milhares de anos. Em que é Satanás, o dragão, que está sendo
preparado segurar, então ele não pode ser Satanás que tem as chaves do abismo. Quem, senão Deus, Jesus
poderia ter tal poder sobre Satanás, que é o que simboliza o dragão?
Jesus é aquele que tem a chave do poço do abismo, portanto isto é Jesus que encadeia o dragão, que é
um símbolo de Satanás e em seguida, projeta-o no abismo onde ele será preso por mil anos. No final dos mil
anos, Satanás vão ser deixado solto para uma pequena temporada.

Uma estrela cai do céu
e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela cair do céu para a terra: e a ele foi dada a chave do
abismo. Apocalipse 9:1

No livro do Apocalipse, a frase, "aestrela cai do céu" ou algo similar é usado várias vezes e o
significado não é sempre o mesmo. Jesus usa palavras semelhantes para descrever as armas nucleares, bem
como os detritos que cai de volta para a terra que aquelas explosões vomitou na atmosfera.
Também na profecia, uma estrela cadente é usado às vezes em simbolismo de um anjo. No versículo
acima, vejo a estrela que está sendo falada como representando um ângulo. A seguir também sugere que este
anjo é, e que ele tem a chave do poço do abismo. Isto é dado apoio às palavras, "e lhe foi dado," que nos diz
que não é uma estrela literal, mas que a estrela é simbólica de um "ele".

Poço do abismo é aberto
e abriu o poço sem fundo e surgiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha; e o sol
e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Apocalipse 2:9

Lembre-se: os quatro cavaleiros eram uma discussão de uma visão generalizada das coisas que
ocorrem antes, durante e após a grande guerra. O que Jesus está fazendo no presente acima versículo está dando
maior detalhe para o tempo antes que o aspecto nuclear da grande guerra para que vamos entender quem é que
dá causa à guerra.
Baseado no versículo acima, pois é Cristo quem abre o Poço do abismo. Nesta explicação daqueles que
saem do poço do abismo, Deus quer que nós entendemos que são aqueles que saem do Poço sem fundo que são
aqueles que faz com que a fumaça que surgem fora do poço, e é por causa deles que o ar é escurecido devido a
fumaça do poço.
Eu interpreto isso para dizer que é por causa daqueles que saem do Poço do abismo, ou aqueles que são
enganados por mentiras de Satanás, que a guerra começa e então aumenta em uma guerra nuclear, que é o que
a fumaça do poço está se referindo.
As palavras: "fumaça surgiu do abismo", é uma referência à guerra nuclear, que é o resultado final da
guerra iniciada por I.S.I.S. Não estou a dizer que o I.S.I.S. fará uso de armas nucleares, si, mas que seja como
resultado de sua guerra de conquista que a guerra se torne nuclear no final.
As palavras: "o sol e o ar escureceram" é novamente para mostrar que esses versos são uma discussão
adicional do holocausto nuclear, mas não quando I.S.I.S. primeiro surge e começa a sua guerra de conquista e
de terror, mas vai ser o resultado de extremidades daquela guerra inicial.

Por mais de um ano I.S.I.S. tem-se empenhado em sua guerra, e lentamente este conflito expandiu-se
para todos os continentes da terra. Em breve, esta guerra do terrorismo será expandido em uma guerra global
entre os poderes militares real da terra. É nesta expansão que vai inaugurar no Holocausto Nuclear e o versículo
acima está dando a discussão deste acontecimento.

Tome nota: NÃO é um poço de física na terra ou seja o "Bottomless Pit" e não é desse buraco na
terra que a fumaça sobe de. Isso é muito literal de uma interpretação. É por causa das mentiras que vomitam da
boca de Satanás que engana aqueles que são chamados de terroristas islâmicos. Eles baseiam sua fé e adoração
em mentiras de Satanás, e é por causa dessas mentiras que fazem guerra contra o resto do mundo. É a guerra
que eles salário que traz sobre a morte e a destruição que será o resultado de um holocausto nuclear e não uma
estrela real caindo dos céus.

E ele abriu o poço do abismo
e abriu o poço sem fundo e surgiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha; e o sol
e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Apocalipse 2:9
Nós já falaram sobre o fumo e o fogo causado pelas explosões nucleares, e como o sol e o ar são
escurecidos, então sugiro que Jesus está nos dando uma outra visão destes eventos, mas com o objetivo de
mostrar a luz sobre a causa da grande guerra e a razão por que o homem iria usar tais armas terríveis uns com os
outros.
Satanás odeia a Deus e tudo o que ele representa, portanto, quando Deus tenta incutir a sua verdade
dentro do coração do homem, Satanás abre a "boca," que é o poço e distorce e corrompe o significado que Deus
tinham pretendido em mentiras que enganam. Então é desta forma que o que Jesus ensinou causas sem o fundo
do poço aberto a fim de distorcer isso que Jesus falou.
Desde 1798, quando Napoleão prendeu o Papa, (o líder da religião do anti-Cristo) e colocou-o sob
guarda na França, não houve ninguém a perseguir os Santos de Deus. Verdade, há apenas um punhado de quem
na verdade são definidos como os Santos de Deus, mas hoje, com a explosão de interesse na verdadeira palavra
de Deus mais uma vez, de que esta página Web tem sido uma fonte, Satan é perceber que a palavra de Deus
mais uma vez está sendo pregada. Como a palavra de Deus está sendo pregado, assim tem também Satan
cresceu em poder, uma vez mais, através de seu falso profeta, Satanás irão perseguir aqueles que pregam a
palavra de Deus.

O sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Quando Satanás mente e engana o homem,
que resulta em desrespeito e ódio, no coração do homem. Isso por sua vez resulta em guerras, que por sua vez
resulta em incêndios e fumo de destruição.

A grande espada
e abriu o poço sem fundo e surgiu uma fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha; e o
sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Apocalipse 2:9
O novo tipo de arma, (A grande espada), é revelado pelas palavras, "como a fumaça de uma grande
fornalha; e o sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. " Não esta descrição gráfica sugere uma
explosão de uma bomba nuclear para você?
É por causa dos Reis (O cavaleiro que monta o cavalo branco), a adoração de um falso Deus,
Islamismo Radical, fundado em cima de mentiras de Satanás, (o poço), por que o rei vai para a guerra e está
disposto a assassinato de milhões de pessoas em seus esforços para conquistar.
Portanto, sugiro que os escorpiões sendo falados novamente são simbólicos, e que na verdade
representam as pragas que cairá sobre a humanidade por causa do holocausto nuclear que trará este grande
guerra.

Simbolizado como gafanhotos
e de lá saiu fumo gafanhotos sobre a terra: e lhes foi dado poder, como que têm os escorpiões da terra.
Apocalipse 9:3
A este ponto nesta discussão, que temos conversado sobre aquelas coisas que ocorrem que levam até a
grande guerra, como tal estamos atualmente dando maior informação sobre quem é o cavaleiro do cavalo
branco.
e de lá saiu a fumaça: sugere-me que algo sai a fumaça, e este versículo é, portanto, dando a discussão
sobre o que é que sai a fumaça. Fora o rescaldo das guerras do homem, especialmente após as explosões de
armas nucleares, pragas surgem, escorpiões não reais como este versículo usa como um simbolismo, mas eles
são apenas simbolismos das pragas que cairá sobre homem e os animais durante o rescaldo das explosões da
grande guerra, a maioria das pragas será resultado de envenenamento por radiação.

Lembre-se: a fumaça que sai do poço do abismo é simbólica das mentiras disse por Satanás, e o
holocausto nuclear resultante, então o que é que vem de fora ou por causa dessas mentiras?
Jesus nos diz que o que sai a fumaça usando referências simbólicas de gafanhotos sobre a terra: o que
nos diz que é preciso compreender o que o gafanhoto é simbólico. Sugiro que os gafanhotos são simbólicos de
uma praga que recai sobre os do homem, que não têm o selo de Deus em suas testas.
Esta interpretação é validada com as seguintes palavras, "como que têm os escorpiões da terra." Você
vê, eles não são escorpiões próprios, mas estão sendo comparados com escorpiões. Quando você é picado por
um escorpião, seu sistema nervoso é desligado e não pode mais função, e é entregues à extrema dor e
sofrimento. É semelhante a este que as pragas do rescaldo de uma guerra nuclear terá sobre os homens.
Esta é a primeira das sete pragas que cairá sobre aqueles que não são os Santos de Deus. Quando os
gafanhotos estão em movimento em números extremos, eles comem tudo em seu caminho, plantas e animais.

Não machuque a grama
e era comandado deles que eles não devem machucar a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem
qualquer árvore; mas somente aos homens que têm não o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9:4
Neste momento estas profecias, o holocausto nuclear acabou, e estamos no rescaldo daquelas explosões.
Isso que você poderia dizer que é o início da grande tribulação de dor e sofrimento que Deus irão infligir a do
homem que ainda não conseguem ver a verdade de Deus e continuam a dar culto como as igrejas de pregar o
anti-Cristo.

Não faz mal aos santos
e era comandado deles que eles não devem machucar a erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem
qualquer árvore; mas somente aos homens que têm não o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9:4
A grama e outras coisas verdes não se magoará com estas pragas porque estas pragas afetam os seres
vivos de carne e osso, não plante vida.
Em que o homem é feito de carne e sangue, ele será afligido com estas pragas, mas aqueles homens que
têm o selo de Deus, que Deus chama os Santos de Deus, não será afetado, em que Deus vai protegê-los após as
explosões nucleares.

Como eu mostrei na lição anterior ser um cristão não significa que você é um Santo de Deus. Para ser
que um Santo de Deus não significa que você deve ser um cristão. Só porque os cristãos serão efectuados por
estas pragas é para mostrar-nos que não é suficiente que você dar serviço de bordo para ser um seguidor de
Jesus Cristo, mas você tem que viver por tudo o que Jesus ensinou, que inclui os dez mandamentos.
Sei isto: Existem 7 bilhões mais seres humanos que vivem na terra hoje. Desses, Deus reconhece apenas
144.000 como sendo os Santos de Deus. Da população da terra, os cristãos compõem aproximadamente 1 bilhão
de pessoas, que é 1/7 da população da terra. A relação dos Santos de Deus para a população total calcula-se para
fora para cerca de.00205 ou 0.205%, isto é muito menor que há cristãos no mundo.
Isto diz-me, que para ser um cristão não se traduz em ser um Santo de Deus. Se você se considera um
cristão, mas observa o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), então você não é um Santo de Deus. Isto é
único de várias maneiras sendo um cristão como ele é definido neste século XXI exclui você de ser um Santo de
Deus.
Este é mais um sinal que você deve estar ciente de. Se você sobreviver ao holocausto nuclear e em
seguida é afectado por estes gafanhotos, sob qualquer forma que assume esse simbolismo, que não és um com
Deus, mesmo que você acha que você é um Santo de Deus, o fato de que você está sendo tão atormentado diz
que você tem sido enganado por mentiras de Satanás, e que você precisa procurar a verdadeira palavra de Deus.
Mesmo a esta hora, não é muito tarde para arrepender-se você tem pecados.
Não machuque a grama e outras coisas verdes são uma frase interessante de palavras. Se Jesus estivesse
falando de insetos reais ou gafanhotos, então não seria possível que eles não ferir a grama. É isso que gafanhoto
faz; Eles comem a vida vegetal como progridem ao longo em enxames.
O fato de que Jesus está dizendo que estes locust não ferir a vida vegetal, mas afetam apenas aqueles que
não têm o selo de Deus em suas testas, assegura-me que esses gafanhotos são de fato simbólicos de outra coisa.
Se estes gafanhotos afetam apenas aqueles homens que têm o selo de Deus, que Deus se refere como
aqueles com a marca da besta, então devemos continuar na leitura o que mais Jesus tem para nos dizer antes de
nós pode ter certeza de quem é que os gafanhotos são simbólicos.
Como eu mostrei na lição anterior ser um cristão não significa que você é um Santo de Deus. Para ser
que um Santo de Deus não significa que você deve ser um cristão. Porque os cristãos serão efectuados por estas
pragas é para mostrar-nos que não é suficiente que você dar serviço de bordo para ser um seguidor de Jesus
Cristo, mas você tem que viver por tudo o que Jesus ensinou, que inclui os dez mandamentos, nada menos do
que isso e você não é um Santo de Deus.

Isto diz-me, que para ser um cristão não se traduz em ser um Santo de Deus. Se você se considera um
cristão, mas observa o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), então você não é um Santo de Deus. Isto é
único de várias maneiras que sendo um cristão, como é definido no presente a 21st Century exclui-o de ser um
Santo de Deus.
Há outro sinal que você deve estar ciente de, Deus irá proteger os Santos de Deus do mal que estará
acontecendo por todo o mundo durante estas o fim dos dias que vivemos agora.
Se você está vivo hoje, mas então é afectados por estes gafanhotos, (pragas), independentemente da
forma que assume esse simbolismo, então você não é um com Deus, mesmo que você acha que você é um Santo
de Deus, o fato de que você está sendo tão atormentado diz que vocês foram enganados por mentiras de
Satanás, e que você precisa procurar a verdadeira palavra de Deus. Mesmo a esta hora atrasada, não é muito
tarde para arrepender-se você tem pecados.

Lembre-se: Deus vê somente em preto e branco, o certo e o errado, o bem e o mal, também ama a
Deus ou você odeia a Deus, não há nenhuma estrada média. Mesmo que você pode chamar-se um cristão ou
judeu ou um muçulmano, se você não satisfizer a definição do que é um Santo de Deus, então você não de Deus
e por padrão são de Satanás.

Cinco meses de tormento
e lhes foi dado que eles não devem matá-los, mas que eles devem ser atormentados cinco meses: e o seu
tormento era como o tormento de um escorpião, quando ele striketh um homem Apocalipse 9:5
Neste versículo, Deus está nos dando um montante definitivo de tempo, (cinco meses), que essa praga
vai afligir aqueles que não são os Santos de Deus. É minha opinião, não saber ao certo quando começa a data de
início destes cinco meses, que começam no dia em que a última explosão nuclear explode, ou mais do que
provável que eles ocorrem, mas antes o aspecto nuclear da guerra começa, mas quando isso é, eu sou como
ainda incerto.
Isto diz-me que Deus começará então a punir aqueles que ainda não veneram como Deus ordenou. Essa
punição não será necessariamente um castigo direto de Deus, mas receberá por quem quer que seja que os
gafanhotos são simbólicos. Uma vez que sabemos que eles representam, então teremos uma melhor
compreensão de como, quando tudo isso irá ocorrer.

Eles não devem matá-los
As palavras, "que eles não devem matá-los" dizem-me que aqueles eventos que têm sido desdobramento
até agora por I.S.I.S. não podem ser o que Jesus está falando, porque as forças de I.S.I.S. de fato tem matado
muitas centenas se não milhares de pessoas.
Novamente, essas milhares de pessoas a quem I.S.I.S. assassinou ter conhecido a morte, o que me diz
que este versículo não é consistente com o que está acontecendo tudo ao nosso redor hoje; Portanto, sugere que
este versículo não está dando a profecia daquelas coisas que acontecem antes do holocausto nuclear, mas pode
ser de coisas que ocorrem após o holocausto nuclear e durante o tempo da grande tribulação, ou pode ser de
algo que vai ocorrer em breve e ainda antes do holocausto nuclear.

Os homens buscarão a morte
e naqueles dias os homens buscam a morte e não encontrá-lo; serão o desejo de morrer e morte fugirá
deles. Apocalipse 9:6
Novamente, aqueles milhares de pessoas a quem assassinou I.S.I.S. tem conhecido a morte, o que me diz
que este versículo não é consistente com o que está acontecendo tudo ao nosso redor hoje; Portanto, sugere que
este versículo não está dando a profecia daquelas coisas que acontecem antes do holocausto nuclear, mas após o
holocausto nuclear e durante o tempo da grande tribulação.

Não é tarde para se arrepender
Pense nisso como seu despertar, se você acha que você é salvo em Cristo e ainda você sobreviver ao
Holocausto, no entanto, vocês estão aflitos com estas pragas e, em seguida, você não é um Santo de Deus,
mesmo neste momento na grande guerra e tribulação, não é tarde demais para se arrepender. Arrependei-vos,
antes que seja tarde demais para você.
Eu sugiro que isto só pode ser uma das pragas do fim dos dias. Em que são efectuadas apenas aqueles
sem a marca de Deus, portanto, isto sugere que é uma demonstração viva da ira de Deus, e ainda, um convite
para se arrepender.
O que este versículo está me dizendo é que algum tipo de uma praga será afligem o povo da terra, e vai
então ser debilitante que as pessoas tão aflitos vão implorar pela morte, em vez de têm de continuar a suportar a
dor dele.

Este versículo também me diz que isso pode muito bem ser um ataque direto por Deus sobre aqueles que
têm a marca da besta. Deus está sem paciência com aqueles que dar serviço de bordo para dar culto a Deus, mas
não adoração como Deus ordenou.
Pense nisso como seu despertar, se você acha que você é salvo em Cristo e ainda está aflitos com estas
pragas, então você está não um Santo de Deus, mesmo a este ponto na grande guerra, não é tarde demais para se
arrepender. Arrependei-vos, antes que seja tarde demais para você.

Encontrar o túmulo
Portanto é luz dado a ele que está na miséria e a vida até o amargo na alma que anseiam pela morte,
mas ele vem não; e cavar por isso mais do que de tesouros escondidos; que Alegrem-se excessivamente e
estamos contentes, quando descobrirem o túmulo? Emprego 03:20-22
Durante cinco meses, essa praga vai atormentar os impenitentes. A dor e o sofrimento será tal que a
morte vai parecer preferível. No entanto, estes sofrimentos são uma luz dada a ele que está na miséria, o que
significa que enquanto você sofre, não é tarde demais para você. A luz é a verdade de Deus, se você se
arrepender de seus pecados e educa-se na verdadeira palavra de Deus e pede a Deus por perdão, que ele ainda
vai te perdoar. A luz é a verdade de Deus, se você se arrepender de seus pecados e pede a Deus por perdão, que
ele ainda vai te perdoar. Isto não significa que a dor e sofrimento final para você enquanto você ainda ao vivo,
só que na morte você pode ser perdoado de Deus, e vida eterna ainda será sua, se você apenas se arrepender de
seus pecados e pede perdão de Deus e educa-se na verdadeira palavra de Deus.
As palavras: "avida até o amargo na alma," é mais uma tentativa por Deus para mostrar-lhe que se
você se arrepender e procura a Deus através de estudo e pesquisa, então sua alma pode ainda ser dada a vida
eterna.

Um dia de trevas
Vos tocar a trombeta em Sião, e soa um alarme no meu santo monte: deixe todos os habitantes de
tremer a terra: para o grande dia do senhor vem, pois é perto. Joel 2:1
Deus está dando aviso de Sião, que é o mesmo que dar aviso para a nação de Israel que eles precisam se
arrepender, que é para indicar que aqueles da nação de Israel não dar adoração a Deus como Deus ordena.

Ninguém deve escapar da ira de Deus
Um fogo devoureth antes deles; e por trás de uma chama arde: a terra é como o jardim do Éden antes
deles e atrás de um deserto desolado; Sim e nada lhes escapará. Joel 2:3
Nestes três versos de Joel recebem mais uma vez pelo meu estudo da Bíblia como sendo referências que
assist em dar o significado dos versos acima em revelação. Isto é um pouco confuso, em que o Apocalipse 9:4
nos diz que os gafanhotos são comandados para não prejudicar as plantas verdes, mas apenas para atormentar os
homens sem o sinal de Deus, no entanto, nestes versos de Joel sugerem mais como adiantamento do Sherman ao
mar pela Geórgia durante a Guerra Civil americana. Se for esse o caso, então estes gafanhotos são, mais uma
vez, simbolismos e são, de facto, uma referência a um exército de fim de dia que está se movendo suas forças
contra outra nação.

Deixe seu coração se arrependa
, Portanto, também agora, diz o senhor, à vós mesmo me com todo o teu coração e com jejum e com
choro e com o luto: Joel 02:12
Mesmo no meio de toda esta destruição e morte, Deus deixa-nos esperança para mesmo aqueles que
ainda têm de vir com ele. Escutar essas palavras faladas pelos lábios de Deus, se arrepender e ser salvo.

Saber isto: Você deve se arrepender e pedir perdão antes de morrer, ou antes do segundo advento de
Cristo, o que vier primeiro. Se você esperar, então será tarde demais.

Adoração exatamente como ordenado
Como tenho mostrado a você de Deuteronômio capítulo 4, que se você não adorar a Deus exatamente
como ele ordena então você não adorar a Deus em tudo. Jesus ensinou que devemos amar os outros como nós
teríamos que eles nos amam, mas Satanás escondeu este mandamento simples da mente dos homens, e em vez
disso, os homens têm vindo a amam a mesmas e odeio todos os que lhes diria que eles estão errados.
Estas mentiras construíram o ódio de outros e o desejo de tirar vingança a todos que iria discursar contra
você. É neste clima de ódio que existe no mundo de hoje, o que resultará, muito em breve, no cumprimento
dessas profecias terríveis e terrível.

Se arrepender de verdade
e rasgar seu coração e não suas vestes e virar para o senhor seu Deus: ele é Clemente e misericordioso,
lento para ira e de grande bondade, e se arrepende do mal ele. Joel 02:13
Uma outra possibilidade que estes versos de Joel dar relevância ao que está sendo profetizada no livro
do Apocalipse, é porque em ambas as situações, nos sendo dito para arrepender-se e retirar-nos de falso
evangelho de Satanás, em todas as formas que toma.

Rasgar o coração
É um costume entre muitos dos povos do Mediterrâneo Oriental, para arrancar as roupas quando se quer
arrepender-se de uma injustiça da parte deles, ou quando eles são tão chateados emocionalmente que eles
precisam de alguma forma de ventilação a raiva deles. Esta ação é geralmente realizada mais como uma
exibição para o benefício ao redor ao invés de qualquer verdadeiro estresse emocional. Este versículo diz; não
rasgar sua roupa, mas o seu coração. Porque, se, você não se arrepender na realidade, e não apenas no show,
Deus saberá.

A ira de Deus que se manifesta
e naqueles dias os homens buscam a morte e não encontrá-lo; serão o desejo de morrer e morte fugirá
deles. Apocalipse 9:6
As armas nucleares vai matar um terço da população do homem sobre a terra, mas estas pragas só vão
fazer as pessoas sofrem em grande dor, mas não vai causar a morte. Eu vejo isto como parte da ira de Deus; as
sobre a terra que ainda não conseguem de adoração Deus como ele comanda, mesmo após o Holocausto, será
afligido por cinco meses com pragas, mas Deus não permitirá que ninguém morra, mesmo que o sofrimento
será tão grande que as pessoas desejará a morte sobre a dor.
Eu vejo essas profecias como sendo do tempo depois que as armas nucleares são desencadeadas, que vai
matar um terço da população do homem sobre a terra, mas aqueles que sobrevivem as explosões terão
envenenamento por radiação, será estas pragas causadas pela radiação que fará com que as pessoas sofrem em
grande dor, mas fará com que uma morte lenta e agonizante , talvez até os cinco meses falados em versos
anteriores.

Eu vejo isto como parte da ira de Deus; aqueles deixados na terra, após o holocausto nuclear, que ainda
não conseguem adorar a Deus como ele comanda, mesmo após o Holocausto, irá ser afligido por cinco meses
com pragas, mas Deus não permitirá que ninguém morra, mesmo que o sofrimento será tão grande que as
pessoas desejará a morte sobre a dor.
O Abismo é um simbolismo do falso evangelho de Satanás e suas mentiras e enganos. Estes acima
versos então sugerem que é uma praga que ocorre após o Holocausto. Estes homens que estão sendo
atormentadas, que não incluem aqueles que têm o selo de Deus ou a 144.000 Santos de Deus e são aqueles que
não dão a verdadeira e correta de adoração a Deus que são os que serão atormentados por estas pragas.
Eu vejo como a causa raiz para a grande guerra e o uso de armas nucleares, o fato de que o mundo
inteiro do homem, exceto os poucos que são os Santos de Deus, será foram tão enganado por falso evangelho
Satanás, (abismo), que eles vão dar adoração, não como Deus ordenou, mas como disse mentiras de Satanás
para dar culto. É este abismo de mentiras e enganos que fará com que os homens trazer sobre a grande guerra
que irá destruir grande parte da terra que ele criou.

Adoração exatamente como comandos
Como tenho mostrado a você de Deuteronômio capítulo 4, que se você não adorar a Deus exatamente
como ele ordena então você não adorar a Deus em tudo. Jesus ensinou que devemos amar os outros como nós
temos eles nos amam, mas Satanás tem escondido este mandamento simples da mente dos homens, e em vez
disso, os homens têm vindo a amam a mesmas e odeio todos os que lhes diria que eles estão errados.
Estas mentiras construíram seu ódio aos outros e o desejo de tirar vingança a todos que iria discursar
contra você. É neste clima de ódio que existe no mundo de hoje, o que resultará, muito em breve, no
cumprimento dessas profecias terríveis e terrível.

Rostos de homens
e as formas dos gafanhotos eram como a cavalo preparado para a batalha; e sobre as suas cabeças
eram como se fosse coroas como ouro, e seus rostos eram como rostos de homens. Apocalipse 9:7
Vejo este versículo como Deus explica porque estas pragas ocorrem. É pela mão do homem, a raiva e o
ódio em seu coração, que esta grande guerra terá lugar. Ao longo da história, homem montou seus cavalos de
guerra, para ir para a batalha, mas não foi o cavalo que foi a causa da guerra, mas os homens que cavalgaram.

As palavras, "seus rostos eram como rostos de homens", dizem-me que esses gafanhotos são
simbólicos dos exércitos do homem em guerra com um outro e não insetos ou criaturas sobrenaturais.

Novamente Deus chama por ti
Se quiserdes retorno, Ó Israel, diz o senhor, retornar a mim: e se tu queres guardem teus abominações
fora da minha vista, então tu não deverás retirar. Jeremias 1:4
Embora este versículo direciona-se para Israel, como sendo os pecadores, no contexto desta ser uma
profecia, acredito que a palavra que Israel pode ser substituído com a frase, filhos do homem, o que significa,
naturalmente, toda a humanidade. Usado neste versículo que Israel é uma referência para a nação de Israel, que
por sua vez é simbólico de um povo que não conseguem dar a verdadeira e correta de adoração a Deus. Então
isso então me diz que esse aviso e o apelo de Deus é direcionado para as pessoas e nações do fim dos dias, que
adoram de falsas religiões de Satanás, que está baseado no falso evangelho de Satanás, incluindo aqueles da fé
cristã, judaica e muçulmana.
A palavra "abominação" é definido como: algo horrível, algo vergonhoso, algo que cria uma
sensação de intensa antipatia .

Lembre-se: é Deus-Jesus dando estas profecias; Portanto, é Deus quem é aquele que encontra os
seus pecados para ser abominações. Então se você assistir as igrejas do anti-Cristo e dar adoração que as igrejas
pregam, a Deus encontra seu culto uma abominação. Se Deus te vê como uma abominação, então você
realmente não tem chance de entrar no paraíso e receber a vida eterna.

Acredito que a palavra de Deus é a verdade
e vós deveis jurar, "o senhor vive, na verdade, em juízo e em retidão; e as nações se abençoarão nele, e
nele serão eles glória." Jeremias 4:2
Jesus Cristo nos deu dois mandamentos, o primeiro amor de Deus, com todo seu coração, alma e
mente, que pode manifestar-se, mantendo os mandamentos de Deus, os dez mandamentos, escritos em pedra
pelo próprio dedo de Deus. O segundo é amar nossos vizinhos nos mesmos moldes .
Para cumprir estes dois mandamentos, você deve primeiro reconhecer Cristo morreu na Cruz e
ressuscitou da morte para levar os pecados do homem para si. A salvação só é possível pela sua aceitação e a fé
de Jesus Cristo como o Messias e que Jesus era de fato e em verdade ressuscitada da morte para a vida eterna.

Este versículo que faz evidente nas palavras, "o senhor vive, na verdade," esta frase significa que você
aceita que Deus é real, Deus vivo e que Deus tem autoridade sobre você, como seu criador, e através do
exemplo de seu filho Jesus Cristo, que tendo sido ressuscitados da morte para a vida eterna, Deus oferece a
salvação para os arrependidos.

Lembre-se: Jesus nos disse sobre a guerra e as armas nucleares que serão usadas, e agora Jesus está
nos dizendo isso que irá ocorrer no rescaldo das bombas nucleares de devastações. O versículo acima, Rev9:7
está me dizendo que ao invés de insetos, é os efeitos depois das bombas nucleares e enganados pelo abismo que
é o falso evangelho de Satanás, aqueles que trazem sobre o tormento contínuo de todos aqueles que têm a marca
da besta.

Gafanhotos tem cabelo
e tinham cabelos como o cabelo das mulheres, e seus dentes eram como os dentes de leões. E tinham
couraças, como foram as couraças de ferro; e o som das suas asas era como o ruído de carros de muitos
cavalos, correndo para a batalha. Eles tinham rabos como aos escorpiões e foram picadas em suas caudas: e
seu poder era magoar os homens cinco meses. Apocalipse 9:8-10
Mesmo que o aspecto nuclear da grande guerra acabou, não significa que a guerra em si acabou. Se meu
significado sugerido dos versos anteriores é correto, então, essas descrições dos três versos acima são das armas
e dos soldados que esta guerra.
Não a acima, o som das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos, correndo para a
batalha, sugiro helicópteros para você? O fato de que Deus dá referência a essas coisas duradourasCinco
meses," e seu poder era magoar os homens cinco meses, diz-me que poderia significar que a guerra
convencional vai durar cinco meses após o aspecto nuclear termina. Este então dá suporte a minha afirmação de
que estamos no fim dos dias e a guerra mundial sendo exercida por I.S.I.S. é que qual profecia nos diz que leva
para a morte de um terceiro da terra e um terço dos homem e um terço do mar.
Para mim, o acima parece muito com um exército moderno. Couraças de ferro poderia ser a veículos
blindados e tanques. O som das asas pode ser helicópteros. A coroa pode ser os barris do canhão e
armas .
Mais uma vez Jesus está nos dizendo que estas pragas terá cinco meses para tornar esses não dos Santos
de Deus para sofrer. Sugiro que este período de cinco meses começa imediatamente após o fim da parada de
bombas nucleares e continua durante cinco meses mais depois disso.

Basta pense que Jesus está nos dizendo, o mundo será tudo mas destruído por uma guerra nuclear e em
seguida, dá-em uma visão de como será o mundo para os próximos cinco meses depois.
Todos os detritos que tinham sido levantados na atmosfera vão chover para baixo na terra e mar e todos
aqueles que sobrevivem as bombas. Então pragas desenvolverá fazer à falta de água limpa, comida e boas
condições sanitárias. Muitas mais pessoas vão morrer de fome e sede, a lei e a ordem serão removidos,
carnificina e o caos vão prevalecer em todo o mundo e mesmo com tudo isso, os exércitos do mundo ainda
serão engajados em uma guerra também.

Apollyon
e tinham um rei sobre eles, que é o anjo do abismo, cujo nome na língua em Hebraico é Abadom, mas
na língua grega, tem seu nome Apollyon. Um ai é passado; e, eis que, lá vêm dois males mais daqui por diante.
Apocalipse 09:11-12
Este rei sendo falado nos dois versos acima é o mesmo rei que monta o cavalo branco, desta forma, que
Jesus está nos levando a tempo de dar maior informação por forma a dar suporte para quem a história está
mostrando este rei para ser.
Primeiro dizem-nos que haverá um rei ou líder, os Cavaleiros de branco, que será a causa da grande
guerra, e então dizem-nos que ele tem uma Grande espada, ou um novo tipo de arma, o Cavaleiro vermelho,
em seguida, nos é dito que Deus fará com que a guerra para ser retido até que seus santos são selados com a
Marca de Deus. Agora estão sendo mostrados outro aspecto deste rei waring e uma representação gráfica do
novo tipo de arma.

Lembre-se: o livro do Apocalipse é quase inteiramente escrito em simbolismos, então o que está
escrito deve ser considerado nessa luz.
Este rei e nação então vai adiante e conquista de outras nações. É desta nação que começa o aspecto
convencional da grande guerra que por sua vez faz com que outras nações começar a usar armas nucleares, e
que inaugurar a grande tribulação.

Aqueles do poço
É minha firme convicção de que o cavaleiro do cavalo branco já ocorreu, o que significa que estamos na
verdade nos primeiros dias da grande guerra, e o fim dos dias e que o tempo urge, rápido. Eu vejo este

conquistador como sendo aqueles que têm vindo a ser conhecido como I.S.I.S. ou o estado islâmico do Iraque e
a Síria. Pense sobre as atrocidades que este culto islâmico Radical participar, decapitações, queimando as
pessoas vivas, enterrar pessoas vivas, este me parece que os versículos acima daqueles que vêm adiante do poço
sem fundo do inferno e islamismo Radical é seu rei.
Isso também dá sugestão para mim que esta nação que é simbolizada por um cavalo branco pode ser
uma referência ao Rei daqueles que vem adiante do poço, (Satanás falso evangelho), que tem um rei cujo nome,
é Abaddon no Hebraico e Apollyon em grego. A concessão de uma coroa então daria apoio para isto.

Lembre-se: O livro do Apocalipse é um livro de profecia, o que significa que prediz que vem
quando a profecia em primeiro lugar é dado para o Apóstolo João. Um estudo da história da humanidade vai nos
dizer se estes eventos já chegou a passar ou se ainda estão a ocorrer.

Quem é Apollyon?
Cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem Apollyon, o nome dele.
Em nosso estudo do livro de Daniel nas aulas, eu mostrei como Deus iria dar informações e então rever
o que ele nos deu, então expandir-se sobre essa informação, dando-nos informações adicionais. Desta forma
Deus ensina usando a revisão e expandir ensinando o método usado por muitos professores humanos.
No original hebraico, Abaddon é traduzido como um lugar de destruição ou a causa da
destruição. Isto vai bem com todos da minha explicação acima sobre I.S.I.S.
A antiga tradução grega do Hebraico é o nome de Apollyon , que é definido como um anjo caído,
que vive no submundo, para ser solto por Deus no fim dos dias, para trazer destruição para
a humanidade, ou pelo menos aqueles que não são os Santos de Deus.
No entendimento de que Deus tem me dado, ambos representam o falso evangelho do diabo, ou do
abismo e são, portanto, a razão para a desolação e a destruição de todos aqueles que adoram de acordo com
mentiras de Satanás. Este rei, Abaddon, portanto, é a causa da guerra. Ele não é um homem ou um indivíduo,
mas o resultado final cumulativa de séculos de mentiras de Satanás e sua capacidade de influenciar e controle
homens de como sua própria personalidade.
Como mencionado nos versículos acima, O anjo do abismo, é aqueles que abraçam as mentiras de
Satanás ao extremo. Um exemplo disso é o povo do Oriente Médio que têm vindo a ser conhecido como I.S.I.S.

Partir da religião do Mohamed, este grupo dissidente de I.S.I.S. surgiu que basear sua adoração de Deus em
cima de uma versão distorcida do Corão. É eles quem é o rei, ou o cavaleiro branco, que sai para conquistar. É a
eles e a sua falsa religião que são liderados pelo rei Abaddon e Apollyon é o nome da religião do Islã Radical.

Noções básicas sobre estes três cavaleiros
O primeiro cavaleiro, que cavalga o cavalo branco, é o começo de uma guerra e o rei ou líder
que é a causa desta guerra. Sugiro I.S.I.S., aqueles que saem do poço do abismo, que adere à falsa
religião do Islã Radical, como sendo este rei que cavalga o cavalo branco.
O poço é uma representação simbólica da boca de Satanás e todas as mentiras e enganos que
vem para a frente de Satanás. I.S.I.S. é estabelecida em uma falsa religião que prega que todos aqueles
que não pertencem a uma falsa religião devem ser mortos, deixando apenas a fiel esquerda no mundo.
O segundo cavaleiro, que monta o cavalo vermelho, é uma representação da guerra em si, em que a
paz é removido da terra. Apesar de I.S.I.S. começa no Médio Oriente, Iraque e Síria, que já se espalhou para o
norte da África e está sendo sentida na Ásia, Europa e América, que me mostra que isso já é uma guerra
mundial.
O terceiro cavaleiro, que monta o cavalo preto, é ele que simboliza a carnificina da guerra e a
desintegração económica e social resultante, que eu vejo como uma crise econômica que ocorre antes
da grande guerra nuclear. Sinais disso estão acontecendo conforme anunciado nas estações de notícias nos
últimos dias sob a forma dos voláteis mercados de ações ao redor do mundo.
Como já disse, os sinais destas profecias são tudo ao nosso redor e acontecendo em tempo real. Estou,
portanto, na aceitação firme que estamos agora no meio do fim dos dias e o início da grande guerra.

Original
Jesus opens the first seal

