Lição 29, o começo das dores
Quatro anjos do Rio Eufrates
e o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz de quatro chifres do altar dourado antes de Deus,
dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta, "solta os quatro anjos que estão ligados ao grande rio Eufrates". E
os quatro anjos foram libertado, que foram preparados por uma hora e um dia e um mês e um ano, para
matar a terceira parte dos homens. Revelação 09:13-15

Lembre-se: foi dado que como os quatro anjos que realizada pelos quatro cantos da terra onde
parou de fazê-lo por um anjo que tinha o selo de Deus, com o qual selar os 144.000, que é para este mesmo
simbolismo que estes os quatro ângulos do Eufrates fala de, e que eles estão agora deixe solto , e o aspecto
completo da grande guerra começará então.
Estou ainda mais convencido de que o acima é uma discussão do resultado que ocorre por causa da
guerra, iniciada por I.S.I.S., em que os versos falam de finalmente deixar soltos os Quatro anjos do Rio
Eufrates, que é ainda outro simbolismo dos quatro cavaleiros e uma progressão de uma guerra convencional ao
de uma guerra nuclear.
Quando Cristo voltar ele sozinho vai destruir todos aqueles de Satanás que permanecem, não contados
os fiéis a Deus. No entanto, antes disso, haverá uma grande guerra mundial, entre as Nações do homem.
Que há uma referência aos quatro anjos que estão vinculados ao grande rio Eufrates, me sugerir, que a
guerra vai começar, como um evento localizado, em algum lugar no Oriente Médio, na área que rodeia o rio
Eufrates, como I.S.I.S. tem feito, mas irá evoluir progressivamente para uma guerra mundial, novamente, como
fez a I.S.I.S., então em uma guerra Nuclear , que pode ou não envolver I.S.I.S., mas também as reais potências
mundiais, os EUA, Rússia, China, Europa, entre outros.

Quatro anjos solto
Dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta, "Solta os quatro anjos que estão vinculados ao grande rio
Eufrates." Revelação 09:14
Os quatro anjos do Eufrates estão solto, que significa que eles libertam ou dado permissão por Deus,
para intervir, que irá definir eventos que conduzirá ao holocausto nuclear. Eu não vejo Deus como o instigador

da guerra, mas Deus tem o poder de adiar a guerra e também para deixar as forças do homem continuar como é
a sua natureza quando sob a influência das mentiras de Satanás.
Esta referência aos "quatro anjos do Eufrates", vejo como sendo o mesmo que os quatro cavaleiros do
Apocalipse, bem como os quatro anjos que realizada pelos quatro cantos da terra. Este versículo, então mais
uma vez está dando descrição do mesmo simbolismo, e que é a causa da grande guerra. Vejo a razão pela qual
Deus refere-se ao Rio Eufrates , como uma forma de mostrar de que região da terra que a guerra vai se
originam em e como a história tem revelado, Iraque, Síria e Irã toda fronteira a área do Rio Eufrates.

Quatro aspectos da grande guerra
Nos três exemplos acima, como determinado em visões por Jesus para o Apóstolo João, os quatro
cavaleiros, os quatro anjos que seguram os quatro cantos da terra e os quatro anjos do Rio Eufrates, que são
finalmente deixar solto para trazer a guerra para a terra, montantes para a mesma coisa.

Os quatro cavaleiros são simbolismos dos quatro aspectos da grande guerra.
O cavalo branco representa a causa e o impulso da grande guerra.
O cavalo vermelho representa a morte e a destruição da guerra em si.
O cavalo preto representa a destruição das economias do mundo.
O cavalo branco representa as contas depois da guerra, e a morte provocada pela fome, peste
e dos animais famintos.

Os quatro anjos que segurar os quatro cantos de representar a terra desses mesmos
aspectos da guerra, somente mostrado de forma diferente.
Usando este simbolismo segundo, Jesus está nos mostrando que a grande guerra, embora
não iniciada por Deus, está sujeita a vontade de Deus em que Deus faz com que a guerra para
ser adiado para depois os Santos de Deus estão selados, como tudo neste universo.

Os quatro anjos do Rio Eufrates , também são outro simbolismo desses mesmos
aspectos da grande guerra, porém neste simbolismo, Jesus acrescenta informações adicionais

que nos dá uma localização na terra onde esta grande guerra irá entrar em erupção de modo a
nos auxilia na determinação da identidade do rei que cavalga o cavalo branco.
O rio Eufrates está localizado na área do mundo, conhecida como o Médio Oriente,
especificamente é associado com o antigo império babilônico, que é a nação moderna do Iraque
e a Síria, mas também pode ser associado com a antiga nação da Pérsia, que é o dia moderno
Irã.
Com esta informação, agora sabemos que aqueles que são deixe perdem pelos quatro
anjos do Rio Eufrates e sair do poço do abismo, que são as mentiras e enganos do falso
evangelho do diabo e tem como seu rei, Apollyon, surgirão daquelas pessoas no Oriente Médio
no Irã, Iraque ou Síria.
Estes três diferentes simbolismos dos quatro aspectos da grande guerra revelam um
padrão lógico da expansão de grandes guerras de um conflito localizada em uma guerra
mundial. Isso também dá a evidência na história que é, de facto, com que I.S.I.S. que é a raiz da
grande guerra e que eventualmente irá nuclear.

Causa imediata da grande guerra
Até à data, os extremistas religiosos vagamente da malha, da área do mundo tem
combinados em uma força militar principalmente unida que atualmente está sendo conhecida
como I.S.I.S. ou I.S.I.L. Vejo estas vagamente tricotar grupos como aqueles que são deixe solto
desde o rio Eufrates e a unificação desses grupos em I.S.I.S. como sendo o rei ou Apollyon. É
pelos seus avanços militares que o mundo será sorteado em guerra, o que resultará na grande
guerra e o holocausto nuclear profetizou nestes versos.

Causa histórica da grande guerra
Que I.S.I.S. é que que começa a guerra por se preparando para conquistar todas as outras pessoas ao seu
redor, há um motivo histórico de I.S.I.S., tornando-se radicalizou em primeiro lugar.

O ódio e a desconfiança de ser vivida por aqueles que compõem I.S.I.S. primeiro origina-se na história
quando o Papa da Igreja de Roma, Urbano II em 1095 A.D., emitiu um pedido dos reis da Europa em exércitos
para a Terra Santa em um esforço para conquistar as terras da Judeia e libertar a cidade de Jerusalém dos
muçulmanos pagãos que controlavam. Isto resultou na primeira cruzada e continuou até A.D. 1487, todos, a
pedido e sancionada pelos papas da Igreja Católica Romana.
Até este tempo, o povo muçulmano da área e dos cristãos e judeus tendidos a viver juntos em harmonia,
mas com o Papa, que é o líder da religião Anticristo emitir uma declaração de guerra contra os muçulmanos,
Satanás iniciaram o começo do ódio e da desconfiança que ainda existe hoje.
Com esta guerra santa, os cristãos viram os muçulmanos como pagãos e bárbaros, e por sua vez, os
muçulmanos viram os cristãos como infiéis e bárbaros. Isso aconteceu há muito tempo, no entanto, o ódio e
suspeitas fomentaram desrespeito arraigado de ambos os lados para o outro.
Sempre que Satanás podem causar os homens odiar uns aos outros, então ele vai causar-lhes para irem
para a guerra. O que Satanás tem feito através de seu poder sobre a Igreja de Roma é incutir o racismo no
mundo. Os europeus viram os muçulmanos e os judeus como inferiores, que equivale a dizer que os europeus
não tinham respeito por aqueles dos povos do orientais médio. Isto está em oposição direta ao que Jesus
ensinou, "amar os outros como você teria eles te amo," que é ainda outro identificador, que a Igreja de Roma
é o anti-Cristo. Desta forma a Igreja de Roma iniciou e promoveu divisões raciais entre os povos de cor de pele
diferente e costumes e línguas.
Desde que inicial Guerra Santa das Nações dos cristãos europeus têm dominado o mundo muçulmano,
incluindo a conquistando e transformando as pessoas e suas terras em colônias da Europa, este tem construído
uma ainda mais forte e mais duradouro o ódio que está revelando-se nos eventos de hoje.
O objetivo do I.S.I.S. é conquistar o mundo inteiro e, assim, impor a sua versão e interpretação do Corão
sobre todos os povos do mundo. Neste I.S.I.S. pretende erradicar todos os aspectos do cristianismo e outras
religiões da face da terra.

Lembre-se: a Igreja de Roma e as religiões que se intitulam Christian são definidas por Deus como
sendo o Anticristo. Aqueles que compõem as fileiras dos I.S.I.S. e todos os outros povos islâmicos radicais
compõem-se aquilo que Jesus definiu como aqueles do Poço do abismo. Estas forças são aspectos do poder de
Satanás para influenciar e controlar as mentes dos homens.
Usando essas duas forças opostas, ambas controladas por Satanás, Satanás tentará realizar seu propósito
que é destruir o homem e toda a vida na terra.

Lembre-se: Satanás odeia a Deus, e tudo o que Deus tem realizado e criado. Satanás quer levar tudo
isso longe de Deus; tal é a intensidade do ódio de Satanás do criador do universo que ele tentará trazer sobre a
morte da 7 bilhões mais pessoas que estão na terra hoje.

Um dia, um mês e um ano
E os quatro anjos foram libertados, que foram preparados por uma hora e um dia e um mês e um ano,
para matar a terceira parte dos homens. Revelação 09:15
Este verso é uma profecia de tempo, uma hora, um dia, um mês e um ano. Os Quatro anjos que falei
de aqui são aqueles que são mantidos no Rio Eufrates, que como você pode recordar o mesmo simbolismo e,
portanto, são os mesmos como os quatro cavaleiros e aqueles que estão nos quatro cantos da terra.
Minha interpretação inicial do versículo acima é que esta profecia de tempo está dando uma data e hora
quando o aspecto nuclear da grande guerra começará. Portanto, vejo este versículo como nos dando aviso como
para quando o início da vertente nuclear da grande guerra começará.

Quatro fases da grande guerra
Vejo a grande guerra como tendo quatro fases;
Primeiro: o aspecto convencional ou não-nucleares da guerra, iniciada pelo I.S.I.S. que então puxa as
outras nações do mundo para o aspecto convencional da guerra,
Segundo: o aspecto nuclear da guerra, provocada pelas potências do mundo, sendo definidas contra o
outro que leva ao uso de armas nucleares,
Terceiro: o rescaldo do holocausto nuclear e a continuação da vertente convencional da guerra, isto
conduz à batalha do Armagedom, que vejo como tendo lugar após o holocausto nuclear.
Forth: da grande tribulação e toda a dor e sofrimento, provocada por um mundo devastado e a doença e
a pestilência que isso trará.

Calculando a profecia de tempo
Porque hoje, nós temos 365 dias por ano e os meses têm um número diferente de dias neles, precisamos
determinar a data de início primeiro calculando o número de dias de acordo com como o calendário foi usado
durante a época de Jesus e o Apóstolo João.
Deus nos diz que essas quatro anjos do Rio Eufrates foram preparados por uma hora e um dia e um
mês e um ano, que calcula para fora para 391 dias mais de uma hora. Mesmo que o propósito deste verso é
mostrar-nos que os quatro anjos do Eufrates são finalmente deixar solto, vai levar a grande guerra e o aspecto
nuclear da grande guerra, mas estou incerto quanto a se isto é uma profecia de quando começa a grande guerra,
ou quando o aspecto nuclear da guerra começa ou algum outro aspecto da guerra eu ainda não tenho certeza
sobre.
Independentemente o que este versículo está dando previsão de, a questão tem que ser feita, então, de
que data começa esta profecia de tempo?

Como o tempo trabalho de profecias
Sempre que Deus usa uma referência de tempo em profecia, é por uma razão, e tem significado. Eu não
sei exatamente quando este período de tempo refere-se, então, Vamos decompô-lo para ver se nós podemos
descobrir juntos. Como uma forma de ajudar em dar a compreensão de como Deus usa as profecias de tempo,
eu te mostrar o seguinte que dá o cálculo sobre o primeiro advento do Messias.

Começa o Ministério de Jesus
Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a
transgressão e tornar-se um fim aos pecados, para fazer a reconciliação pela iniquidade e trazer justiça eterna
e para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe-se, portanto, entender, que, da ir por
diante do mandamento para restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe deve ser sete semanase
sessenta e duas semanas: será construída na rua novamente e a parede, mesmo em tempos perturbados. E
depois de sessenta e duas semanas serão Messias cortadas fora, mas não para si mesmo: e o povo do príncipe
que virá, destruirá a cidade e o santuário; e o seu fim será com uma inundação, e até o fim da guerra
desolações são determinadas. E ele deve confirmar aliança com muitos por uma semana: no meio da semana,
ele fará o sacrifício e a oblação cessar e para o espalhando abominações ele elaborará, desolado, mesmo até a
consumação, e que determinada deve ser derramado sobre o desolado. Daniel 09:24-27

No livro de Daniel, como indicado acima, Deus deu-em uma profecia de tempo pelo qual somos capazes
de calcular o ano em que o Messias iria começar seu ministério , entre outras coisas.
Esta profecia inteira é explicada nas aulas, e através desta explicação, revelou que o Messias começou
seu ministério no ano 27 D.C., quando Jesus é batizado por João Batista no rio Jordão. Isto é feito possível
porque Deus proveu uma data inicial, o da ir por diante do mandamento para restaurar e construir
Jerusalém.
Com a profecia de tempo, uma hora, um dia, um mês e um ano, Deus como de ainda não deu uma
data inicial, ou ele tem.

Determinação da grande guerra
E os quatro anjos foram libertados, que foram preparados por uma hora e um dia e um mês e um ano,
para matar a terceira parte dos homens. Revelação 09:15
É de todos que é dado no livro do apocalipse que diz-me, haverá um tempo de guerra e conflitos que
leva até o uso de armas nucleares. No versículo acima, Jesus nos dá outra profecia de tempo, pelo qual talvez
possamos calcular quando a guerra convencional, iniciada por I.S.I.S. resultará na grande guerra nuclear, pelo
menos é minha interpretação de que Deus, Jesus está nos dizendo, embora eu deva admitir, com que informação
que é dada, até agora, esta profecia de tempo pode ser dando aviso de outra coisa. Interpreto esta profecia de
tempo como predizer o início da vertente nuclear da grande guerra, porque os versos diz-nos que aqueles soltou
vão matar a terceira parte dos homens, que é o meu entendimento de outra referência ao uso de bombas
nucleares.
Estou convencido de que não será até que a guerra se nuclear, antes de que é considerado por Deus para
ser a grande guerra real. A razão para esta é porque o homem tem lutado muitas guerras ao longo dos séculos e
a guerra que será primeiro iniciada por Apollyon não será diferente com eles, não demora até armas nucleares,
(A grande espada), são utilizadas, que se torna a grande guerra.

Data de início?
Para determinar esta profecia de tempo que Jesus dá, você precisa saber a data de início. A quantidade
de tempo sendo falado é simples quando você entende que um ano, como observado no tempo do Apóstolo João
foi 360 dias, não 365, como observamos, atualmente, um ano. Cada mês é composta por 30 dias, a cada mês,
sendo igual ao outro. Isto era porque os antigos presume que a rotação da terra em torno do sol era circular, e há

360 graus em um círculo. Se você calcular este fora você tem 30 dias divididos em 360 dias por ano, que lhe dá
12 meses.

Quebrando a profecia
E os quatro anjos foram libertados, que foram preparados por uma hora e um dia e um mês e um ano,
para matar a terceira parte dos homens. Revelação 09:15
A profecia de tempo acima pode ser dividida da seguinte forma:
[1] [Um dia] [Um mês] [Um ano].
Isso então calcula da seguinte forma:
[1 hora]
Mais [24 horas em um dia]
Além disso, [720 horas por mês de 30 dias]
Mais [8640 horas em um ano de 360 dias]
Este então nos dá um total de 9.385 horas de acordo com a profecia.
Se você demorar horas 9.385 e divida por 24 horas em um dia chegares 391 dias. Se você sabe a data de
início, quando tudo isso começa, então você pode calcular quando essa profecia se cumprirá.

Lembre-se: Deus quer que você tomar o tempo e esforço para estudar e aprender a palavra de Deus,
para que você terá conhecimento de fatos e não aceitar o que os outros te dizer fora da fé cega e por esse
motivo, é necessário de cada um de nós para tentar encontrar o significado de Deus para nós mesmos.
Agora que sabemos que esta profecia de tempo calcula para fora para 391 dias, precisamos seguir
determinar a data de início que o 391 dias começa.

A abominação da desolação
Quando, por conseguinte, vereis a abominação da desolação, falou o profeta Daniel, fique no lugar
santo, (que então ler, que compreende:) Então deixa-los que ser na Judeia fogem para as montanhas: deixá-lo
que vai descer o housetop não vamos levar nada fora de sua casa: nem deixá-lo que é pelas costas de retorno
de campo para levar as roupas dele. Mateus 24:15-18
Nas páginas das lições localizadas nesta página Web, dei uma discussão aprofundada de quem e o que é
o anti-Cristo é. Se você ainda não leu as lições, então você pode não entender ou aceitar que o anti-Cristo

começou como a Igreja de Roma, mas depois evoluiu para uma religião mundial, que inclui a maioria das
religiões protestantes, bem como as dez nações da Europa que se estabeleceram como reinos após a queda da
cidade de Roma em 476 D.C. , devido à desintegração do Governo Imperial romana que tinha governado a
Europa e as terras ao redor do mar Mediterrâneo, 644 anos.

Destaca-se no Santo lugar
Estamos na tentativa de determinar a data de início de quando a guerra, que atualmente envelopes do
mundo inteiro, passa de uma guerra convencional para a de ser uma guerra nuclear. Neste esforço é lógico que
nós olhamos as profecias como eles são dadas por Jesus e determinar o que é que eles estão nos mostrando.
Esta profecia, dada por Jesus numa visão, João está nos dizendo que este personagem como a
Abominação da desolação estará no lugar santo. Uma vez que ele faz nós teremos um ponto definitivo na
história da qual podemos então calcular a profecia de tempo deuma hora, um dia, um mês e um ano, para
determinar a data em que começa o aspecto nuclear da grande guerra, ou pelo menos é uma possível data de
início.
Precisamos, portanto, duas perguntas:
1: quem é a abominação da desolação?
2: o que e onde é o lugar de Santo que está sendo falado?

Transgressão da desolação
e depois ouvi um Santo que fala, e outro Santo disse que certos Santo que falava, "quanto tempo deve
ser a visão sobre o sacrifício diário, e a transgressão de desolação, de dar tanto o santuário e o host para ser
pisado? Daniel 08:13
A profecia acima do livro de Mateus remete-nos para o livro de Daniel, e o verso em que o livro que fala
da transgressão de desolação é encontrado no versículo acima do livro de Daniel.
Saber que a abominação da Desolação é, portanto, torna-se necessário a fim de saber quando a
abominação da desolação está no lugar santo.
Neste versículo acima de, a pergunta está sendo feita, "como tempo vai poder de Satanás a última
causar homens a transgredir contra Deus, tornando-os desolados ?

A resposta a esta pergunta é não é importante para a nossa discussão atual, mas eu incluo este verso,
assim você vai entender que a Abominação da desolação é o poder de Satanás para enganar o homem e o
poder que está sendo falado nos versos anteriores este um do livro de Daniel, é o poder de anti-Cristo, portanto,
a abominação da Desolação é o anti-Cristo .

Quem são o Desolate
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que te ensinei, para fazê-las, que vos podem
viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Vós não devem acrescentar para a
palavra que eu te ordeno, nem deve vos diminuem alguma coisa dele, que vós podem guardar os mandamentos
do Senhor vosso Deus, que te ordeno. Deuteronômio 4:1-2

Lembre-se: se você não dar adoração a Deus, exatamente como Deus ordena, então você está
desolado, em que você não tem nenhuma esperança de ser dada entrada em Heave ou receber a vida eterna. O
dá dois versículos acima o suporte para este deuses em possuem palavras.

Nem adicionar ou subtrair
As palavras, "que vós não devem acrescentar para a palavra que eu te ordeno, nem deve que vós
diminuem alguma coisa dele," deixa muito claro que Deus ordena que nós dar adoração a ele, "exatamente"
como ele mandou. Se você leva a palavra de Deus e acrescentar algo a ela ou remove algo, então isso não está a
palavra de Deus, mas o falso evangelho de Satanás.
Quando você crer e obedece a palavra de Deus, exatamente como falado por Deus, então você é justo
diante de Deus. Mas quando você não aceita que a palavra de Deus como sendo a verdade e nada é falado ou
escrito que contradiz o que Deus falou é uma mentira, então você está enganado por Satanás e cairá com falta
de vida eterna e nisto você está desolado .

A data
Você pode recordar: com as lições que o anti-Cristo perdeu seu poder para fazer guerra contra
os Santos de Deus em 1798 A.D., quando Napoleão tinha o Papa preso e colocado sob guarda em um castelo na
França. Mesmo que o anti-Cristo sob a forma da Igreja de Roma perdeu sua capacidade de perseguir os Santos
de Deus, ele não morreu. Embora a ferida de guerra grande, ainda que ele curou, e o anti-Cristo está ainda

envolvido na pregação encontra-se no mundo inteiro hoje através da Igreja de Roma, bem como essas filhas da
meretriz que separava a mãe igreja durante a Reforma Protestante.
Agora que nós determinamos que a abominação da Desolação é o anti-Cristo, que é liderado pelo Papa
da Igreja de Roma, e que o santo lugar é a cidade de Jerusalém como suas fronteiras existiram durante o tempo
de Jesus, agora podemos determinar qual a data o Papa vai e fica no Santo lugar.
Em maio 30th 2014 o Papa Francisco da Igreja de Roma estava no terreno ao lado do remanescente da
parede do templo, desse modo a pisar no Santo lugar. Sugiro que é a partir desta data que a profecia de 391 dia
é calculada.

As primeiras salvas de guerra
Então deixá-los que ser na Judeia fogem para as montanhas : Deixá-lo que vai descer o housetop não
vamos levar nada fora de sua casa: nem deixá-lo que é pelas costas de retorno de campo para levar as roupas
dele. Mateus 24:16-18
Vejo nesta data, 30 de maioth 2014, no dia em que o Papa está em solo sagrado como uma forte
possibilidade de ser a data de início a profecia de tempo dia 391, exceto pelo fato de que estou também
convencido de que a atenção dada à Judeia nos versos acima tem que vir para passar também, senão não seria a
data que está sendo falada nestes versos. Ambos têm de ocorrer para o evento ser o profetizado na profecia 391
dia.

Ataque militar na Judeia
Em junho de 2014, aproximadamente cinco semanas após o Papa ficou no Santo lugar, ocorreu um
ataque de míssil em Israel, desde os radicais islâmicos na faixa de Gaza. Eu sou da opinião de que é este ataque
de mísseis que constitui o início da vertente convencional da grande guerra, mas não o começo do aspecto
nuclear da grande guerra.

Determinação da data
E os quatro anjos foram libertados, que foram preparados por uma hora e um dia e um mês e um ano,
para matar a terceira parte dos homens. Revelação 09:15

Com a profecia a respeito da abominação da desolação, tendo passado como já era previsto, agora
podemos determinar qual a data a profecia de uma hora e um dia e um mês e um ano vai começar e, por
conseguinte, quando os 391 dias vai acabar.
Da data de início pode 30th 2014 você adicionar 391 dias e você obter, junho 25th 2015.
Estou ansioso para 25 de junhoth 2015 para a profecia, preparado por uma hora e um dia e um mês e
um ano, para ser cumprido, que estou convencido é quando aqueles do poço, por causa de sua campanha de
conquista, puxará o resto das Nações do mundo para a guerra, tornando-se uma verdadeira guerra mundial.
Sabendo desta data como cálculo para fora a junho 25th 2015, fazer a pergunta, "Que significa que a data
de início desta profecia nos daria a data em que as primeiras bombas nucleares são usadas na guerra, ou ela
aponta para algum outro aspecto da grande guerra?"

Meu entendimento a partir de junho de 2014
A seguir é a compreensão, dada a mim por Deus, que revela o significado da profecia acima do livro de
Mateus e o aviso dado a terra da Judeia.
Nas duas últimas semanas de maio ou no mês de junho de 2014, em algum lugar nas
terras da Judeia, Israel, a nação de Israel será atingido com um ataque militar. Um ataque
terrorista para ter certeza, mas com uma perda de vida e maior que todos os outros juntos
colocar antes desta propriedade. O ataque será invisível e inesperado pelo israelense militar
para o veículo transportar a arma não será visto como uma ameaça até que seja tarde demais.
Quando Deus me deram este entendimento, eu estava enganado quanto à veracidade e a força do ataque
contra Israel; no entanto, eu não estava errada sobre quando viria o ataque. Durante a primeira semana de junho
de 2014, Israel veio na verdade sob ataque por mísseis sendo disparados nos territórios palestinos. Estes ataques
com mísseis são as primeiras salvas da grande guerra, mas não da fase nuclear daquela guerra.
Começamos este estudo para determinar quando a guerra convencional, iniciada por I.S.I.S. se
transforma em uma guerra nuclear e no começo que eu achei que a data acima de 25 de junhoth 2015 seria essa
data, mas quando essa data veio e se foi e não bombas nucleares caiu, eu tive que aceitar que meu entendimento
era incorreto.

O falso profeta
e contemplei outra fera subir da terra: e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um
dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes delee faz com que a terra e os que habitam para
adorar a primeira besta, que é ferida mortal foi curada. Apocalipse 13:11-12
Há outra profecia de fim de dia que precisa ser levado em consideração. Pode ser que não é o líder da
Igreja de Roma que quando ele fica no Santo lugar é a data de início para a profecia de 391 dia, mas talvez nós
precisamos dar uma olhada o falso profeta, que é o falso profeta que assume todo o poder e autoridade do antiCristo, fazendo o falso profeta e não o anti-Cristo que é o poder de Satanás sobre a terra durante o fim dos dias.

Transferência de poder
Como mostrado nos dois versos acima, o falso profeta assume todo o poder e autoridade do antiCristo, portanto, e porque a data de 25 de junhoth 2015 não anunciam no aspecto nuclear da grande guerra, é
possível que não é o Papa que determina a data de início, quando ele está no lugar santo , mas em vez disso, é o
falso profeta ou seu líder que determina a data de início, quando o líder da religião falso profeta está no lugar
santo?

O falso profeta
Lembre-se: o poder e autoridade do anti-Cristo é dado para o falso profeta, conforme os
versículos acima.
Esta transferência de potência o anti-Cristo-o falso profeta tem relevância porque ela ocorre no tempo do
fim dos dias e antes o aspecto nuclear da grande guerra, e eu acredito que o falso profeta, é outro aspecto do que
é que traz sobre a grande guerra e o holocausto nuclear.
Nas lições anteriores, revelei que o Falso profeta é identificado como o governo de Estados
Unidos, ou que que controla o governo, que é a religião ateia do liberalismo, que é baseado
no falso evangelho de Satanás.
O falso profeta prega o comportamento imoral e como o anti-Cristo acoplará na perseguição de cetins de
Deus, bem como a todos aqueles que provocam o nome de Jesus ou qualquer aspecto dos ensinamentos de
Jesus. O que estou dizendo, é que não será apenas aqueles que podem ser definidos como os Santos de Deus

serão perseguidos pelo falso profeta, mas os cristãos também. Os cristãos serão perseguidos, não só porque
cristãos pregam a moralidade de Deus, pois há aqueles que se dizem cristão que não pratica a moralidade de
Deus, que também será perseguido, porque eles se referem a mesmos como cristãos, que dão voz ao nome de
Jesus Cristo, que o falso profeta e Satanás odeia. É por esta razão por que é importante que nós compreendemos
todas as profecias sobre o falso profeta, para ver totalmente quando e como a grande guerra vai de uma guerra
convencional ao de uma guerra Nuclear.

Renúncia do Papa Bento XVI
Minha primeira inclinação foi assumir que a data inicial do dia 391 profecia de tempo é quando o falso
profeta recebe todo o poder e autoridade do anti-Cristo, que de acordo com minhas observações de eventos
atuais, ocorreu em fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI, da Igreja Católica Romana, se demitiu. Como
você pode recordar, o Papa Bento XVI e o Presidente dos Estados Unidos, tinha opiniões divergentes da
estratégia de presidentes de ter camisinhas sendo dadas aos empregados das empresas de igreja dentro dos
Estados Unidos e o Papa Bento XVI argumentou que era contra os ensinamentos de moral católica romana a
fazê-lo.
Em que o Papa é o chefe da religião o anti-Cristo conforme identificado no livro de Daniel e o Estado
Unidos da América é identificado como o falso profeta no livro do Apocalipse, eu vejo esta renúncia pelo Papa
como a transferência de poder e autoridade para fazer guerra contra os Santos de Deus, do anti-Cristo, o falso
profeta , da Igreja de Roma para o falso profeta como chumbo pelo governo dos Estados Unidos da América.
Quando você faz a matemática, no entanto, se você começar na data que o Papa Francisco torna-se o
novo Papa, ou 13 de março de 2013 e vai para a frente 391 dias de que, você calcular uma data de 15 de abril de
2014. A partir de meus escritos destas palavras, é 26 de julho de 2014, e ao meu conhecimento que a guerra não
começou, isso me diz que essa data inicial é incorreta.

Determinação da data
E os quatro anjos foram libertados, que foram preparados por uma hora e um dia e um mês e um ano,
para matar a terceira parte dos homens. Revelação 09:15
Sabendo-se que a transferência de poder e autoridade do anti-Cristo, o falso profeta não é a data inicial,
então só precisamos determinar quando o líder da religião ateia do falso profeta, (liberalismo), (o Presidente dos
EUA), vai para e então está no lugar santo.

Agora sabemos que dia que o Papa Francisco ou o líder de Anticristo religião encontra-se no Santo
lugar, que aconteceu em maio 30th 2014, portanto devemos determinar quando tem o Presidente dos Estados
Unidos foi para Jerusalém e ficou no lugar santo?

Potência máxima alcançada
Mas eu era da mente que a profecia de tempo acima foi uma previsão de quando as primeiras armas
nucleares seria usadas, e que isto ocorreria em junho 25th 2015, data chegou e se foi com nenhuma detonações
nucleares.
Por algumas semanas após essa data, eu assumi que simplesmente enganei-me a data de início, mas
foram mostrado por Deus que essa profecia não pode estar apontando para o uso de armas nucleares, mas para
algo ainda mais destrutivo para as almas dos homens.
O que a profecia pode ter sido apontando para foi o falso profeta que alcançar o controle absoluto de
todos os governos das nações ocidentais. Em 25 de junhoth 2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos da
América, processado uma decisão que tornou legal para casamentos Gay, que está em oposição direta à lei de
Deus, e também reinventou a definição da palavra "estado", no que se refere a uma lei inconstitucional que se
tornou conhecida como cuidados de Obama, desse modo, defender esta lei inconstitucional como constitucional.
Não é essas decisões que dão o falso profeta, seu poder absoluto, mas o fato de que os juízes do
Supremo Tribunal Federal seguiram sua ideologia Liberal, em vez da letra e a intenção das palavras da
Constituição, que assenta sobre a moralidade de Deus. Vejo isto como Satanás exercendo sua influência e talvez
controle dos juízes da Suprema Corte.
Com isto, o liberalismo, que é uma religião sem Deus e outro nome para o falso profeta, tomou o
controle absoluto dos EUA como ele já tinha tomado o controle dos governos dos anos de Europa antes. É então
que o tempo de dia 391 profecia não apontou para o uso inicial de armas nucleares, mas para o falso profeta que
alcançar pleno poder para perseguir os Santos de Deus?

Falso profeta permanece em chão sagrado
Embora esta é uma possibilidade, eu quero que nós damos conta ainda outra possibilidade de data de
início a profecia de tempo dia 391, porque ainda estou convencido de que a profecia de 391 dia está
profetizando o início do aspecto nuclear da grande guerra e não o falso profeta que atingir a potência máxima.

Eventos atuais
Enquanto eu escrevo estas palavras, é 14 de outubro de 2016, e a guerra está progredindo assim como as
profecias preditas. O poder de I.S.I.S. está crescendo e as terras que ele controla incluem a maior parte do
Iraque e Síria ou naquelas terras que fizeram parte do império babilônico em 600 A.C., que foi o primeiro dos
quatro império antigo do homem falada no livro de Daniel, como sendo uma das quatro bestas que sai do mar.
Como cresceu o poder da I.S.I.S., assim também tem o poder do segundo dos quatro impérios antigos,
Pérsia, conhecida como Irã, hoje, com este crescimento destes dois combatentes locais, então também tem as
nações como Rússia, China e Estados UNIDOS, foi trazido para o conflito em um grau ou outro. Estas nações
são todos nuclear das Nações, e, portanto, a possibilidade desta guerra transformando nuclear é aumentada
como as profecias preveem que ele irá.

Recentemente: Navios de guerra americanos foram atacados por um grupo de islâmicos apoiados
pelo Irã, aumentando, assim, uma situação já tensa. Rússia declarou que irá abater quaisquer aviões americanos
que interferem nas ações militares da Rússia, contra as forças de oposição ao governo da Síria. Todas essas
ações são uma escalada da guerra convencional, que o torna explosão nuclear mais provável todos os dias.

Um povo dividido
, Mas quando os fariseus ouviram, disseram, "esse sujeito não lançado os demónios, mas por Belzebu, o
príncipe dos demônios. E Jesus sabia que seus pensamentos e disse-lhes: "todo o reino dividido contra si é
trazido a desolação; e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. " Mateus 12:24-25
Deus dá identificadores de quem e o que é o Falso profeta , e porque nós sabemos que isto já como
sendo os EUA, eu sugiro que o exército de Apollyon situa-se em movimento, como resultado, as ações ou os
inactions desse Falso profeta .
Os quatro anjos do Eufrates são as forças ou o exército que vai lutar contra o falso profeta e será esta
colisão de nações que fará com o aspecto nuclear da grande guerra, que resulta em um terço da terra serão
destruídos.
Como sugeri, as forças do anti-Cristo em parceria com o falso profeta vai para a guerra contra as forças
daqueles que saem do poço do abismo, e que ambas as forças são aspectos diferentes de Satanás e suas
mentiras.

Se você fizer a pergunta, por que as forças de Satanás lutar uns contra os outros, eu tenho uma possível
resposta; Deus é maior que Satanás e assim como Deus usou o rei Nebuchadnezzar do império babilônico, por
volta de 600 A.C. para destruir o mal que se tornou a nação de Israel e então novamente causaram o Império
Romano do mal, em 70 D.C. para destruir e demolir o templo em Jerusalém, porque os anciãos do templo não
abraçar Jesus como o Messias , Deus podem fazer uso das forças do mal, representado pelo islamismo Radical
para combater o mal que é o Anticristo e o falso profeta.
Como eu disse antes, no entanto, não acredito que Deus está na raiz desta última grande guerra, mas que
Satanás quer destruir a terra e toda a vida nele. Como melhor fazer isso do que to definir dois inimigos maus em
guerra com um outro que tem as armas nucleares capazes de acabar com a vida neste planeta e, por causa da
influência de Satanás, estão dispostos a cometer assassinato em massa usando essas armas.
Uma vez que estes primeiros ataques com mísseis em Israel, as forças de que se tornou conhecido como
I.S.I.S. ou I.S.I.L. tem se uniram em uma força militar e económica da região, que lentamente tomou muito do
Iraque e a Síria e causou várias nações a tomar medidas para deter seus avanços.
Como as profecias do livro do Apocalipse nos diz, continuará esta progressão da guerra e da violência.
Eventualmente, o I.S.I.S. irá envolver em ações que forçarão as Nações do mundo a tomar ações decisivas
contra ele, que vão puxar a outras nações que têm uma agenda militar adversária para tomar ações militares
contra aquelas primeiras nações. É esta escalada da atividade militar que vai puxar as potências nucleares em
guerra um com o outro, cumprindo assim as profecias da grande guerra.

Acontecendo a nossa volta
Isso está acontecendo no mundo hoje. Rússia tem sua própria agenda no Médio Oriente e colocou seu
apoio em torno do regime assassino no controle da Síria; os Estados Unidos, quer derrubar o regime e, portanto,
está colocando seu apoio sobre aqueles que Rússia e Síria estão lutando contra. Isso só pode resultar em um
conflito total entre os EUA e a Rússia.
Hoje, o I.S.I.S. está fora de controle e se espalhando ao redor do mundo. Isso está acontecendo porque
não há nenhuma liderança no mundo para pôr um fim a sua agressão. O líder histórico das Nações do mundo,
pelo menos em, mais os últimos 100 anos, tem sido os Estados Unidos da América, que está agora sob o
controle absoluto do liberalismo, e como tenho mostrado em aulas anteriores, o liberalismo é o poder de Satanás
na terra que a Bíblia se refere como o Falso profeta .

Porque Satanás quer destruir toda a humanidade, Satanás, através de sua influência, impediu que o
Presidente dos EUA para assumir a liderança em qualquer esforço contra I.S.I.S. Assim, tendo sido enganados o
Presidente tem de fato acomodando a I.S.I.S. e o outro grande radicais islâmicos na área, Irã.
Você também deve saber, que Deus tem a intenção de acabar com poder de Satanás sobre as Nações do
homem, e por essa razão, Deus não deu força nos líderes do mundo para combater e pôr fim a esses avanços
para I.S.I.S. Permitindo que o conflito crescer e expandir, Deus vão deixar Satan acho que ele está no controle,
mas quando for a hora certa, Deus vão intervir.
Esta é a última guerra que homem vai lutar contra si mesmo, e com esta guerra, Deus vão lavar a terra
com fogo, como Deus fezcom com água durante o tempo de Noé. Desta forma Deus irão remover os poderes do
mal que são o resultado do falso evangelho do Stan, o Anticristo e o falso profeta, assim como o rei Apollyon.
Portanto, é uma forte possibilidade de que a guerra contra tudo o que é de Deus, sua moral e seus mandamentos
serão colocados em uma velocidade máxima de junho 25th 2015 para a frente, com o aspecto nuclear do início
da guerra a qualquer momento após essa data.

Um lobo em pele de cordeiro
e contemplei outra fera subir da terra; e ele tinha dois chifres como um cordeiro e falou como um
dragão. Apocalipse 13:11
Neste versículo, Jesus está retratando este animal como um que se parece com um cordeiro. Este Jesus
faz a fim de levar-na ver que o falso profeta está envolvido em enganar as pessoas, assim como é o anti-Cristo.
Quando você olhar para um cordeiro, você não vê algo que é perigoso ou mal, e isso é verdade sobre
liberalismo também.
Juntamente com Jesus, representando o falso profeta como um cordeiro, Jesus inclui um qualificador, "e
ele falou como um dragão", a fim de mostrar que embora o liberalismo tenha a aparência de algo que é bom,
na verdade é mal porque é blasfemar contra a moralidade de Deus.

Satanás é o dragão
e lá apareceu outra maravilha no céu; e Eis um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez
chifres, e sete coroa sobre sua cabeça. E a sua cauda desenhou a terceira parte das estrelas do céu e lançá-los
para a terra: e o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para ser entregue, para devorar seu filho
tão logo ele nasceu. Apocalipse 12:3-4

O dragão é uma referência a Satanás, como revelado nos versos acima.

Exerce todo o poder
e ele, (o falso profeta), exerce todo o poder da primeira besta, (anti-Cristo), antes dele e faz com que a
terra e os que nele habitam a adorar a primeira besta, cuja mortal ferida foi curada. Apocalipse 13:12
O poder da primeira besta, o anti-Cristo, era o poder para perseguir, torturar e assassinar aqueles que
não culto, como o anti-Cristo, ordenou que eles devem.

Marca da besta
e ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e laços, para receber uma marca em
sua mão direita, ou nas suas testas: e que ninguém possa comprar ou vender, excepto aquele que tiver o sinal,
ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13:16-17
Em que o anti-Cristo e agora o falso profeta pregam as palavras que estão em oposição aos
mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo, todos, mas um punhado de pessoas hoje tem sido
puxados longe de Deus e sua moralidade.

Não há outros deuses diante de mim
Tu não terás nenhum outros Deus além de me Êxodo 20:3

O que é um Deus?
Há apenas um Deus real, todos os outros através da história que foram professou ser um Deus, onde
falsos deuses. Deus é a vida, ser senciente. Deus nos disse que não há nenhum outro Deus; Portanto, se
acreditamos que Deus, nós também devemos crer que ele é o único que é onipresente que também é capaz de
pensamento consciente e consciente.

Ídolos e outras imagens de escultura
Tu não deverás fazer a ti qualquer imagens de escultura, ou qualquer semelhança de qualquer coisa
que está no céu acima, que é embaixo da terra, ou que está na água debaixo da terra: Êxodo 20:4

Ídolos são, estátuas, esculturas, pinturas ou qualquer outra coisa feita pelo homem
que é um religioso ou fé baseou a propósito, feito de madeira, de pedra, de prata ou de
ouro e são, portanto, sem vida, ou consciência de si .
Uma imagem é algo feito por mãos de homem, arte como visto na mente dos homens.
Nos tempos antigos, estátuas e estatuetas foram formadas por artesãos e vendidas ao povo como deuses,
algo para ser adorado. Estas esculturas não tinham vida, portanto eles não tinham a habilidade para pensar, ou
falar, ainda pessoas ajoelhou-se diante deles e deram-lhes culto.
Hoje, as pessoas por estátuas de um homem professaram ser a imagem de Jesus, e eles se ajoelhar
perante ele e dar esta estátua de adoração. A imagem não é o de Jesus e é mentira de Satanás. Em nenhum
momento Jesus diante de um artista e ter seu retrato ou escultura feito. A imagem que as pessoas pensam de
como Jesus é um artista de renderização, encomendado pela Igreja de Roma durante a idade média.
A cruz que é usada pelos cristãos, é uma imagem de escultura, conforme definido no segundo
mandamento e como tal é proibido por Deus.

Não se curvar
Tu não deverás curvar-te a mesmo a eles, nem as servirás: pois o Senhor teu Deus sou um Deus
ciumento, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam ; Êxodo
20:5

Prega a Satanás:
É correto para ajoelhar e dar adoração diante de estátuas e outras imagens de escultura, em
oposição direta a Deus. Essas estátuas e pinturas que retratam, Jesus, a mãe de Mary ou qualquer dos outros de
anjos ou Santos, estão em oposição direta e desobediência os mandamentos de Deus.
Nas igrejas Católica Romana, quando vieres ao lado de um banco você deve descer em um joelho como
você olha para a estátua de Jesus, antes que você tem permissão para sentar. Este ato está em oposição direta ao
mandamentos de Deus.
As igrejas Católica Romana também têm estátuas definido em pedestais com velas na frente deles, pelo
qual as pessoas podem se ajoelhar perante-los e a luz de uma vela como parte de dar a oração para o Santo a
estátua é reprehensive de. Isto é mais uma vez em oposição direta aos mandamentos de Deus.

Aqueles que odeiam Deus
Quando você é desobediente à palavra de Deus, fazendo o que Deus disse para não fazer, então você
mostra o seu desrespeito pela palavra de Deus e, assim, mostra o seu ódio de Deus .

Mostrando misericórdia para aqueles que amam a
Deus
E se misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
Deus é misericordioso para com aqueles que o amam, mas se você rejeitar a palavra de Deus como
sendo a verdade, então você mostrar o seu ódio de Deus, e ele não terá nenhuma causa para ser misericordioso
com você. No versículo acima, Deus está sendo muito explícito, para mostrar seu amor por Deus, para
manifestar o seu amor por Deus, é realizado por você está mantendo seus mandamentos. A observância do
sétimo dia sábado é o quarto mandamento; Portanto, você deve guardar o sábado como Deus ordena que, mais
mostra seu desrespeito e ódio de Deus.

Leve não o nome de Deus em vão
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; porque o senhor não vai segurá-lo sem culpa que
tomar o seu nome em vão. Êxodo 20:7
Quando você dá o desrespeito a Deus ou seus mandamentos, então você está tomando o nome do senhor
em vão. Se você tem ou reza para estátuas ou outros ícones, então, você está mostrando desrespeito de Deus, em
que ele disse que vocês não vão fazer isso.
Quando você vai em uma igreja de Roma, ou algumas mas não todas as outras igrejas das filhas da
Igreja de Roma, você verá, pinturas, estátuas e outras representações gráficas de Santos e de Jesus. Estas são
uma abominação e um pecado contra Deus.
O nome de Deus é mais, Jeová, Jesus ou aqueles outros que os homens chamam de Deus. O nome de
Deus é tudo que Deus defende e representa a sua honra pessoal, sua personalidade e seu caráter Moral, os quais
são definidos os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo.
Quando você vive uma vida em oposição ou desobediência a qualquer um dos imperativos morais de
Deus, então use o nome de Deus em vão.

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

Prega a Satanás:
As igrejas do anti-Cristo pregam que o dia de sábado é o primeiro dia da semana, o domingo, como
chamamos atualmente.

Homem deve descansar no sétimo dia
Deus diz:
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu
Deus: nele tu não deverás fazer qualquer trabalho. Êxodo 20:9-10
Nesses versículos, Deus está sendo muito clara, porque Deus descansou no sétimo dia, então assim
também deve todo homem descansar no sétimo dia. Apesar da clareza destes versos, o mundo inteiro é da
crença nesse domingo ou no primeiro dia é o dia de Lordes de descanso. Considero que isso seja culpa da maior
mentira de Satanás. A maioria das mentiras são fundadas sobre a verdade de 90% e apenas 10% mentira, mas
com a primeira observância de dia como o dia de Deus, de resto, não há nada na Bíblia falada por Deus ou por
Jesus que dá suporte a esta mentira, ainda o mundo acredita que é verdade, mesmo que seja 100% mentira.
Para observar o primeiro dia da semana como o dia de sábado é a aceitar a mentira de Satanás sobre a
palavra de Deus. Se você não for obediente aos mandamentos de Deus, então você será dado a marca da besta
por Deus, Jesus, e ter esta marca você excluirá do céu e a vida eterna.

Muitos devem ser ofendidos.
e então muitos devem ser ofendido e devem trair um ao outro e deve odiar um ao outro. Mateus 24:10
Se você acredita que sabe a verdadeira palavra de Deus, e alguém vem até você e diz-lhe que o que você
acredita é na verdade mentiras de Satanás, você vai ser ofendido por essa pessoa. Como ele ousa dizer que você
está errado e você é enganado de Satanás? Isso fará com que você odeia a essa pessoa, que só quer te mostrar a

verdade de Deus. Mas você acredita que você já sabe a verdade de Deus, então você rejeitar as palavras dessa
pessoa, e muitos nem vão tão longe quanto á esta pessoa que aprisionou, torturou e matou.

Perseguições
Durante este período de instabilidade em todo o mundo, o falso profeta vai começar a exercer o seu
poder para perseguir os Santos de Deus, mas também qualquer outra pessoa que abraça as virtudes da
moralidade de Deus. O liberalismo prega o comportamento imoral e, portanto, em oposição direta a qualquer
pessoa que abraça qualquer aspecto da moralidade de Deus.
O liberalismo prega que não é pecado se você tem seu feto abortado, (assassinado), que é um direito
das mulheres que eles escolhem o que fazer com seus próprios corpos.

Deus diz que não matarás, que é o que você faz quando você tem seu bebê abortado.
O liberalismo prega que a vida começa no nascimento.

Deus nos diz que João Batista foi tocado pelo Espírito Santo na concepção. Isso significa que Deus
reconhece um ser humano a partir de sua concepção, não no seu nascimento. Pense nisso, se o embrião não está
vivo, por que então cresce ao longo dos nove meses de seu desenvolvimento no útero da mãe. Somente se
houver vida pode ocorrer o crescimento.
O liberalismo prega que é abuso infantil se disciplinar seu próprio filho, e se você fizer isso você
pode ser preso e seu filho te retirados devido a esse abuso.

Deus nos diz que uma criança que é indisciplinada por seus pais deve ser pensada pelos seus pais
como nada mais do que um bastardo, não é digno do tempo e esforço em dar a disciplina da criança. Acha que
seu filho seja um bastardo?
O liberalismo prega que é normal e limpa para duas pessoas do mesmo sexo para se envolver em
sexo e, portanto, aprovou leis que torná-lo um crime se você ou eu sou contra tais relações. Este crime chama-se
Crimes de ódio. Se você uma objeção de voz você pode enfrentar, multas civis e sanções, detenção e prisão.

Deus diz que TODO o sexo é um pecado salvar que entre marido e mulher legalmente casados, ainda
mais que Deus define a marido e mulher como um homem e uma mulher.

Com o poder total do falso profeta ter sido alcançado, estas e outras perseguições de moralidade de Deus
cada vez mais se tornará crimes que pressupõem uma pena de prisão, tortura e até a morte, tal como era na
idade das trevas sob a mão pesada de julgamentos da Inquisição a Igreja de Roma.

Lembre-se: Satanás odeia a Deus e mobilizará em todas e quaisquer esforços para remover a
moralidade do Deus das mentes dos homens.
Porque o falso profeta tem controle absoluto dos governos da Europa e América, começará uma
campanha de perseguição que pode atingir o mesmo nível de tortura e assassinatos como o anti-Cristo participe
durante a idade média, quando a Igreja de Roma realizou seus julgamentos da Inquisição.

História da perseguição
Desde o segundo que Cristo morreu na Cruz, aqueles da fé de Deus e os ensinamentos e o testemunho de
Jesus Cristo, foram perseguido e degradado por Satanás e aqueles que promovem e pregam mentiras de Satanás.
Primeiro pelos anciões do templo, e depois por Césares do Império Romano e depois por anti-Cristo
Satanás, a Igreja de Roma e por último pela religião ateia do falso profeta, que é outro nome para a religião
ateia do liberalismo.
Através de todos os séculos desde, os Santos de Deus orou que Deus iria intervir, que é adequado,
portanto, que as orações dos Santos de Deus são usadas por Deus para trazer a destruição das forças do mal que
tornou-se homem.

Holocausto nuclear
Um grande terremoto
E vi quando ele abriu o sexto selo, e, eis, houve um grande terremoto; e o sol se tornou negro como
saco de carvão de cabelo, e a lua tornou-se como sangue. Revelação 06:12
Sempre que houver um terremoto, geralmente é acompanhado por algum tipo de atividade de vulcão, se
não nas proximidades da área do terremoto, então em outro lugar do planeta. Este versículo sugere que o vulcão
vai ser como a poluir a atmosfera ao ponto que escurece o sol e a lua.

Na lição anterior, estudamos os versículos da Bíblia que deu as profecias dos eventos que antecederam o
início da grande guerra, bem como alguns dos eventos que ocorrem antes do Holocausto Nuclear que Jesus dá a
profecia de. Nesta lição que iremos estudar as profecias de Holocausto Nuclear, bem como aqueles que dão a
introspecção do rescaldo do Holocausto que leva até o segundo advento de Cristo.

Uma explosão Nuclear
Eu vejo o verso acima como descrevendo uma explosão nuclear e não um terremoto ocorre
naturalmente. Eu não vivo em uma parte do mundo onde terremotos são prevalentes; Portanto, eu nunca
experimentei um. É meu entendimento no entanto, que um terremoto por si só não tem os efeitos resultantes,
conforme descrito nos versos acima, com o sol sendo apagado, etc. Sugiro, portanto, uma causa diferente para o
terremoto e a poluição atmosférica resultante.
O versículo acima é uma continuação da lição anterior de explicação e descrição do que será o resultado
do efeito sobre o mundo grandes espadas de Jesus. Como eu disse antes, eu acredito que a grande espada é a
bomba nuclear e o versículo acima dá uma boa descrição dos efeitos de uma explosão nuclear.

Considere isto: Jesus está nos dizendo de uma guerra, mas não é apenas outra guerra como é
comum na história do homem, mas uma grande guerra e um aspecto desta grande guerra será que existe um
novo tipo de arma, A grande espada.
No versículo acima, Jesus está dando uma descrição gráfica do resultado desta espada grande, em que a
terra vai tremer, cairão as montanhas e o sol e a lua vão ser apagados por todos os materiais resultantes
vomitados na atmosfera pelas explosões, não de apenas uma bomba nuclear, mas várias.

Inverno nuclear
A grande guerra será uma guerra travada com armas nucleares, e todas as restrições morais serão
removidas, devido à influência de Satanás, para que um grande número de explosões nucleares ocorrerá tudo
sobre a face da terra em torno do mesmo ponto no tempo. Estas explosões sozinhos repelirá toneladas de
material de alta para a atmosfera, e talvez seja isso que polui o céu para causar o sol e a lua para tornar-se
escurecidos e ter a aparência de cor vermelho sangue.
As explosões nucleares também explicaria o terremoto. Com tantas explosões nucleares ao mesmo
tempo aproximado, será como um martelar sobre a crosta da terra, causando as cornijas continentais mover,
rachadura e shake, que novamente irá resultar em adição para as desgraças da terra de vulcões.

Queda de estrelas do céu
E as estrelas do céu caiu para a terra, até mesmo como uma figueira casteth dela figos prematuro,
quando ela é agitada de um vento impetuoso. Apocalipse 06:13
Este versículo sugere que a terra experimentará uma chuva de meteoros, de tanta importância quanto a
ser notável na Bíblia. Nunca vi uma figueira solta seu fruto a ventos fortes, antes, mas eu vi outras árvores
perdem suas nozes ou frutas para um vento forte.

Resíduos nucleares
Se há uma série de explosões nucleares atingisse a terra na mesma época, levantando assim, grandes
quantidades de detritos para a atmosfera, este poderia ser o que faz com que esta chuva de estrelas, quando
aquele detritos cai para trás para baixo à terra. Infelizmente, grande parte dos detritos será também radioactiva,
que vai matar mais animais e homens, mais longe do ponto zero, não matou pelas explosões próprios.

Uma infinidade de bombas
Quando uma nação usa uma arma nuclear contra seu inimigo, em seguida, todas as nações que têm a
bomba em breve seguirá terno, devido à influência de Satanás sobre os líderes do mundo e o ódio e
desconfiança que existe no mundo de hoje.
Quando você tem centenas e até milhares de bombas nucleares, acendendo todas na atmosfera a
aproximadamente ao mesmo tempo como um ao outro, a força combinada das explosões também serão
multiplicados e a crosta da terra serão abalada por todo o mundo, o que fará com que os terremotos e vulcões
em erupção.
Vejo a descrição nos versos acima ser aquele de um holocausto Nuclear que Jesus está profetizando, que
terá lugar na terra no tempo do fim dos dias, que estamos agora a viver.

O rolo de céus ACIMA
E o céu partiu como um pergaminho quando está enrolada juntos; e toda montanha e ilha foram
movidos fora de seus lugares. Revelação 06:14

A frase: "o céu partido como um pergaminho," é melhor compreendido quando você imaginar que
você está investigando uma noite estrelada e de repente as estrelas giram em torno do céu e todas as
constelações são misturadas acima e fora do lugar.
Um terremoto e um vulcão são ruins, mas ainda são ocorrências naturais, o que esperamos. Para o céu
para rolar voltar é impossível na ordem natural do universo. Existem apenas duas maneiras que poderia
acontecer; Um é para Deus para que isso aconteça naturalmente super, e o outro é para algum outro evento
ocorra que coloca pressão suficiente na terra para causar a terra rolar sobre seu eixo.
Para o céu para rolar poderia ser o resultado da explicação acima sobre as bombas nucleares e o
rachamento da crosta terrestre. Talvez toda esta violência contra a terra fará com que a rolar sobre seu eixo. Isso
resultaria em uma rolagem dos céus. Isso também resultará em ilhas e montanhas, sendo o movimento de seus
lugares. É isso que eu vejo como o que faz com que o versículo acima, para vir a passar, e é todo o resultado de
um holocausto nuclear sobre a terra.

Esconder da ira de Deus
e os reis da terra e os grandes homens e os homens ricos e os capitães e os homens poderosos e todo
homem de ligação e todo homem livre, se esconderam em antros e nas rochas das montanhas; E disseram aos
montes e aos rochedos, "caí sobre nós e Escondei-da face daquele que se assenta no trono e da ira do
Cordeiro: Apocalipse 06:15-16
Este versículo valida o que eu disse anteriormente sobre aqueles que amam as riquezas da terra e rejeitar
os dons de Deus. Caso você tenha qualquer dúvida, o cordeiro que falei de aqui é Jesus Cristo, para que os
homens ricos e poderosos serão executado com medo de Jesus Cristo. Que eles preferem as indulgências desta
terra, os mandamentos de Deus, é evidente que eles correm de Jesus e não em relação a ele. Estes dois versos
são, portanto, falando do homem que rejeitam a Deus, sua lei e sua moralidade.

Grande dia da ira de Deus
Para o grande dia da sua ira é venha; e quem será capaz de suportar? Revelação 06:17
Se você é um pecador, ou simplesmente negaram Deus e Cristo, então de repente descobrir que não
existe Deus, Jesus, só ele tem a intenção de matá-lo por sua falta de reverência, então provavelmente parece
melhor ser morto por rochas caindo do que a morte nos infernos de fogo.

Infelizmente para você, há duas mortes, a morte Mortal do corpo e a morte eterna do corpo e da alma.
Mesmo que aqueles no versículo acima permitam-se ser morto por rochas caindo, eles ainda serão ressuscitados
e sentissem a dor da segunda morte. Haverá nenhum evitando a ira de Deus.

Um Deus vingativo
Estes últimos três versos dar sugestão que aqueles que estão sendo falado de considerar a guerra e a
subsequentes terremotos e vulcões como tendo sido causado por um Deus vingativo; Não vejo isso dessa forma
no entanto. Deus não tem indicado que ele é a causa do terremoto ou de outras calamidades, como eu disse
antes, "Deus está vendo o que ocorrerá no futuro e retransmite a nós através de seus profetas."
Estes eventos não estão sendo causados a acontecer por Deus, mas que ele os viu como a acontecer no
futuro e então começa a avisar-deles através de seu profeta, do Apóstolo João. É porque os homens sabem que
estes aviso de Deus existem, mas eles têm ignorado ou não se acredita que eles são previsões do futuro, que
quando eles vêm, então a crença será manifesto e ao invés de assumir a responsabilidade por suas próprias
lacunas, vão culpar o Holocausto em Deus e não eles mesmos.
Aqueles que procuram a morte por queda de rochas, fazê-lo, porque eles ainda rejeitam a autoridade de
Deus para puni-los, então, ao invés de stand-up para o castigo de Deus, eles preferem morrer por outros meios.
Mesmo na morte, eles rejeitarão a Deus, que mostra apenas como cegos por mentiras de Satanás que estas
pessoas são.

Satanás é a causa
Eu vejo a guerra como sendo provocada por Satanás e seus dois servos, o anti-Cristo uniram-se com o
falso profeta, assim como os dez reinos que estabeleceu como nações, após a queda do Império Romano. Em
seu esforço para forçar sua falsa religião sobre o mundo, as forças de Satanás, fará com que este holocausto.
Ou homem apresentará a Satanás ou Satã destruirá o homem da face da terra. Admito, no entanto, que
Deus tem em seu poder para evitar esta guerra e sua devastação de acontecer, mas escolhe não fazer a fim de
permitir a destruição da civilização humana, que Deus nunca quis que o homem deve alcançar, mas surgiu por
causa de mentiras de Satanás. Permitindo a destruição da civilização humana Deus remove espera de Satanás e
o poder sobre o homem.

Silêncio no céu
E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu sobre o espaço de meia hora. E vi os sete anjos que
estavam diante de Deus; e a eles foram dadas sete trombetas. Apocalipse 8:1-2

Os versos do livro de Apocalipse capítulo 6 de cima, deu o aviso sobre o início do Holocausto Nuclear e
uma explicação gráfica de algumas das coisas que ocorrem como resultado das explosões nucleares, os três
versos acima nos falam do que ocorre, não na terra, mas no céu pouco antes a configuração fora as bombas
nucleares ao redor do mundo.

Fumaça de incenso
E outro anjo veio e ficou no altar, tendo um incensório de ouro; e lá foi dado a ele muito incenso, que ele deve
oferecê-lo com as orações de todos os Santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso,
que vieram com as orações dos Santos, subiu até diante de Deus fora da mão do anjo . Apocalipse 8:3-4

Há um "silêncio no céu," porque no céu são conscientes de raiva extrema de Deus, que sua terra linda é
então destruída pelas armas do homem. Aqueles no céu sei que Deus vão precisar desabafar sua raiva sobre o
homem e Satanás para então terem destruído a terra e tanta vida nele.
A "incensário' é uma tigela ou taça na qual Incenso varas são queimadas. Nesses
versículos, Jesus está dizendo que as orações dos Santos são substantivas, assim como incensos são
substantivas, ou sólida, não apenas palavras sem forma ou substância.
As orações de todos os Santos: Isto diz-me, eu preciso orar mais vezes, se Deus faz uso de nossas
orações em tão importante e sagrado caminho.

A ira de Deus derramada
e o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançá-lo para a terra: e houve vozes e
trovões e relâmpagos e um tremor de terra. Apocalipse 8:5
Todos os versos acima são uma descrição do Holocausto causado pelas bombas nucleares; Estes dois
últimos versos me sugerem que o Holocausto poderia ter sido impedido por Deus, mas no final, Deus perdeu a
paciência com aqueles que rejeitam a sua palavra e a lei, então Deus permite que o Holocausto ocorrerá, por
forma a exata sua ira sobre aqueles que vivem na terra, mas se recusam a dar a verdadeira e correta de adoração
a Deus.

Bombas nucleares cair dos céus
As orações dos Santos tem flutuado fora o incensário e então o sensor vazio é preenchido com fogo do
altar diante de Deus, umnd o anjo tomou o incensário e encheu-o com fogo do altar, que é, então, lançá-lo na
terra, sendo usado a chover destruição sobre a terra.
Eu vejo este fogo do altar como sendo outra descrição as bombas nucleares e suas explosões.
E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto : Não vejo isso como sendo de Deus, mas do
homem e suas poderosas armas de destruição, no entanto, Deus permite isto tudo acontecer, mesmo que seja no
poder de Deus para detê-lo.
As vozes são ouvidas são falso evangelho Satanás sendo pregado ao homem através das igrejas da
meretriz e as filhas da prostituta, mas, mais recentemente, esses falsos e imoral pregação falou pelo falso profeta
por meio de sua religião sem Deus do liberalismo.
Os trovões e relâmpagos são as armas de guerra e da devastação que eles desencadear na face da terra.
O terremoto é causado pelo rumble e tensão que as explosões dessas armas poderosas exercem contra a
crosta da terra. Eu vejo este terremoto como sendo o mesmo que, como mencionado anteriormente no capítulo 6
do livro do Apocalipse, em outras palavras, é uma releitura dos mesmos eventos.

Lembre-se: na lição anterior, realizaram-se os quatro anjos que seguram os quatro cantos da terra
para que os 144.000 Santos de Deus poderia ser selados. Agora que isso for concluído, os quatro cavaleiros do
Apocalipse são deixe solto, permitindo que o aspecto nuclear da grande guerra para começar; Estes acima
versos dar descrição do presente.
Todos os versos acima, nesta lição, é uma descrição do Holocausto causado pelas bombas nucleares;
Estes dois últimos versos me sugerem que o Holocausto poderia ter sido impedido por Deus, mas no final, Deus
perdeu a paciência com aqueles que rejeitam a sua palavra e a lei, então Deus permite que o Holocausto irá
ocorrer, a fim de remover o mal da face da terra com o fogo criado pelas armas do homem.
Por causa da multidão de explosões nucleares na atmosfera, não só a crosta da terra será abalada, mas
então será também a atmosfera própria, sob a forma de uma mudança imediata nos padrões de clima, o que
resultará em alterações climáticas em todo o mundo, como ainda não foi visto desde o tempo de Noé e o
derretimento da idade do gelo , com muito poderosos furacões e tornados por toda a face da terra.

Granizo e fogo misturaram com sangue
e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para o som. O primeiro anjo soou e seguiuse granizo e fogo misturado com sangue, e foi posta sobre a terra: e foi queimada a terça parte das árvores, e
toda a grama verde foi queimada cima Apocalipse 8:6-7
Os dois versos acima revelam os resultados finais das bombas nucleares e a precipitação resultante e
suas consequências sobre a terra e toda a vida em cima dele.
Os Sete selos descrito acima e na lição anterior, dá a descrição dos acontecimentos que tomam lugar
antecederam e durante os primeiros meses da grande guerra, o que você poderia chamar o pre-nuclear início da
grande guerra.
As seguintes Sete trombetas vão dar descrição desses eventos que ocorrem na terra durante o
Holocausto Nuclear e revelar o resultado da severidade de destruição que as armas nucleares vai infligir sobre a
terra, bem como a sua ira sobre aqueles que estão em desobediência a sua lei e palavra de ventilação de Deus.

Armas nucleares estão noivos
O primeiro cavalo do Apocalipse, o cavalo branco, é o sinal do começo do aspecto não-nucleares da
grande guerra. O segundo cavalo do Apocalipse, o Cavalo vermelho, traz sobre a guerra, mas não seu aspecto
nuclear. O segundo cavalo traz sobre uma guerra convencional que cresce e cresce até que faz com que ambos o
colapso econômico, como mostrado por terceiro ou Cavalo pretoe o aspecto nuclear da guerra, que é o aspecto
do Cavalo pálido .
Agora que Deus marcou os 144.000 filhos de Israel, os quatro anjos que têm poder dos quatro cantos
da terra, que também são representativos dos Quatro cavaleiros, são permitidos para passar a terra, a grande
guerra e a tribulação começa a sério e com isso o aspecto nuclear da grande guerra pode ocorrer a qualquer
momento.

Granizo, fogo e sangue
e seguiu granizo e fogo misturado com sangue, e foi posta sobre a terra. Se você pode visualizar o que
será. Várias explosões nucleares ocorrerá em um tempo muito curto para um outro em toda a terra, quando as
explosões tem lugar fará com que os animais e o homem para ser explodido em pedaços de carne, osso e

sangue. Estas irão propulsionar para a atmosfera que então se volta para baixo para a terra; é isso que está sendo
descrito nas palavras acima.
Acho que esses dois versos à luz de uma explosão nuclear sobre uma área povoada. Você tem uma
poderosa explosão que vomita na atmosfera grandes quantidades de solo, mas os corpos de qualquer pessoas e
animais iria explodir em fragmentos e pedaços do poder da explosão também. Estas também iria ser explodiu na
atmosfera, e o que sobe tem que descer.

Terceira parte das árvores
E foi queimada a terça parte das árvores . O que é conhecido como marco zero, de uma explosão
nuclear, principalmente iria ser vaporizado, mas quanto mais você sai do marco zero, a menos lá seria de
vaporização e mais haveria de coisas sendo destruídas em pedaços pelos poderosos abalos das bombas
explodindo. Quaisquer outros combustíveis, tais como árvores e casas de madeira pode acionar em chamas, para
que quando este detritos vem caindo de volta para a terra, vai pegar fogo a alguma coisa num raio ao redor da
área de explosão. Isso é conhecido como a Parede de fogo que emana toda em torno do perímetro da área de
explosão. Isto irá resultar em incêndios florestais e incêndios de grama por muitas milhas, toda em torno do
marco zero. Quando você multiplica isso por algumas centenas ou milhares de explosões nucleares, você obterá
uma catástrofe global.
Não é só as árvores que serão queimadas mas foi queimada a terça parte das árvores, e toda a grama
verde foi queimada cima Em que 1/3rd das árvores na terra vai ser queimada e toda a grama revela a extensão
da devastação.

Um terço da terra
Acho que você vai concordar que este é um resultado lógico de explosões nucleares e a precipitação
resultante. Estou convencido de que as palavras, "toda a grama," refere-se a grama dentro do 1/3 da terra foram
as explosões nucleares são postas fora e não de toda a terra, mas posso estar errado sobre isso.
Queria não ser testemunha disto. Gostaria de um pouco já estará morto antes de Deus chove fora sua ira
sobre os pecados de Satanás e aqueles homens que aceitaram as mentiras de Satanás. Embora eu possa gostar
disso, tenho certeza que como um servo de Deus, como eu acredito que sou um dos 144.000, será minha
responsabilidade de viver através da grande tribulação, para testemunhar a ira de Deus, e pregar a verdadeira
palavra de Deus para aqueles que ainda tenho que aceitá-lo durante esses dias sombrios. Eu amo a beleza deste

mundo, e, portanto, encontrará vê-lo sendo destruída pelo homem devido a Satanás influência sobre ele, coração
extremamente doloroso. Este será um emocionalmente tempo mesmo de partir o coração.

Montanha, queimando com fogo
e o segundo anjo soou e como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado para dentro
do mar: e a terceira parte do mar se tornar sangue; Apocalipse 8:8
Que uma grande montanha ardendo com fogo é lançada no mar parece ser uma referência a uma
erupção vulcânica. Também vejo isso como resultado de muitas explosões nucleares acontecendo em sobre o
mesmo lugar e tempo, onde até a crosta da terra geme em protesto contra a destruição do homem. Eu vejo isso
como uma guerra Nuclear e as poderosas explosões como sendo o catalisador, que faz com que estas erupções
vulcânicas.

Ó destruindo a montanha
Eis que sou contra ti, Ó destruindo a montanha, diz o senhor, que destróis toda a terra: e eu vai esticar
a minha mão em cima de ti e rolo thee para baixo das rochas e vos faça uma montanha queimada. Jeremias
51:25
Minha Bíblia dá este versículo como uma referência ao Rev. 8:8. É confuso para mim no entanto. Em
ler o versículo 8, eu assumi uma montanha literal foi derrubada e atirada ao mar, mas se este versículo
Jeremiah 51:25, é uma referência válida, então sugere a montanha para ser simbólico e não uma montanha
literal. Este versículo em Jeremias é uma referência para o anti-Cristo e a Igreja de Satã falsa. É a Igreja de Satã
False que Deus está se referindo como uma montanha de destruir, que por sua vez ele Deus destruirá. Esta
afirmação que Jeremias está falando do anti-Cristo e Satanás e não uma montanha real é dado apoio no seguinte
versículo.

Cristo é uma montanha
Então era o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, quebrado em pedaços juntos e tornou-se como a
palha do verão debulha pisos; e o vento levou-os para longe, que não foi encontrado para eles: e a pedra que
feriu a imagem se tornou uma grande montanhae encheu a terra inteira... Daniel 02:35
Se você pensar sobre isso, Satanás falso evangelho e suas várias religiões estão em todo o mundo, e
como Christ é retratado como tornando-se uma montanha que cobrirá a terra no livro de Daniel; Então o verso

acima de Jeremiah pode ser do mesmo tipo de simbolismo. Mais sugiro que ambos os versos sobre a destruição
de montanha são válidos, e que as explosões nucleares de fato será causa do vulcão entrar em erupção, e que
Deus traga ao fim False igrejas Satanás por causa da destruição provocada pela guerra nuclear.
Falsas religiões Satanás, (a montanha), que agora abrange o mundo inteiro serão substituídas pela
verdadeira Igreja de Cristo. Portanto, é falsa religião Satã que fica essa montanha falada por Jeremias e Deus
irão torná-lo uma montanha queimada, o que vai cair e não ser mais.
Tendo este pensamento e oração, vejo esta interpretação, como a mais provável de Jeremiah 51:25, mas
o texto de Apocalipse 8:8 não sugerem este significado simbólico no entanto. Eu vejo o Rev. 8:8 como sendo
uma montanha literal e fazer com a gravidade das armas de guerra; a terra irão protestar na forma de terremotos
e vulcões, e como muitos vulcões são montanhas, se eles entram em erupção, então algumas das montanhas vão
cair no mar. Eu vejo a possibilidade de que os dois significados estão corretos, no entanto, é por isso que Deus
dá duas descrições separadas desses eventos, um literal e outro espiritual.

Mar se torna sangue
e o segundo anjo soou e como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado para dentro
do mar: e a terceira parte do mar se tornar sangue; Apocalipse 8:8
A terceira parte do mar virou sangue, isso eu vejo como um bit adicional de informações relacionadas
com o fato de que 1/3 da Terra teria de ser queimada. Juntos, isso me diz que um completo 1/3rd de terra
sentirão o impacto direto das armas nucleares. Isso efetivamente processará 1/3 da terra inabitável por séculos.
Nesta referência, o sangue da palavra é simbólico de intragável, ou poluído.
Você precisa entender os destinos que essas bombas nucleares ser dirigidas em são as cidades das
Nações opostas. A maioria das cidades maiores de toda a nação está localizada ao longo das margens dos rios
ou oceanos ou lagos. Quando as cidades são destruídas e os restos deles são lançados na atmosfera e, em
seguida, cair muito destes detritos vai cair nestas águas, poluindo-os e tornando a água intragável.

Uma terceira parte do mar morre
e a terceira parte das criaturas que estavam no mar e tinha vida, morre; e a terceira parte dos navios
foram destruídos. Apocalipse 8:9

Este versículo vai junto com isso acima, se o mar torna-se poluída, em seguida, essas criaturas que
vivem no mar vão morrer, não só da poluição por detritos lançados ao mar, mas que da radiação causada pelas
explosões nucleares.
Este versículo dá referência para os navios do mar sendo destruída, diz-me com a certeza que estes
versículos estão falando sobre uma guerra nuclear. Esses versículos estão falando sobre a grande guerra. É
lógico que se houver uma grande guerra que muitos navios das Nações beligerantes será destruído.
Não vejo estes versos como falando sobre uma guerra de Deus contra a religião falsa do diabo, mas uma
guerra do homem e das Nações do homem que a guerra uns contra os outros, em outras palavras, isto não é uma
guerra do bem contra o mal, mas ainda uma outra guerra do homem contra homem, só que desta vez ele será
travado com armas nucleares.

Tome nota dos sinais e imagens que estes versos geram em sua mente, essas imagens são os sinais
que são o que procurar, para que você saiba esta é a grande guerra que leva a grande tribulação e não apenas
outro da linha de tempo das guerras lutou pelo homem ao longo dos séculos. Deus, Jesus está dando aviso antes
do tempo, (2.000 anos de antecedência); para que o homem vai saber que é Deus quem está dando a estes
avisos, para quem a não ser Deus, Jesus poderia ver até agora o futuro.
Quando você tomar o tempo para pensar sobre todas estas advertências dar dois mil anos atrás, tudo
acontecendo ao nosso redor hoje, então só pode haver uma conclusão, Deus está vivo e assistindo sobre você.
Não é suficiente que você perceber isso, no entanto, você deve tomar medidas para entrar em conformidade e
obediência, os mandamentos de Deus, mais você vai saber a morte eterna.

Lembre-se também: estes são explosões nucleares e como tal tanto dos detritos será feito
radioativo naquelas explosões, portanto, quando ele cai de volta para a terra ou mar, qualquer vida que vem em
contato ou até mesmo perto de detritos radioactivos irá desenvolver doença da radiação e morrer. Deus nos
disse que ele vai proteger aqueles dos 144.000 as pragas provocadas pelo holocausto nuclear, mas isso não
significa que ele irá protegê-los do Holocausto em si.
Se você aceitar que estas coisas sendo anunciadas e deve acontecer e aceitar que muitas dessas profecias
já vieram ao passado, então você não só precisa sinta-se bem com Deus, você precisa preparar a possibilidade
de ter que viver com o Holocausto e a grande tribulação que trará sobre si e sua família.

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

Uma estrela chamada absinto
Considerando que, os versos anteriores apenas sugeriram que o impacto de um meteoro ou os restos de
uma erupção de vulcão, este versículo nos diz exatamente o que vai acontecer. O que este versículo está
dizendo, é que as estrelas cadentes são as bombas nucleares sendo lançadas, os detritos radioactivos daquelas
explosões poluirá a água fresca de um terço da terra, que é uma visualização da mesma área de terra, onde a
grama vai queimar. Se você não for morto de imediato pelas explosões das armas nucleares, mas consegue
sobreviver, isso não significa que você foi salvo. Sem água doce, a maioria dos animais e os homens morrerão
na mesma, será no entanto uma prolongada e dolorosa morte.
Pense nisso em relação a não uma, mas várias bombas nucleares fica falando em sobre o mesmo tempo
que outro, mas não foi localizado para um só lugar, mas todos em torno da terra. Uma grande quantidade de
detritos será lançada para a atmosfera, que vai voltar para baixo em fallout ardente. No presente que você pode
imaginar uma grande estrela a cair do céu .

Noções básicas sobre absinto
Para que haja entre você, homem, ou mulher, ou família ou tribo, cujo coração branda neste dia do Senhor
nosso Deus, para ir e servir aos deuses dessas nações; para que não haja entre vós uma raiz que confirmou fel e absinto;
Deuteronômio 20:18

A palavra significa "Para que" : no caso, a fim de impedir que algo acontecendo,
especialmente algo causando medo.
A palavra "absinto" é usada nos livros do antigo testamento para indicar uma água poluída ou
venenosa ou alimentos .
A frase, "cujo coração embora branda neste dia do Senhor nosso Deus," é uma referência para
aqueles que não a guardar os mandamentos de Deus, nem têm o testemunho de Jesus. Se você não pode ser

definida como um Santo de Deus, então você não é de Deus. Há somente o bem e o mal, ou você está com Deus
ou são espalhadas no exterior .
Ir e servir aos deuses dessas nações: Se você não servir a Deus então você serve falsos deuses, se você
não acreditar que a palavra de Deus como a verdade e, portanto, perceber que todas as outras palavras são
falsas, que então você servir a falsos deuses.
Para que não haja entre vós uma raiz que confirmou o fel e absinto: A palavra "Raiz" , como
utilizado nestas palavras refere-se ao Núcleo de fé e como usou refere-se àqueles cuja fé núcleo é do falso
evangelho de Satanás e que eles portanto urso fel e absinto, que é dizer que eles estão desolados, porque eles
não conseguem aceitar o Evangelho de Deus, em suma são aqueles que têm a marca da besta.
Deus usa a palavra "Absinto" várias vezes na Bíblia e cada vez é para revelar sua ira contra aqueles que
não guarde seus mandamentos, mas quem procurar preferivelmente falso evangelho como verdade e a palavra
de Deus como a mentira. Os seguintes são exemplos dos usos da palavra Wormwood .

Lembre-se também: este detritos não é só a arder mas também faz calor por radiação, e isto fará
rapidamente as águas da terra poluída ao ponto de beber a água irá resultar em uma morte lenta.

Aqueles que se afasta de Deus
Para reformular Deuteronômio 20:18 , " No caso de alguém deve afastar-se da verdadeira adoração
de Deus e vá servir a falsos deuses e seus falsos evangelhos. Deus vão nos lembrar tudo de seu poder
e sua ira, permitindo que este evento acontecesse. Em fazer assim, Deus parece para encorajar-na
arrepender-se e transformar a nossa adoração a ele como ele comanda."

Com as consequências das explosões nucleares, grande parte das águas da terra vai se tornar "absinto".
Então, novamente, não há nada de sobrenatural sobre esta profecia, mas uma previsão do que está por vir.

Um remédio amargo
Absinto se relaciona com a tomada do medicamento amargo, portanto o que eu vejo que Deus como
dizendo é que o homem, porque ele tem se afastou da verdadeira adoração de Deus, trouxe esta guerra e suas
consequências sobre si. Rescaldo da grande guerra, é a grande tribulação, e é este remédio amargo que o
homem tem servido para si mesmo.

Arrependei-vos todos os que usam a marca da besta
E passar, quando ele ouve as palavras de maldição, que ele abençoe a mesmo em seu coração, dizendo: "terei
paz, ainda que eu ande na imaginação do meu coração, para adicionar a embriaguez para sede:" Deuteronômio 20:19

Este é outro dos versículos da Bíblia onde a palavra "absinto" é usada.
e passar, quando ele ouve as palavras dessa maldição. Aqueles a quem Deus dá a marca da besta vão
ouvir esta maldição, no entanto, não aceitará a palavra de Deus.

Exemplo: Eu vejo essas religiões e igrejas que se intitulam Christian, mas observam o primeiro dia
da semana, (domingo), como sendo o sábado, como sendo parte da quem esta maldição é dirigida.
Que ele abençoe a mesmo em seu coração. Ao invés de virar para Deus por causa da prova da profecia
de Deus, as pessoas vão dizer,
"Vou dar adoração como ter sido ensinado desde a infância; Vou colocar minha fé na
adoração como sempre dei adoração. Me disseram que só precisa professar a Jesus para ser
meu Salvador e será salvo, e nisto estou confiante na minha salvação."
Desta forma, por causa dos enganos e mentiras de Satanás, as pessoas são enganadas em pensar que eles
estão dando uma adoração verdadeira e correta de Deus, mas para ser enganado, é não saber o que você está
enganado, para se você sabe ou se você perceber que você está sendo enganado e, em seguida, você parar de ser
enganado, e brilha a luz da verdade.
"Terei paz, ainda que eu ande na imaginação do meu coração, para adicionar a embriaguez para
sede." Essas pessoas vão pensar que eles são salvos e neste pensamento terá paz de espírito, mas eles serão
enganados, e sua crença é só imaginário, para eles não tomaram o tempo e o esforço para se conhecer a
verdadeira palavra de Deus, mas aceitou o que eles falaram dos outros. Eles aceitam o falso evangelho pregado
por demônios vestidos com o traje do clero, espalhando mentiras e blasfemar nos ouvidos dos tolos.

Saber isto: para blasfemar contra Deus não significa apenas a voz maldições ou obscenidades contra
Deus, mas se são afectados por estas pragas e entrar em uma das igrejas False e dar a oração como ensinado
pelo falso evangelho de Satanás, então você blasfemar contra Deus também.

Saber isto: Aqueles que têm a marca de Deus, quem são os Santos de Deus, serão retirados os
efeitos da ira de Deus. Temos de ser testemunha para essas aflições que os outros terão de fazer, mas nós
mesmos serão poupados o tormento.

Aqueles atormentado
As pragas faladas nestes versos são um sinal de que aqueles que pensam que dão a verdadeira adoração
a Deus deve tomar nota do. Se você é atormentado por esses flagelos, não dás a verdadeira e correta de
adoração a Deus, e você precisa perceber isso e começar o processo de reconciliação com Deus. A primeira
coisa que você pode fazer para provar a Deus que você é sincero é terminar sua observância do sábado domingo
e levar para observar o dia santo de Deus, o sétimo dia, como o sábado do senhor, mas você também deve
remover-se do pecado aprendendo e mantendo em seguida os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus
Cristo.
Este é um sinal de que aqueles que pensam que dão a verdadeira adoração a Deus deve tomar nota do.
Se você é atormentado por esses flagelos, não dás a verdadeira e correta de adoração a Deus, e você precisa
perceber isso e começar o processo de reconciliação com Deus. A primeira coisa que você pode fazer para
provar a Deus que você é sincero é terminar sua observância do sábado domingo e levar para observar o dia
santo de Deus, o sétimo dia, como o sábado do senhor.

Morte eterna espera por você
O senhor não poupá-lo, mas então a ira do senhor e seu ciúme deve fumar contra aquele homem e todas as curas que
estão escritas neste livro se deitará com ele, e o senhor deve apagar o nome dele debaixo do céu. Deuteronômio 29:20

Mesmo que aqueles que são enganados dar adoração, eles adoram em erro por causa de mentiras e
enganos, Satanás o senhor não vai poupá-lo, porque a verdadeira palavra de Deus pode ser encontrada por
aqueles que procuram por ele.

Ignorância sem defesa
Você conhece a frase: "ignorância não é defesa em lei," bem, isto é verdade na lei de Deus, bem como
a lei do homem. Se você é preguiçoso e não é vale a pena o tempo e o esforço para você para aprender o
Evangelho de Deus Santo por si mesmo, então você não é inocente, mas é lax em seu culto, portanto, a morte
eterna espera por você.

Então a ira do senhor e seu ciúme deve fumar contra aquele homem. Conhecimento é a semente para
a adoração verdadeira e correta de Deus, se você optar por passar a vida ignorante, então morte eterna será sua
recompensa.
Todas as curas que estão escritas neste livro, deitar-se-são com ele. Os livros de Deuteronômio e
revelação há muitas maldições e pragas faladas de, aqueles que aceitam o falso evangelho e se recusam a aceitar
a palavra de Deus como verdade, estarão sujeitos todas estas maldições, pois Deus está dando aviso,
arrependam-se agora antes que seja tarde demais.

Novo céu e a terra
o senhor deve apagar o nome dele debaixo do céu. No dia do juízo final, quando um homem encontrase carente, ele é atirado para o poço do fogo do inferno, em isto tudo o que você está deixa de existir, desta
forma, seu nome é apagado, para você não haverá mais. Quando você morrer a morte mortal, sua memória
ainda perdura na memória daqueles que te amava e na memória de Deus, mas a segunda morte é absoluta e não
haverá nenhuma memória esquerda de você. Quando o velho céu e a terra passam longe, todos aqueles que
rejeitaram a palavra de Deus verdadeiro passarão com eles.
Isto também se refere ao fato de que o velho céu e a terra velha passarão, e um novo céu e nova terra
virá em seu lugar. Neste mundo novo, você irá nunca ter existido, pois nem Deus irá reter a memória de vocês.

Lembre-se: também ama a Deus ou você odiá-lo, não há nenhuma estrada média. Estas palavras
que você está lendo dar aviso e dizer a verdade da palavra de Deus, aceitam esta verdade e se arrependam de
seus maus caminhos.

Aqueles que evitam a palavra de Deus
Portanto assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel; "Eis que, vou alimentá-los, mesmo este
povo, com absinto e dar-lhes água de fel para beber." Jeremias 09:15
, Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Isto é uma promessa ou juramento sendo
feitas por Deus. Sei que isto para ser verdade, sei que ele está zangado, que aceita o falso evangelho e sei que
sua alma eterna está em jogo.
"Eis que vou alimentá-los, mesmo assim as pessoas, com absinto e dar-lhes água de fel para beber."
Sei que isso é verdade e quando chegou a passar e você não terá nenhuma água fresca para beber, lembre-se

dessa maldição e arrepender-se. Então sabe que o que lhe foi dito é mentira e só através de seu arrependimento
e sua busca pessoal para a verdadeira palavra de Deus você terá uma chance de redenção.

Sinais de aviso
Mesmo neste momento que vivemos, e durante a grande tribulação, será NÃO ser tarde demais. Quando
todas estas pragas afligem você, eles são sinais de alerta para você tomar conhecimento de. Se você se
arrepender e vai em busca da verdadeira palavra de Deus e retire-se as igrejas que pregam o falso evangelho de
Satanás, então você pode ainda ser perdoado. Se você esperar até a morte, mortal, então será tarde demais para
você. Se esperar até o segundo advento de Cristo, então será tarde demais para você.

A ira de Deus
e o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma
lâmpada, e caiu sobre a terceira parte do rio e sobre as fontes de água; E o nome da estrela é chamado
absinto: e a terceira parte das águas tornou-se absinto; e muitos homens morreram das águas, porque elas
foram feitas amargas. Revelação 08:10-11
Estes versos deixam pouca dúvida de que é Deus, desabafando a sua ira sobre aqueles que não dão
adoração a ele como ele ordena. Ainda não vejo isso como Deus que está causando esses eventos a acontecer,
no entanto. É as armas de guerra criadas pelo homem que estão causando essas coisas para acontecer e tudo o
que foi revelado nestes versos tão longe, no entanto, é parte da ira de Deus sobre as nações e povos do mundo
que dão suporte para o anti-Cristo, em que Deus podem evitar isso mas escolhe não, por que razão teriam Deus
por ser misericordioso para com aqueles que mostram o ódio por se recusar a aceitar sua palavra de verdade e
dando a adoração de uma forma que ele não ordenou? Isto traz à mente o verso seguinte.

Mostrando o desrespeito por Deus
e se misericórdia a milhares deles que me amae guardareis os meus mandamentos. Êxodo 20:6
Deus é misericordioso para com aqueles que o amam, mas se você rejeitar a palavra de Deus como
sendo a verdade, então você mostrar o seu ódio de Deus, e ele não terá nenhuma causa para ser misericordioso
com você. No versículo acima, Deus está sendo muito explícito, para mostrar seu amor por Deus, para
manifestar o seu amor por Deus, é realizado por você está mantendo seus mandamentos. A observância do
sétimo dia sábado é escrita no quarto mandamento de Deus; Portanto, você deve guardar o sábado como Deus
ordena que, mais mostra seu desrespeito e ódio de Deus.

Deus está chamando você
Meus filhos, assistir a minha sabedoria e curvar o teu ouvido ao meu entendimento: que tu possas considerar a
discrição, e que teus lábios podem manter o conhecimento. Provérbios 5:1-2

Atender a minha sabedoria. Com estas palavras, sei que Deus está falando com você diretamente, não
ao homem em geral, mas diretamente a você que está a ler estas palavras. Ele está dando aviso para você, "dê
atenção ao que eu digo, para as minhas palavras são a verdade."
Curvo teu ouvido à minha compreensão. Quando você lê a Bíblia, não apenas ler sobre as palavras de
Deus como se fosse um romance? Se você fizer, pare, tome o tempo para obter uma compreensão de que Deus
está lhe dizendo. Só no conhecimento você pode encontrar Deus, ignorância é a arma de Satanás contra você.
Que tu possas critério de respeito; a palavra "critério" é definido como, bom senso, a liberdade de
decidir com base no conhecimento, a capacidade de fazer escolhas inteligentes. No
conhecimento da verdade, como os encontrados na palavra de Deus, você vai saber o certo do errado, você
saberá se está prestes a pecado e você saberá que pecar é te levar à morte eterna.
Para ser tentado, mas depois de recusar que a tentação é o caminho da retidão e o caminho para a
salvação. Lembre-se: Jesus foi tentado pelo diabo e superou as tentações. Ao fazê-lo, Jesus ensinou eu e você
que também podemos superar as tentações de Satanás que são manifesto no mundo. Só através do
conhecimento você saberá antecipadamente que se a tentação é pecado, portanto você precisa educar-se na
verdadeira palavra de Deus.
e que teus lábios possam manter conhecimento. Com estas palavras, Deus se refere aos seus lábios
como conhecimento de manutenção, o que isto significa é que, se você conhece a moralidade de Deus e abraçálo como sua própria moralidade, então você será improvável de falar mentiras e outras abominações dos seus
próprios lábios.
Você vê a importância que Deus coloca em seu ter conhecimento e compreensão do seu Santo
Evangelho? A ignorância é como Satanás faz com que você acredite falso evangelho e falso evangelho faz com
que você a adoração de maneiras diferente como Deus ordenou. Para contar com a palavra dos outros sem seu
pesquisando e estudando a palavra de Deus, é aceitar cegamente e cair na armadilha de Satanás.
Nestes escritos que Deus tem me dado para colocar em cima desta página Web, fiz a maior parte do
trabalho duro para você, mas você ainda precisa envolver-se em sua própria busca pessoal de Deus, mais que
você vai cair com falta de misericórdia.

Uma estranha mulher
Para os lábios de uma mulher estranha cair como um favo de mel, e a boca dela é mais suave do que o óleo: mas
seu fim é amargo como o absinto, afiado como uma espada de dois gumes. Os pés dela descer até a morte; seus passos
Segure no inferno. Provérbios 5:3-5

Na acima Deus usa o exemplo de sexual adultério e prostituição para dar ênfase ao seu significado. Para
os lábios de uma mulher estranha, é um exemplo. Uma "Estranha" é para um homem, uma mulher que é
não sua esposa, como uma prostituta ou uma puta. Apenas como um "Homem estranho" é para uma
mulher, não o seu marido .
A única vez que Deus permite o sexo como não sendo um pecado é quando é entre um marido
legalmente casado como sua esposa, de que Deus ainda define como um homem e uma mulher, todos os outros
encontros sexuais é envolver-se em pecado de adultério ou prostituição e são uma abominação aos olhos de
Deus.
A homossexualidade é tudo sobre engajar-se em sexo, e porque é entre duas pessoas do mesmo sexo, é
definida por Deus como sendo a prostituição. É por essa razão que os homossexuais são uma abominação aos
olhos do senhor, porque todo o sexo fora do casamento, tal como definido por Deus é pecado.

Prostituição da alma
, Mas seu fim é amargo como o absinto, afiado como uma espada de dois gumes. Quando você se
envolver em prostituição estão acoplando em pecado. Para pecar, é ser injusto. Somente os justos vão entrar no
céu, somente os justos vão saber a vida eterna.
Aceitando o falso evangelho de Satanás como a verdade, é a prostituição da alma, assim como estar
com uma mulher estranha é a prostituição do corpo.
Os pés dela descer até a morte; passos dela tomar posse no inferno. Pecado, seja ele, prostituição,
assassinato, roubo ou não observar o sábado do sétimo dia, levará a julgamento e julgamento é o caminho para a
morte eterna, e falso evangelho aceitando Satã é a estrada que leva até lá.
Deus usa o exemplo acima para mostrar falso evangelho de que Satanás é semelhante de uma mulher
estranha, em que as palavras soam verdadeiras e livres de culpa, mas o resultado é o pecado.

Por que eu sou?
Para que tu shouldest refletir sobre o caminho da vida, seus caminhos são móveis, que vós não podeis conhecêlos. Provérbios 5:6

Para que tu shouldest refletir sobre o caminho da vida. Você já pensou para quem você é, qual é seu
propósito na vida, ou que todo o trabalho e esforço que você põe na sua vida equivale a?
Quando você morre, todas as suas realizações, independentemente de sua posição na vida, são deixadas
para trás. Quando você morrer, você levar nada com você, nem seu corpo. Então para quê há em fazer alguma
coisa?
Usando o exemplo da prostituição, Deus quer que você saiba, seus caminhos são móveis. Se você
procurar a palavra "Móveis" no dicionário significa: algo que pode ser movido, portable. Quando você
procura a palavra "móveis" em concordância a Bíblia o moveable palavra substitui a palavra hebraica original,
"Samuel" , que significa: a vacilar, em uma grande variedade de aplicações, fugitivas, para
dispersão. Portanto, suas maneiras são móveis é a forma de Deus dizendo que para se envolver em atos
pecaminosos é fútil, e ao invés de trazer mais perto de Deus, esses atos pecaminosos irão espalhar você longe
dele.
Deus está dizendo a você que empenhar-se em pecado é envolver-se em injustiça, que vós não podeis
conhecê-los você deve abster-se de pecado e buscam apenas direito não errado na sua vida. Se você quer saber
onde você pode aprender o que é certo e o que se passa, tal como definido por Deus, você pode começar por
estudar e aprender o significado dos dez mandamentos e completar seu estudo com os ensinamentos de Jesus e a
moral que ele ensinou.

Maneira de Deus ou a morte eterna
Ouçam-me, portanto, Ó ó filhos e não se partem as palavras da minha boca. Provérbios 5:7

Me ouvir agora, portanto, Ó ó filhos. Nestas palavras do livro dos Provérbios, Cristo está ligando para
você e avisá-lo. Em Jesus, justificam-se em sua esperança de salvação, mas é apenas uma esperança. Para
alcançar a salvação você também deve remover-se do pecado. Só declarar Jesus seu Salvador não lhe dará
salvação, você também precisa ser livre de pecado. Somente através de seu conhecimento do que constitui o
pecado você pode esperar manter longe do pecado.

Não partem as palavras da minha boca. A Bíblia é o único lugar onde você pode encontrar a palavra de
Deus falada da boca de Deus para o ouvido de seus profetas. Estudar os escritos da Bíblia e compreender o que
essas palavras significam realmente, então com este conhecimento saberá justiça do pecado. Você só pode saber
que pecado é conhecendo os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Só em abraçar a moralidade de
Deus, que é o oposto de pecado, você pode ter redenção e através de redenção, salvação. Somente os justos
saberá o céu, portanto somente os justos saberá salvação.

Segundo as suas obras
Que (Deus) retribuirá a cada um segundo as suas obras: a eles quem por paciente continuidade em
fazer o bem, que procuram glória, honra e imortalidade, eles receberão a vida eterna. Mas para eles que são
contenciosos e não obedecem a verdade, (da palavra de Deus), mas obedecer a "Injustiça", indignação e ira,
tribulação e angústia, com toda a alma do homem que faz o mal. Romanos 2:6-9
Se você está "Unrighteous", então você não é "justos," ser justo é manter os mandamentos de Deus e
abraçar os ensinamentos morais de Jesus, nada menos do que isso e você vai conhecer a ira de Deus.

Deus define o mal
Deus define "mal" como aqueles que não obedecem ou estão em oposição a palavra de Deus
e sua lei. Se você não conseguir manter mesmo apenas um dos dez mandamentos, então Deus considera-te
mal.
Se você não manter o sábado do sétimo dia, assim como Deus enuncia no quarto mandamento, mas em
vez disso, observar o sábado no primeiro dia da semana, (domingo), em seguida, Deus considera que seja mal, e
como tal, você vai usar a marca da besta.

Nem todos os de Israel são israelitas
Quem são os israelitas; para quem pertença a adoção, a glória e os convênios e a doação da lei e o
serviço de Deus e as promessas; de quem são os pais, e dos quais como relativas a carne que Cristo veio, que é
sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não como se a palavra de Deus tem um dado nenhum efeito,
não são todo o Israel, que são de Israel. Romanos 9:4-6
O que Paulo está dizendo é o mesmo que todos os que estavam na época de Jesus, que eram cidadãos da
nação de Israel, não eram todos os israelitas como eu ter definido acima.

Sol e lua escurecida
e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terceira parte do sol, e a terceira parte da lua e a
terceira parte das estrelas; assim como a terceira parte deles foi escurecido e o dia brilharam não por uma
terceira parte e a noite, do mesmo modo. Revelação 08:12
Quando você tem a combinação dos detritos das explosões nucleares e a incêndios florestais e incêndios
de grama, com toda a fumaça e fuligem, indo para a atmosfera, você terá tais condições, como está sendo falado
neste versículo. É desta forma que será trazido sobre um Inverno Nuclear.
Como você pode ver, estas coisas como o sol e lua escurecimento é semelhante ao que foi dado nos
versos anteriores e na verdade é ainda mais discussão desses mesmos eventos.

No ira de Deus da dia
Para as estrelas do céu e suas constelações não darão a sua luz: o sol deve ser escuro no seu indo
adiante, e a lua não deve provocar a sua luz a brilhar. E castigarei o mundo para os seus males e os ímpios
para sua iniquidade; e fará com que o arrogancy do orgulho de cessar e irá esconder a altivez do terrível. Vou
fazer um homem mais preciosa que o ouro fino; mesmo um homem do que a cunha de ouro de O'phir. Portanto
eu vai abalar os céus e a terra a remover da casa dela, na ira do Senhor dos exércitos e no dia da sua ardente
ira. Isaías 13:10-13
Como você pode ver, estas coisas como o sol e lua escurecimento é semelhante ao que foi dado nos
versos anteriores e na verdade é ainda mais discussão desses mesmos eventos.
Estes versículos de Isaías estão em relação direta com a queda do império babilônico, no entanto,
qualquer pessoa com conhecimento da história saberia que não tais eventos ocorreram volta em 600 para 550
A.C..

Fim dos dias profecia
Isto deixa-me a acreditar, que Deus está usando os aspectos pagãs dos males dos babilônios como uma
profecia sobre o fim dos dias. A referência é dada para nos fazer perceber, que estas palavras são dirigidas a
cidade de Babilônia, a grande, que está profetizada no fim dos dias, como sendo a capital da religião a antiCristo. Considero, portanto, que esta a ser um evento ainda vem quando estou a escrever estas palavras.

Através da minha pesquisa e estudo da Bíblia, eu vim a descobrir que a cidade de Babilônia, a grande
existe já, (Roma, Itália), como já expliquei em outras lições, e não é algo que ainda tem de ser construído, como
muitos enganados por Satanás acreditam.

As extremidades de bombardeio Nuclear
e eu contemplei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com uma voz alta, "Ai, ai, ai, que o
habitam da terra devido as outras vozes da trombeta dos três anjos, que estão ainda a som!" Revelação 08:13
Por pior que esta guerra foi, com o holocausto nuclear revelado acima, este versículo está nos dizendo,
que a ira de Deus ainda não acabou, e ai são os habitantes da terra de fato. Este versículo marca o fim dos
bombardeamentos nucleares da guerra.
Os próximos versos dão mais aprofundada descrição das forças envolvidas no que causou a guerra e o
uso das bombas nucleares que assolam um terço da terra, do mar e homem.

O mundo em guerra
e o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos mil, mil: e ouvi o número deles. Revelação
09:16
Se você multiplicar 200.000 por 1.000, recebes 200.000.000, ou 200 milhões. Os exércitos destes
números não foi montado desde o fim da segunda guerra MUNDIAL, então isso me sugere, que a III Guerra
Mundial será pelo menos tão terrível, ainda sugerir outros versos, milhões e milhões de pessoas morrerão nesta
guerra. Se você toma o número de pessoas que vivem neste mundo a partir de 2016, há mais 7 bilhões de
pessoas vivas, levar 1/3rd disso e chegar, 2 bilhões, 333 milhões. Para colocar isto em perspectiva, isto é mais
mortes do que em todas as outras guerras travadas entre os homens desde que Caim matou capaz. A devastação
da guerra será imensa.

Fumaça de fogo e enxofre
e assim vi os cavalos nesta visão e eles que sentou-se sobre eles, tendo couraças cor de fogo e de
Jacinto e enxofre: e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças de leões; e fora de suas bocas emitiram
fogo, fumaça e enxofre. Revelação 09:17
Como sugeri anteriormente, o livro do Apocalipse é predominantemente falada em simbolismos de que
Deus realmente pretende.

Lembre-se: Jesus iniciou esta série de profecias falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse,
com isto acima em mente, Jesus retorna a esta discussão deles, e eles é que ele está dando a descrição de e não
os combatentes humanos.
Eu interpreto o fogo, fumaça e enxofre como sendo as explosões das armas nucleares, que me diz que,
com este versículo, Jesus agora está discutindo o aspecto nuclear da grande guerra.

Terceira parte dos homens mortos
Por estes três foi a terceira parte do homens mortos, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que emitiu
fora de suas bocas. Revelação 09:18
Em que explosões nucleares são comparados com as visualizações dadas no versículo acima, vejo estes
três aspectos da guerra nuclear como sendo o que este versículo está falando de.
Isto acima versículo também sugere para mim, que talvez o fogo, fumaça e enxofre não são apenas as
armas nucleares, mas também, o resultado de falso evangelho Satanás que pregam o anti-Cristo, o falso profeta
e aqueles que vêm do abismo. Afinal de contas, estas são fanáticos religiosos, cuja religião baseia-se se o falso
evangelho de Satanás e não a palavra de Deus. Este entendimento é dado apoio por este versículo seguinte.

Poder em sua boca
Para seu poder está na sua boca e em suas caudas: por suas caudas eram como a serpentes e tinham
cabeças, e com eles machucaram. Revelação 09:19
Sempre que Deus refere-se à boca, é uma referência às palavras faladas. Neste caso, o poder do I.S.I.S. é
no falso evangelho que prega. Esse falso evangelho pessoas más são encorajadas a se juntar à sua causa, e então
as fileiras dos lutadores I.S.I.S. crescem.
No versículo acima, que Jesus nos diz que seu poder está na sua boca, está fora da boca que se encontra
e decepções vomitam, e esses extremistas atrair outros para juntá-los de suas falsas palavras. Esta interpretação
está sendo dada a credibilidade que hoje I.S.I.S. está recrutando pessoas de todo o mundo, e suas ferramentas de
recrutamento é o dogma da religião falsa que eles pregam.

Sem arrependimento
e o resto dos homens que não foram mortos por estas pragas se arrependeu ainda não das obras das
suas mãos, que não adorassem demônios e os ídolos de ouro, prata e bronze e pedra e de madeira: que nem
podem ver, nem ouvir, nem andar: Revelação 09:20
O holocausto nuclear irá resultar na morte de um terço da população humana da terra. Para colocar em
perspectiva, são apenas mais 7 bilhões de pessoas nesta terra no presente, um terço do que calcula para fora para
2,33 bilhões morrerão só das armas nucleares, sem contar a grande tribulação subsequentes que segue as
bombas.
Em todas as guerras já travadas pelo homem desde que Caim matou Able, incluindo a segunda guerra
mundial e todas as guerras desde, somar todos os mortos e não acredito que eles serão igual a 2,33 bilhões. É
por esta razão que Deus chama a isto, a última guerra do homem, a grande guerra.
Apesar de todos esses avisos nos livros da Bíblia e especialmente o livro do Apocalipse, que existe há
milhares de anos, as pessoas ainda não acreditam e ainda rebelar-se contra os mandamentos de Deus. Tal é o
poder de Satanás sobre as mentes dos homens.

Maus caminhos
Nem se arrependeu eles dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem
dos seus furtos. Revelação 09:21
Se estes eventos foram verdadeiramente de um aspecto super natural, você realmente acredita que os
mortos não não veria que o conflito foi Deus está fazendo e, assim, dar o arrependimento? Se por outro lado,
esta é uma guerra entre nações do homem, em seguida, haverá menos probabilidade aquele homem iria ver a
mão de Deus em nenhum dos lados.
Somente aqueles de nós que têm tomado o tempo e esforço para estudar as profecias da Bíblia e,
portanto, ter conhecimento de que todos esses eventos representam, vão saber a verdade e ver esses eventos
para o que eles realmente são.
Todas essas coisas listadas acima que são afetadas por esta guerra representam pecados contra os dez
mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Despite todos destas tribulações que têm sido anunciado há muito
tempo, aqueles que permanecem após a devastação e destruição, ainda não reconhecem Deus; tal é o sucesso de
Satanás em contar suas mentiras e enganos.

Feitiços
Nem se arrependeu eles dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem
dos seus furtos. Revelação 09:21
A propósito, a palavra inglesa feitiços, é uma confusão do significado das palavras hebraico e grego
usado. Na verdade, a palavra "feitiços" como usado acima, melhor é substituído com as palavras, mente
alterando drogas ou medicamentos e não algo a ver com bruxaria.
Esta compreensão me diz que Deus está divulgando que aqueles que usam drogas ou abuso de álcool
estão empenhados em pecado. Seu corpo é o templo de sua alma, que por sua vez, é um templo de Deus, que
mantém o espírito de Deus, para que o abuso de seu corpo por poluindo-o com drogas e álcool é para poluir a
essência de Deus e, portanto, é um show de desrespeito por si mesmo e para Deus.

Água para o vinho
Existem aqueles que, com certeza, quem vai dizer que isso não é verdade, eles dirão que Jesus
transformou água em vinho, portanto não é pecado beber vinho. O que Jesus transformou a água em vinho não
era fermentado o vinho. Se você ler os versos dados contexto de Jesus transformando a água em vinho, você
vai ver que é referido como o "bom vinho," que significa que não era nada mais do que o suco de uva. Vinho
antes de que é fermentado.

Tomam nota: o que Jesus nos diz nos versículos acima é que eles, aqueles que têm a marca da
besta, não vai se arrepender, seus assassinatos, nem feitiços, nem prostituição, nem seus furtos. Estas coisas
são todos cobertas sob os dez mandamentos ou os ensinamentos de Jesus. O que Jesus está nos dizendo é que
aqueles que sobreviveram ao holocausto nuclear ainda vai rejeitar a lei de Deus e continuar na adoração de
falsos deuses e religiões.
Vejo muitos destes sobreviventes virando-se para a religião por consolo, mas as religiões que não serão
aqueles que dão verdadeiro e correto de adoração a Deus como os mandamentos de Deus, mas será baseada
falso evangelho de Satanás, que é o anti-Cristo ou os adoradores de domingo, e o falso profeta que é a religião
ateia do liberalismo. São aqueles tão enganado por Satanás que suportará a dor e o sofrimento da ira de Deus.

Um templo de Deus
Seu corpo é o recipiente da alma, que por sua vez, é um templo de Deus, que mantém o espírito de Deus,
para que o abuso de seu corpo por poluindo-o com drogas e álcool é para poluir a essência de Deus e, portanto,
é um show de desrespeito por si mesmo e para Deus.

