Lição 30
Segundo advento de Cristo
Um poderoso anjo do céu
e vi outro anjo poderoso desce do céu, vestido com uma nuvem: um arco-íris estava sobre sua cabeça e
seu rosto era como se fosse o sol e os pés como pilares de fogo. Apocalipse 1:10
Os primeiros seis anjos soou as trombetas da grande guerra estão dando aviso de seis eventos que ocorre
antes e durante a grande guerra, que mostra a destruição de guerras dos homens e da terra. O acima é uma
profecia da segunda vinda de Cristo que irá ocorrer um dia após o término do Holocausto Nuclear.
Sugiro que esta é uma visão da segunda vinda de Cristo como dado para o Apóstolo John 2.000 mais há
anos.
Caso você não tenha notado, a Bíblia é auto interpretação, o que significa que isso explica-se ao leitor.
Neste versículo, um "Anjo forte" desce do céu. Então ele dá uma descrição de um anjo. Se você verificar outras
partes da Bíblia que você irá encontrar um outro que é descrito de forma semelhante. Esta é maneira a Bíblia de
nos dizer quem é este anjo poderoso e que ele é o Cristo. Portanto, este é o anúncio do segundo advento de
Cristo.

O pequeno livro
e ele tinha na mão um livrinho aberto: e pôs o seu pé direito em cima do mar, e seu pé esquerdo sobre a
terra e clamou com grande voz, como quando um leão roareth: e quando ele tinha chorado, sete trovões
expressado suas vozes. Apocalipse 10:2-3
Quando você colocar o pé em cima de algo você está exercendo seu controle dele. Desta forma, Jesus
está mostrando que Deus é aquele que tem o controle de toda a terra, a terra e o mar, e com seu retorno, Jesus
está a exercer seu controle mais uma vez. Sugiro, portanto, que esta é uma visão da segunda vinda de Cristo
como dado para o Apóstolo John 2.000 mais anos de antecedência.

Lembre-se: No livro de Gênesis, Deus deu o domínio ao homem, de toda a terra e tudo o que está
em cima dele e no mar. Porque o homem está em violação deste contrato, Deus está retomando sua propriedade
e removendo o domínio do homem da terra.
Jesus está proclamando algo aqui que é importante que você e eu entendo, então a pergunta deveria ser,
"o que são os sete trovões?"

Isolá-los
e quando os sete trovões tinham expressado suas vozes, eu ia escrever: e ouvi uma voz do céu dizendome, "Sela as coisas que os sete trovões e escrevê-los não." Apocalipse 4:10
Como você pode recordar, quando Deus fala é em forma de trovão e relâmpago, portanto, estes sete
trovões devem ser palavras ditas por Deus ou por Jesus. Se este for o caso, por que então é John disse para
isolá-los e não escrevê-las?
Eu suspeito que o livrinho aqui referido é, na verdade, a explicação para o livro de fim de vezes profecia
dada na Bíblia. Por que acho isso? Porque o conhecimento neste livro, até recentemente, apenas foi
especulação, mas agora está a tornar-se compreendido biblicamente por muitos? Que sugere ainda mais, que
não é o livro da profecia, em que estes estão disponíveis nos livros de Daniel e Apocalipse, mas sim o livro da
explicação da livros de profecia. Eu vejo estes sete trovões sendo falado como explicações das sete trombetas
anunciando a grande guerra.
Isto dá-me a imaginar o que os trovões disse que Deus não queria que soubéssemos. Se você verificar
outra referência a esta visão, você pode entender. Na escritura, quando Deus fala muitas vezes é mostrado como
trovões e relâmpagos, e tudo o que Deus fala são palavras sagradas e sabendo disso que eu tenho duas sugestões
a respeito do que Jesus diz nos versículos acima.

Primeira sugestão
São os livros da Bíblia que explicam melhor os acontecimentos do fim dos dias, trovões de Deus, ou
palavras sagradas. Estas palavras de Deus pode ser encontrados principalmente nos seguintes livros da Bíblia.
1. o livro do Apocalipse,
2. o livro de Daniel,
3. o livro de morais,

4. o livro de Jó,
5. o livro de Joel,
6. o livro de Gênesis,
7. o livro de atos
Pergunto, qual a melhor maneira de descrever os livros que juntos trazem à luz o entendimento das
profecias de tempo final, que ao se referir a eles como trovões? Quando Moisés e aqueles com o testemunho de
Deus no Monte Sinai, suas palavras ou a voz dele era descrita como trovões. Foi pela palavra de Deus que
Moisés escreveram os primeiros livros da Bíblia, e incluído nesses livros foram os dez mandamentos.
Nos sete livros acima, Deus revela o evento a ter lugar durante o fim dos tempos e o fim dos dias, por
isso vejo-os como os sete trovões falada em revelação. Esta é minha opinião; Você deve estabelecer a
compreensão do seu próprio.

O tempo do fim
e a visão da tarde e a manhã que foi dito é verdade: portanto cala-te tu a visão; para isso, deve ser por
muitos dias. Daniel 08:26
Mas tu, Ó Daniel, Cala as palavras e selar o livro, até mesmo para o tempo do fim: muitos devem
correr para lá e para cá, e conhecimento é majorado. Daniel 12:4
e ele disse, "Deus teu caminho, Daniel: para as palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim."
Daniel 12:9
Como com o Daniel, eu vejo a mesma coisa com o Apóstolo João, embora o dando as profecias de
tempo final são escritos nestes livros da Bíblia, a compreensão do que significam todos os iludiu homem há
muitas gerações, somente recentemente foi o entendimento dado àqueles que tomam o tempo para estudar e
tentar entender.
Este poderoso anjo está trazendo para a terra, o livro da compreensão das profecias de tempo final.

Segunda sugestão
Os trovões são direcionados para os seres celestiais e não no sentido do homem.

Mas tenho confiança que a minha primeira sugestão é correto, que eu também vejo Jesus como não
querer John para escrever os sete trovões, que eu interpreto como palavras sagradas, porque eles são
direcionados não para o homem, mas para os seres celestiais.

Lembre-se: No jardim do Éden, Satanás disse que Deus era um mentiroso e um enganador e toda a
história do homem desde Adão e Eva pecaram, tem sido sobre o esforço de Deus para trazer o homem do
pecado, volta para seus filhos de Santo, portanto, nestes sete trovões, Deus está dando o anúncio para os seres
celestiais, quais são suas intenções para Satanás e todos os outros do homem e os anjos , que ainda se recusam a
lei de Deus.
Afinal, o principal motivo para Cristo voltar à terra é remover todo o pecado da terra e do céu. Deixo até
você para decidir que, se qualquer uma destas duas interpretações estão corretas ou talvez você saiba de uma
terceira possibilidade.

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

O mistério de Deus terminou
, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começa a soar, o mistério de Deus devem ser
terminado, como ele tem anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse 10:7
O que significa, "O mistério de Deus?" Se você pensar nisso, você sabe quem é Deus e não as palavras
na Bíblia às vezes confusa para você?

Diz que Deus se move em Mysterious Ways, mas isso é realmente verdade? Dentro da Bíblia, Deus deu
a explicação de tudo, mas apenas um poucos tomar o tempo e esforço para aprender o que significam as
palavras e assim obter o conhecimento, que então lhes dá a sabedoria.
O versículo acima está me dizendo é que pelo tempo que a sétima trombeta soa, aqueles que tomaram o
tempo para aprender, vai saber quem é Deus e assim, achar que isso não é um mistério, afinal.
O mistério de Deus é o Santo Evangelho, ou o palavra de Deus vivo, também conhecido como o Espírito
Santo. Que o mistério será terminado é dizer que a compreensão da verdadeira palavra de Deus irá substituir
incerteza e confusão.
Quando desaparece o mistério para o povo, eles se tornarão os Santos de Deus e serão tocados pelo
Espírito Santo, dando pleno entendimento para eles.
Tudo o que restará do homem no final da grande tribulação serão aqueles que viram, finalmente, a
verdade de Deus e aqueles que Deus vê como tendo o potencial de salvação. Será por eles e seus filhos que
Deus dará mil anos para converter para a verdadeira adoração de Deus e permanecer fiel à lei de Deus e da
moralidade. O papel dos 144.000 Santos de Deus será para pregar e levar aqueles que são deixados para que
milhares de anos.
Este é um versículo inspirador para mim. Sendo dizem-nos que só quando terminar o mistério de Deus,
trazendo para passar todas as profecias dos servos de Deus, o tempo de poder de Satanás sobre o homem será
finalmente ao fim.
Quando Deus dá o entendimento a todos de sua escritura, sabemos que estamos no fim dos dias. Deus
me deu este conhecimento e através de mim, que, por conseguinte, estamos agora no fim dos dias.
Esqueça suas preocupações das coisas deste mundo; Prepare-se no serviço de Deus e em obediência a
palavra de Deus e para o novo céu e nova terra vir no final dos mil anos da realeza de Jesus.
Eu afirmo que estamos vivendo naquele dia, pois muitos da fé estão chamando a Deus para trazer um
fim ao pecado e depravação que está ao nosso redor. As antigas profecias estão começando a ser entendido, e
muitos já vieram ao passado. Até mesmo um antigo pecador como eu, que só chegou a Cristo, tem recolhido
uma compreensão da palavra sagrada de Deus. Por que eu estaria escrevendo estas palavras para outro para ler,
mas que eu desejo para você ver o que Deus tem revelado para mim e então decidir, estou errado ou existe
verdade em meus comentários? Estou convencido de que estamos no fim dos dias, e é imperativo, que percebe
que isto também. Tome ações em suas vidas para salvar as vossas almas e as almas de quem que você ama.

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

Comer o livrinho
e fui até o anjo e disse-lhe: "Dê-me o livrinho." Ele disse-me, "levá-lo e comê-lo e deve tornar amargo o
teu ventre, mas será em tua doce boca como mel. " Apocalipse 10:9
Faço a pergunta, "por que Jesus diz John para comer o livrinho? Que importância é que este pequeno
livro segura que Jesus dá um tal de instrução para John?" Todas as palavras da Bíblia têm significado, portanto,
que propósito há em comer o livrinho? Desejam permanecer diligente no meu estudo da Bíblia, eu fui para
outras referências na Bíblia que falou de comer palavras, qual é afinal o que é composto por um livro.

Alimento da alma
Acho que deste pequeno livro como sendo comparada à Bíblia. Neste pequeno livro são todas as
palavras e mandamentos de Deus. Quando você comer, é um símbolo de tomar o tempo para estudar e aprender
o que Deus tem causado a ser escrito nas páginas dos livros da Bíblia.
Quando você come alguma coisa, significa que você consumi-lo e fazer tudo o que você comeu parte de
quem você é. A nutrição dos alimentos adiciona a seu corpo, dando vida e saúde.
Quando você come a Bíblia, como que está sendo simbolizado pelo livrinho, pegue tudo o que está
escrito nele e torná-lo parte de você e quem você é, assim, dando alimento para sua alma.
Isso tem significado semelhante como quando Deus diz que ele vai escrever a lei de Deus em seu
coração.

O mel
Comer o livrinho é simbólico da compreensão de tudo o que está escrito nele, ou para ser tocada pelo
Espírito Santo. Quando você começa a olhar para Deus nas palavras escritas pelos profetas, que você está no
começo, repleto de felicidade, que é o mel, mas como você vir a entender a verdadeira palavra de Deus, você
encontrará que a palavra de Deus não concorda com a maioria dos que falaram na vida por causa de mentiras de
Satanás. Essa percepção será uma pílula amarga de aceitar no começo, mas quando você finalmente recebe e
aceita que a palavra de Deus é suprema e é verdade, então seu coração será preenchido com o cumprimento da
paz e amor como nunca ter sentido antes. Pelo menos, é como foi para mim.

Fazendo parte da palavra de Deus
Tuas palavras foram encontradas e eu comi-os; e a tua palavra foi para mim, a alegria e a alegria do
meu coração: por que eu sou chamado pelo teu nome, Ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16
Como você pode ver, Jeremiah está nos dizendo que ele comeu as palavras, que eu interpreto como
significado que leu, estudou e recolhi a compreensão das palavras, e que no processo de educar-se cheio-lo com
alegria.
Pode-se relacionar a isto, pois desde o começo o meu estudo da palavra de Deus verdadeiro, também
foram preenchido com alegria, Considerando que antes estava perdido em um mundo de escuridão dos quais
não tive nenhum desejo de permanecer no. A palavra de Deus me salvou, em seguida, e eu sei que Deus vai me

salvar novamente quando seu prazer de fazê-lo. Isso também se relaciona com o que Deus nos fala daqueles que
amam a ele durante o fim dos dias.

Circuncidar o teu coração.
Portanto, circuncidar o prepúcio de seu coraçãoe ser não mais rígido pescoço. Deuteronômio 10:16
Acho que deste pequeno livro como sendo comparada à Bíblia. Neste pequeno livro são todas as
palavras e mandamentos de Deus. Quando você comer, é um símbolo de tomar o tempo para estudar e aprender
o que Deus tem causado a ser escrito nas páginas dos livros da Bíblia.
Quando você come alguma coisa, significa que você consumi-lo e fazer tudo o que você comeu parte de
quem você é. A nutrição dos alimentos adiciona a seu corpo, dando vida e saúde.
Quando você come a Bíblia, como que está sendo simbolizado pelo livrinho, pegue tudo o que está
escrito nele e torná-lo parte de você e quem você é. Isso tem significado semelhante como quando Deus diz que
ele vai escrever a lei de Deus em seu coração.
Comer o livrinho é simbólico da compreensão de tudo o que está escrito nele, ou para ser tocada pelo
Espírito Santo. Quando você começa a procurar Deus nas palavras escritas pelos profetas, você está no começo,
repleto de felicidade, que é o mel, mas como você vem para entender a verdadeira palavra de Deus, você
encontrará que a palavra de Deus não concorda com a maioria dos que falaram na vida por causa de mentiras de
Satanás. Essa percepção será uma pílula amarga de aceitar no começo, mas quando você finalmente recebe e
aceita que a palavra de Deus é suprema e é verdade, então seu coração será preenchido com o cumprimento da
paz e amor, como você nunca me senti antes. Pelo menos, é como foi para mim.

Amar o Senhor teu Deus
e o Senhor teu Deus vai circuncidar teu coraçãoe o coração de tua descendência, a amar o Senhor teu
Deus de todo teu coração e com toda a tua alma, que tu possas viver. Deuteronômio 30:6
Quando você tomar o tempo e esforço para conhecer Deus, você vai amar a Deus, não como uma
entidade abstrata de intocável invisível, mas como uma pessoa real que você pode se relacionar e receber
orientação de.

Nova Aliança
, Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, "diz o senhor:"colocarei
minha lei em suas partes internas e escrevê-lo em seus corações; será o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Jeremias 31:33
Se você ama a Deus, então você deve manifestar esse amor ao aceitar que a palavra de Deus é a verdade,
e qualquer palavra, escrito ou falado, que adiciona a diminui ou altera de forma alguma a palavra de Deus,
portanto, deve ser uma mentira.
Para manifestar essa aceitação da palavra sagrada de Deus, você deve abraçar e viver sua vida de acordo
com a palavra de Deus, que é abreviado nos dez mandamentos e cumprido nos ensinamentos de Jesus Cristo.
Leve esses mandamentos e escrevê-los em cima de seu coração, tornando-os separados de quem você é, sua
personalidade, sua honra e seu caráter moral. Quando você fizer isso, então você mostra a Deus através de suas
ações que verdadeiramente ama a Deus. Não é suficiente exprimir o seu amor de Deus; Você deve andar a pé,
não só falar por falar.

Chamado pelo nome de Deus
Tuas palavras foram encontradas e eu comi-os; e a tua palavra foi para mim, a alegria e a alegria do
meu coração: por que eu sou chamado pelo teu nome, Ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16
Este versículo é interessante para mim, o autor destas palavras, Jeremiah, está nos dizendo que ele é
chamado pelo nome de Deus. Eu vi em nenhum lugar na Bíblia onde Deus ou qualquer outra pessoa se refere a
Jeremiah com o nome de Deus. Isso também faz com que me fazer a pergunta, "Qual é o nome de Deus que
Jeremias está se referindo a"?
Jesus nos diz que o nome de Deus é Jeová, mas na verdade é mais um título do que um nome, e em
nenhum lugar nas Escrituras vi Jeremiah como sendo referido como Jeová. O nome "Jeová", tem o significado
de "O Deus todo-poderoso." Então, qual é então o nome de Deus que Jeremias está falando?
A frase, "O nome de Deus," tudo o que diz respeito ao que se trata o propósito de um nome. O propósito
de ter um nome é diferenciar-nos afastados uns dos outros. Há muitos de homem, mas há apenas um Deus.
Homem precisa de nomes para que nós saberemos de quem estamos falando, mas Deus precisa sem nome, há
apenas um Deus. Para entender melhor o que estou a tentar dizer, deixe-me mostrar meu significado em uma
parábola.

Parábola dos três homens
Três homens, Tom, Dick e Harry estão amigos, cada um para o outro. Como amigos, eles têm um
conhecimento de que os outros são, sua honra pessoal, suas personalidades e caráter moral lá. Quando Tom diz
para Dick, "Harry foi sobre a minha casa ontem e ele disse..." Dick vai saber que Tom está falando porque ele
tem um conhecimento pessoal de Harry.
Um nome é uma abreviação de tudo o que define quem somos. É nossa honra, personalidade e caráter
que nos definem. Nosso nome dá todas as informações em uma palavra abreviada ou dois.
Deus não tem um nome, pelo menos não no mesmo contexto como os homens têm nomes, porque ele é
um e não há nenhum outro. Quem é de Deus, ou que define Deus, é o nome dele. O que define quem é Deus é o
mesmo que define o Tom, Dick e Harry. A definição de Deus é encontrada nos dez mandamentos, e os outros
imperativos morais que nos foi ensinada por Jesus. Portanto, o nome de Deus é as palavras do seu Santo
Evangelho. Jeremias é chamada pelo nome de Deus, o que significa que ele mantém e vive pelos mesmos
imperativos morais, como faz Deus.

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

Tu deve profetizar novamente
e eu tomei o livrinho da mão do anjo e engoli tudo; e estava na minha doce boca como mel: e assim que
eu tinha comido, minha barriga estava amarga. E ele disse-me: "tu deve profetizar novamente antes de muitos
povos e nações, línguas e reis." Apocalipse 10:10-11
Estes dois versículos apenas verificar a minha crença de que o livro dá a compreensão dos livros da
Bíblia, mas especificamente aqueles livros que me sugeriu que são os sete trovões e especialmente o livro do
Apocalipse, que juntos dão a compreensão para os eventos do fim dos tempos e do fim dos dias.

Definindo a profecia
No versículo 11, Jesus está dizendo o Apóstolo João que ele deve profetizar novamente antes de muitas
pessoas. No tempo que John recebe estas visões, ele é um homem velho, e ele é bloqueio fora em uma ilha, com
acesso limitado ao mundo exterior.
A palavra "profecia" como usado neste versículo é definida como: prever o que vai acontecer. No
entanto, esta definição é incompleta.
A concordância da Bíblia define a palavra "profecia" como:
1. para prever o que vai acontecer.
2. para prever com autoridade divina.
3. para dar explicação da escritura sagrada.
Então você vê, John não vai dar previsão adicional dos acontecimentos futuros, mas ele vai dar instrução
e explicação das coisas que estão escritas na Bíblia para as pessoas que caso contrário, encontrar-lhes um
mistério.

Lembre-se: a definição de um "Profeta de Deus" é

alguém através de quem Deus fala. Deus

é a vida senciente sendo, quem não precisa de mim para falar por ele. Eu sou apenas um canal através do qual
ele fala com você. As palavras não são minhas; Elas são dadas a mim por Deus. Portanto, quando você prega a
palavra de Deus, você não necessariamente é dando previsão mas dando voz à palavra de Deus.
Pense desta maneira, eu sou o único a falar ou escrever as palavras que você está lendo, no entanto, é
Deus quem me instrui para usar as palavras que você está lendo. Eu sou o veículo através do qual Deus fala com
você e através de você para os outros.
Eu vejo isto como mais uma vez um simbolismo. John nunca foi capaz de pregar aos outros
pessoalmente o que Jesus revelou a ele nas visões. No entanto, todos os que tomaram o tempo e o esforço de
entender o livro do Apocalipse, como eu, assumiram a tarefa de profetizar como uma extensão dos escritos de
John.
Mesmo que Jesus está dizendo que John ele vai precisar profetizar novamente, é a nós que venha a
entender o livro do apocalipse que Jesus está na verdade falando de.
Este versículo dá suporte para o meu entendimento de todos os outros versos de Apocalipse capítulo
10, no que nos diz que, uma vez que John devora o pequeno livro, ele então é capaz de profecia.

Na história, John nunca deixou a ilha de Patmos onde ele foi preso por pregar Jesus como sendo o
Messias, mas através de seus escritos, John tem dado os outros ao longo da história, a compreensão e
conhecimento de estar diante de muitos povos e nações e línguas e reis.

Sete últimas pragas
e vi outro sinal no céu, grande e admiráveis, sete anjos tendo os sete últimos flagelos; neles for encher a
ira de Deus. Apocalipse 15:1
Até este ponto, a grande guerra foi o resultado do ódio do homem do homem, provocada por causa das
mentiras e enganos no falso evangelho de Satanás. No capítulo anterior, nós são mostrados que Deus agora está
se preparando desabafar sua ira sobre aqueles sobre a terra e todos os que não são dos 144.000 Santos de Deus.
Em 15 capítulos do livro do Apocalipse, dão-no juízo de Deus, a fim de informar-da forma que sua ira
tomará sobre aqueles que ainda veneram nas falsas igrejas de Satanás. Estes sete flagelos ocorre durante o
tempo da grande tribulação. Não há nenhuma indicação quanto a grande tribulação durará, mas alguns destes
flagelos irão ocorrer ao mesmo tempo e outros ocorrerá separadamente durante este tempo de agitação extrema
da natureza e da existência humana na terra.
Você deve estar ciente que desse capítulo 15, no livro do Apocalipse não é em qualquer tipo de linha do
tempo sequencial para os capítulos anteriores ou depois dela. Neste capítulo, Deus está agora nos levando de
volta para antes do segundo advento de Jesus, para um tempo no início do fim dos dias.

Um sinal no céu
John é, portanto, ver ainda outra visão dada a ele por Jesus. Mais uma vez, Jesus está nos levando de
volta para antes do segundo advento de Cristo e durante o tempo da grande tribulação.
Depois de tem terminado a grande guerra e o holocausto nuclear, o homem não terá a capacidade de
reconstruir sua civilização. Deus deram o domínio da terra ao homem no sexto dia da criação, com o
entendimento de que em troca o homem iria dar verdadeiro e corrigir a adoração a ele. Homem falhou
miseravelmente no presente; Portanto, Deus levará de volta o domínio da terra do homem. Para facilitar isso,
Deus irão infligir pragas sobre todos aqueles que sobrevivem a grande guerra e não têm a marca de Deus. Estas
pragas será esmagadora e debilitante que o homem será incapazes de começar o processo de reconstrução.

Acredito também que estas pragas vão ser tão debilitante que as forças de Satanás, já não será capazes
de perseguir os Santos de Deus, e como tal, os Santos será capazes de sair entre as pessoas do mundo e pregar a
palavra de Deus verdadeiro sem medo de Satanás ter poder perseguia-os.

Vitória sobre a besta
e eu vi como se fosse um mar de vidro, mesclado de fogo: e os que obtiveram a vitória sobre a besta e
sua imagem, sua marca e sobre o número do seu nome, fica no mar de vidro, tendo as harpas de Deus.
Apocalipse 15:2
Interpreto o mar de vidro, para ser o chão do céu, para todos aqueles que alcançar a retidão de sua busca
para a palavra de Deus verdadeiro, e encontrá-lo, estará em pé sobre este mar de vidro e fogo. Estão incluídos
nestes que João vê os 144.000, bem como aqueles que encontrar Deus durante a grande tribulação.
Aqueles que têm a vitória sobre a besta são os 144.000 ou os Santos de Deus, que viveram a grande
guerra e o holocausto nuclear que é provocada.

Uma nova canção é cantada
e eles cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, dizendo grandes e
admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso; só e verdadeiro são os teus caminhos, e tu o rei dos
Santos. Quem não temerá (honra) ti, Ó Senhor e glorificará o teu nome? Pois só a arte sagrada: para todas as
Nações virão e adorarão diante de ti; para os teus julgamentos são manifestados. Apocalipse 15:3-4
A canção de Moisés é uma referência para os ensinamentos e escritos de Moisés, o Profeta de Deus e o
intérprete da lei de Deus.
O cântico do cordeiro refere-se a ensinamentos de Jesus e as promessas de ressurreição para a vida
eterna.
A canção de Moisés e do cordeiro, Jesus, é a palavra de Deus que eles ambos ensinados. Moisés
pregavam o Evangelho de Deus assim como Jesus fez. Eles "cantar" é outra forma de dizer que deu o louvor a
Deus todo poderoso, e eles pregaram o Evangelho de Deus.
Os Santos de Deus dar aceitação que Deus é apenas em permitir que esta morte e destruição para
ocorrer, e que Deus é justo em placas de que ele está prestes a liberar sobre os impenitentes que também
sobreviveram a grande guerra.

Quando Jesus estabelece o Reino de Deus na terra, todas as nações e pessoas que sobrevivem a grande
guerra e a grande tribulação terá de obedecer e viver segundo os mandamentos de Deus e os ensinamentos de
Jesus Cristo. Lhes serão dadas de mil anos sob essas leis, para remover qualquer uma das velhas gerações e as
mentiras de Satanás das mentes dos homens. Assim como aqueles que vieram do Egito com Moisés tinham 40
anos para queimar o pagão acredita e fundir-se no povo a lei de Deus, então Jesus também terá 1.000 anos para
a mesma finalidade. A diferença é que aqueles que rejeitam a lei de Deus não será tolerada, como eram no
passado histórico, para que no final dos 1.000 anos, não haverá nenhuma MAS os Santos de Deus deixou sobre
a face da terra.

O templo do Tabernáculo
e depois que eu olhei e eis que, foi inaugurado o templo do Tabernáculo do testemunho no céu: sete
anjos saiu do santuário, tendo as sete pragas, vestidas de linho puro e branco e tendo seu peito cingido com
cintas de ouro. Apocalipse 15:5-6
O Tabernáculo do testemunho no céu refere-se o templo de Deus no céu e o testemunho , sendo a
verdadeira palavra de Deus.

As sete taças da ira de Deus
e um dos quatro animais deu os sete anjos 7 frascos cheios da ira de Deus, que vive para sempre e
sempre. Apocalipse 7:15
Se bem se lembram, os quatro animais no céu são seres sencientes, como é o homem, que dão culto a
Deus da criação. Este verso está nos dizendo, que, apesar do aspecto artificial da grande guerra e tribulação
acabaram, Deus ainda está cheio de ira de aqueles que ainda vivem e que ainda não aceitaram a lei e os
mandamentos.

O templo encheu de fumaça
e o templo estava cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder; e nenhum homem foi capaz de
entrar no templo, até que foram cumpridas as sete pragas dos sete anjos. Apocalipse 15:8

Considere isto: A humanidade só trouxe a destruição da maior parte da terra e tudo o que vidas em
cima dele. Deus criou a terra; foi uma obra-prima de sua criação. Assim, é razoável entender que Deus está

zangado a Satanás e a do homem que ainda não se arrependem de seus pecados. É essa raiva que os sete anjos
irá derramar sobre a terra e as dos homens que ainda não se arrependeram.
O templo do Tabernáculo no céu e é construído sobre o Santo Evangelho de Deus. Mesmo depois das
antigas profecias de Deus estão finalmente chegando ao passado, o Unrepentant ainda recusa a aceitar a
verdadeira palavra de Deus, portanto, com a paciência de Deus no fim, ele se prepara para desencadear sua ira
sobre a terra, e a população de homem que sobreviveu a grande guerra que não têm a marca de Deus.

Primeiro frasco: Feridas em homens
e ouvi uma grande voz do templo, dizendo aos sete anjos: "sigam seus caminhos e despejem os frascos
da ira de Deus sobre a terra." E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra; e caiu uma maligna e
grave ferida sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre os que adorava a sua imagem. Apocalipse
16:1-2
A marca da besta será dada e inclui toda a humanidade que dá a adoração a Deus, como as igrejas do
anti-Cristo prega. Aqueles que não têm a marca de Deus, ou aqueles que não são da 144.000. Há aqueles que
não terá a marca de Deus, mas também não têm a marca da besta. Se você não pertence ou dar adoração como
as igrejas de pregar o anti-Cristo, então você é o que Deus chama os pobres em espírito.
Isto significa que todos, mas alguns muito pequenos, serão considerados por Deus como tendo a marca
da besta. Isso aumenta as chances que você tem a marca da besta e nem saiba. Estes mesmos vão pensar que
eles são salvos na graça de Jesus, mas você não é.

Lembre-se: os Santos de Deus são definidos como: aqueles

que manter os mandamentos de

Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo .

A ferida
Eu vejo isto sore como sendo algum tipo de uma fervura dolorosa ou desfiguração de pele. Como
expliquei antes, a palavra "homens" neste versículo não significa apenas o macho da espécie, mas homens
como a corrida do homem. Neste versículo, todos os homens e as mulheres que têm a marca da besta vão ser
atingidas por esta dor. Que equivale a dizer que aqueles que são os Santos de Deus e não têm a marca da besta,
não vai ser afligido por isso.
Estas pragas são derramadas durante o tempo da grande tribulação e após a grande guerra e o holocausto
nuclear. Se você é aquele que sobrevive a este ponto no fim dos dias, e é afectados por estes furúnculos, então

você saberá sem dúvida que você não dá a adoração como Deus ordena e, portanto, deve começar o processo de
arrependimento e engajar-se na adoração do Deus verdadeira e correta.

Aqueles que adoram a imagem
Como tenho mostrado em aulas anteriores, a imagem da besta é o falso evangelho de Satanás, assim
como a imagem de Deus é os dez mandamentos. Para adorar a imagem da besta não significa apenas que eles
adoram uma estatura ou alguma outra imagem de escultura. A imagem da besta, que é o anti-Cristo ou o falso
profeta, é o falso evangelho de acordo com as mentiras de Satanás. Se você vai ou pertencem a, ou
aceitar a pregação de qualquer uma das igrejas do anti-Cristo ou o falso evangelho do
falso profeta, (dogma do liberalismo ou socialista), então você é um daqueles que adora a a
imagem da besta.
Se você acha que você é salvo pela graça de Jesus e você sobreviver a grande guerra e o holocausto
nuclear, mas você então sofrem com essas feridas faladas em isto acima versículo, então você saberá, que não
seja a 144.000. Dos 144.000 ficarão protegidos contra esta praga, mas aqueles que não são protegidos são
aqueles que têm a marca da besta, ou que caso contrário não dão verdadeira e correta de adoração a Deus todo
poderoso.
É ainda não é tarde demais, no entanto, mesmo a esta hora final, se você se arrepender de seus pecados e
pede perdão a Deus, e retire-se as igrejas de falsos e olhar para Deus para instrução e perdão, em seguida, talvez
você ainda será salvo.
A razão pela qual que Deus está causando estas pragas em cima de você é para chamar sua atenção, de
modo que você será forçado a ver finalmente a verdadeira palavra de Deus.

Segundo frasco: Mares se transforma em sangue
e o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar; e tornou-se como o sangue de um homem morto; e
cada alma vivente morreu no mar. Apocalipse 16:3
Vejo esta referência ao mar, virando-se para o sangue, como indo junto com as imagens da primeira
trombeta de acordo com os seguintes versos.
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. Apocalipse 8:6-7

O que eu quero dizer é que, embora eu sugeri que a grande guerra e a tribulação resultante não é causada
ou criado por Deus, mas o resultado de homem contra homem, devido à influência de Satanás e controle sobre o
homem. Em que estas coisas faladas em Apocalipse 16:3 são dadas como sendo a ira de Deus e não um aspecto
ou resultado da grande guerra, me diz que este é o resultado da ira de Deus, então devo estar errado, e isso tem
um significado maior do que simplesmente o resultado final do holocausto nuclear. Contudo, um aspecto da ira
de Deus poderia ser que Deus simplesmente permite que essas coisas aconteça e não fazem um esforço para
evitar que eles, como ele poderia se fosse dele irá fazê-lo.
Em Apocalipse 8:6-7 fala do mar, virando-se para o sangue, mas esta é a primeira vez que dizem-nos
que toda a vida no mar vai morrer. Se você leu além estes versículos do livro do Apocalipse, o velho céu e a
terra velha passarão, e Deus trará um novo céu e uma nova terra. Matando toda a vida no mar, Deus está
começando esse processo de renovação e renascimento.

Terceiro frasco: Transformar de rios de sangue
e o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas; e se tornaram em sangue.
Apocalipse 16:4
Da mesma forma eu vejo isso como indo junto com Apocalipse 8:6-7 , e que estas águas não se referem
a todas as águas e os rios da terra, mas para aquelas áreas que são incluídas na 1/3rd da terra que é destruída
pelas explosões nucleares.

Deus está apenas em sua ira
e ouvi o anjo das águas, "tu és justo Ó Senhor, que estais e foste e serás, porque vós haveis julgado
assim, para que derramaram o sangue dos Santos e profetas, e deu-lhes o sangue a beber; Porque eles são
dignos". E ouvi outro fora a palavra altar, "mesmo assim, Deus todo poderoso, verdadeiro e justo são os teus
juízos." Apocalipse 16:5-7

Deus é misericordioso
Muitas vezes vezes ouvi aqueles quem não manter os mandamentos de Deus, ou quem dá incorreta
adoração a Deus, reclamar, "Como pode você pensar em Deus como um Deus misericordioso, quando ele
permitiria tal dor e sofrimento para acontecer na terra?"
Houve um tempo quando eu pensei dessa forma, antes de Deus me mostraram a verdade. Pense nisso
como este. Deus colocou o homem sobre a terra, então disse o homem tomar o domínio da terra e todos os

animais que estavam em cima dele ou nadavam nos mares. Em troca, Deus pediu apenas que o homem dar
adoração a Deus como Deus ordenou.
Homem pecou logo e Deus foi forçado a retirá-lo do paraíso, que exige homem ter trabalhistas na
obtenção mesmo o básico em necessidades de vidas. Com a perda do paraíso, você pensaria que o homem teria
se arrependeu de seus pecados e pediu a Deus para perdoá-los, mas em vez disso, o homem estabeleceu falsos
deuses e religiões, como um insulto direto a seu criador.
Satanás e suas mentiras foi instrumental em todos os slides do homem longe de Deus, bem como na
constituição de falsas religiões, mas homem tem um cérebro e tem a capacidade de pensamento cognitivo,
mesmo assim, Satanás foi capaz de levar o homem ao redor como um animal irracional.

Lembre-se: Satanás odeia a Deus, porque Deus criou o homem, Satanás odeia homem e porque
Deus criou esta linda terra, Satanás odeia isso também. É intenção de Satanás para destruir, o homem e a terra.
Neste esforço, Satanás primeiro precisavam puxar o homem longe de Deus e sua moralidade, tornando o
homem capaz de assassinato e todos aqueles outros pecados que são contrários a moralidade de Deus. Agora,
tendo realizado isto, Satanás trouxe o homem para a civilização tecnologicamente avançada que dará o homem
a capacidade de destruir a mesmo e a terra.
Você pode reclamar que você ter matado ninguém, então por que é você sendo afligido por estas pragas,
mas quando você se recusa a manter os mandamentos de Deus ou a viver a sua vida, como Jesus ensinou, então
você é mal aos olhos de Deus e nada melhor do que aqueles que fez matar. Você é um cúmplice para o pecado.
Se toda a humanidade obedeceu a palavra de Deus, então não haveria nenhum mal no mundo, e isto ou qualquer
guerra nunca teria acontecido.

Quarto frasco: Calor do sol
e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol; e poder foi dado-lhe permitido que abrasasse os
homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem
poder sobre estas pragas: e eles se arrependeram para não dar-lhe glória. E blasfemaram o Deus do céu por
causa de suas dores e suas feridas e se arrependeu, não os seus feitos. Apocalipse 16:8-9

As camadas de ozônio
Isso pode ser entendido quando você considera que é o rescaldo de uma guerra nuclear. As camadas de
ozônio da atmosfera da terra bloqueie a maioria das radiações nocivas do sol. Com as armas nucleares

despedaçar as camadas de ozônio, já não haverá que proteção e toda carne, homem e besta que está lá fora, no
sol, estará sujeito os efeitos completo mortais de radiação do sol.

Lembre-se: o nome de Deus não significa apenas o nome de Jesus ou Jeová, mas também refere-se
os dez mandamentos e a moralidade de Deus como ensinada por Jesus. É desta forma que estas pessoas falhará
se arrepender, pois eles ainda vão pensar que falso evangelho Satanás é verdade e o Evangelho de Deus é a
mentira.
Quando a radiação não filtrada do sol é capaz de chegar à superfície da terra, será insuportável para toda
a vida na superfície da terra. Aqueles que finalmente se arrependam de suas iniquidades e pedir a Deus para
perdoá-los e somente aqueles que são numerados nos 144.000 serão protegidos da radiação pela mão de Deus.

Blasfêmia definida
Apesar disso, os versículos acima nos dizer que "que se arrependeram não."
Para blasfemar que não só significa falar palavras vulgares ou maldições contra Deus,
também pode significar dar a adoração de uma forma que, como Deus ordenou. Quando todas estas calamidades
recair sobre a terra, muitos vão virar a sua fé para buscar consolo de Deus. Se você pertence a uma das igrejas
que pregam o falso evangelho de Satanás, para ser uma igreja de Deus, pensando que você blasfemar contra
Deus.
Quando tudo isso ocorre, assim como Deus deu a profecia, e você encontrar-se afectados por estas
pragas, você deve perceber que você está no erro em sua adoração a Deus. Arrepender-se deste erro e procurar a
Deus direção na verdadeira adoração de Deus. Um dos aspectos mais óbvios de falso evangelho de Satanás é a
manutenção do primeiro dia, (domingo), sábado. Se você percebe isso e ajusta sua adoração para dar a
observância do sétimo dia como o sábado, como ordenado por Deus, então Deus verá que estão arrependidos e
mostrar a sua misericórdia.

Quinto frasco: Assento da besta
e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o assento da besta; e seu reino estava cheio de trevas; e eles
roeu suas línguas de dor. E blasfemaram o Deus do céu por causa de suas dores e suas feridas e se arrependeu,
não os seus feitos. Apocalipse 16:10-11

Babilônia, a grande
O "assento da besta" é uma referência a cidade capital da religião anti-Cristo, que Deus se refere como a
grande Babilôniae tenho-vos mostrado ser Roma, Itália, e que o Anticristo começa como a Igreja de Roma,
mas evolui ao longo do tempo para incluir todas as igrejas cristãs que observam o sábado de domingo, em vez
do sábado do sétimo dia, como ordenado por Deus.
O que este versículo está dizendo é que esta cidade, Babilônia, a grande, saberá a ira de Deus, separada
de todo o resto da terra. Esta cidade vai ser envolta em escuridão tão completa que nenhuma luz em tudo vai
penetrá-la.
Isto efetivamente vai desligar todos os estímulos sensoriais da visão daqueles que estão na cidade. Para
que eles serão capazes de saber que eles ainda estão vivos, eles morderão suas próprias línguas por forma a ter
uma reação sensorial para a dor.
A quinta Praga será exclusiva para a cidade de Roma, na Itália, que é o capital da Igreja de Roma, que
por sua vez o anti-Cristo. Somente aqueles que vivem nesta cidade vão sentir os efeitos desta quinta Praga.
Porque aquelas pessoas que vivem na cidade capital do anti-Cristo, pregam o falso evangelho de Satanás e na
maior parte, fazê-lo com pleno conhecimento de que eles pregam em oposição à palavra de Deus. É isso que é a
blasfêmia contra o Espírito Santo e é um pecado imperdoável. Eis porque Deus destaca nesta cidade especial
tormento.

Sexto frasco: Rio Eufrates seca
e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates; e a água dele era secou, que se
preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16:12
Após a última arma nuclear tem sido usada, a grande guerra continuará ainda no durante o tempo de
início da grande tribulação. Neste versículo acima de ser dizem-nos que que os reis do Oriente irão cruzar
sobre o rio Eufrates seca com seu exército. Se você olhar para um mapa abaixo, a área mostrada em laranja,
você vai ver que esta nação é a leste do Rio Eufrates e a antiga nação da Pérsia, que é o dia moderno Irã. A
nação do Iraque, mostrado em cinza e a nação da Síria, mostrados em verde, fazem parte do que costumava ser
o antigo império babilônico.
O que este então está me dizendo é que o Irã fará um impulso militar no Iraque e Síria e talvez até
mesmo Israel e Arábia, e que tudo isto irá ocorrer após o holocausto nuclear.

Lembre-se: que não sejam os Santos de Deus, todas as pessoas ainda se recusam a ver esta guerra
como a grande guerra como profetizado no livro do Apocalipse, mas só outro de cadeia longa das guerras
travadas entre as Nações do homem.

Saber isto: no tempo de Adão e Eva, o rio Eufrates era muito mais amplo do que é hoje. Adão e Eva
viviam ao redor 9.000 a 10.000 anos atrás, ou no tempo da grande idade do gelo. Nesse tempo, o hemisfério
norte do Erath foi coberto por enormes camadas de gelo centenas e milhares de metros de espessura. Como o
gelo derretido durante os últimos anos da idade do gelo, a água fluiria para baixo fora da área, ou seja dia
moderno Turquia e para a Mesopotâmia, onde agora há o Tigris e Euphrates rios. Naquela época havia nenhum
rio Tigre, mas uma muito grande e poderoso rio Eufrates.
Mesmo nos dias do profeta Daniel, a Mesopotâmia era uma terra molhada do luxuoso, cheio de
vegetação e não o deserto que é hoje. Em que os dois rios são muito menos do que o que tinha sido apenas um
rio, sugiro que a profecia acima que o Eufrates iria secar já chegou a passar. Eu nunca fui para a área e,
portanto, nunca vi o rio Eufrates e talvez seja ainda hoje muito profundo ou muito violento para atravessar sem
uma ponte, mas mesmo assim, eu vejo esta profecia como tendo vir a acontecer já.

Três espíritos imundos
e eu vi três espíritos imundos semelhantes a rãs vem da boca do dragãoe da boca da bestae da boca do
falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, trabalho milagres, que vão adiante até os reis da terra e
de todo o mundo, a reuni-los para a peleja do grande dia do Deus todo poderoso. Apocalipse 16:13-14

Primeiro espírito impuro
Eu vejo os três espíritos imundos como a boca do dragão , sendo falso evangelho de Satanás, que vem
para a frente da boca do próprio Satanás.
A boca da besta, é o anti-Cristo que hoje incorpora todas as igrejas da Igreja de Roma e dessas filhas
da igreja que compõem as outras igrejas cristãs que observar o sábado de domingo.

Segundo espírito impuro
A boca do falso profeta é as mentiras e a imoralidade, pregado pelo liberalismo, que é o falso profeta.
Estes incluem todos aqueles de homem quem dar adoração a Deus não, mas quem aderir às mentiras de Satanás
que consta o imoral dogma do liberalismo e do socialismo.

O terceiro espírito impuro
São aqueles que vem adiante do Rio Eufrates , ou aqueles que Jesus nos diz que são as forças do
Abismo e são liderados pelo rei Apollyon, que são aqueles que seguem a interpretação distorcida dos
ensinamentos de Mohamed.
Através destes três agentes de Satanás, Satanás continuará a pregar mentiras sobre tudo o que está
ocorrendo no mundo e denunciando qualquer tentativa de sugerir que ela está relacionada com as profecias do
fim dos dias do livro do Apocalipse.
O fato de que esses espíritos vêm da boca, dá-me prova que estou correto. Deus nos diz nestes versos
que esses espíritos são demônios, milagres. Se você acreditar nas mentiras de Satanás, então você não verá esses
eventos como sendo previsto de Deus e assim continuará em suas falsas religiões na ignorância da verdade de
Deus.

Apenas mais uma das guerras do homem
Em que os reis da terra, estarão reunidos para batalha, me diz que eu estou correto em isso, por mais
que os reis da terra continuar em uma guerra que já tem dizimado a terra. Só pelos enganos de Satanás, cegando
a estas pessoas, tal poderia continuar neste continuou devastador ataque à terra.
Neste momento, a terra está no meio de uma grande guerra, uma guerra Nuclear, mas o povo da terra,
não percebem isso como a grande guerra como profetizado no livro do Apocalipse, eles veem isso como ainda
que outro das intermináveis guerras do homem e cada nação tem feito suas alianças e lutas, não por Deus mas
por país ou por uma ideologia que não é de Deus, mas criado por False Satanás Evangelho, como é manifesto
nesses três espíritos malignos.

O grande dia do Deus todo-poderoso
, Eis que, eu venho como um ladrão. Bendito é aquele que espreita e guarda suas vestes, para que ele
ande nu, e veem sua vergonha. Apocalipse 16:15
Deus refere-se a esta guerra continuou como líder de um Grande dia para Deus, isto porque, com a
última batalha desta guerra, Satanás será derrotado e a terra terá assim que poucos dos seguidores de Satanás
deixou a deixar Santos de Deus em posição pela primeira vez desde que Adam deixou o jardim, no qual os
santos serão a maioria e as forças de Satanás será a minoria na terra. Este é também o ponto no tempo quando
Jesus Cristo voltará.

Manter o relógio
Aqueles que são os Santos de Deus, vai saber a verdade de Deus e como tal vai compreender e
reconhecer estes eventos como sendo aqueles profetizado e como sendo cumprida quando eles ocorrerem.
Ciente, os Santos de Deus estará preparados para suportar através da grande tribulação, enquanto aqueles cegos
por mentiras de Satanás não estará preparadas para sobreviver a esses dias terríveis da ira de Deus.

Nu e tendo vergonha
Tal como acontece com a maioria do livro do Apocalipse, a roupa que está sendo falada é simbólica de
outra coisa. É isso que faz você nua e ter vergonha seu lago de fé no Deus da criação e a sua falta de adoração
verdadeira e correta dele. Neste versículo, Jesus está dando aviso dos 144.000 que não perder sua fé e continuar
forte em sua compreensão da palavra de Deus e suas promessas de vida eterna.

Eu venho como um ladrão
Para vós sei perfeitamente que o dia do senhor virá como um ladrão na noite. Eu Tessalonicenses 5:2
eu venho como um ladrão, é uma referência ao versículo acima. Ambos os versos referem-se ao fato de
que como com um ladrão na noite, ninguém sabe o dia ou tempo quando Jesus voltará. No entanto, que tenham
obtido o conhecimento, e quem assistir diligentemente para seu retorno sabemos quais são os sinais e que esses
sinais são sobre nós agora, portanto, que sabemos que no tempo de Jesus está se aproximando. Nós pode não ser
capazes de identificar o exato dia ou hora, mas sabemos que é perto. Arrepender-se, Venha abraçar a palavra de
Deus como a verdade, mostrar a Deus que é a ele que você dá a sua adoração e não a uma religião que é
fundada sobre mentiras e enganos do diabo.

Armageddon
e ele eles reunidos em um lugar chamado no Hebraico língua Armageddon. Apocalipse 16:16
Quando o rei do Oriente passa sobre a seca o rio Eufrates e todos os outros combatentes da grande
guerra monte seu exército no Oriente Médio, a última guerra e a última batalha do verso de homem que homem
aproxima-se.
Como a maioria de vocês deve saber, a batalha do Armagedom historicamente é compreendido para ser
a última batalha da grande guerra, e assim, Satanás reúne as Nações do mundo, em sua última tentativa de
destruir a terra e todos homem da face da terra. Satanás odeia tudo o que é de Deus, tudo o que Deus criou, e
tudo o que Deus representa. Satanás pensa sobre o uso do homem e as suas poderosas armas para destruir a terra
e toda a vida que está em cima dele.

Frasco de sétimo: É feito
E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar; e veio uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo:
"está feito". Apocalipse 16:17

A paciência de Deus
O que é que Deus está nos dizendo é feito? Desde a primeira vez que Lúcifer disse sua primeira mentira,
Deus quis silenciá-lo e remover sua doença do pecado do céu e da terra, mas não pôde por causa de sua
consideração sobre o que seus filhos pensaria. Foi necessário que Deus permitiu isso tudo jogar para fora a fim

de dar a Satanás a capacidade de revelar seu verdadeiro eu. Isto agora, tendo sido feito, Deus agora será capaz
de lidar com o diabo, uma vez por todas. É isso que é a paciência de Deus, e paciência de Deus chegou ao fim.

Um grande terremoto
e houve vozes e trovões e relâmpagos; e houve um grande terremoto, tal como não foi, uma vez que os
homens estavam sobre a terra, um terremoto tão poderoso, tão grandes e. Apocalipse 16:18
Estes versos dão uma descrição vívida da destruição que será o resultado da grande guerra, que será uma
guerra nuclear, não há vencedores, excepto para Deus e seus santos. O furor da sua ira, diz-nos que a cidade de
Roma, Itália e todos aqueles que compõem a Igreja de Roma e suas igrejas de filha, serão penalizados por Deus
de uma forma muito pessoal.
Através dos anos 1260 que a Igreja de Roma que se dedicam a perseguição e o assassinato dos Santos de
Deus, tinha que afastem-se e permitir que Satanás para mostrar sua verdadeira personalidade, para que também
os anjos e outros seres celestiais bem como homem que é Satanás, que é o mal, e que é Deus que é justo.
Agora que Satanás tem se mostrado o assassino mal que ele é, é o tempo que Deus tomará sua vingança
sobre aqueles que estão em posições da falsa igreja durante este últimos dias da grande guerra e tribulação.
Nos versos acima nós são mostrados que os exércitos das Nações do mundo estavam se reunindo no
Armageddon, e então Jesus nos fala sobre esse grande terremoto. Neste Jesus é informando-nos que será Deus
que traz sobre este terremoto antes que a luta acabe.

E houve vozes
Imagino que serão esses exércitos que são reunidos para guerra, ouvir Deus falando nos céus. É que
estes exércitos são destruídos, não por suas próprias armas, mas em vez por esse sismo provocados por Deus?
Tanto quanto eu encontrei na minha pesquisa, não há nenhuma resposta para essas perguntas encontradas na
Bíblia. Lá é o seguinte, no entanto, que me sugere que é Deus quem serve o golpe final da grande guerra e não
os exércitos do homem.

Babilônia se lembrou o grande
e a grande cidade foi dividida em três partes e as cidades de caiu da nação: e grande Babilônia veio em
memória diante de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16:19

Eu vejo este versículo como evidência de que Deus destrói os exércitos em Armagedom e então
continua a destruir as nações e as pessoas que estão em oposição a lei de Deus.
Deus faz menção especial desta cidade, porque é a capital da religião anti-Cristo, que é a força original
da habilidade do diabo para influenciar e controlar as mentes dos homens. A vingança que Deus leva contra esta
cidade é justa na minha mente. Vejo também que é na verdade Deus que destrói esses exércitos no
Armageddon, a fim de evitar suas armas nucleares de acabamento fora da terra, como é intenção de Satanás
fazer.

Ilhas fugidas
e todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens uma grande
chuva do céu, cada pedra sobre o peso de um talento: e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga
do granizo; para a Praga respectivas foi superior a grande. Apocalipse 16:20-21
Com este grande terremoto e a destruição das cidades das Nações, a terra está sendo varrida de todo o
pecado que Satanás tem causado desde os tempos de Adão e Eva. Este Deus faz em preparação para um novo
céu e uma nova terra.

Por que Deus prediz a esses eventos
e todas as ilhas fugiram, e as montanhas não foram encontradas. E caiu sobre os homens uma grande
chuva do céu, cada pedra sobre o peso de um talento: e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga
do granizo; para a Praga respectivas foi superior a grande. Apocalipse 16:20-21
Uma coisa que eu gostaria de acrescentar a tudo isso é que você blasfemar contra Deus e o nome de
Deus quando você assistir a uma das igrejas do anti-Cristo. Se quando todas estas tragédias são abate sobre a
terra, as pessoas para essas igrejas por consolo, então eles estão blasfemando o nome de Deus ao fazê-lo.
Todas estas profecias da cúpula e a melancolia, a guerra e a pragas, servir a um propósito; para revelar
antes do tempo que que Deus fará com que aconteça e em mostrar isso de antemão, que você saberá que é pela
mão de Deus que estas coisas podem ocorrer. Com esse conhecimento você está prevenido, portanto, o que
procurar, para que quando essas coisas ocorrem, sabe-los pelo que eles são e guardai-vos da ira de Deus, então
você pode se arrepender de seus maus caminhos antes que seja tarde demais para você. Se você morrer antes de
você se arrepender, então é tarde demais, se você esperar até o segundo advento de Cristo, será tarde demais.

Estou convencido de que a grande terra Quake que afeta toda a terra vai destruir o exército que são
montados nos mediterrânicos para a última batalha ou Armagedom. Será Deus que destrói os exércitos do
homem; Eles não poderão destruir-se.
Com a destruição total de todos os exércitos das Nações da terra, Deus irão reassumir o domínio sobre
as nações e seus povos, configurando a Cristo Jesus como rei sobre todas as nações e povos da terra.

O Meek herdarão a terra
Os humildes devem comer e ficar satisfeito: eles devem louvar ao senhor que procurá-lo: seu coração
viverá para sempre. Salmos 22:26
Deus não tem a intenção de manter seu domínio da terra, no entanto; Deus tem a intenção de devolver o
domínio da terra para aqueles que Deus se refere como o Meek.

Aqueles que vão viver para sempre
Neste versículo o manso devem comer e ficar satisfeito, porque eles serão aqueles que herdarão a vida
que Adão e Eva tinha antes pecaram. Deus serão uma vez mais estabelecer um jardim na terra e tudo o que são
os Santos de Deus, ou o Meek, será dado um lugar no jardim para viver, nunca querendo por algo novo.
Seu coração viverá para sempre, refere-se à vida eterna que lhe será dada a todos aqueles que são os
Santos de Deus.

Aqueles que mantêm seus testemunhos
Todos os caminhos do senhor são misericórdia e verdade-tais como manter sua aliança e os seus
testemunhos. Salmos 25:10
Todos os que buscam a justiça siga o caminho do senhor .
Todos os que são justo vontade Deus tratam com misericórdia .
Os testemunhos de Deus são o Santo Evangelho como abreviado pelos dez mandamentos e os
ensinamentos de Jesus Cristo, o que equivale a dizer que a justiça é obtida mantendo-se os dez mandamentos.

Aqueles que herdarão a terra
Mas os mansos herdarão a terra; e devem deliciar-se na abundância de paz. Salmos 37: 11

Quando todo o mal é removido da terra, e Satanás está trancado, só aqueles que vivem na moralidade e a
verdadeira adoração de Deus permanecerá. Com isso, a guerra não haverá mais, e amor e fraternidade vão
encher a terra e o coração do homem.

Em nome de Deus
Cantai a Deus, cantar louvores ao seu nome: exaltar o que cavalga sobre os céus por seu nome de
Jeová e regozijai-vos antes dele. Salmos 68:04
Um nome é uma palavra simples que seja fácil de lembrar, que dá o resumo com o que define uma
pessoa. O nome de Jeová, significa que o Deus todo-poderoso, que ainda é um resumo de tudo o que Deus
defende e é. A definição completa de quem é Deus, é encontrada nos dez mandamentos e a moral que nos foi
ensinada por Jesus.

Embelezada na salvação
Para o senhor nos tira prazer no seu povo: ele embelezará os mansos com a salvação. Deixe os Santos
ser alegre em glória: deixá-los cantar em voz alta em cima de suas camas. Salmos 149:4-5
Deus fará todos os seus santos belos em salvação e vida eterna. Deixe-me repetir: justiça é obtida através
de sua vida na moralidade de Deus e a moralidade de Deus é definida pelo caminho de Deus, que é mais
definido pelo Santo Evangelho de Deus, que é abreviado por dez mandamentos e cumprido pelos ensinamentos
de Jesus Cristo.

Bem-aventurados os mansos
Bem-aventurados os mansos: porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de
Justiça: porque eles serão fartos. Mateus 5:5-6
Eu prefiro ser "abençoado por Deus" tem todo o ouro na terra.
O dicionário define "justiça" como: ser observador ou obediente da moralidade de Deus,
para ser correto, conforme definido por Deus .
Eu tenho uma outra definição do que significa ser "justos", viver a vida na moralidade de Deus
conforme ele é definido pelos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo, como

sendo, gentil, atencioso dos outros, para ser respeitoso com os outros, para mostrar
misericórdia e compaixão pelos outros, não só em palavras mas em ações .
Aqueles que passam pela vida, apenas preocupados com o que eles querem e o que eles precisam, são
egocêntrico e vaidoso, e não aqueles contados no Meek da terra.

Morte definida
Sua respiração vai adiante, ele regressado à sua terra; nesse mesmo dia perecem seus pensamentos.
Salmos 146:04
Ao longo da história, viveram e morreram centenas de milhões de homens, mas nunca tantos em tão
pouco tempo como será morreram durante a grande guerra e a grande tribulação. No presente a primeira morte
ou a morte mortal, quando você morrer, sua respiração deixa você e seus pensamentos perecem. Na primeira
morte, você tem não consciente de quem você é ou onde está, por que você tem não consciente de todo. Jesus
nos diz que esta primeira morte é como um sono profundo.
Na primeira ressurreição, aqueles do Meek na vida, será gerado para a vida eterna, Considerando que,
esses não o Meek na vida, será na segunda ressurreição, o dia do julgamento, será elevada à vergonha e
retornada à morte eterna, por ser atirado para o poço de fogo Hells. Ressurreição que você quer fazer parte? Só
você pode salvar a mesmo, por viver a sua vida no caminho de Deus e como aqueles do Meek da terra.

Volta de Jesus
Os 144.000
e olhei, e eis um cordeiro esteve sobre o monte Sião e com ele um cento quarenta e quatro mil, tendo o
nome do pai escrito nas suas testas. Revelação 14:1
A grande guerra terminou, o holocausto nuclear tem dizimou a civilização humana, e então Deus faz
com que a própria terra terminar o trabalho em um terremoto em todo o mundo, que níveis de qualquer cidades
que tinham resistido as armas do homem.
Com um homem em um estado tão frágil e debilitado, se dada a oportunidade de homem mesmo assim
poderia recolher-se e recuperar tudo o que ele tinha e mais uma vez construir suas cidades. Deus sabendo disso

e sabendo que desde que Satanás tem a orelha do homem, mal retornaria, e a justiça mais uma vez seria
perseguida por Satanás, assim como fez após o dilúvio, durante o tempo de Noé.
O nome de Deus em suas testas é uma referência ao fato de que estas pessoas têm os mandamentos e a
lei de Deus escrita em cima de seu coração. Para eles os caminhos de Deus não são algo que deve ser
obedecida, mas são uma parte dos quais eles são, que eles são Um com Deus , em sua moralidade e em sua
adoração.

Uma nova canção
e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão: e ouvi a voz de
harpers teimar com suas harpas: e eles como se fosse cantado uma canção nova, diante do trono e antes das
quatro bestas e os anciões: e nenhum homem poderia aprender essa música mas os cento e quarenta e quatro
mil , que foram resgatados da terra. Apocalipse 14:2-3

Lembre-se: em toda a grande guerra, o Holocausto e a grande tribulação, Deus protege aqueles que
ele vê como sendo seus santos. É a partir desses que Deus redimiu da terra que Deus mais uma vez irão
reconstruir o homem na terra.
É uma canção nova, porque só quem poderia viver através da guerra e tribulação provocada por ódio de
Satanás a Deus e ainda permanecer fiel a adoração de Deus como os mandamentos de Deus, poderiam entender
e sei uma canção.
Durante este tempo, eles serão testemunha muito horror e a angústia, a dor e o sofrimento. Mesmo
assim, eles manterão sua fé em Deus que sua ira é justificada, e que aqueles tão cego por Satanás, deve ser
removida da terra, se houver alguma coisa ser um mundo livre de pecado.

Não Defiled com mulheres
São estes os que não se macularam com as mulheres; porque eles são virgens. Estes são os que seguem
o cordeiro aonde quer que vai. Estas foram redimidas dentre os homens, sendo os primeiros frutos a Deus e ao
Cordeiro. Apocalipse 14:4
Eu tenho que fazer as perguntas, "o que Jesus significa,"não se macularam com as mulheres? "
"Quem são as mulheres sendo falado neste versículo?"
"Por que Deus fala das virgens, quando o contexto que está sendo falado é a 144.000 Santos de Deus?

"Por que Jesus diz que os 144.000 foram resgatados de homens?"
"O que Jesus significa pelo Primeiro fruto?"
Quando Deus fala sobre os 144.000 sendo virgens, Jesus não está falando de virgens sexuais, mas
virgens do anti-Cristo. Se você é um participante ativo em qualquer das igrejas do anti-Cristo, e você observar
suas tradições e costumes, que são pregados pelo falso evangelho de Satanás, então não é uma virgem, mas em
vez disso são um fornicador com o anti-Cristo. Porque você acredita que o que prega a sua igreja é de Deus,
você aceita que você é salvos, como o anti-Cristo diz suas congregações que eles são.
Quando alguém como eu vir até você e diz que você não é salvo e a igreja que você assistir é o antiCristo, rejeita o que eu digo, mesmo depois de eu mostrar-lhe a palavra de Deus que mostra que o que digo é a
verdade. É desta forma que você é um fornicador e não propensos a aceitar a palavra de Deus, quando é dada a
você.

As mulheres
Para entender o contexto do versículo acima, devemos levar em consideração todo o livro da revelação e
não apenas neste capítulo. Existem três mulheres faladas no livro da revelação:
A mulher vestida do sol, Apocalipse 12:1
A meretriz mulher que senta-se sobre a besta de cor escarlate, Apocalipse 17:3
Assim como as filhas da mulher meretriz que são também meretrizes, Apocalipse 17:5.

Primeira mulher, vestida com o sol
e lá apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos seus pés
e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas. Apocalipse 12:1
Este versículo dá simbolismo dos ensinamentos de Cristo como baseado nos dez mandamentos, que são
dados para estabelecer A verdadeira Igreja de Cristo .
O fato de que este versículo nos fala que essa mulher é uma visão do céu nos diz que esta mulher é
simbólica de algo celestial.
Esta mulher está vestida com o sol e a lua debaixo dos seus pés, me diz que ela é simbólica da criação
de Deus, o sol e a lua, tendo sido criado por Deus e por sua vez o criador.

Ela é descrita como tendo uma coroa com doze estrelas, que significa que ela é a representante das
doze tribos de Israel, ou pelo menos a fé de Deus dada aos israelitas primeiros.
Todos estes simbolismos diz-me que esta mulher é simbólica da verdadeira adoração de Deus,
estabelecido por Deus com os filhos de Israel.

Segunda mulher, a prostituta
, Então ele levou-me embora no espírito ao deserto: e eu vi uma mulher sentar em cima de uma besta de
cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de cor de
púrpura e escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro na mão cheia
de abominações e imundícias da sua prostituição. Apocalipse 17:3-4
A mulher é um símbolo do Anti-Cristo, a besta de cor escarlate, que ela se senta em cima, é simbólica
para O falso evangelho de Satanás, que é dado apoio adicional pelo fato de que este monstro é descrito como
sendo cheio de nomes de blasfêmia. Os "sete cabeças e dez chifres," dá esta besta para se parecer com o
dragão que era simbólico de Satanás.
O traje desta mulher meretriz é dada para que quando em vida, quando vemos alguém a usar tal
vestimenta, seremos capazes de reconhecê-los como sendo O Anticristo. Em ocasiões muito especiais, o Papa
da Igreja de Roma usa tal vestimenta.
Este simbolismo da mulher prostituta é o terceiro que dá representação do anti-Cristo, os dois primeiros,
sendo o chifre pequeno de Daniel 7:8e a besta subindo do mar de acordo com o seguinte verso.
E eu fiquei na areia do mar e vi uma besta se levantar fora do mar, com sete cabeças e dez chifres e
sobre seus chifres dez coroas e sobre as suas cabeças um nome blasfemo. Apocalipse 13:1
Esta besta é simbólica do anti-Cristo, que nós sabemos para ser a Igreja de Roma e como ela evoluiu
para uma igreja em todo o mundo com características imperiais, poder e influência.

Terceira mulher, filhas da meretriz
E na sua testa estava escrito o nome: Mistério,

Babilônia, a grande, a mãe das

meretrizes e abominações da terra. Apocalipse 17:5

Neste versículo, Jesus está retratando mulheres meretriz do Apocalipse 13:1 como sendo uma mãe. Para
ser uma mãe sugere que ela teve filhos. Neste caso, as crianças são referidas como sendo meretrizes, sugerindo
que eles também são mulheres.
Destes três referências às mulheres no livro do Apocalipse, um é descrito como sendo simbólica de
Cristo e o Santo Evangelho de Deus, dos quais todos que Jesus ensinou é fundado sobre.
A mulher prostituta é retratada como tendo a blasfêmia escritos sobre a testa da besta escarlate ela senta
em cima. A besta escarlate é simbólica a falsa Igreja de Satã e o falso evangelho de Satanás, que a Igreja False é
fundada sobre.

As virgens do anti-Cristo
Aquelas pessoas que não frequentam as igrejas do anti-Cristo, ou quem já viu as mentiras contadas por
essas igrejas, são aqueles que são virgens de religião a anti-Cristo, e é a partir deles que Jesus reivindicará sua
144.000 Santos de Deus.
O que Jesus está nos dizendo nestes versos é que as filhas da meretriz mulher são como a mãe que eles
também são prostitutas. As mulheres que Jesus está nos dizendo que os 144.000 não ter sido deflorada por são
os das segunda e terceira mulheres que são anti-Cristo. A primeira mulher acima é um símbolo de Cristo ou a
verdadeira Igreja de Cristo ou a verdadeira fé como dado a nós pelos profetas.
As mulheres que os Santos de Deus são virgem de e não profanada por aqueles que representam as
igrejas do anti-Cristo, a mulher de meretriz e as filhas da meretriz.

Virgens das mulheres
São estes os que não se macularam com as mulheres; porque eles são virgens. Estes são os que seguem
o cordeiro aonde quer que vai. Estas foram redimidas dentre os homens, sendo os primeiros frutos a Deus e ao
Cordeiro. Apocalipse 14:4
Quando Deus fala sobre os 144.000 sendo virgens, Jesus não está falando de virgens sexuais, mas
virgens do anti-Cristo. Se você é um participante ativo em qualquer das igrejas do anti-Cristo, e você observar
suas tradições e costumes, que são pregados pelo falso evangelho de Satanás, então não é uma virgem, mas em
vez disso são um fornicador com o anti-Cristo. Porque você acredita que o que prega a sua igreja é de Deus,
você aceita que você é salvos, como o anti-Cristo diz suas congregações que eles são.

Quando alguém como eu vir até você e diz que você não é salvo e a igreja que você assistir é o antiCristo, rejeita o que eu digo, mesmo depois de eu mostrar-lhe a palavra de Deus que mostra que o que digo é a
verdade. É desta forma que você é um fornicador e não propensos a aceitar a palavra de Deus, quando é dada a
você.
Aquelas pessoas que não frequentam as igrejas do anti-Cristo, ou quem já viu as mentiras contadas por
essas igrejas, são aqueles que são virgens de religião a anti-Cristo, e é a partir deles que Jesus reivindicará sua
144.000 Santos de Deus.
O que Jesus está nos dizendo nestes versos é que As filhas da meretriz mulher são como a mãe em que
eles também são prostitutas. As mulheres que Jesus está nos dizendo que os 144.000 têm não sido deflorada
por são aqueles de segunda e terceira mulher, não o primeiro. As mulheres que os Santos de Deus são virgem
de e não profanada por são aqueles que representam as igrejas do anti-Cristo, a mulher de meretriz e as
filhas da meretriz .

Resgatou os homens
São estes os que não se macularam com as mulheres; porque eles são virgens. Estes são os que seguem
o cordeiro aonde quer que vai. Estas foram redimidas dentre os homens, sendo os primeiros frutos a Deus e ao
Cordeiro. Apocalipse 14:4
Há alguns que eu falei para quem acreditava que os 144.000 eram todos homens, ou só o macho da
espécie, porque isso é o que Jesus diz, "redimida de homens." Mas como você pode ver, Deus não está se
referindo à virgindade física, mas a virgindade espiritual. Isto pode ser mostrado como true quando você tomar
o seguinte em consideração.

Deus estabelece o homem sobre a terra
E Deus disse: "façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança: e deixá-los ter o domínio sobre
os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que
rastejam sobre a terra. Gênesis 02:26

Tomam nota: as três palavras, "e deixá-los", diz-nos que no sexto dia da criação Deus
estabeleceram o homem na terra, mas em seguida se refere não a "ele" como no singular, mas que "eles" no
plural. Quando Deus estabeleceu o homem no sexto dia, foi que nem um homem, Adão, que ele estabeleceu,
mas homem no Plural, masculino e feminino.

Quando Deus fala de homem, ele não está falando apenas do macho da espécie, mas o macho e a fêmea.
O mesmo é verdade quando Deus fala dos homens, ele está falando do homem em plural e não singular,
portanto, quando Jesus diz "os 144.000 são remidos dos homens; Ele está falando do plural de homem ou de
toda a espécie, macho e fêmea. Isso é mostrado para ser verdade nos versos seguintes.

Deus criada macho e fêmea
Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou-los.
Gênesis 02:27
Se você tinha alguma dúvida do primeiro verso acima, este versículo deve convencê-lo que Deus criou
macho e fêmea ao mesmo tempo, no sexto dia da criação. A história de Adão e então Eva refere-se a Deus
retirando do homem já estabelecida no sexto dia, ser filhos de Deus, Considerando que todos os outros do
homem permaneceram como fizeram os outros animais da terra, sem almas.
Para tirar do homem e torná-los filhos de Deus, em sua própria imagem, Deus tinham que causar o
primeiro Adão, e então Eve foram feitos com uma alma vivente e não apenas vivo como são os animais. Para
ser um dos filhos de Deus deve ser uma alma vivente primeiro, nenhum animal da terra pode ser um filho de
Deus.

Sem dolo
e em sua boca foi encontrado sem malícia: para eles estão sem culpa diante do trono de Deus.
Apocalipse 14:5
A palavra "Guile" é definido como: uma astúcia, enganosa, ou qualidade traiçoeira, más
intenções .
Para ter "Guile" boca é de falar mentiras e blasfêmias, mas isso é mais do que apenas falar, também se
aplica à personalidade e intenção do coração, que faz alguém mal ou bem. Que estes quem são os 144.000 não
falam de forma tão torna justos aos olhos de Deus.

O evangelho eterno de Deus
e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar-lhes que habitam
sobre a terra e a cada nação, e tribo e língua e povo, dizendo com uma voz alta, "Temei a Deus e dar glória a

ele; para a hora do seu juízo é vindo: e Adorai aquele que fez o céu e terra, o mar e as fontes das águas. "
Apocalipse 14:6-7
A primeira vez que li esses versos com compreensão, fiz estas perguntas:
"Por que, é o Evangelho de Deus no céu?"
Por que é o Evangelho de Deus com a proteção de um outro anjo?
Por que é este ângulo então pregar isto para aqueles de nós na terra?
O Evangelho de Deus já não existir na terra sob a forma da Bíblia?

A Bíblia A construção do homem
eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo, (diligentemente), encontrar-me. Provérbios
08:17
Se a Bíblia de fato tem o Evangelho de Deus, dentro de suas páginas, e nós na terra tiveram acesso à
Bíblia durante todos estes séculos, então porquê que este anjo prega-nos também?
A resposta é simples: A Bíblia apesar de ter o Santo Evangelho de Deus, dentro de suas páginas, ainda
não é nada mais do que uma construção do homem. Não foi Deus quem escreveram as palavras e depois tinham
que publicá-las. Não é Deus que na 12:00 reuniram toda a infinidade de livros escritos pelos profetas de Deus e
decidiram qual daqueles livros devem ser incluídos na Bíblia e que seria excluída.
Não, foram homens que conseguido isso; Portanto, a Bíblia é uma construção do homem. O evangelho
eterno de Deus que tem um anjo no céu está livre de qualquer falsas interpretações ou traduções deturpadas.
Este anjo precisa pregar o evangelho não poluído de Deus na terra disposta a ouvir e aceitar.
É verdade que você vai encontrar a palavra de Deus verdadeiro nas páginas da Bíblia, mesmo assim.
Deus deixa isso claro no versículo acima.
Como você pode ver, se você estuda e pesquisa e fazer perguntas, você vai encontrar a verdadeira
palavra de Deus nas páginas da Bíblia. Tem sido minha experiência que, como eu fiz este "trabalho" de
estabelecer esta página da Web e digitar todas as lições e capítulo encontrei em cima dele, o anjo no céu pregou
a mim me mostrando o que escrever e em que ordem eles são encontrados na página da Web, enquanto antes eu
comecei a procurar diligentemente para Deus, eu não ouvi nada do anjo no céu.

Se você tomar o esforço e tempo e iniciar sua própria investigação e estudo da palavra de Deus
verdadeira, então você também vai ouvir do anjo no céu, disso tenho certeza.

Babilônia está caída
e seguiu-se outro anjo, dizendo, "Babilônia caiu, está caído, aquela grande cidade, porque ela fez
bebem de todas as Nações do vinho da ira da sua prostituição." Apocalipse 14:8
Como você pode lembrar, a Babilônia sendo falada aqui é Babilônia, a grande, que é o nome que Jesus
dá para a cidade capital da religião a anti-Cristo. Mostrei que esta cidade é a cidade de Roma, Itália.
No versículo acima, Jesus está nos dizendo que que a cidade caiu, a pergunta que, portanto, deve ser
perguntado, "O que é que a cidade tem caído em?"
A segunda que metade do versículo nos dar uma explicação de por que a cidade caiu, é esta cidade,
como capital da religião anti-Cristo, que causou as pessoas e nações participar na promoção e apoio do falso
evangelho do diabo, pois isso é pregado pela religião anti-Cristo, que tem em sua cabeça, a Igreja Católica
Romana.
Quando originalmente li este versículo eu presumi que ele estava falando sobre a destruição da cidade de
Roma, durante a grande guerra. Mas depois de um estudo mais aprofundado, eu vim a perceber que este
versículo está dando um lance no tempo do povo da cidade e sua queda em desgraça e seu abraço de falso
evangelho de Satanás. A cidade de Roma, ao longo da sua história nunca foi uma cidade de Deus, durante o
tempo da República Romana ou durante o tempo do Império Romano e não durante o tempo desde o
estabelecimento da Igreja de Roma na 12:00
O que eu acredito que Jesus está nos dizendo é que as pessoas e a cidade de Roma foi sempre mal, mas
desde que aceitou e deu o conforto para o anti-Cristo igreja, foi também em oposição direta à palavra de Deus
como abreviado pelos dez mandamentos.

Marca da besta
e o terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz, "se qualquer homem adorar a besta e sua imagem e
receber a sua marca na testa ou na mão, o mesmo beber do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura
no copo da sua indignação; Revelação 14:9-10

Se qualquer homem adorar a besta. A besta é a segunda imagem da Bíblia que é simbólico do antiCristo. Portanto, é que isto diz que se você adora como os ditames da Igreja de Roma, então você está dando
adoração para o anti-Cristo.
E recebe a sua marca, é para dizer que quando Jesus voltar, aqueles que são encontrados para ser
afiliado com o anti-Cristo, Jesus dará a marca da besta. Assim como Jesus decide quem irá receber a marca de
Deus. Como indiquei antes, o anti-Cristo evoluiu além da Igreja de Roma e agora inclui as igrejas e religiões
que se separaram da igreja mãe, no que foi chamado a Reforma Protestante.
O mesmo deve beber da ira de Deus. Se você não dar adoração a Deus, como os mandamentos de
Deus, e você também assistir a uma das igrejas do anti-Cristo, então você vai compartilhar a ira de Deus, o
mesmo será Satanás.
Derramado para fora sem mistura, que é uma referência à mistura de álcool com água, a água irá
diluir o álcool e lição desse modo os efeitos.
A não adorar a Deus como Deus ordena é ruim, mas para pertencer a uma das igrejas do anti-Cristo e
adoração como eles pregam, segurará a ira de Deus sobre vós.
Assim você vai entender a importância disso: se você é um Hindu, não dês culto como os mandamentos
de Deus, e como tal está em pecado, portanto seu pecado pode ser perdoado se você conhecer outros critérios
estabelecidos por Deus. Como um Hindu, você não é affiliated com o anti-Cristo.
Considerando que, se você participar e adora como uma das igrejas cristãs prega, no primeiro dia da
semana, (domingo), em vez de observar o sétimo dia sábado, como ordenado por Deus, então não és apenas um
pecador, mas está engajados em blasfemar contra o Espírito Santo. Como você pode recordar, para fazer isso é
cometer um pecado imperdoável, e Deus irão exercer a medida de sua ira, sem mistura, em cima de você.

Atormentado para sempre
e ele será atormentado com fogo e enxofre, na presença de anjos sagrados e na presença do Cordeiro: e
a fumaça de seu tormento ascende acima sempre: e eles têm nenhum resto de dia nem noite, que adoram a
besta e sua imagem, e aquele que recebe a marca do seu nome. " Revelação 14:10-11

Tome nota: Quando você é considerado resgatáveis por Deus, seu corpo será lançado no poço da
infernos de fogo, como tal, você será atormentado com fogo e enxofre, mas não é seu corpo que vai ser
atormentado por toda a eternidade, como as palavras que falamos, mas sempre subir a fumaça de seu
tormento .

É a fumaça de seu tormento que ascende acima para sempre. Isso não significa que como indivíduos,
aqueles que cometem o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo irão se contorcer em dor e sofrimento para
toda a eternidade. O que isto significa é que você será lançada no fogo Hells, que vai consumir você
completamente, mas a fumaça do incêndio de Hells, será visto para sempre, a fim de lembrar outros da pena
para Blaspheming contra a palavra de Deus vivo, que é o Espírito Santo.
Como um filho do homem, vivemos geralmente de 50 a 100 anos. Se naquela época você está mal e
blasfemar contra o Espírito Santo e rejeita a palavra de Deus, então Deus vão terminar a sua existência, mas
Deus não fará com que você a contorcer-se em agonia por toda a eternidade, há tão poucos anos de pecado.

Lembre-se: Deus é vida, a Deus para morrer e deixar de existir, é o Supremo castigo. Deus não
levaria com prazer em ver-te em eterna miséria. É a maneira de Satanás, não de Deus.

A paciência dos Santos
Aqui está a paciência dos Santos: aqui estão eles que mantêm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Apocalipse 14:12
Este versículo dá definição sobre quem são os Santos de Deus, tal como definido por Jesus Cristo.
1. você deve manter os mandamentos de Deus; Isto significa que todos os dez mandamentos e
exatamente o que Deus falou com eles. Para alterar ou ignorar nem um destes mandamentos é não
manter os mandamentos de Deus. Você dá plena e verdadeira adoração, como comandos de Deus ou
não.
2. você também deve ter a fé em Jesus, que quer dizer que você acredita que Jesus é o filho de Deus, e
que Jesus Cristo é Deus em carne e osso de um homem. Você também deve aceitar e viver pela
moralidade, como ensinado por Jesus e como ele é fundado sobre os dez mandamentos.
Se você não cumprir ambos destes aspectos desta definição do que é um Santo de Deus, então você não
é um Santo de Deus, e você arrisca o julgamento.

Bem-aventurados os mortos
e ouvi uma voz do céu dizendo-me: "escrever, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de
agora em diante: Sim, diz o espírito, que eles descansem dos seus trabalhos; e suas obras segui-los.
Apocalipse 14:13

Para morrer no Senhor, é morrer com a sua fé de Deus e seu filho Jesus em seu coração e impresso em
sua alma. Para fazer isso, você deve primeiro cumprir a definição do que é um Santo de Deus.
A palavra "obras" como usado no versículo acima se relaciona com o tempo e esforço que colocou
em estudar, Pesquisar e viver a palavra e a lei de Deus .

Ele sentou-se sobre a nuvem
E olhei e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um sentado como o filho do homem, tendo na cabeça
uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14:14

Lembre-se: são todas visões sendo dadas para o Apóstolo João por Jesus o Cristo.
Na visão acima, John está vendo Jesus sentado numa nuvem, e usando uma coroa, que é simbólico da estação de
um rei.

John também está sendo mostrado Jesus segurando uma foice nas mãos dele, que é uma ferramenta
usada pelos agricultores na colheita de uma safra de trigo ou aveia, ou algumas outras culturas de grãos ou
cereais.

Colheita da terra
E outro anjo saiu do santuário, chorando com uma grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem,
"toma a tua foice e colher: por que é chegado o momento de te colher; a seara da terra está madura. E aquele que estava
sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra; e a terra foi ceifada. Apocalipse 14:15-16

Ao invés de permitir que o homem reconstruir-se sob influência de Satanás após a grande guerra, Deus
envia a Cristo Jesus volta para a terra. Você deve se lembrar de uma lição anterior a parábola do trigo e o
alcatrão, e como que retratou a conversão do homem para a verdadeira adoração de Deus como uma colheita de
um campo de trigo. Estes três versos dão profecia que sobre o segundo advento de Jesus Cristo; os Santos de
Deus serão arrebatados acima, ou colhidos nas nuvens com Jesus.

Fogo para aqueles com a marca da besta
E outro anjo saiu do santuário que está no céu, tendo ele mesmo também uma foice afiada. E outro anjo saiu do
altar, que tinha poder sobre o fogo; e chorou com um grito para ele que tinha a foice afiada, dizendo: "tua foice afiada e
ajunta os cachos da videira da terra; para as suas uvas estão amadurecidas. Revelação 14:17-18

Primeiro arroubos de Jesus que Santos de Deus acima da terra e, em seguida, este outro anjo reúne todos
aqueles que têm a marca da besta da terra. Se estes dois versículos, você poderia pensar que é um outro aspecto
do arrebatamento, a ler.

Lagar da ira de Deus
e o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançá-lo no grande lagar da cólera
de Deus. E o lagar foi pisado sem a cidade, e o sangue saiu o lagar, até os breios do cavalo, pelo espaço de um
mil e seiscentos estádios. Revelação 14:19-20
Como você pode ver, estes que estão sendo recolhidas são lançadas no Grande lagar da ira de Deus.
Só quem não manter os mandamentos de Deus e não viver pela moralidade de Deus e não dar adoração a Deus,
como os mandamentos de Deus, saberá a ira de Deus, portanto, que estão sendo coletados nestes versos são
aqueles que têm a marca da besta e não a marca de Deus.

O Reino de Deus na terra
E depois destas coisas, ouvi uma grande voz de muita gente no céu, dizendo: "Aleluia; Salvação e glória e honra
e poder, para o Senhor nosso Deus: para true e justos são os seus juízos: porque ele tem julgados a grande prostituta,
que a corromper a terra com sua prostituição e tem vingado o sangue dos seus servos para a mão dela. Apocalipse 19:12
Neste momento estas profecias, a grande guerra acabou, a grande tribulação todos, mas acabou e Jesus Cristo
voltou para resgatar os justos e para condenar aqueles que dão adoração para o anti-Cristo. Com este feito, Deus traz o
domínio da terra do homem.

Justos é a ira de Deus
E novamente eles disseram, "Aleluia". E a fumaça subiu para sempre e sempre. Apocalipse 3:19

A Grande prostituta é o anti-Cristo e agora sabemos que isso é a Igreja de Roma e as outras igrejas que
são o filhas do meretriz. Você poderia considerar esse outro identificador da Igreja de Roma, sendo o antiCristo, para que outro tem perseguido e assassinado aqueles que rejeitaram o seu falso dogma tudo em nome de
Deus?
O julgamento de Deus da grande prostituta é justo porque a religião do anti-Cristo prega falso evangelho
de Satanás e assim engana de homem que não são diligentes em sua adoração a Deus. Milhões de pessoas foram

retirados da verdadeira adoração de Deus por causa do falso evangelho de Satanás, removendo-os de ser
elegível para a vida eterna, que equivale a dizer que Satanás tem causado a todas essas pessoas a conhecer a
morte eterna e da condenação por causa de suas mentiras. Satanás é um assassino, dessas pessoas, assim como
ele matou as crianças e a família de Jó.
Além do anti-Cristo sob a forma da grande prostituta matar aqueles a quem ela cegou a palavra de Deus,
ela também perseguidos aqueles que não eram cegos e eles tinham torturado, decapitado e queimado na
fogueira. São estes, servos de Deus, que está vingado por Deus quando Jesus voltar.

Vós todos os seus servos
E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais caiu e adoravam a Deus que estava assentado sobre o trono,
dizendo: "Amém; Aleluia." E uma voz saiu do trono, dizendo: "Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o
temeis, os pequenos e os grandes." Apocalipse 19:4-5

Finalmente, desde a época de Adão e Eva, Deus finalmente estabelece seu reino na terra, removendo o
domínio da terra do homem.
Deus quer que todos nós vivemos pela moralidade de Deus, e que damos adoração ao nosso criador,
como comandos de Deus e não como é nosso prazer ou o que pregam as igrejas do anti-Cristo.

Servos de Deus
A palavra "servo" é definido pelo dicionário Inglês como: alguém que serve a outra, um
empregado, especialmente um empregado contratado para fazer tarefas domésticas ou ser um
assistente pessoal para alguém .
Eu me considero um servo de Deus, mas a definição acima não se aplica a mim e a minha relação com
Deus, então eu decidi ir para a concordância da Bíblia para ver se a palavra grega original tem uma definição
que se encaixa o que considero ser um servo de Deus.
A palavra grega "Sovaos, ou Doulos" é definido como: um escravo, com frequência, portanto,
em um sentido qualificado de sujeição ou subserviência, para ser ligado a .
Me desculpe, mas esta definição não é como eu vejo meu relacionamento com Deus como sendo, então
eu procurei mais profundo na língua grega, para ver se havia uma definição que dá definição como vejo minha
estação com Deus.

A palavra grega "Deo Se'w" é definido como: BIND em várias aplicações, literalmente ou
figurativamente, em títulos, ou em um grupo de tricô, amarrar, ao vento, como em dar corda
em torno de algo .
Não estou totalmente à vontade com essas definições, então dei minha própria definição, como sinto em
meu coração.
Um "Servo de Deus" é alguém que escolhe dá verdadeira e correta de adoração a Deus o
criador, que Deus define nos dez mandamentos, que mais significa que um servo de Deus é
alguém que mantém os mandamentos de Deus, (os dez mandamentos) e tem o testemunho de Jesus
Cristo .
Se você tem prestado atenção, sabe que esta é também a definição do Santos de Deus. Nesta definição é
não ver nenhuma relação servil, na verdade Deus nos diz que somos seus filhos, e se podemos adorar a Deus
como ele comanda estaremos na fila para receber a herança de Deus como seu filho.
Desde maio de 2009, eu sou servo de Deus , em que ele pediu que eu dê a explicação para os livros da
Bíblia e publicá-los nesta página da Web. No presente, coloquei voluntariamente as longas horas de estudo,
pesquisa e digitação. Eu não sou escravo de Deus, nem sou que eu criar laços com ele de qualquer forma
jurídica.
Faço o que faço porque amo a Deus, e como eu estudar e chegar a conhecer Deus de forma pessoal e
íntima, eu o amo ainda mais. Eu adoro quando algo está confuso para mim, e então Deus revela para mim o
significado, como em um sonho ou uma visão ou uma súbita explosão de compreensão. Eu vejo isto como Deus
estar em comunicação direta comigo. Isso dá-me uma corrida como nada que já tenho experiência antes.
Deus é meu pai, e como um bom filho, que tento mostrar o meu respeito por ele por minha vida, como
ele mandou que eu devo, como enunciado nos dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo.

Bodas do cordeiro
E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas e como a voz de fortes
trovões, dizendo: "Aleluia: pois o Senhor Deus onipotente Reina. Deixe-nos ser feliz se alegrar e dar honra a ele: para as
bodas do cordeiro está vindo, e sua esposa se fez pronto. " Apocalipse 19:6-7

O casamento do cordeiro é referência para os Santos de Deus e a sua aceitação da moralidade de Deus,
e que tem se entregue ao serviço de Deus com os ensinamentos de Jesus Cristo.

A esposa é tudo que aceitam os ensinamentos de Jesus Cristo e manter os dez mandamentos, todos os
dez deles.
O cordeiro é mais frequentemente considerado como o homem Jesus, mas nos versos acima, não é o
homem, mas os ensinamentos de Jesus Cristo, que estão sendo casado com os filhos do homem, o resultado
final sendo a juntar-se juntos do espiritual e os Temporal aspectos de Deus é a criação.

A parábola dos convidados
Nesta parábola, Jesus está entregando profecia dos acontecimentos futuros, alguns apenas semanas de
distância e outros anos e séculos.

Os convidados não viria
E Jesus respondeu e falou a eles novamente por parábolas e disse, "o Reino dos céus é como um certo
rei, que fez um casamento para seu filho e enviou seus servos para chamá-los de que estavam ordenados para o
casamento: e eles não viriam." Mateus 22:1-3
Um rei quer dar seu filho em casamento, então ele convida várias pessoas para assistir ao casamento.
Para seu espanto, todos que ele convida declina o convite.
Nesta parábola, o rei é Deus e o filho que ele quer dar em casamento é Jesus, e aqueles a quem ele
convidou são os judeus. Os judeus não aceitam que Jesus é o filho de Deus, portanto, recusar o convite.

O banquete está pronto
Novamente, ele enviou outros servos, dizendo: "Diga-lhes que são ordenado, eis que já preparei o meu
jantar: meus bois e meus rebanhos são mortos, e todas as coisas estão prontas: Vinde ao casamento. Mateus
22:4
O banquete é os ensinamentos de Jesus. Uma vez que Jesus havia terminado seus ensinamentos, tudo
estava pronto para misturar junto da antiga aliança e nova aliança, mas os judeus rejeitaram Jesus e, portanto,
rejeitaram a nova aliança.

Eles mataram os servos
Mas eles fez a luz do mesmo e foram seus caminhos, um para sua fazenda, outro para sua mercadoria: e
o remanescente tomou seus servos e suplicou-lhes acintosamente e matou-os. Mateus 22:5-6
Quando os servos de Deus, os apóstolos, saiu para pregar os ensinamentos de Jesus, eles foram tratados
com desprezo e distain, espancados e assassinados por aqueles que foram para pregar a palavra de Deus.

A ira de Deus
, Mas quando o Rei ouviu, ficou irado: ele e enviou os seus exércitos, destruiu sua cidade. Mateus 7:22
Lembre-se: o "rei" é Deuse, portanto, "The City" é simbólico de todos os homem e suas
conquistas que Deus vão ver destruída durante a grande guerra.

Não é digno
Então ele disse aos seus servos, "o casamento está pronto, mas que foram ordenado não eram dignos."
Mateus 8:22
Mais uma vez, os "servos" são os apóstolos de Jesus, e aqueles que foram ordenado ao casamento são os
judeus. Em que os judeus rejeitaram a Jesus e, portanto, se recusou a assistir ao casamento entre os
ensinamentos de Jesus e a antiga aliança, eles são considerados indignos da nova aliança de Deus.

Convidar bons e maus
IDE, portanto, em rodovias e como muitos como achareis, licitação para o casamento. Então os servos
foram para as rodovias e reunidos todos quantos encontraram, tanto mau e bom: e o casamento estava
mobilado com convidados. Mateus 22:9-10
Quando os judeus rejeitaram os apóstolos de Jesus e o que eles pregavam sobre os ensinamentos de
Jesus, eles começaram a pregar aos gentios, que não tinha o direito de acordo com os dez mandamentos. Neste
esforço, os apóstolos muitos dos gentios convertidos para os ensinamentos de Jesus, mas daqueles, alguns não
eram totalmente convertido e realizada em algumas das suas tradições e crenças pagãs.
Um bom exemplo disso seria quando algumas das igrejas estabelecidas pelos Apóstolos, ao longo do
tempo, começaram a observar o primeiro dia como um dia sagrado, mesmo que não há nada na Sagrada

Escritura que sugere uma coisa dessas. É que esses poucos que enganou o resto da Congregação que domingo é
aceitável por Deus, e são estes que são o mau, o que fez para o banquete de casamento.

Nenhuma vestimenta
e quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não tinha um vestido de
casamento: e disse-lhe, "amigo, como Chegastes vós em hither não ter uma roupa de casamento? E ele estava
sem palavras. Mateus 22:11-12
A vestimenta é simbólica da conversão para os ensinamentos de Jesus, totalmente e completamente. O
homem é simbólico de todos, o judeu e o gentio, que fornecem serviço de bordo para dar culto a Deus, mas que
mantiveram muitas das suas falsas crenças e tradições que estão em oposição a ou desobediência para os
ensinamentos de Jesus ou a palavra e os mandamentos de Deus.
Você poderia pensar nisso como sendo o dia do juízo final e que esses homens pensam que dão
verdadeiro e correta adoração a Deus, eles têm as desigualdades que Deus encontra resgatáveis.

Muitos são chamados, mas poucos escolhidos
, Em seguida, disse o rei aos serventes, "prendê-lo de mãos e pés e levá-lo embora e lançou-o nas trevas
exteriores; haverá choro e ranger de dentes, para muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus
22:13-14
A palavra de Deus é absoluta; para ser verdadeiramente da fé, você deve aceitar isto e sempre que a
palavra de Deus diz que algo que está em oposição aquilo que você acredita ser verdadeiro, você deve esquecer
o que você acha que você sabe e aceita a palavra de Deus.

Deus diz: "Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, em, vós não deveis fazer qualquer
trabalho." Se sua igreja prega o primeiro dia, (domingo), como o dia de descanso de lordes e agora vemos que
Deus diz "o sétimo dia é o dia de Lordes de descanso", então você deve rejeitar o primeiro dia e manter o
sétimo dia como o sábado sagrado senhores, nada menos do que isso e você será rejeitado por Deus.

Linho fino definido
E para ela (a noiva) foi concedida que ela deve ser vestida de linho fino, branco e limpo: para o linho fino é a
justiça dos Santos. Apocalipse 19:8

Como você pode ver, sempre que na Bíblia, você vê a referência a ser vestida de Linho fino, é uma
referência para a Justiça das pessoas usá-las.

Lembre-se: ser justo é ser

correta, como Deus define correta, a ser um com Deus, ter

a moralidade de Deus como sua moralidade e dar adoração a Deus como ele ordena.
Aqueles que procuram justiça achará no mantimento dos dez mandamentos e abraçar os ensinamentos
de Jesus Cristo e vivendo pela moralidade que Jesus ensinou.

Os ditos verdadeiros de Deus
E ele diz-me, "Write, abençoado são os que são chamados para a ceia das bodas do cordeiro." E ele diz-me:
"estes são os ditos verdadeiros de Deus." Apocalipse 19:9

Tudo o que foi revelado nesta página Web são encontrados nos livros da Bíblia. Os escritos dos profetas,
como os encontrados nos livros da Bíblia, são as verdadeiras palavras de Deus, pois foi Deus quem deram os
profetas o que escrever. Você deve acreditar nisso se você quiser alguma chance de conhecer Deus
pessoalmente e intimamente e entrar no paraíso.

Adorai a Deus e nenhum outro
E eu caí a seus pés para adorá-lo. E ele disse-me, "ver tu não fazê-lo: sou teu Conservo e de teus irmãos que têm
o testemunho de Jesus: adorar a Deus: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia." Apocalipse 19:10

Se você é confrontado por um anjo de Deus, não mover-se dar adoração a ele, pois Deus tem feito
homem igual com os anjos. Estamos a colocar nenhum outro diante de Deus e, portanto, este ângulo é
lembrando John disto, dar adoração a Deus, não seus mensageiros.

Jesus introduz terra
E eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco; e ele que estava assentado sobre ele foi chamado fiel e verdadeiro, e
em retidão ele julgar e guerrear. Apocalipse 19:11

Quando Jesus Cristo retorna à terra, será proferida a sentença sobre o homem e os anjos que caíram da
graça de Deus. Esta passagem do julgamento, Jesus é justo, (correto), em que quem julga pecaram contra a
palavra de Deus.

Deus criou este universo, portanto, pertence a ele e sua palavra é a definição da justiça, por qualquer
pessoa rebaixar a palavra de Deus é promover mentiras, e Deus o punirá aqueles que o fazem.

Jesus é Deus em carne e osso de um homem
Seus olhos eram como uma labareda de fogo, e na cabeça dele foram muitas coroas; e ele tinha um nome escrito,
que ninguém sabia, mas ele próprio. E ele estava vestido com uma roupa mergulhada em sangue: e o nome dele é
chamado a palavra de Deus. Apocalipse 19:12-13

O corpo de Jesus é o navio de tudo o que Deus defende e tudo o que é Santo e verdadeiro. Jesus é a vida
respirando a palavra de Deus, tomando o lugar da Bíblia contaminado. Quando se dá a adoração a Jesus, dar
adoração a Deus.

Jesus o rei conquistador
E seguiam os exércitos que estavam no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua
boca vem uma espada afiada, que com isso ele deve destruir as nações: e ele deve governá-los com uma vara de ferro: e
ele treadeth o lagar da ferocidade e da ira do Deus todo-poderoso. E ele tem na sua vestimenta e na sua coxa um nome
escrito, , rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:14-16

Quando Jesus voltar, no segundo advento de Cristo, o mundo terá atravessado a grande guerra, o
Holocausto Nuclear e a subsequente grande tribulação. As cidades do mundo serão foram destruídas, as bombas
do homem ou pelo terremoto causado por Deus. Todos, mas alguns das Nações do mundo serão destruídos, e a
população do homem sobre a terra será curta por mais de 2 bilhões de pessoas. Todos os que deram culto como
pregado pelo falso evangelho de Satanás serão removidos da terra, deixar aqueles que não deu o culto nas
igrejas do anti-Cristo e não abraçar a pregação imoral é do falso profeta. É neste ambiente que Jesus irá
estabelecer seu reino na terra, e ele dominará tudo o que resta do homem e suas nações.
Com o poder de Satanás removido, Jesus não tolerar a desobediência à lei de Deus. Como indica o
versículo acima, Jesus vai governar com um bastão de ferro. Qualquer nação que não se ajoelhar para os
caminhos de Deus, ou alguém vai sentir a vara de ferro em retribuição rápida.

A festa de casamento
E vi um anjo em pé no sol; e ele clamou com grande voz, dizendo para todas as aves que voam pelo meio do céu,
"Venha e ajuntar-se juntos a ceia do grande Deus; que vos podem comer a carne dos reis e a carne dos capitães e a

carne de homens poderosos e a carne de cavalos, e deles que se sentam sobre eles e a carne de todos os homens, ambos
gratuitos e bond, tanto pequenos como grandes. Apocalipse 19:17-18

Estes versículos referem-se volta a parábola do convite do casamento. Sempre depois de uma cerimônia
de casamento lá é uma recepção ou um banquete, Deus está convidando as aves (pássaros), dos céus, para
assistir a esta festa de casamento. Isto é para indicar que após a grande guerra e a tribulação, a terra será
preenchida por corpos mortos, que os pássaros e os animais sobreviventes vão banquetear com.

Falso profeta e Anticristo no lago de fogo
E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava assentado
sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tirada, e com ele o falso profeta que forjado milagres antes dele, com
que enganou os que receberam a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago
de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19:19-20

Tome nota: Somente o anti-Cristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, de acordo com os
versos acima, não Satanás e não as do homem que tem a marca da besta.
e vi a besta: refere-se para o anti-Cristo que consta Apocalipse 13:1.
e a besta foi tirada: é referência ao fato de que o anti-Cristo é derrotado por Jesus, como o falso profeta
e os exércitos do homem que venera de acordo com o Satan é o falso evangelho.
o lago de fogo: dá uma descrição simbólica da sua derrota e destruição completa pelo poder de Deus
realizada na mão de Jesus.

Morto pela espada da boca de Jesus
E os remanescentes foram mortos com a espada dele que estava assentado sobre o cavalo, a espada que
procedeu da boca: e todas as aves foram preenchidas com a sua carne. Apocalipse 19:21

Como mostra este versículo, de homem que tem a marca da besta são mortos pela espada que sai da
boca de Jesus.

A espada
A espada de Jesus é um símbolo dos ensinamentos de Jesus. Essas palavras faladas por Jesus são a
espada que, no final, mata todos aqueles que rejeitam o Evangelho de Deus Santo e seus dez mandamentos.

Com isto acaba espera de Satanás na terra e Jesus agora irá estabelecer o Reino de Deus na terra que
durará mil anos.

Satanás é acorrentado
E vi um anjo que desceu do céu, tendo a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele segurou no
Dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu milhares de anos e lançou-o no abismo, Cala-o e pôs selo
sobre ele, que ele deve enganar as Nações não mais, até que os mil anos devem ser cumpridos: e depois disso, ele deve
ser solto uma pequena temporada. Apocalipse 20:1-3

Jesus é aquele que tem a chave do poço do abismo, portanto isto é Jesus que encadeia o dragão, que é
um símbolo de Satanás e em seguida, projeta-o no abismo onde ele será preso por mil anos. No final dos mil
anos, Satanás vão ser deixado solto para uma pequena temporada.

Um anjo do céu
"Um anjo que desceu do céu;" isso não nos diz que é Jesus, mas à medida que continuamos a leitura,
que este anjo é torna-se claro.
As palavras, "ter a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão," novamente não deixar claro
quem é esse anjo, mas o fato de que este anjo tem uma corrente na mão, dá a sugestão de que poderia ser Jesus.
E ele segurou o dragão e o prendeu milhares de anos. Quem, senão Deus poderia ter tal poder sobre
Satanás, que é o que simboliza o dragão?
Como você pode ver, estes versos são todos uma referência a Jesus Cristo e é ele que tem as chaves para
a morte e o inferno; Portanto, este anjo na Rev. 9:1 é um simbolismo de Jesus Cristo.

A primeira ressurreição
E vi tronos, sentaram-se sobre eles e julgamento foi dado-lhes: e vi as almas dos que foram decapitados pelo
testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem tinham recebido a
sua marca em cima de sua testa, ou nas suas mãos; e viveram e reinaram com Cristo mil anos. Apocalipse 20:4

Os tronos sendo falado aqui são dos papas da Igreja de Roma, bem como os tronos das Nações do
mundo que deu o sustento para o anti-Cristo, (Igreja de Roma), assim como o falso profeta, (The Estados
Unidos da América). Essas nações serão julgadas por Deus-Jesus em cima de seu segundo advento.

As almas deles que foram decapitados, bem como todos os outros que morreram por sua fé em Deus,
Jesus assim são mostrados para ser os Santos de Deus e dados a reinaram com Cristo durante os próximos mil
anos.

Pecaminoso de morto fique morto
Mas o resto do morto-vivo não novamente até que os mil anos se completassem, esta é a primeira ressurreição.
Abençoado e Santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição: sobre essa segunda morte não tem nenhum poder,
mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Apocalipse 20:5-6

A grande guerra acabou, a grande tribulação tenha chegado ao fim, e Jesus voltou-se para derrotar
Satanás e todos aqueles que se opõem a Deus. Aqueles que são os Santos de Deus, morto e vivo, foram
arrebatados com Jesus nas nuvens, portanto, tudo que resta do homem sobre a terra são todos os outros ao longo
da história do homem na terra, que são aqueles que não dão a oposição a Deus, morto e vivo, mas ao mesmo
tempo não podem ser definidos como os Santos de Deus.
São essas pessoas, que ainda vivem, sobre quem Jesus e os Santos de Deus dominará durante os últimos
mil anos antes de Deus traz sobre a segunda ressurreição e, em seguida, o novo céu e nova terra.

Compreender por que os mil anos
Quero mostrar algo que pode ajudá-lo a compreender plenamente o que Deus está fazendo o que diz
respeito o mil anos de reinado de Jesus.
Quando Deus fez a Moisés para trazer o povo de Israel do Egito, fez com que vagueavam no deserto por
quarenta anos antes de permitir-lhes entrar na terra prometida. Ele fez isso como uma maneira de remover ervas
daninhas para fora através do atrito de idade, aqueles que vieram do Egito que foram corrompidos por Satanás
Pagan religiões e crenças.
Então, Deus permitiu que o rei Nebuchadnezzar iria destruir a nação de Israel e leva em cativeiro
durante setenta anos, muitos desses judeus que sobreviveram à destruição da nação de Israel. Ele fez isso para
permitir mais uma vez um tempo de desgaste através da idade daqueles judeus que não conseguiram cumprir as
leis e a moralidade de Deus.
Então, Deus deram esses sobreviventes de Babylon mais quatro duzentos e noventa anos, para trazer-se
totalmente para a adoração do Deus verdadeira e correta. Era de se esperar, como as profecias diz-nos que,

quando o Messias que veio da nação de Israel subiriam para abraçar o seu Deus e dar adoração a seu filho, o
Messias.
Mais uma vez a influência de Satanás puxou povo escolhido de Deus, longe dele, então ele estabeleceu
uma nova aliança, desta vez com cada indivíduo separadamente de qualquer grupo ou nação. Quem escreve as
leis de Deus em seu coração e cumpre a moralidade de Deus e dá a adoração a Deus, exatamente como ele
comanda, serão participantes desta nova aliança.
Mesmo assim, o poder de Satanás para enganar o homem retirou a terra tudo mas um punhado de
aqueles que podem ser definidos como os Santos de Deus. Deus nos diz quantas que ele reconhece como santos
como sendo 144.000 de tudo o que vivo hoje no fim dos dias, de um total de mais 7 bilhões que vivem. Estes
144.000 Deus vão arrebatar para as nuvens, eles são a primeira colheita dos Santos de Deus.
Estes períodos de tempo a primeira, nos anos 40, depois dos anos 70, então os 490 anos, que o homem
tinha que eliminar todos aqueles que não servem a Deus, provou para ser um tempo muito curto, plus tiveram
Satanás influenciar para lutar contra, e então eles falharam. Por esta razão, Deus vai remover a influência de
Satanás sobre o homem por encadeamento de Satanás no abismo, por mil anos, na esperança de que isto
permitirá que o homem a superar seus caminhos pecaminosos e abraçar as maneiras de Deus.
Como um teste, Deus lançará Satanás volta para a terra após os mil anos, para uma vez mais influenciam
e enganam o homem. Quanto tempo é que uma pequena temporada não pode ser determinado com a
informação que é dada nas Escrituras, mas eu não ficaria surpreso de que Satanás é dado pelo menos mais 1.000
anos para tentar corromper de homem que ainda sobrevivem os mil anos de reinado de Jesus e os Santos de
Deus.

Satanás é lançado
e quando estão vencidos os mil anos, Satanás serão desligado da sua prisão e devem sair para enganar
as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, a reuni-los juntos para a batalha: o número
de quem é como a areia do mar. Apocalipse 20:7-8
Quando Satanás é lançamento após os mil anos, ele tem uma pequena temporada para mais uma vez,
mentir e enganar o homem. Não é apenas Satanás, que é lançado de volta sobre a terra, no entanto, mas todos
aqueles que quando morto morreram desde a primeira ressurreição, voltou a dar suas vidas e estão mais uma
vez colocado sobre a terra. Isto atingirá milhões, se não bilhões de pessoas que trouxe de volta à vida tudo ao
mesmo tempo.

Fogo do inferno
E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos Santos sobre e a cidade querida: e o fogo
desceu Deus do céu e os consumiu. Apocalipse 20:9

Até agora, Deus não nos diz quantos se qualquer uma das pessoas que vivem com os mil anos do
reinado de Jesus na terra como rei, são enganadas por Satanás, mas da redacção, sugere que alguns se não todos.
Isto é difícil de entender. Desde que eu tenho encontrado Deus e aprendeu a sua palavra de verdade, eu sou
100% entregadas ao serviço de Deus. Como alguém que vive suas vidas sob a palavra de Deus, sem influência
por Satanás pode ser corrompida por mentiras? Não entendo. Depois de entender a palavra de Deus verdadeiro,
mentiras de Satanás não tem poder sobre você; pelo menos, não vejo como poderia ser enganado novamente.

Jogado no fogo do inferno
E o diabo que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta são, e será
atormentado dia e noite para sempre e sempre. Apocalipse 20:10

Lembre-se: A besta é o Anticristo e o falso profeta é como o anti-Cristo, em que ambos são
religiões falsas e não homens. Satanás, por outro lado, é um ser vivo, em que Satanás é um anjo caído e como
tal é como homem, uma alma viva. Tormento de Satanás será para sempre e sempre, Considerando que os do
homem, que não são os Santos de Deus, não será dada para o inferno é fogo, pelo menos não a partir destes
versos.

O velho céu e a terra faleceu
E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiu; e não
havia encontrado nenhum lugar para eles. Apocalipse 20:11

Não diz tanto nas Escrituras, mas acho que a razão pela qual Deus está trazendo ao fim o velho céu e
terra velha é porque Satanás e seus caminhos mal poluiu ambos os lugares. Substituindo-os por um novo céu e
uma nova terra, Deus é a partir do início novamente, com um universo sem pecado, perfeito, como este universo
foi quando Deus primeiro criou.

Os mortos são julgados
E vi o mortos, grande e pequeno, carrinho diante de Deus; e abriram-se os livros: e outro livro foi aberto, que é o
livro da vida: e os mortos foram julgados fora aquelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras.
Apocalipse 20:12

Ao longo de sua vida, Deus está a manter uma contabilidade de suas ações, o bem e o mal. Se você não
conseguir alcançar o status de um Santo de Deus, vocês serão julgados por Deus sobre o que é chamado o dia
do juízo final. Todos os anjos e homem e todas as outras almas vivas que Deus criou terá que enfrentar este dia
do juízo, não há como fora disso. No entanto, você pode dizer que você não acredita em Deus e, portanto, não
acredito que há um dia do juízo final, não importa. Deus é real, e você será julgado, "a vontade de Deus" deve
ser feito, não o seu.

O mar dá até morta
E deu o mar os mortos que estavam nele; e a morte e o inferno entregaram os mortos que foram neles: e eles
foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:13

Apesar de você ter sido morto e em seu túmulo há cinco mil anos, você ainda será ressuscitada volta à
vida e depois diante de seu criador para ser julgado.

Morte e o inferno, lançados no fogo
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14

Lembre-se: como usado na Bíblia, "inferno" refere-se à morte,

não a toca do diabo .

O que este versículo está dizendo, que não é mais homem será sujeito à morte, em que todos os homens
que permanecem, será o Santos de Deus e como tal terá a vida eterna.

Pecadores são lançados no lago de fogo
e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse
20:15
Então, neste segundo ou morte eterna, todos aqueles que, depois de ser julgado, não eram resgatáveis,
serão lançados no lago de fogo depois de tudo. Esta é a morte eterna da qual não pode haver nenhuma

ressurreição. A essência de tudo o que você está, sua personalidade, suas experiências de vida, deixará de
existir. Você não haverá mais.

