Урок 28, довоєнні пророцтва
Чотири вершники апокаліпсису
Бог Ісус дає пророцтва великої війни, Остання війна воювали між народами людина. Ці
пророцтва надається повністю на символікою; тому для того, щоб зрозуміти, коли ці пророцтва буде
відбуватися, і що буде каталізатором, який вирушає великої війни, ми повинні спочатку зрозуміти, що
представляють ці символікою в історії.

Ісус відкриває перший ущільнення
я бачив, коли Агнця відкрив одну з печатками, і я чув, як вона були шум грому, один з чотирьох
звірів, кажучи, іди і Дивись. Одкровення 6:1
У цьому вірші Ісус відкрив книгу, взяті з рук Бога і починає читати. Це говорить мені, що книга є
книгою пророцтва і причина не один, а Ісус може відкрити і прочитав його, це тому, що тільки Бог може
зазирнути в майбутнє, і будучи Христос Ісус є Бог у плоті людини, так що тільки Ісус здібним і гідним
зазирнути в майбутнє.
Ці вірші наступного кілька, таким чином пророцтва прийдешнього в майбутньому. Не моє
майбутнє, але апостол Іван майбутнього і Джон жив 2000 років мого минулого. Хто, якщо не Бог міг
бачити майбутніх подій з таких точності?

Шум грому
я бачив, коли Агнця відкрив одну з печатками, і я чув, як би шум грому, один з чотирьох звірів,
кажучи, іди і Дивись. Одкровення 6:1
Кожного разу, коли Бог говорить, як зазначено у Писанні, його голос як шум грому, тому це Бог
Ісус, що ознайомившись з першого нерпи. Це моє твердження, що сімома печатками представляють сім
відмінною events, які мають місце провідних до і під час Великої війни і великої скорботи і що Ісус дає
пророцтва майбутні речі, ще не прийти з моменту, коли те, що Ісус дає цих видінь апостол Іван.

Пам'ятайте: Як я запропонував, Ісус не повернеться до після або в кінці великої скорботи.
Тому ці пророцтва Вісник другого пришестя Христа так само, як на початку першої світової війни та
великої скорботи. Я переконаний, що це кінець днів, що ці події зайняти місце в і що світ перебуває під
кінець днів з 2013 року. Через найближчі кілька сторінок цей урок та уроки, які слідують я спробую
показати вам, що більшість з цих пророцтв вже прибути пройти у останніх десяти років або близько
того.

Чому так важко?
Ви можете запитати, "Чому Бог використовувати такі графічні символікою, як він у вище вірші,
які роблять так важко зрозуміти його словами, чому не він просто вийти прямо і сказати, що він має на
увазі таким чином, що є зрозумілою та відвертий?"
Коли Бог говорив його слова, його пророків, і вони потім писав ці слова вниз, що Бог сказав, що
було зрозуміло і без таємницею для тих пророків. Не було тому, Бог, який зробив розуміння його слово,
важко, це було сатани через його спроба сліпий від істини, даючи помилкові інтерпретації, коли
оригінального мови іврит і Грецька були переведені на інших мовах. Я показав в іншому місці в уроках
як сатана виконає ці брехня.

Боже попередження
я люблю їх що любити мене; і тих, які прагнуть мене рано (старанно) знайдуть мене.
Приповісті 8:17
Через ці помилкові інтерпретації, що викликало бути впливом сатани над тими, хто зробив
Переклади Біблії Бог дав нам вище попередження від книга приказок. Бог хоче, щоб ми прийти до
нього, тому що ми вирішили, і кращий спосіб визначити, якщо хтось дійсно хоче вчитися, щоб зробити
так, що вони повинні витрачати час і зусилля для вивчення таким чином, щоб досягти взаєморозуміння.
Все, що приходить легко взагалі не має значення для тих, які отримують їх, але якщо у вас
працювати на те, що ви придбаєте, в нього є корисними для вас. Це вірно в земним досягнення як і
придбання земного багатства, так само, як це в навчання собі в будь-якої даної теми, включаючи слово
Боже.

Вони не мають віри
Коли Бог дав Мойсею слово, отримала в мові, який розумів тих, із Мойсеєм, ще велике число тих
відхилив більшу частину того, що Бог сказав Мойсей. Це було в основному за рахунок їх дотримання
язичницької релігії, всі з яких був створений сатана поколіннями перед. Вони не міг примирити тих, хто
вважає, що вони були створені протягом багатьох років свого життя і традиції від їх батьків, що Мойсей
сказав їм було правдиву віру.
Незважаючи на те, що ці перші ізраїльтяни розумів, що Мойсей сказав їм, вони відкинули його як
не в Боже Слово, але вважаються словами людини, Мойсей, слова вони вірили немає обіцянок або
досягненнями, які є Богом, позаяк їхніх очах вони не бачили Бога в будь-який з його, тільки Мойсей
плоті і крові людини.
Те, що Мойсей проповідував в конфлікті з все, що вони дали вірити, язичницької релігії, і так
велика кількість людей, які прийшли з Єгипту з Мойсей не могли погодитися, що Мойсей говорив для
створення Бога, але замість цього, вони вважали, що Мойсей був тільки намагається встановити нової
релігії як спосіб Мойсея і його брата Аарона, маючи контроль над людьми.
Це вірно Сьогодні, з практично кожен християнин і єврей, який я мав дискусія з приводу
Писання Біблії. Вони так встановлено в помилкове звіщається священики і пастирі церков анти Христос,
що коли вони показали справжній слово Боже, вони відкидають слово Боже бо це помимо того, що вони
говорили з дитинства. Це є передбачив Ісуса в наступні вірші.

Ображені слово Боже
Для народ повстане проти нації і царство на царство: і буде там голод і Уезерс і землетруси, в
водолазів місцях. Все це початок терпінь породільних. Тоді видаватимуть вас до муки і вб'ють вас: та
ye повинен будуть ненавидіти всі народи за Ймення Моє. І багато-хто ображатися і видавати один
одного і один одного будуть ненавидіти. І воскреснуть багато фальшивих пророків і зведуть багатьох.
І оскільки беззаконня, повинні про, беззаконства любов багатьох холодно. Але хто витерпить до кінця,
той буде спасений. І ця Євангелія царства проповідувана буде по цілому світу на свідоцтво народам
усім. і тоді прийде кінець. Матвія 24:7-14
Ісус дає пророцтва, що буде час, коли люди будуть так впевнений у своєму переконанні, як це
було приділено їх з дитинства, що коли вони почути слово Боже, і вона суперечить з тим, що вони

вважають, вони будуть відкидають, чи бути ображені слово Бога, як будучи брехні, і те, що вони
переконання як істина.

Для прикладу: Більшість християн приймати і дотримуватися суботу в перший день тижня,
(неділя), і коли я показати їм в Писанні, що Бог говорить: "сьомий день – Субота Господа, Бога твого"
ображені і відхилити Боже Слово і продовжити в рамках дотримання перший день суботній, який є
брехнею сатани. Навіть тоді, коли я питаю їх, щоб показати мені у Писанні, де Бога або Ісус дає команду
або інструкція, перший день тижня є лордів день відпочинку. Вони не в змозі вказати на це для мене,
тому що ні Бога, ні Ісус ніколи не говорив такі слова. Якщо Бог не говоримо слова, то хто ж?
Під час темних століть 300 н. е. по 1798 р. х. Римської церкви, (антихриста), переслідуваних,
тортурам і вбиті, (випробувань інквізиції), будь-хто, які тримали опозиції до диктатом Папа РимоКатолицької Церкви, слово Боже. Таким чином було придушене справжній слово Боже, і тільки брехні
сказав був, так що традиція Субота Неділя став вважають, як слово Боже, але насправді це брехні
сатани. Тих церков протестантської Реформації відсторонився від Римської церкви, але навіть так
зберегла традиції перший день відпочинку. Саме через це, що тих церков є ж частина антихрист релігії
як Римської церкви.

Лінь
Це не що Біблія заплутаним, чому так багато людей виправдовують розуміння справжній слово
Боже, це тому, що більшість людей не хочуть витрачати час і зусилля, щоб дізнатися через вивчення та
дослідження, вважаючи за краще попросити кого-небудь, що вони сприймають як будучи експертом,
щоб дати їм відповіді.
Якщо ви по-справжньому домагатися, щоб знайти Бога, то ви повинні зробити роботи, необхідної
для досягнення цих знань. Якщо ви тільки зацікавлені у наданні словах, щоб бути послідовником
Христа, то можна рабом те, що інші розповісти вам, як бути правду, навіть якщо те, що вони говорять,
що ви перебуваєте в помилка. Не було б краще, що ви знаєте, через свій власний освічені знань, ніж щоб
прийняти те, що інші розповісти вам корита сліпа Віра?

Білий кінь на Conquer
І я побачив і ось білого коня: і що сів на нього, у нього лук; і короною дав йому: і він пішов вперед
завоювання і завойовувати. Одкровення 6:2

Слів: "і я побачив," скажіть мені, що я правильно, що ці сімома печатками, пророчі події, що
відбуваються в майбутньому, як бачив у видінні йому даровану Ісусом Христом апостол Іван.

В Conquer
Таким чином, щоб зрозуміти, чотири вершники апокаліпсису є символікою, які є сказати, що
немає коней, або чоловіки їзди їх. Вершник, хто їздить на білому коні є символічним на
ція або країни, що беруть участь у війні з метою підк
орення тих, хто навколо них .

Лук
Посилання лук є свідчення того, що цього народу є військова спро
можність .

Корона
Посилання на корону припустити, що це посилання на вершника насправді посилання
царство або нації. Слів: "Корона був дав йому," скажіть, що цей народ був спочатку
не царство або нації, а що лідера, як показано Райдер білий кінь, якось встановлює нації від того, де не
було раніше і якимось чином бере на себе сили, король або національний лідер.

I.S.I.S.
Що, яка сьогодні відома як I.S.I.S. або ісламської держави Ірак про і Сирії, підходить цей Опис
вершник, хто їздить на білому коні. I.S.I.S. заявила про себе як халіфату, і "халіфату" визначається як:
території, над якою тягнеться за Халіф правило, або
час, для якого вона триває .
Це потім вимагає, що ми розуміємо, що або хто "Халіф". "Халіф" визначається як: назва,
прийняті ісламські правителі, який стверджує, релігі
йний авторитет з цього пророка Мухаммеда .

Пам'ятайте: Як я вказав на раніше, Бог бачить в майбутнє і потім через ці пророцтва
повідомляє нам про ті події, але Бог не обов'язково викликають події відбуваються. Ці пророцтва є
попередження, що ті, хто прагне пізнати Бога і таким чином вимагає часу і зусиль для вивчення і
виховати себе від слова Божого, буде бути інформовані про значення цих подій і всі ті, які не шукати
Бога, залишиться в незнанні те, що ці події означають, коли вони відбуваються.
Тепер, коли ми те, попереджали великої війни, і деякі події, що ознаменує в тій війні, ми можемо
готувати себе і буде готова, коли ці події відбуваються.

Червоні коні: Приймає миру
І він був відкритий другий запечататия чув другий звір сказати, "Іди і Дивись." І вийшов ще
один кінь, яка була Червона: і влада була надана йому, що сиділи цього питання для миру з землі, і що
вони повинні вбивати один одного: і було дане йому великий меч. Одкровення 6:3-4
Ці сім печаток пророцтва кінця днів і ознаки, які дають святих Божому, розуміння того, що в
другому приході Христа є дуже близькі. Ми повинні дивитися на ці знаки, Приходячи до виконання, так
що ми будемо готові, коли Ісус Христос повернеться, але й так можна готуємося до під час Великої
війни та скорботи, коли впаде всієї людської цивілізації, політично і економічно.

Приймає миру від землі
Прийняти мир з землі є ще один спосіб сказати, щоб довести війну в землі. У випадку
тринадцятого вірша я знаю, ні стародавніх історичних подій, який припускає його виконання, який є
першим ключ, який розповідає мені, що чотири вершники не є переказ чотири стародавньої імперії,
говориться в книзі Даниїла, але прогноз Велика війна ще напасти людства.

Вони повинні вбивати один одного
Те, що переконує мене в тому, що це майбутніх подій, найближчі два фрази в вище вірші та слова
", і вони повинні вбивати один одного. Це говорить про те, що Націй людина йти на війну проти один
одного.

Перший вершник представляє новий нації і нового лідера bent панування інших людей. Це
новий нації з-за слова, "і короною було дано йому:," про те, що не було ні нації вже, але що він став був
народом або по крайней мере вона оголосила себе бути нації завдяки його завоювань.
Другий вершник є символічним війни, які привели до ця спроба панування.
Таким чином, це не вдалося завоювати цей новий нації але через свої зусилля саме каталізатора,
який приносить інших народів світу в світової війни .
Знову ж таки я бачу I.S.I.S. як це каталізатора. Просто подивіться на стан міжнародній політиці
сьогодні. I.S.I.S. більше не просто регіональні загрози, але має приклав руку до нападів у всьому світі,
який впливає на багатьох народів.
З цього зростаючі заворушення й ненависті й страху, що це приносить з у людей інші національні
лідери також починає ставати все більш і більш воюючих і трясучи їх мечі.
Росія має анексував Криму і чинить тиск на Східну Європу.
Китай розширює свій вплив у Південно-Китайському морі з великими нарощуванням військової
сили.
Північна Корея розширює його спроби отримання ядерних засобів.
Іран стверджуючи свою владу і впливати на всьому Близькому Сході.
В той же час США, через її президент, перетворив його назад на її роль як світового лідера,
залишаючи вакуум влади.
Поєднання все це відбувається в той же час, веде мене прийняти, що ці пророцтва великої війни,
одночасно ведуться зараз у життя час і не те, що є ще відбуваються у своєму майбутньому.

Великий меч
І вийшов ще один кінь, яка була Червона: і влада була надана йому, що сиділи цього питання для
миру з землі, і що вони повинні вбивати один одного: було дане йому великий меч і. Одкровення 6:4
Це це даючи йому великий меч, який змушує мене знаєте напевно, що чотири Вершники "НЕ"
мають іншу символіку чотири імперії старовини. Я пропоную, що великий меч є ядерною бомбою. Там
буде більш підказки приїхати, який дасть підтримки цього.
Коли ви порівняйте це з I.S.I.S. і поточні події у світі, потенціал I.S.I.S. , щоб придбати ядерні
бомби росте з кожним днем, але також ті народи світу буття тягнеться до війни вже мають ядерної зброї.

Як я запропонував раніше, воно не може бути I.S.I.S., що набуває ядерну бомбу і використовує
його, але один з інших Націй область, яка, як I.S.I.S., має наміри завоювання і панування інших Націй і
людей по всьому світу, таких як Іран. Я бачу I.S.I.S. як каталізатор, який вирушає у світову війну, але не
обов'язково первинного комбатант великої війни.

Я скажу вам тепер
Ця розмова, Великий меч, тобто нової інформації, що робить цей Велика війна відрізняється від
будь-якої війни, боролися за людину. Єдина проблема полягає в тому, що за час, що ми розуміємо, що
це відбувається, це вже буде на нас. Причина Ісус дає вам і мені ці пророцтва, щоб повідомити нас
заздалегідь, щоб ми знали, подій вони є як вони відбуваються або перед, так що ми можемо бути готові
для них, тому ми повинні продовжити наше дослідження, щоб дізнатися більше.

Війна є звичайною справою
У війні людей убивають, яка є, сказати, що до цих пір Ісус ще не наказав нам все, що не є
звичайним явищем в історії, ніж інші розмови великим меч. Тому в цей момент у нашому дослідженні
ми до цих пір не знали, коли король, який їде білий кінь буде виникати, і ця велика війна буде
відбуватися, тільки те, що це буде відбуватися в деяких місце вчасно, тому що Бог сказав нам, це
відбудеться і нашу віру, що слово Боже є істиною.

Щось нове додав
У вище віршах Існує щось нове в історії Однак, який не є звичайним явищем. Цей вершник, які
скаче Кінь червоний дається "великий меч." Незважаючи на те, що це нове, вона як і раніше не
дозволяє нам визначити, чи ця війна уже приходив минулого станом на нашому точки в часі, або якщо
він все ще щось відбувається в наше майбутнє.
Я бачу це другий вершник як продовження пояснення перший вершник, або Райдер білий кінь.
Перший вершник, або той, хто їздить білий кінь, набори збирається перемогти, що означає, що він
робить війни на інших, другий або вершника коня червоний є символічним самої, війни і смерті і бійню,
що тягне за собою війну. Обидва є Говорячи про ж короля і ті самі події, однак.
"Великий меч" є символічним могутньою зброєю. Думайте про це як нові технології, зброя, що
не були використані раніше у війнах людини як частину часу те, що Ісус дає це бачення апостол Іван.

Виникнення обидва, нові нації і замах на той народ панування, повинні відбутися в тій же точці
вчасно. Це пророцтво про подію, що займе місце перед другому приході Христа, який показує мені, що
вона має ще станеться, яка не сказати, що хоча Другої світової війни могла вмістити ці два описи, він не
підходить всі сім з цих подій, говориться в сімома печатками і таким чином, ми не дивимося на Другої
світової війни під час Великої війни з цих пророцтв.
Але якщо ви подивитеся на недавню історію і дії I.S.I.S., то ви побачите, що цей аспект цих
пророцтв відбувається в даний час. I.S.I.S. — нова держава, в тому, що він оголосив його територій
терени, Сирію й Ірак, і вона в процесі підкорення всіх тих, хто навколо них і з терористичні удари по
всьому світу.

Пам'ятайте: книзі одкровення майже повністю написаний на символікою, тому що
написано має бути розглянутий в цьому світлі.

Кому I.S.I.S. війна проти
Хто ж I.S.I.S. сповідує як їх найбільш ненависним ворога, США, Ізраїль, Європа і західної
цивілізації в цілому? Якщо ви пам'ятаєте, у нашому дослідженні, з ким і те, що анти Христос, ви
зрозумієте, що за винятком Ізраїлю, Європа і Сполучені Штати є представниками антихрист в тому, що
вони дають засобів до існування і владу для анти Христос обох в темні віки, але в даний час також.
Якщо нагадаю ще більше уроків, лжепророк позначаються в книга одкровення, як США, або, по
крайней мере в уряд Сполучених Штатів, і тому можна сказати, американський уряд у лізі або під
контролем лжепророк, в тому, що вона сприяє аморальну поведінку в прямому протиріччі мораль Бога.
Існує нічого не написано в цих віршах, однак, що свідчить про те, мені що ті комбатантів у цій
війні між солдатами Бога і солдати сатани. Іншими словами, цю війну, як почали між I.S.I.S. і ті народи
світу, не війна між силами добра і зла, але починається як так само ще один з Лонг, ніколи не кінець
війни між народами людина.

Пам'ятайте: Сатана хоче, щоб знищити людина і все живе на землі, що кращий спосіб
зробити це, ніж у війні, де використовуються ядерної зброї.

Пам'ятайте: I.S.I.S. є король, який починається війна, але війна врешті-решт буде світової
війни, і таким чином, це не I.S.I.S., котрі треба тільки дивитися на, але всі народи, які сатана, витягаючи
їх рядки, які мають ядерної зброї або потенційні можливості придбання їх.

Чорний кінь
І коли він відкрив третій ущільнення, я почув третій звір сказати, "Іди і Дивись." І я глянув і ось
чорний кінь; і що сів на нього, у нього пару залишки в руці. Одкровення 6:5
Тринадцятого вірша свідчить про те, що одним із результатів цієї війни економічний крах,
внаслідок чого всю світову економіку у лахміття, з екстремальних інфляції і короткий наявність таких
скоби як пшениці та ячменю, які символізують всі предмети першої необхідності життя, доступні тільки
для дуже високу ціну.
Ці вірші не проте сказати нам, коли цей економічний крах буде проходити. У мене є йдеться,
"Буде цей економічний крах відбутися до ядерної катастрофи, або бути результатом ядерної
катастрофи." Я вважаю, заснованого на моє розуміння поточних подій в світі, вона буде перед
Голокосту і тому може статися будь-коли.
Вірш давати посилання на чорний кінь не говорить нам, що економічний крах буде відбуватися
через війну, будучи воювали, але просто що там буде економічного колапсу. Якщо ви дивилися на різні
економічні новини доповіді, є ознаки, що обвал може відбутися в будь-який час.

Пара залишків
Перший символіка цей вірш в тому, що "пара Баланси." Виникає питання, то, "Баланси для чого
використовуються?" Протягом всієї історії пара залишки використовувався прийняти об'єкт з відомих
ваги і потім виміряти що вага проти іншого об'єкта, який має не відомі ваги тим самим прийняття його
вага відомих, таким чином, щоб дати відношення до об'єкта відомі ваги.
Прикладом цього може бути місце один фунт ваги на одному боці балансу, а потім додати
картоплі в іншу сторону баланс, з тим щоб визначити, скільки картопля потрібно, щоб зробити один
фунт. Володіючи цими знаннями тоді бачимо сенс наступний вірш.

Економічний крах
І я почув голос в розпал чотирьох звірів, скажімо,"міра пшениці за копійкиа три заходи ячменю
за копійки; і подивитися, ти боляче не масло і вина." Одкровення 6:6

Я не фермер і тому поняття не мають, що щойно зібране пшениці продає за, але ні копійки не
звучить як це набагато це робить?

Вартість копійки
Якщо ви живете в другій декаді двадцять першого століття, як і я, то ви знаєте, що
американський Пенні практично не має значення, що б зробити вище ціна для пшениці чи ячменю
хорошою ціною. Проте американський стандарт Біблії називає карбування шилінг не копійки, який є
Деномінація карбування використовується в Англії під час короля Джеймса та його перекладу книги
Біблії від оригінального Грецька і Іврит царів Англійська. Я не знаю, що шилінг перекладається як в
порівнянні з американської валюти. Я досить впевнений, однак, що це значно більше значення, ніж
американський Пенні.
Я намагаюся зробити, тому значення карбування в перекладі повинна використовуватися в
контексті був карбування вихідного посилання. У той час апостола Іоанна, під владою Римської імперії,
монети, що використовуються спочатку, мав значну цінність щодо того, що пересічний громадянин
довелося провести. Таким чином, вартість покупки міра пшениці, на що карбування, було значним.
Слово "копійки" старого англійського слова і його значення, не має реального зв'язків у світі, що
апостол Іоанн жив в. Але в день король Джеймс, коли Біблія була перекладі з івриту та грецької мови на
англійську мову, ні копійки був більш еквівалентно вартості Римської "Quadrans" або "Dupondius".
У той час апостола Іоанна, "Quadrans" або її еквівалент суми в монета була багато грошей, в
тому, що середня людина не маючи тверду валюту придбати з, але замість цього, як правило,
використовують бартерної системи.
Врахуйте, що один американський долар буде купити вам сьогодні, то пам'ятайте, що Пенні 2000
років тому, був більше як $100 або можливо $500 сьогодні. Отже, думати про один фунт картоплі,
вартістю $500. Це було б зробити картопля недоступним за всіх, але дуже багатий, яка є те, що цей
економічних символізм "Пара противаг" намагається розкрити.
Це потім говорить мені, що війни, будучи звіщав символічно білий і червоний коней, має
глибокий вплив на економіку, ті народи, які безпосередньо бере участь у війні, але може бути навіть ті,
світу не безпосередньо беруть участь у війні. Я бачу, що ця війна в баченні приділено апостол Іван не
тільки принесе смерть і руйнування тих держав, безпосередньо залучених до війни, але економічні
руйнування по всьому світу.

Все це говорить про те, до мене війні прийде в кінці днів між двох або кількох національних
супротивників. Я пропоную, що десять царів (нації) згадувалося раніше означає, що народах Європи
також будуть задіяні на стороні невірний пророк. Ця війна призведе до глобальної економічної
катастрофи, яка буде породжувати витрати повсякденному скоб до безпрецедентного рівня. Це призведе
до голоду, голоду, заворушення в глобальному масштабі. В результаті бойових Бока буде, що обидві
сторони будуть знищені, політично військовому та економічно.
Як написання цього нарису, немає такої глобальної економічної катастрофи не відбулося, це з
цієї причини, чому я вважаю цю частину пророцтва бути у своєму майбутньому, хоча не далеко, або, як
я вже запропонував, ми знаходимося в початкові великої війни вже якщо справді I.S.I.S. є каталізатором,
який тягне інших народів світу у світову війну.
Ці два вірші, що стосуються Чорний кінь, я вважаю, в цілому ж тайм-лінії як білі та червоні коні
вище. Якщо війни або битва викликані перших двох символічний вершники, такі значення до час
відзначили, Бог, а потім він припускає, що війна в остаточному підсумку буде глобальний характер. Що
на народи землі будуть вбивати один одного, говорить про те, що війна буде такого масштабу, що ні
комбатант ні народи вони являють собою не вийде війни переможцем, і справді, вони будуть обидва
знищена.

Білий кінь»
І зміненого він був четвертий ущільнення, я почув голос четвертого звіра сказати: "Ходіть і
Побачте". І я глянув і ото білий кінь: і його що сиділи на його звали смерть і пекло (могила), а потім з
ним. І сила був відданий їм: четверта частина землі, вбити з мечем і голод і зі смертю і звірі землі.
Одкровення 6:7-8
Четвертий вершник, хто їздить білий кінь», є символічним, смерть і руйнування, ця війна і
отриманий голоду і хто ж боїться, викликані Райдер білий кінь, або ті, які я пропоную, щоб бути I.S.I.S.

Його звуть смерть і пекло
Його що сиділи на коні блідо звали смерті, і пекло після з ним . Слово пекло , яка
використовується в цей вірш є посилання на могилі, а не пекло, що ми думаємо як лігво сатани, який
повинен сказати, що ця велика війна призведе до смерті величезну кількість людей, які зроблять всі інші
війни людини зменшення яскравості для порівняння.

Четверта частина землі
"І влади був даний над четверта частина землі" який говорить нам, що повний четверту
частину землі буде нести на собі цієї війни. Цей вірш не говорить нам яку частину землі буде настільки
мучитися, однак.
Якщо подивитися на світ сьогодні, I.S.I.S. був розширений занадто багато інших народів з її
війни, яка цілком може являти собою одну четверту частину землі. Я пропоную, що хоча основна
основний тягар війни буде обмежено тільки четверту частину землі, всі землі буде почувати себе
певним ступенем воєн ефект.
У цьому світі сьогодні, економік країн спасибі переплітаються, так що не думаю, що це
«Четверта частина"землі буде тільки в одній області землі, але замість цього я бачу це як поширені по
всій землі, щоб ці нації, найбільш схильні до обслуговування у світовій економіці.

Вбити з мечем
"Вбити з мечемі голод і зі смертю і звірі землі."
Вбити з мечем говорить нам, що багато хто буде вмирати від битв цієї війни себе. Вже I.S.I.S.
був відповідальний за загибель багатьох сотні, якщо не тисячі людей по всьому світу. Незважаючи на те,
що американський президент говорить нам, що I.S.I.S. є все, але зазнали поразки, ще цих терактів
продовжити і рости в насильства, і кількість життів знищені, який розповідає мені, що роль, яку I.S.I.S.
грає у здійсненні остаточної ядерної катастрофи не не на кінець.

Вбити з голодом
"Вбити з мечем, і з голодуі зі смертю і з доісторичними тваринами землі."
Вбити з "Голод" показує, що форма смерть і пекло займе, там буде смерть від зброї війни себе і
потім через лихоліттям цього, смерть буде відбуватися через голоду а хто ж боїться.

Вбити зі смертю
"Вбити з мечем і з голоду, і зі смертюі з доісторичними тваринами землі."

Чи не здається вам це цікаво заяву, вбити з "смерть?" Якщо ви вбили, ваше життя віддаляється
від вас і ви вводите смерті, правильно? Що тоді таке Ісуса, кажучи: коли він говорить нам, що люди
будуть "вбивали зі смертю?"

Пам'ятайте: є два типи смерті, смертний смерті, яка все, що народилися землі буде терпіти,
а також вічної смерті, що тільки ті, хто не були звільнені, Богу доведеться терпіти. Якщо ви вбили
смерті, я вважаю, ідеться про смертному смерті, що є тільки тимчасові смерть, з якої буде два
resurrections, перший святих Богу а другий за зло а також тих, хто не зло проте не святих Бога. Коли ви
вмираєте смертний смерті, то вже не у вас здатність поєднувати себе з Богом. Як розповідає Бог,
мертвих не поклоняються Ісусу Христу. Якщо ви не примирити себе Богу, перш ніж ви помрете, і ви не
покаялися ваші гріхи, тоді ви будете знати вічної смерті. Це таким чином, що ви будете вбиті зі смертю.

З доісторичними тваринами землі
"Вбити меч і голод і смерть, і з доісторичними тваринами землі."
Коли лихоліттям поглине світ і війни стало причиною мільйони смертей людини і тварин, Земля
буде розорив до того, що пошуку їжі і чистої води буде поблизу на неможливо. З цією бійні смерть від
тварин відбудуться в повороту на своїх господарів, домашніх тварин, бо вони теж будуть голодувати.
Це цього розпаду людської цивілізації, що вступити в великої скорботи, що всі ті, що вижити
битв війни доведеться потім переносити спустошений світу.

В огляді
Чотири вершники дає узагальнений опис початковий причина а потім протікання великої війни.
Перший символіка є Перший вершник, або він, хто їздить на білому коні, яка є символізм для короля ,
який встановлює про завоювання цих країн і людей навколо нього. Я пропоную, що цей цар не є
людина, але релігійний рух як у те, що має стати називається I.S.I.S. або I.S.I.L.
Потім ми показали, є символіка Другий вершник, або він, що скаче Кінь червоний, яка є
символічним початку війни, але не лише чергова війна людина, але цей вершник, які скаче коня
червоний дається Великий меч, що я пропоную, щоб бути ядерну бомбу.
Потім ми показали, є символіки Третього вершник, або він, яка скаче Чорний кінь, яка є
символічним розпаду економіки найбільш всіх народів світу.

А потім ми показали, є символіка Четвертий вершник, або той, хто скаче Білий кінь, яка
символічно, смерть і руйнування, привели до війни з одним символом, як їзда на білий кінь. Я бачу
Райдер білий кінь як великої скорботи, який є наслідком силою зброї війни.

Мученицьку смерть святих Божих
І коли він відкрив п'яте ущільнення, я побачив під вівтарем, душі з них, які були поразка, за слово
Боже і за свідчення, котрий вони влаштували: Одкровення 6:9
Навіть з цією інформацією ми все ще не вдається точно визначити в історії, або в нашому
поблизу майбутнього, коли це все станеться, який є, звичайно, наміри Ісуса за надану нам ці пророцтва.
Ісус розкриває розуміє це в тринадцятого вірша.
" Slain за свідчення, що вони провели, "є посилання на те, що ці"душ з них, які були поразка
за слово Боже, "визнаєте й увіруєте свідчення Ісуса Христа, що він Ісус є Бог у плоті людини, а також
віру в вчення Ісуса, який принести задоволення і завершення законів і Євангелія в Старому Завіті як
скорочено від десяти заповідей. Саме ця віра, що вони були вбиті і мученицьку смерть сатана і його
антихриста, церква блудниця жінка і церков блудниця дочок.
Я не бачу цих душ, як душі тих, хто помре в результаті великої війни або його наслідків, але ті,
хто дав свідчення Ісуса Христа і його вчення в століття до війни і була вбита антихриста це зробити,
особливо тих, хто в темні віки коли Римсько-католицької церкви, катували і вбили всіх, хто не дав
поклоніння Богу захочемо церкви.

Як довго, Господи?
І кликнув гучним голосом, кажучи: "як довго, О Господи, Святий і правда, ти не судити і
помститися за нашу кров на них, що мешканці землі? Одкровення 6:10
Як ви можете бачити, ті, хто були вбиті сили сатана і його анти Христос просять те ж саме, "як
довго, перш ніж Бог вживає заходів?" Так що ви будете знати, вище два вірші є ще раз просто
символікою, мертвих може не ставлять запитань, тому що вони dreamless і бездумного сні до
Воскресіння.
Я бачу це як Ісуса спосіб показати нам, що він розуміє, що станом на даний момент та
інформація, надана нам до сих пір, ніяк не знаючи, коли почнеться ця велика війна і великої скорботи.
Ми знаємо, однак, що ця велика війна буде відбуватися, і що це викличе широке смерть і руйнування з

економічного колапсу економік світу, тому що Ісус говорить нам, це відбудеться. Те, що Бог заявляє,
Бог буде виконувати.

Білих шатах праведність
І білих шатах були дав кожний з них; і сказали їм, що вони повинні відпочивати ще мало сезон,
поки їх інших слуг також і їхні брати, які повинні бути вбиті, як вони були, повинні бути виконані.
Одкровення 6:11
Що це і вірш вище кажуть мені, в тому, що якщо ви померти як мученик, для Христа, ви
визначеності, щоб дати Царство Небесне, тих, хто не були вбиті, але до цих пір любов Христа і
дотримуватися його заповідей, з іншого боку, не в тій самій категорії, як ті, хто був закатований.
Що ті, хто був закатований даного білих шатах є символізувати, що вони є чисто гріха і тому
гідними увійти в Царство Небесне.
Цей вірш каже мені щось інше. Війни, чи битви, що відбувається над ще не кінець речей. Все ще
буде час скорботи і інші інших слуг у Христі, які все ще не помре під рукою сатани. Це моє
переконання, що ті з нас, хто заповнити визначення хто є Святим Богом, буде знати під лжепророк таку
ж переслідування і смертей жахливих тих під батогом Римської імперії і століть, що Римської церкви,
(антихриста), довелося зробити війну Святим Богом через церкви випробувань інквізиція. Бог зміцнити
нас, що ми не хитається нашу віру. Амінь.

Чотири ангели Холдинг Земля
І після цих речей, які я бачив чотири ангели, стоячи на чотирьох кінцях землі, тримаючи
чотирьох вітрів землі, що вітер не повинна удар на землі, ні на морі, ні на будь-яке дерево. Одкровення
7:1
Коли є війни, особливо з початку 20-го століття, здається, що нічого не росте і пори року разом
blur, принаймні вона відчуває, що шлях до тих, які знаходяться в зоні війни. Вище віршах,
запропонувати це мені, як добре.

Іншу символіку, чотири вершники
Я бачу ці чотири кути, тримаючи на чотирьох кінцях землі як інший символіка чотири
вершники. Вони мають ті ж функції, щоб почати війну, щоб вести війну і несуть відповідальність за
кінцевий еколого-економічного лиха і смерть, що війна принесе про.
Слів: ",і після цих речей, говорить мені, що після того, як Джон показано бачення землі буття
тріщини і відірваний, він дав це бачення. Це не означає, що події, тепер показується відбуваються після
тих, інших людей, тільки що ви відображаються лише один бачення у той час. Я переконаний, що
маркування 144000 святих Божому виникає до початку Великої війни, або, по крайней мере, перед
ядерних аспектів війна, але лише на короткий час перед.
Перший Ісус говорить нам цієї війни, яка розпочнеться, привели до "царя" які будуть викладені
завойовувати все навколо нього, і що не буде цього "король" був король на перший, але буде дано
коронки, яка припускає, що цього "король" був немає Королівство на перший, але потім встановлює
царство. Все це схоже I.S.I.S. мені, який скажіть мені, що ми зараз переживаємо цих пророцтв сьогодні, і
що ми повинні, не шукати ці події відбуваються в майбутньому, але зараз відбувається.
Розповідаючи чотири вершники, Бог показав нам з тих речей, які призводять до великої війни, з
чотирьох ангелів, що утримання на чотирьох кінцях землі, Бог говорить нам, що перед I.S.I.S. отримує
занадто далеко в залучення інших Націй у війну, Бог буде сповільнюватися I.S.I.S. поки Бог може
"печаткою Божими святими позначений знаком Божої".
Якщо подивитися на ці чотири ангели як інший символіка те ж саме, що символізують чотири
вершники, (в conquer, самої війни, економічний крах і смерть і руйнування), то ви побачите Ісуса, даючи
навіть більший сенс на те, що він хоче, щоб зрозуміти, що стосуються цієї промовляв великої війни.

Відкласти великої війни
І побачив я іншого Ангола за зростанням зі Сходу, маючи печаткою Бога живого: і він плакав
гучним голосом до чотирьох ангелів, яким воно було дано людям боляче Земля і море. Кажучи: "боляче
не землі, ні в моря, ні дерев, поки ми опечатали слуги нашого Бога на чоло їх." Одкровення 7:2-3
Розповідаючи Чотири вершники, Бог показав нам з тих речей, які призводять до великої війни,
з чотирьох ангелів, що утримання на чотирьох кінцях землі, Бог говорить нам, що перед I.S.I.S. отримує

занадто далеко в залучення інших Націй у війну, Бог буде сповільнюватися I.S.I.S. поки Бог може
"запечатати святих Божих з відміткою про Бога".
Тепер, коли війна, чия доля I.S.I.S. пішов глобального, Бог розпочнеться процес вручення
печаткою Бога 144000 святих Богу.
Якщо подивитися на ці чотири ангели як інший символіка те ж саме, що символізують чотири
вершники, (в conquer, самої війни, економічний крах і смерть і руйнування), то ви побачите Ісуса, даючи
навіть більший сенс на те, що він хоче, щоб зрозуміти, що стосуються цієї промовляв великої війни.

Печаткою Бога
Це один ангел, маючи на печаткою Бога живого, говорить перший чотири кути, що ось-ось
потиснути землі, що я бачу, як ще один представництво чотири вершники, який знову символічний
великої війни. Це один ангел виконується зупинення чотири від приступити до, після того, як були
запечатані 144000 святих Божому.
Я бачу ці чотири ангели, як так само, як чотири вершники Апокаліпсису. Цей новий ангел з
печаткою Бога викликає на вершників від початку ядерних аспектів війни передчасно, даючи часу для
святих Бога, щоб бути запечатаний. Я бачу це як Бог повоєнного запобігти прогресуючих до швидко,
поки його 144000 святих даються Марк Бог великої війни.
Маючи печаткою Бога це сказати, що це ангел має владу від Бога, і що владою він затримує
чотири вершники і почати з найгірших великої війни.
Якщо нічого іншого, цей вірш повинні розвіяти неточності популярної серії книг, які я читав,
The Left Behind. Як цей вірш вказує на те, немає не rapture, перш ніж приступити до негараздів, і що
Бог буде запечатати свого народу, перш ніж починається війна, але яка святих Бог буде як і раніше на
землі і повинні витримати і бути свідком гнів, що Бог має справу тим, хто є неслухняних до слова
Божого.

144000 Ізраїлевих синів
І я чув, деякі з них, які були опечатані: і були опечатані сто і сорок і чотири тисячі (144,000) про
всіх племен Ізраїлевих. Одкровення 7:4

Ізраїлевих синів, визначені
Є багато людей, які говорили мені, що я в помилка щодо тих, які є святих Бога, як зазначено в
вище віршах, тому що вони говорять мені, що Ісус не говорю, християн, але євреїв як на 144,000, які
даються печаткою Бога.
Вони мене наведіть вказівник миші на той факт, що Ісус має на увазі Діти Ізраїлюа потім дати
кілька віршів, показуючи, що вони, які складають у 144,000 є дванадцять племен синів Якова, як
показано в Одкровенні 7:5-8 .
У рамках зусиль, щоб показати, як ця інтерпретація, які інші є неправильною, Вважайте, що це:
тому, що євреї не прийняти Ісуса як Бога в тілі людини, яка б усунути їх як бути пронумеровані в
144,000, тих пір, поки вони прийняли Ісуса як Бога в тілі людини або месії.

Хто такі діти Ізраїлю
Тим не менш, ви потім прочитати вірш 7:4 племен Ізраїлевих синів що дванадцять племен
Ізраїля дітей включено як тих, хто отримує знак Божого. Ця плутанина може все бути усунені, якщо ви
пам'ятаєте, що діти Якова не є те саме, що діти Ізраїлю. Правда Яків був перейменований Ізраїлю від
Бога-це тому та ж людина, але це не людині, що Бог має на увазі коли Бог кличе їх діти Ізраїлю.
Бог має на увазі будь, які вдалося подолати свої гріхи, як Джейкоб зробив, і були узгоджені з
Богом коли він звертається до них як діти Ізраїлю, беручи до уваги, коли вони називаються синів Якова,
він має на увазі ті, які є громадянами Ізраїлю нації, всі з яких може бути або не бути Ізраїлю.
Якщо ви крові нащадок Яків і підпадає під визначення того, хто Святого Бога, потім ви може
бути пронумеровані в 144,000, якщо ви не кров нащадок Яків, але те, що був переданий в якості
язичником, і відповідають вимогам як Ісус визначає Святого Бога, то ви теж могли б пронумеровані в на
144,000. Бути дитиною Ізраїль є одним, який "тримає Божих заповідей і є свідчення Ісуса Христа.
Як ви можете бачити, цей відсоток населення, які вважають них себе бути християнином, є
набагато більше, ніж ті, що Бог визнає як його Святим. Це говорить мені, що бути християнином не є
синонімом бути Святого Бога.
Коли я пишу ці слова, це наприкінці жовтня 2016, і я припускав, що Бог вже розпочався
скріплення свій 144000 святих, в тому, що я впевнений, що я є одним з них.

Євреї не на 144,000
Більшість тих, хто я говорив про на 144,000 вважають, що ви повинні бути євреєм або крові
нащадок Яків одним з 144,000; Це не так, як я розумію сенс ці вірші.
У тому, що Бог визнає невеликий відсоток населення Землі як будучи Святим Богом, то ви
повинні бути стурбовані тим, що, незважаючи на те, що ви сказали, проповідників і вчителів, що
швидше за все, істотно знижується що ви насправді вважаються Богом як один з його святими.
З цієї проблеми я відчував, що важливо, що я потрібен час, щоб дізнатися, просто те, що було
необхідно для Бога, щоб подивитися на мене і сказати: "так, є одним з моїх святих". Маючи це на увазі
я шукав Біблії, щоб знайти, якщо Бог або Ісус дає визначення щодо того, кого вони вважають як Святого
Бога.

Раб Божий
Ми повинні тому запитуємо, "хто, що Бог називає його Святим?" Ключові слова, що описує
хто вони такі, що отримує ця печатка Бога, або Марк Бога, є фраза, "поки ми опечатали слуги нашого
Бога на чоло їх," з Rev 7:3.

Визначено Божими святими
Є два місця в книга одкровення, де Ісус дає нам такого визначення.
1. і дракон була гнівався з жінкою і пішов на війну з реліктові насінням її, що тримати Заповідей
Божих і мають свідчення Ісуса Христа. Одкровення 12:17
Дракон це символічне подання сатани.
Жінки, як це вказано у цьому вірші, це символічне подання істинного і правильний поклоніння
Богу, або Святий Боже Євангеліє як дано нам в десять заповідей Бога і вчення Ісуса Христа. Коротше
кажучи, жінка представляє правдивої Христової церкви.
Її Семені представляє тих, хто дає істинне і правильний поклоніння до Бога, або до святих
Божого, як визначається в наступному: "яка тримати Божих заповідей і мають свідчення Ісуса
Христа .
2. ось терпіння святих: Ось вони, які тримають заповіді Бога і віру Ісуса. Одкровення 14:12

Тому, хто є Слугою Бога , за визначенням, той, хто тримає Десять заповідей і приймає Ісуса як
Бога в тілі людини, дотримується вченню Ісуса і тим самим є одним хто любить, підпорядковується та
поклоняється істинний Бог, як Бог команд.
Як з першим визначенням, щоб бути Святого Бога, ви повинні тримати За
повідей Божих, але Крім цього, ви також повинні мати свідчень чи віри, що Ісус є Бог у
плоті людиною. Ви повинні вірити, що Ісус є Месія, як пророкував, і що він Ісус є Син Божий.
У моїх обговорення книги Даниїла, як дано на уроки я показав, як той час Месії пророцтв один
тільки Ісус і ніхто інший, як Месію, який повинен сказати, що ви не повинні вірити з сліпа віра, що Ісус
є Бог у плоті людини, але, що історично Ісус є єдиним, хто підходить пророцтва Месії , особливо ті
пророцтва, наведені в книзі Даниїла, шість сотень років до народження Ісуса.

Двоє
Ці вище двох визначення того, хто є Святим Богом, тому скажіть мені, що це не достатньо, що ви
вважаєте, що Ісус є Син Божий, але що ви також повинні тримати і підкорятися Десять заповідей,
вчення Ісуса. Вона займає обидва бути Святого Бога.

Для прикладу: Крістіан по більшій частині вірять, що Ісус Месії, або Бога в тілі людини,
але для переважної більшості з них, християнина не прийняти, або тримати всі десять з десяти
заповідей. В суботу неділю бути перехоплені аспект їх беззаконня.
До євреїв сьогодні, здебільшого, тримати Десять заповідей, сьомий день суботній, як наказав Бог
в четвертої заповіді, але вони не прийняли Ісуса як Месію, саме з цієї причини, чому вони також
виправдовують виконання визначення хто є хто є Святого Бога.

Ви вірите?
Тому необхідно звертаюсь до вас, читач; Чи вірите ви, що Ісус є Син Божий, Месія? Якщо ви
цього не зробите, то ви не відповідають визначенню Божий, хто Святого Бога.

Ви підтримуєте Десять заповідей?
А також з переконання, ви зберігаєте всі десять з десяти заповідей, точно так, як це Божий
передбачалося, тобто говорить нам, щоб тримати їх?

Якщо деякі але не всі, або зберегти змінені версії заповідей, але, щоб змінені версії не як Ісус
вчить нас, як це означає, то ви втрачаєте не відповідають час Святого Бога. Якщо ви сумніваєтеся, що
це, Ісус дає ясно в наступний вірш.

Однією з найменш оцих
Тому кожен, хто повинен порушить одну ці щонайменше заповідей і повинна навчити людей
тому, він повинен бути під назвою найменше в Царство Небесне; але кожен, хто повинен
дотримуватися і навчити їх, так само скликаються великим у Царстві Небеснім. Від Матвія 5:19
Ключем до значення цього вірша говорив через Ісуса є "повинен порушить одну ці
щонайменше заповідей". Те, що Ісус говорить, це ви повинні тримати і дотримуватися всіх десяти
заповідей Божих, що якщо ви тільки тримати дев'ять, але не в змозі стримати ще один з них, то ви
виправдовують ведення і підкоряючись Заповідей Божих.
Це говорить мені, що стосується Бога, це все або нічого. У Бога є чудові подарунки, які він
обіцяв для всіх тих, хто дає поклоніння йому, як він заповідав нам поклонитися йому, якщо ви не в змозі
відстоювати те, що він заповідав вас, то чому б ви подумали, що він буде як і раніше дати вам будь-який
з його подарунки?

Точно так, як наказав Бог
Ви не повинен додати до: слово, яке я наказую тобі, ні повинен ye зменшувати, нічого від нього,
що ye може дотримуватися заповіді Господа Бога, що я наказую вам. Повторення закону 4:2
Я часто цитую разів говорив, що ми повинні поклонятися Богу точно так, як Бог звелів нас
поклонитися йому, ані операціями додавання або віднімання з те, що Бог має промовляв. Бог каже нам,
це сам у тринадцятого вірша.
Те, що Ісус тому говорить нам у його пророцтв великої війни, в тому, що Велика війна, або
принаймні ядерних аспекті його, не буде відбуватися, поки Бог може виявити й запечатати зважають під
час же період часу, або покоління, і коли він це робить, то він Бог дасть змогу для війни, щоб почати.
Тому я прошу вас ще раз, чи ви маєте право як Святого Бога як Ісус дарував визначити її?

Всі люди і дар мов

Після цього я побачив і, Ло, безліч, що жодна людина могла злічити, всі народи і споріднені,
людей і язики, що стояли перед престолом, так і перед Агнця, зодягнена білих шатах і пальм в своїх
руках; і кликнув гучним голосом, кажучи: "Спасіння наш Бог, який сидить на троні а для Агнця." І всі
Анголи стояв круглі про престолу і про старійшин і чотирьох тварин і впав перед престолом на їхніх
обличчях і поклоняються Богу, кажучи: "Амінь: благословення і слава і мудрість і подяки і честь і владу
і могутність, буде Найсвятіше для нашого Бога на віки віків. Амінь. " Одкровення 7:9-12
Це сцена перед престолом Бога на небесах. Слів: "всіх націй і племена,", щоб показати що не
тільки народ Ізраїлю нації включені в цей великий безліч, але ці люди, що стоять перед престолом Бога
представлені всі народи і народ.

Білих шатах
Бог Ісус показує ці люди, як будучи зодягнена білих шатах, що це означає, що вони ті, що
отримували прощення гріхів і нумеруються з 144000 святих Божому. Ви можете задати питання, "де всі
ці люди приходять з, і хто вони?" Відповідь йде вперед.
Одна річ, ви повинні розуміти у вище віршах, Бог не расистом. Це проявляється в наступних
словах, всіх націй і племена і люди, і дар мов, стояв перед престолом. Ви повинні знати, що якщо ви
ненавидите людей, тому що вони відрізняються від вас або мати різні відтінок шкіри, то ви є
расистських і це сатани так, що ви живете та не спосіб Божому.
Мета на 144,000 є проповідую Gods правда, під час Великої скорботи всім, хто не відповідають
даючи вірно і правильний поклоніння Богу. У вчення, хто пережити це ядерної катастрофи справжній
слово, вони будуть об'єднуватися усіх решти людина під одне Братство, у Христі Ісусі.

Визначення на 144,000
Та один із старших відповів, кажучи: до мене: "що це таке, яка була одягнена в білий халати? І
звідки вони прийшли? І я сказав йому: "Сер, ти знаєш." І він сказав мені, «це вони, які вийшли з великої
скорботи і прати свій одяг і зробив їх білі в крові Агнця. Тому вони перед престолом Бога і служити
йому день і ніч у своєму храмі: і той, хто на троні буде жити серед них. Вони повинні голод ні більше,
ні спрагу більше; ні повинен сонячним промінням на їх, ні будь-які серця. Бо Агнця, який є серед престолу
повинні годувати їх і повинен привести їх до життя фонтани вод: і Бог повинен витре сльозу з очей
їхніх. " Одкровення 7:13-17

А це відповідь на мої попередні питання, хто є всі ті люди, які були перед престолом Бога, і де
вони приходять з? Вони є ті, які жили і вмирали через великої скорботи, що обняв жив моралі Бога і дав
поклоніння Богу, як Бог команд, що ми повинні, хто залишився службу швидко до поклоніння і віри в
Всемогутнього Бога і його заповідей.
Вони даються білих шатах, який є символічним бути очищеним від гріха. Ось чому вони стоять
на небесах. Ви також повинні розуміти, що друге пришестя Ісуса не відбувається, поки після великої
скорботи, або принаймні, не до самого кінця, що сказати, що святі Божому, які ще живуть на землі,
доведеться переносити страждання, що буде проходити паралельно з тих людина, хто не дає істинне
поклоніння Богу.
Цей вірш є попередження, що може бути Святого Бога на початку Великої війни, але вам
потрібно буде підтримувати вашу віру під час Великої скорботи. Тільки ті, хто тримати свою віру буде
помила свій одяг в кров Ісуса. Якщо ваша віра не заснована на справжній слово Боже, потім може
коливатися під з тиском жахливі події, що відбуваються в великої скорботи.
У цьому позиціонування, враховуючи апостола Іоанна Ісус просить важливе питання нам все в
рамках підготовки до даючи нам зрозуміти, чому Бог потребує 144000 святих Бога в першу чергу.
Як ви можете бачити, 144000 святих Божому доведеться терпіти великої війни і подальші великої
скорботи. Ті, хто вибираються з у 144,000 будуть перевірені під екстремальних умовах, "вони, який
вийшов з великої скорботи" і тих, хто успішно зберігати свою віру по всьому прийти в іншу сторону
цього процесу буде здобути вічне життя і, серед тих, які успадковують землю.

Старий і новий Завіти
Ви всі повинні знати, що є різниця між заповіту що євреї або я повинен сказати, народ Ізраїля
жив під та Нового Заповіту, які виникли через розп'яття Ісуса. Будуть підпадати під Старий Заповіт
може бути євреєм та не ізраїльтянин. Старий Завіт було стільки за цивільного управління людей, як це
було релігійних заповіт, що сказати, щоб бути громадянином Ізраїлю нації ви перестали бути послугами
ізраїльтянин. Бог передбачалося, що всі громадяни Ізраїлю також ізраїльтяни, однак, всі, крім жменьки в
кожному поколінні досягнуть високий статус як ізраїльтяни. Я бачу це як одна з причин, чому Бог
розгнівався на євреїв; вони прийняли його милість, але не дотримуватися його заповідей.

Старий Заповіт
І я дам тобі та до свого на насіння твоє за тобою, землю, якої ти чужий, всі землю в Ханаані,
вічне володіння; і я буду їм Богом. І сказав Бог Авраама, "ти будеш тримати свого заповіта тому і ти
свого на насіння твоє після тебе в своїх поколінь. Це свого заповіта, що будете додержувати, між
мною і ви і свого на насіння твоє після тебе; Кожна людина дитина серед вас повинен обрізаний. І ви
повинні обрізання плоть від плоті; і станеться, маркер заповіту betwixt мене і ви. Генезис 17:8-11
Як ви можете бачити, Старий Заповіт, Бог дав Аврааму та насіння його на землі. Там нема
згаданих вічного життя і що-небудь ще, тільки земель.

Нові або третій Завіт
: Ось приходять дні, говорить Господь, що я зроблю новий Завіт з дому Ізраїлевого і з будинку
Юдиних: Єремія 31:31
Один з багатьма вимогами, під старий або перший заповіту євреям довелося відстоювати був
обрізання крайньої плоті всіх чоловіків нації, яка була перенесені з першого заповіт, що Бог зробив з
Авраама та Ісака я називаю другий заповіт, що Бог зробив з Мойсея і народ Ізраїлю.
Будинок Юда це інша назва для племені Юди, яка є однією з дванадцяти синів Якова, але Юда
був і Палац з'їздів визначеного я є сенс, в тому, що Юда людина подолали свої гріхи, так само як і його
батько Якова.
Причина, що Бог дає ім'я до тільки один племен синів Якова можуть бути зрозумілі в читання
книг Єремії та Єзекіїля, але коротко він має справу з тим, що земель Юди були останній щоб
повернутися спиною Божого Десять заповідей, беручи до уваги народ Ізраїлю в цілому мав перестали
давати достовірними і чіткими поклоніння Богу , багатьох поколінь раніше до часу Єремії.

Не по старому заповіту
Не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків, в той же день, я взяв їх за руку, щоб
вивести їх з єгипетського краю; який свого заповіта, вони гальмо, хоча я був чоловік до них промовляє
Господь. Єремія 31:32

Не відповідно до заповіту, що я зробив з їхніх батьків. Коли ви порівняйте ветхий Завіт
зроблені з Авраама і потім поправками слід приділяти Мойсея і євреїв, щоб наступні Нового Заповіту,
ви побачите відмінності Старк.

Після тих днів
, Але це повинна бути заповіт, що я буду робити з дому Ізраїлевого; "Після"тих днів, говорить
Господь, "я буду покласти мої права в їх всередину частин і писати в серцях; і Бог, і вони повинні бути
народ мій. Єремія 31:33
Слова: "після тих днів," є посилання Кінця дніві говорить до 144000 святих Бога, який є ті, які
мають Законом Божим, написана на своїх серцях.
Відповідно до нової або третій заповіт Бог вимагає обрізання серцяабо як він також поклав, що
як віруючим в правдиву віру у Бога, ми його заповідей написані на наше серцеs, який повинен сказати,
що Новий Заповіт не вимагає обрізання в плоті, але обрізання серця.

Свідоме розгляду
Марк Бога, як це вказано як друк на лобі, пов'язаний з свідомих думок. Лоб, будучи символічно,
що думав, що процес. Ви бачите, необхідно вирішити через свідоме розгляду в обійми заповіді й Закону
Божого і за освічених розгляду розуміє, що Ісус є Бог у плоті людини, після того, як це зробити і
просити у Бога прощення ваших гріхів, тільки тоді ви будете отримувати пломби на лобі, або знак
Божого.

Знак звіра
Якщо після показується істину, яка є те, що я намагаюся робити на цих сторінках, все-таки
зважилися після розгляду продовжити в свій старий релігії і його нерівності, ви не отримаєте Марк Бога,
але знак звіра.

Пам'ятайте: Бог бачити лише в чорно-білому, права і неправильно, добро і зло, ти мене
любиш, або ви мене ненавидите, там не немає сірі області між ними.

Безодні
Звучали п'ятий ангел і я побачив зорю з неба до землі: і йому було надано ключ безодні.
Об'явлення 9:1
Єдине, що я пропоную, що ви мати на увазі при вивченні книга одкровення, глав не написано в
хронологічному порядку. Наступні обговорення відноситься до тих, які приходять вперед з безодні а не
час після цих вище.
Я пропоную, що цей період часу починається від коли Велика війна тільки починається і перед
ядерної катастрофи. Коротше наступні дасть більше інформації про те, хто або що король, який
представляє Райдер білий кінь .
Те, що Ісус зробив дається апостол Іван visions великої війни, але тепер це наступного бачення
дається Джон таким чином, щоб дати більше інформації, що стосується каталізатора, який починається
війна. Це зроблено, щоб дати вам і мені, хто живе в ці часи, щоб переглянути події для виконання цих
пророцтв більш чітко.
Чотири вершники і чотирьох ангелів, які тримають на чотирьох кінцях землі є узагальнений опис
подій, провідних до і включаючи першої світової війни та скорботи. У вище вірші Ісус розширенні на
цю інформацію і дає більш конкретні відомості, так що ми будемо мати більше розуміння того, що ці
пророцтва спроби попередити нас про.

Хто тримає ключі?
Друга частина цей вірш стосується "ключі до безодні". Щоб зрозуміти цей вірш, нам потрібно
знати, хто це, що має клавіші наBottomless Pit", це сатана, в тому, що це його рот і брехні, що вийде з
його уст, що є безодні, чи це когось іншого. Врешті-решт, ключ не тільки розблокує щось, але він також
блокує щось. Ми повинні виявити, що відбувається в цих віршах, таким чином, щоб дізнатися, хто це,
що тримає ключі.

Безодні - брехні сатани
Як я вже запропонував в попередніх уроках, безодні, не є фізична отвір у землі, але рот сатана і
його безперервного вивергати брехні і обманів. Зрозуміти, що Ісус говорить нам в наступні два вірші,
нам потрібно розбити їх в їх частин.

Ключі пекло і смерті
я він що і був мертвий; і ось, я живий для віків, амінь; і маю ключі я від смерти й від смерті.
Одкровення 1:18
Тільки Ісус всіх людей, які коли-небудь жили була мертва і потім воскрес і вічне життя. Так що
цей вірш розповідає нам про Ісуса Христа, і що він Ісуса ключі пекло і смерті. Це те ж саме, як такі
ключі від безодні, однак? Зрозуміти, що Ісус говорить нам в наступні два вірші, нам потрібно розбити їх
в їх частин.

Сатана прикутий в безодні
Бачив я Ангола, зійди з неба, що мав ключа від на бездонна ямі і кайдани великі в руці. І він заклав
утримання на дракона що стара змія, який дияволу і сатана, зв'язаний йому тисячі років і кинули його в
безодню і йому заткнутися і встановити друк на нього, що він повинен обманути нації не більше, поки
тисяч років повинні бути виконані: і після цього він повинен шукай мало сезону. Одкровення 20:1-3
Ангел спуститися з небес; Це не говорить нам, що Ісус, але як ми продовжити читання, який це
ангел, то стає ясно, що він має на увазі Ісус.
На слова, ", щомав ключа від безодні і кайдани великі в руці," знову не робить ясно, хто це
ангел, але те, що цей ангел має ланцюг у руці, дає пропозицію, що було б Ісус.
І він поклав утримання на дракона і його тисячу років. В тому, що це сатана, Дракон, який
робиться зроблений відсіку, то воно не може бути сатани, який має ключі до бездонну яму. Хто ще, але
Бог Ісус міг таку владу над сатаною, який є хто дракон символізує?
Ісус-це той, хто має ключ бездонну яму, тому Ісус, який ланцюгів дракон, який є символічним
сатани а потім кидає його в безодню, де він буде муніципалітет в'язня тисячу років. Наприкінці 1000
років, Сатана буде нехай вільно мало сезон.

Зірка падає з неба
Звучали п'ятий ангел і я побачив зорю з неба до землі: і йому було надано ключ безодні.
Об'явлення 9:1

В книга одкровення, що фраза, "зірка падає з неба" або щось подібне використовується кілька
разів і зміст не завжди є те ж саме. Ісус використовує схожі слова для опису ядерної зброї, а також
сміття, який потрапляє назад на землю, що ці вибухи вирвало в атмосферу.
Також у пророцтва, падаюча зірка іноді використовується в символізм ангел. У вище віршах я
бачу зірку говорив з як ознака кутом. Наступні також говорить про те, хто це ангел, і що він ключі до
бездонну яму. Це приділено підтримки слів: ",і йому було дано, яка говорить нам, що це не є
буквальним зірки, але що зірка є символічним є"його. "

Відкрив безодні
І він відкрив безодні і виник диму з ями, як дим великої печі; і сонця і повітря безглуздих унаслідок
дим котловану. Об'явлення 9:2

Пам'ятайте: чотири вершники були обговорення узагальнені огляд речей які відбуваються
до, під час і після Великої війни. Те, що Ісус робить у цьому вище віршах дає більш докладно до часу
перед ядерних аспектів великої війни, щоб ми зрозуміють хто це, що дає призвести до війни.
На основі тринадцятого вірша, це Христа, який відкриває Бездонну яму. У цьому подальшого
пояснення тих, які приходять з безодні, Бог хоче, що ми розуміємо, що це тих, які приходять з Безодні
якої є ті, що викликає диму, які виникають з ями, і саме через їх, що повітря затемнений унаслідок дим
котловану.
Інтерпретувати це означає, що саме через ті, що вийшли з Безодні, або ті, що вводить в оману
брехнею сатани, що війна починається і потім ескалація в ядерну війну, яка є те, що в диму котловану
має на увазі.
Слова: "дим виникла у зв'язку з безодні", є посиланням на ядерну війну, які є кінцевим
результатом війни, почалася I.S.I.S. Я не кажу, що I.S.I.S. буде використовувати ядерну зброю самі, але
що це буде в результаті його військові завоювання, що війна стане ядерних врешті-решт.
Слова: "сонце та повітря безглуздих" є знову, щоб показати, що ці вірші подальшого
обговорення ядерної катастрофи, але не тоді, коли I.S.I.S. вперше виникає і починається його війни
завоювання і терор, але буде результат закінчується цей початковий війни.
Для більше року I.S.I.S. займається його війни, і повільно цей конфлікт розширився і кожному
континенті на землі. Незабаром ця війна з тероризмом буде розширила свою присутність на глобальній

війні між реальні військові повноваження землі. Це цього розширення, що вступити в ядерної
катастрофи і тринадцятого вірша дає обговорення цього.

, Зверніть увагу: Це НЕ з фізичної яму в землі, тобто в "Bottomless Pit" і це не від цей
отвір у землі, дим піднімається з. Це занадто буквальне тлумачення. Це з брехнею, які викидають рот
сатани, який обманює ті, які називаються ісламські терористи. Вони засновують свою віру і поклоніння
на брехні сатани, і саме через ці брехня, що вони зробити війну проти решти країн світу. Це війна, що
вони заробітної плати, що приносить про смерть і руйнування, що буде результатом ядерної катастрофи
і не є фактичним зірка падіння з небес.

І він відкрив безодні
І він відкрив безодні і виник диму з ями, як дим великої печі; і сонця і повітря безглуздих унаслідок
дим котловану. Об'явлення 9:2
Ми вже було сказано про диму та вогню, викликані ядерних вибухів, а як сонце та повітря
потемніла, тому я пропоную, що Ісус дає нам інше подання цих подій, але з метою показуючи світло
приводом для великої війни і причина, чому людина буде використовувати таку страшну зброю один на
одного.
Сатана ненавидить Бога і все, що він виступає за, тому, коли Бог намагається прищепити свою
правду в серця людини, сатана відкриває його "рот," який безодні і спотворює і розбещує означає, що
Бог задумав в брехня, обдурити. Це те, таким чином, що який Ісус навчав причини на бездонна ямі до
відкритого таким чином, щоб деформувати що яку Ісус говорив.
З 1798 році, коли Наполеон заарештований Папа, (керівник антихрист релігії) і помістив його під
охороною Франції там була ніхто переслідувати святих Бога. Правда, було проведено лише невелика
кількість тих, хто насправді визначається як святих Бога, але сьогодні, після вибуху інтересу справжній
слово Боже ще раз, з яких ця веб-сторінка, нерідко породжує, сатана тому, розуміючи, що слово Боже
ще раз проповідується. Оскільки слово Боже Євангеліє проповідується, так теж має сатани,
вирощуються в владу, після того, як більш, через його лжепророк, Сатана буде переслідувати тих, що
проповідують слово Боже.
Сонце та повітря безглуздих унаслідок дим котловану. Коли сатана лежить і обманює людина,
це призводить до неповага і ненависті, в самому серці людина. Це в свою чергу призводить війни, яка в
свою чергу призводить до пожежі і дим знищення.

Великий меч
І він відкрив безодні і виник диму з ями, як дим великої печі; і сонця і повітря безглуздих
унаслідок дим котловану. Об'явлення 9:2
Новий вид зброї (Великий меч), показала слів: "як дим великої печі; і сонце та повітря
безглуздих унаслідок дим котловану. " Цей графічний опис, не припускає вибух ядерної бомби для
вас?
Саме через цей kings' (Вершник, що скаче кінь білий), що поклоніння помилкові Бога,
радикального ісламу, заснована на брехні сатани, (безодні), чому король йде на війну і готові вбивство
мільйони людей у його зусилля, щоб перемогти.
Тому я пропоную, що скорпіонів говорив з знову символічно, і що насправді позначатиме
карами, які спіткає людство через ядерної катастрофи, що ця велика війна принесе про.

Символом, як сарана
І там вийшов із дим сарана на землі: і їм було дано влади, як Скорпіони землі владні. Об'явлення
9:3
До цього моменту в цю дискусію, ми почали говорити про ті речі, які відбуваються, які
призводять до великої війни, таким чином ми в даний час дають більше інформації щодо того, хто
Райдер білий кінь.
І там вийшов із диму: показує мені, що щось виходить від диму, і цей вірш таким чином даючи
обговорення всього, що це таке, що виходить з димом. З ліквідації наслідків війни людини, особливо
після вибухів ядерної зброї виразками виникають, не фактичні скорпіонів як цей вірш використовує як
символізм, але вони є лише на символікою з виразок, які спіткає людини і тварин під час ліквідації
наслідків вибухів Велика війна, більшість з виразками буде результат радіаційного отруєння.

Пам'ятайте: дим, який виходить з безодні є символічним брехні, сказав сатана, і в
результаті ядерної катастрофи, так що ж поставляється з або з-за цих брехні?
Ісус говорить нам, що вийти з дим з використанням символічних посилань на locust на землі: яка
говорить нам, що ми повинні отримати розуміння того, що на Locust символічно. Я пропоную, що
сарану є символічним чуми, що буде також тих людини, які не мають печатки Бога на чоло їх.

Ця інтерпретація перевірено за такими словами, "як Скорпіони землі владні." Ви бачите, вони
не скорпіонів, себе, але мають бути уподібнене скорпіонів. Коли ви зачепило, Скорпіон, нервової
системи вимкнеться і більше не може функцію, і вам надається сильну біль і страждання. Це схоже на
це, що виразками ліквідації ядерної війни буде мати на людей.
Це перший сім карами, які спіткає тих, хто не святих Бога. Коли на ходу в крайніх кількості
сарана, вони їдять все в їх шлях, тварин і рослин.

Не ображайте трави
І був наказав їм, що вони повинні зашкодить трава землі, ні зелений калитки, ні будь-яке дерево;
але також чоловіків, які мають не печаткою Бога на чоло їх. Об'явлення 9:4
На даний момент у цих пророцтв, ядерної катастрофи над, і ми в ліквідації наслідків цих вибухів.
Це можна сказати, це початок великої скорботи біль і страждання, що Бог буде наносите на ті з
людиною, яка все ще не бачу Божої істини і надалі приділяти поклоніння як церкви проповідувати
антихриста.

Не зашкодить святих
І був наказав їм, що вони повинні зашкодить трава землі, ні зелений калитки, ні будь-яке дерево;
але також чоловіків, які мають не печаткою Бога на чоло їх. Об'явлення 9:4
Трава та інші речі, зелений буде не боляче ці виразками тому, що ці виразками впливають на тих
живих істот, з плоті і крові, не посадити життя.
В тому, що людина створена з плоті і крові, він буде страждають ці карами, але тих людей, які
мають печаткою Бога, що Бог називає святих Бога, не будуть порушені, в те, що Бог буде захищати їх
від наслідки ядерних вибухів.
Як я показав у попередній урок, щоб бути християнином не означає, ви Святого Бога. Бути
Святого Бога не означає, що ви повинні бути християнином. Просто тому, що християни будуть
проводитися за ці виразками є показати нам, що це не достатньо, що ви дати словах щоб бути
послідовником Ісуса Христа, але ви повинні жити, все, що Ісус навчав, яка включає в себе десять
заповідей.

Знаю, що це: Існують 7 мільярдів, а також людей, що живуть на землі, сьогодні. Тих Бог визнає
лише 144,000 як будучи Святим Богом. Населення Землі, християни складають приблизно 1 мільярд
людей, який є 1/7 населення Землі. Співвідношення святих Бога, щоб структурi населення розраховує на
близько.00205 або 0.205%, це набагато менше, ніж у світі є християнами.
Це говорить мені, що бути християнином не перекладається будучи Святого Бога. Якщо ви
називати себе християнином, але дотримуватися суботу в перший день тижня, (неділя), то ви не є
Святого Бога. Тобто тільки один з декількох способів бути християнином, як це визначено в цьому 21-го
століття виключає вас від Святого Бога.
Це ще одна ознака того, що ви повинні бути в курсі. Якщо вижити ядерної катастрофи а потім
страждають від цих сарана, в якій би формі, спроектовану цей символізм, то ви не є одним з Богом,
незважаючи на те, що ви думаєте, що Святого Бога, той факт, що ви будучи настільки страждає
говорить вам, що ви були обмануті брехні сатани, і що вам потрібно шукати справжній слово Боже.
Навіть у цей час, це не надто пізно покаятися ви маєте гріхи.
Не ображайте трави та іншого зелений є цікава фразу слів. Якщо Ісус говорили фактичного комах
або сарана, тоді можна було б не вони не боляче траву. Це робить те, що locust; вони їдять всієї
рослинного життя, як вони прогрес вздовж у зграї.
Той факт, що Ісус говорить, що ці locust буде не боляче рослинного життя, але, впливають лише
на ті, які не мають печатки Бога на чоло їх, запевняє, що ці сарана, дійсно символічно ще щось.
Якщо ці сарана, впливають лише на тих людей, що ВИГРАШ, не печаткою Бога, що Бог
називає тих, з знак звіра, потім треба продовжувати в читанні, що більше Ісус може сказати нам, перш
ніж ми можемо бути впевнені, з яких він є те, що сарану символічно.
Як я показав у попередній урок, щоб бути християнином не означає, ви Святого Бога. Бути
Святого Бога не означає, що ви повинні бути християнином. Християни будуть проводитися за ці
виразками тому щоб показати нам, що це не достатньо, що ви дати словах щоб бути послідовником
Ісуса Христа, але ви повинні жити, все, що Ісус навчав, яка включає в себе десять заповідей, що-небудь
менше, ніж і ви не є Святого Бога.
Це говорить мені, що бути християнином не перекладається будучи Святого Бога. Якщо ви
називати себе християнином, але дотримуватися суботу в перший день тижня, (неділя), то ви не є
Святого Бога. Тобто тільки один з декількох способів що бути християнином, як це визначено в цій до
21-е століття виключає вас від Святого Бога.

Існує ще одна ознака того, що ви повинні знати, Бог буде захищати святих Бога від зла, яке буде
відбуватися по всьому світу протягом цих днів кінець, що ми зараз живемо.
Якщо ви живі сьогодні, але то, страждають від цих сарана, (кари), в якій би формі,
спроектовану цей символізм, то ви не один з Богом, незважаючи на те, що ви думаєте, що Святого Бога,
той факт, що ви будучи настільки страждає говорить вам, що ви були обмануті брехні сатани, і що ви
повинні шукати справжній слово Боже. Навіть в цей пізній час, це не надто пізно покаятися ви маєте
гріхи.

Пам'ятайте: Бог бачить лише у чорно-білому, права і неправильно, добра і зла, ви або
любите Бога або ви ненавидите Бога, немає не середній шлях. Незважаючи на те, що можна називати
себе християнином єврей, збереження або мусульманин, якщо ви не відповідають визначення того, хто
Святого Бога, то ви не Бога і за промовчанням є сатани.

П'ять місяців мук
І для них це було, враховуючи, що вони не повинні вбити їх, але що вони повинні бути п'ять
місяців: і, їх муки як мук Скорпіон, коли він striketh людиною. Об'явлення 9:5
У цьому вірші Бог дає нам остаточного кількість часу, (п'ять місяців), що ця чума буде страждає
тих, хто не святих Бога. Це моя думка, що незнання точно коли починається впровадження цих п'яти
місяць, що вони починаються або на той день, коли останнього ядерного вибуху вимикається, або більш
ніж імовірно, що вони відбуваються десь до ядерних аспектів війна починається, але про те, коли це, я
як з ще невизначеним.
Це говорить мені, що Бог почнуть покарати тих, людини, які ще не поклоняємося як Бог звелів.
Це покарання не обов'язково буде прямий покарання від Бога, але будуть вести справи від того, хто це,
що сарану є символічним. Колись ми знаємо, які вони представляють, то ми будемо мати краще
розуміння як до, коли все це буде відбуватися.

Вони не повинні вбивати їх
Словами, "вони не повинні вбивати їх" скажіть мені, що ці події, які до сих пір розгортається
I.S.I.S. не може бути те, що Ісус говорить, тому що сил I.S.I.S. насправді вбив багато сотні, якщо не
тисячі людей.

Знову ж таки ці тисячі людей, яким I.S.I.S. має вбили відомий смерті, який говорить мені, що цей
вірш є не узгоджується з те, що відбувається навколо нас сьогодні; тому він припускає, що цей вірш не
даючи пророцтво про те, що станеться перед ядерної катастрофи, але можуть бути речі, які
відбуваються після ядерної катастрофи і під час Великої скорботи, або це може бути щось, що буде
відбуватися найближчим часом і як і раніше перед ядерної катастрофи.

Чоловіки будуть прагнути до смерті
І в ці дні чоловіків прагнути до смерті і не знайдуть; і має бажання померти, і смерть повинен
бігти від них. Об'явлення 9:6
Знову ж таки тисячам людей, яких I.S.I.S. має вбили знали смерті, який говорить мені, що цей
вірш не узгоджується з те, що відбувається навколо нас сьогодні; тому він припускає, що цей вірш не
даючи пророцтво про те, що відбулося до ядерної катастрофи, але після ядерної катастрофи і під час
Великої скорботи.

Не надто пізно, щоб покаятися
Думайте про це як ваш заклик до пробудження, якщо ви думаєте, що ви зберегли у Христі і ще ви
пережити Голокосту, поки ти страждають ці карами, то ви не Святого Бога, навіть на цьому етапі до
першої світової війни та скорботи, це не надто пізно покаятися. Покаятися, поки не стало надто пізно
для тебе.
Я пропоную, що це може бути тільки одна з виразок кінця днів. В тому, що тільки ті без Марк
Бог здійснюються, тому це говорить про те що це Переконлива демонстрація Божий гнів, і тим не
менше, запрошення покаятися.
Те, що цей вірш говорив мені, що якийсь чума буде страждають люди на землі, і він буде бути
настільки виснажливими, що люди так страждав буде заступиться за смерть, а не продовжувати терпіти
біль його.
Цей вірш є також говорив мені, що це цілком може бути прямим нападом Богом на ті, які мають
знак звіра. Бог не може бути з тими, які дають словах щоб даючи поклоніння Богу, але не поклоніння як
Бог звелів терпіння.

Думайте про це як ваш заклик до пробудження, якщо ви думаєте, що ви зберегли у Христі і ще ви
страждають ці кари, то ти не Сен з Бог, навіть на цю точку до великої війни, це не надто пізно, щоб
покаятися. Покаятися, поки не стало надто пізно для тебе.

Знаходження могили
: Що це світло дав йому це в злиднях і життя до гіркого в душі; який довго смерті, але воно
приходить не; і копати за це більше, ніж для блок скарби; який надзвичайно радіти і раді, що, коли вони
можуть знайти могили? Завдання 3:20-22
П'ять місяців цієї зарази буде мучити на нерозкаяних. Біль і страждання буде така, що смерть
буде здаватися краще. Однак, ці страждання, світло, дав йому це в злиднях, що означає, що навіть, як
ви страждаєте, це не надто пізно для тебе. Світло є Божої істини, якщо ви покаялися ваші гріхи і
виховувати себе у справжній слово Боже і просити у Бога прощення, навіть ще простить вам. Світло є
Божої істини, якщо ви покаялися ваші гріхи і просити у Бога прощення, навіть ще простить вам. Це не
означає, що біль і страждання кінця для вас, поки ви ще не живуть, тільки це смерть, у вас можуть бути
прощені Бога, і все ще вічне життя може буде твоїм, якщо тільки покаятися в своїх гріхах і попросити
вибачення Бога і виховувати себе у справжній слово Боже.
Слова: "життя до гіркого в душі," це чергова спроба Богом показати вам, що якщо ви покаялися
і шукати Бога через вивчення та дослідження, то ваша душа може ще Дана вічне життя.

День темряви
Удар ye труба в Сіону, і звуковий сигнал тривоги в гору святу мою: нехай всіх мешканців землі
тремтять: на день прийде Господь, бо це майже під рукою. Джоел 2:1
Бог дає попередження до Сіону, яка так само, як даючи попередження для народу Ізраїля, що
вони повинні покаятися, який вказує, що ті, народ Ізраїля не дають поклоніння Богові як Бог команд.

Ніхто не повинен бігти Божий гнів
Вогонь devoureth перед ними; і за ними вогонь палає: Земля є як Райський Сад перед ними а за
ними у пустелю; так і ніщо не повинен бігти їх. Джоел 2:3

Ці три вірші з Джоел ще раз надаються мого вивчення Біблії як істота посилається які
допомагають в даючи значення вище вірші в Одкровенні. Це трохи заплутаним, в тому, що Об'явлення
9:4 каже нам, що сарану повели не шкодить зелені рослини, але тільки мучити тих чоловіків без ознак
Бога, поки ці вірші з Джоел вважають, більш як Шермана заздалегідь до моря через Грузію під час
громадянської війни в США. Якщо це так, то ці сарана ще раз символікою і фактично посилання на
деякі кінець дня армії, що ставить свої сили проти іншої нації.

Нехай ваші серця, покаятися
Тому також зараз, говорить Господь, Повернись навіть до мене всім своїм серцем і з
голодування та плач і жалобі: Джоел 2:12
Ще в середині все це руйнування і смерть Бог все ще залишає надії навіть тим, хто до сих пір не
прийти до нього. Слухаю ці слова, розмовною губи Бог каєтеся та збережено.

Знаю, що це: Ви повинні покаятися і попросити вибачення, перш ніж ви помрете, або перед
другому приході Христа, увімкнеться. Якщо ви будете чекати, то буде надто пізно.

Поклоніння точно так, як звелів
Як я показав вам від Повторення закону розділ 4, що якщо ви не поклоняються Ісусу Христу
точно так, як він наказує тоді ви не поклоняються Богу на всіх. Ісус вчив, що ми повинні любити інших,
ми б їх любити нас, але сатана має приховані цей простий заповідь від свідомості людей, а натомість
чоловіків прийшли, щоб любити себе і ненавиджу всім, хто хотів би сказати їм, що вони не праві.
Ця брехня побудували ненависть до інших і бажання, щоб вивезти помсти на всіх, хто буде
виступати проти вас. Це ця атмосфера ненависті, який існує у світі сьогодні, який призводить, дуже
скоро, виконання цих похмурі і страшні пророцтв.

По-справжньому покаятися
Б серце а не одяг і звернутися до Господа Бога твого: бо він милостивий і милосердний, повільно
і з великою добротою і кається ним зло. Джоел 2:13

Одна можливість, що ці вірші Джоел дати релевантність, який є будучи пророкував в книга
одкровення, це тому, що в обох ситуацій, ми сказали покаятися і видалити себе з помилкових Євангеліє
сатани, у всіх формах, що він приймає.

Б ваше серце
Це звичай серед багатьох народів Східного Середземномор'я, відірвати ті одяг, коли хочеться
покаятися від порушень з їхнього боку, або коли вони настільки засмучений емоційно що вони повинні
якимось чином вентиляційні їх гнів. Ця дія зазвичай здійснюється швидше як показ на користь тих, хто
навколо, а не будь-який справжній емоційний стрес. Цей вірш говорить; не б ваш одяг, але вашого
серця. Бо коли ви не покаялися в реальності, а не тільки в шоу, Бог буде знати.

Божий гнів проявляється
І в ці дні чоловіків прагнути до смерті і не знайдуть; і має бажання померти, і смерть повинен
бігти від них. Об'явлення 9:6
Ядерної зброї вб'є однієї третини населення людина на землі, але ці виразками тільки зробить
людей страждають у велику біль, а не тільки смерть. Я бачу це як частину Божий гнів; тих, хто
залишився на землі, які все ще не для поклоніння Богу як він наказує, навіть після Голокосту, буде
страждають п'ять місяць карами, але Бог не дозволить всім бажаючим померти, незважаючи на те, що
страждання буде настільки велика, що люди будуть бажання смерті через біль.
Я бачу цих пророцтв як часу після того, як ядерна зброя вирушили, який буде вбити однієї
третини населення людини на землі, але ті, що вижити вибухи матиме радіаційного отруєння, це буде
ці карами, спричинених дією радіації, що буде робити людей страждають у велику біль, але призведе до
повільною болісною смертю , можливо навіть п'ять місяців, говориться в ці попередні вірші.
Я бачу це як частину Божий гнів; тих, хто залишив на землі, після ядерної катастрофи, які ще не
поклоняються Богу, як він наказує, навіть після Голокосту, буде бути страждають п'ять місяць карами,
але Бог не дозволить всім бажаючим померти, незважаючи на те, що страждання буде настільки велика,
що люди будуть бажання смерті через біль.
Безодні є символізм сатани помилкових Євангелія і його брехні і обманів. Ці вище віршах то
говорив, що чума, яка виникає після Голокосту. Ці чоловіків, які будучи страждає, які не включають в

себе тих, хто печаткою Бога або 144000 святих Божому і ті, які не дають вірно і правильний поклоніння
Богу які ті, хто буде мучили ці кари.
Я бачу, як причину для першої світової війни та застосування ядерної зброї, той факт, що весь
світ людини, за винятком жменьки, які є Святим Богом, буде так обдурені сатани помилкових Євангелія,
(безодні), що вони будуть давати поклоніння, не так, як Бог звелів, але як сказав би дати поклоніння
брехні сатани. Саме в цю безодню брехні і обманів, що призведе до чоловіків, щоб привести до великої
війни, яка буде знищити велику частину Божої землі, які він створив.

Поклоніння саме як команди
Як я показав вам від Повторення закону розділ 4, що якщо ви не поклоняються Ісусу Христу
точно так, як він наказує тоді ви не поклоняються Богу на всіх. Ісус вчив, що ми повинні любити
інших, як ми б їх любити нас, але сатана має приховані цей простий заповідь від свідомості людей, і
натомість чоловіків прийшли, щоб любити себе і ненавиджу всім, хто хотів би сказати їм, що вони не
праві.
Ця брехня побудували ваших ненависть до інших і бажання, щоб вивезти помсти на всіх, хто
буде виступати проти вас. Це ця атмосфера ненависті, який існує у світі сьогодні, який призводить, дуже
скоро, виконання цих похмурі і страшні пророцтв.

Обличчя чоловіків
І фігури сарану були схожі: кінь підготовлені до: Битва; і на їхні голови були ніби коронки як
золото, і їхніх обличчях були як обличчях чоловіків. Об'явлення 9:7
Я бачу цей вірш, те, як Бог пояснює, чому ці виразками зайняти місце. Це руками людини і гнів і
ненависть в своєму серці, що ця велика війна буде проходити. Протягом всієї історії людина монтується
його війни коней, йти в бій, але воно не було кінь, яка була причиною війни, але також чоловіків, який
їхав в них.
Слів: "їхніх обличчях були як обличчях чоловіків" скажіть мені, що ці сарана є символічним
армій людина стані війни один з одним і не комах або Надприродних істот.

Знову Бога звертається до вас
Якщо ти хочеш, щоб зробив повернення, Ізраїлю, говорить Господь, повернутися до мене: і якщо
хочеш сховав твоїх гидоти з мого поля зору, то будеш ти видаляє. Єремія 4:1
Хоча цей вірш направляє себе до Ізраїлю, як грішники, в контексті, щоб бути пророцтво, я
вважаю слово, Ізраїль, можна замінити на фразу, сини людина, яка, звичайно, означає все людство.
Використовувані в цьому вірші, Ізраїль є посиланням на народ Ізраїлю, який в свою чергу є
символічним людей, які не дають вірно і правильний поклоніння Богу. Так це то говорить мені, що це
попередження і заклик від Бога направлено людьми й народами кінця днів, що поклоняються від сатани
помилкових релігій, які засновані на помилкових Євангеліє сатани, у тому числі з християнської,
єврейської та мусульманської релігій.
Слово "гидоту" визначається як: щось жахливе, щось ганебним, т
е, що створює відчуття інтенсивним неприязнь .

Пам'ятайте: це Бог Ісус даючи ці пророцтва; Таким чином, це Бог, який є той, який
знаходить ваші гріхи бути гидоти. Якщо ви бути присутнім церков антихриста і дати поклоніння, як ці
церкви проповідувати, тоді Бог знаходить ваш поклоніння гидота. Якщо Бог бачить вас як гидота, то
вам дійсно не мають жодних шансів підете до неба, і отримання вічного життя.

Вважають, що слово Боже є істиною
, І ти будеш клянусь, "Господь живий, правда, суд та правди; народи благословлятимуть себе в
ньому і в нього повинен вони слави." Єремія 4:2
Ісус Христос дарував нам двох заповідях, на перший любити Бога, з вашого серця, душі і
розуму, яка може проявляється, зберігаючи Божі заповіді, Десять заповідей, написані в камені дуже
перстом Божим. Друга – любити ближнього як ішов .
З метою виконання цих двох заповідях стверджується, ви повинні спочатку визнати, Христос
помер на Хресті і був піднятий від смерті, щоб взяти гріхи всіх людей до себе. Спасіння, це можливо
тільки шляхом прийняття і віру Христа Ісуса як Месію і те, що Ісус був по суті і по правді кажучи,
воскрес від смерті в життя вічне.

Цей вірш робить, що проявляється в слова, "Господь живий, по правді кажучи," ця фраза
означає, що ви прийняли, що Бог є реальним, Бог жити і що Бог має владу над ви, як ваш Творця і через
приклад свого сина Ісуса, який воскреснувши від смерті в життя вічне, Бог пропонує спасіння розкаявся.

Пам'ятайте: Ісус сказав нам про війну і ядерної зброї, який використовуватиметься, і тепер
він говорить нам про те, що буде відбуватися негайно після ядерних бомб спустошень. Тринадцятого
вірша, Rev9:7 каже мені, а не комах, це за наслідки ядерних бомб і ті обдуреним на безодні, який є
сатани помилкових Євангелія, які призводять до продовження мук всіх тих, хто має знак звіра.

Сарана має волосся
Вони мали волосся як волосся жінок і їх зуби були як зуби левів. І що вони мають Нагрудники, як
це було Нагрудники заліза; і звук свої крила як звук Колісницями багато коней, що працюють в бій. Вони
мали хвости як до скорпіонів і в їх хвостами були укуси: і своєї влади було боляче чоловіків п'ять місяців.
Об'явлення 9:8-10
Незважаючи на те, що ядерних аспектів Велика війна є над, це не означає, що самої війни більше
не є. Якщо так моє було запропоновано значення попередніх вірші, то ці описи вище три вірші, зброї і
воїнів, які цю війну.
Не вище, звук свої крила був як звук Колісницями багато коня до битви, пропоную
вертольоти для вас? Той факт, що Бог дає посилання на ці речі, тривалістю для "П'ять місяців," і їх
потужність було боляче чоловіків п'ять місяців, каже мені, що це може означати, що звичайної війни
буде тривати протягом п'яти місяців після того, як закінчується ядерних аспектів. Це потім дає
підтримку щоб моє твердження, що ми знаходимося в кінці часів і світової війни будучи вів I.S.I.S. є що
яких пророцтва говорить нам, що призводить до смерті від одного третього з землі і одна третина
людини а одна третина моря.
Для мене вище звучить дуже схоже сучасних армії. Нагрудні знаки заліза може бути брон
ьовані машини і танки. Звук крила можуть бути вертольотів. Хвости
може бути барелів гармати та гармати .
Ще раз Ісус говорить нам, що ці виразками доведеться п'ять місяців зробити тих, хто не Божої
святих страждати. Я припустити, що це п'ять місяців починається відразу ж після закінчення зупинки
ядерних бомб і триває протягом п'яти місяців більш після цього.

Просто думати про те, що Ісус говорить нам, світу буде все, але зруйнований ядерну війну а
потім дає нам бачення того, що світ буде, як наступні п'ять місяців після цього.
Все, що буде дощ сміття, яке було кинуто в атмосферу назад на землю і море і всіх тих, що
вижити бомби. Виразками буде розвиватися, то зробити, щоб відсутність чистої води, продовольства і
хороші Санітарні умови. Багато людей будуть вмирати від голоду і спраги, закон і порядок, будуть
видалені, бійню і хаос переможе по всьому світі і навіть з усіма, що армій світу ще займуться війни, а
також.

Apollyon
І що вони мають царем над ними, яка є ангел безодні, чиє ім'я Іврит мовою є Abaddon, але в
грецькому мові hath його ім'я Apollyon. Одне горе повз; і, ось, там дві біди приходять більш надалі.
Об'явлення 9:11-12
Цього царя говорив з в вище дві вірші є ж король, що скаче кінь білий, таким чином, Ісус бере
нас назад у часі, щоб дати більше інформації таким чином, щоб надати підтримку, щоб хто Історія
показує цього царя, щоб бути.
По-перше, ми сказали, що буде король або лідером на Білий вершників, які будуть причиною
великої війни, і тоді ми сказали, що він має Великий меч, або новий вид зброї, Червоний вершник, то
нам кажуть, що Бог призведе до війни відбудеться, поки його Святим запечатаний з Марк Бога. Тепер
ми показують ще один аспект цього Варингу царя і графічним зображенням нового виду зброї.

Пам'ятайте: Апокаліпсис майже повністю написаний на символікою, тому що написано має
бути розглянутий в цьому світлі.
Цей цар нації потім йде вперед і перемагає інших народів. Це цієї країни, який починається
звичайних аспект великої війни, яка в свою чергу викликає інших народів, щоб розпочати використання
ядерної зброї, і які вступлять у великої скорботи.

Ті, з безодні
Це моє тверде переконання, що цей Райдер білий кінь вже сталося, що означає, що ми насправді
в перші дні великої війни, і кінець днів, і що час іде, швидко. Я бачу цього завойовника, як ті, які
прийшли, щоб бути відомий як I.S.I.S. або ісламської держави Ірак про і Сирії. Думати тільки про

звірства, що цей радикального ісламістського культ займатися, рубали, спалювання людей живий,
ховати людей живий, це звучить мені, як вище віршах тих, які приходять вперед від бездонною ями
пекло і радикальний Іслам є його королем.
Це також дає пропозицію мені, що ця нація, яка є символом, як білий кінь може бути посиланням
на король тих, які приходять вперед з безодні, (сатана помилкових Євангеліє), яка має короля, чиє ім'я є
Abaddon по-єврейському і Apollyon в грецького. Надання коронки тоді б дали підтримки цього.

Пам'ятайте: Книга Одкровення є книзі пророцтва, який означає, що це віщує прийдешнього
від коли пророцтва є першим даними апостол Іван. Дослідження людської історії буде розповісти нам,
якщо ці події вже прибути пройти, або якщо вони ще відбуваються.

Що таке Apollyon?
Чиє ім'я Іврит мовою є Abaddon, але в грецькому мові hath його ім'я Apollyon.
У нашому дослідженні книзі Даниїла в уроках я показав, як Бог б дати інформацію і потім
розглянути те, що він дав нам, а потім розширити на цю інформацію, надавши нам додаткові відомості.
Таким чином Бога вчить, використовуючи відгук і розгорнути викладання метод використовується
багато вчителів людини.
В оригінальній Іврит Abaddon перекладається як місце знищення або при
чиною руйнування. Це йде добре з усіма мій вище пояснення щодо I.S.I.S.
Стародавній грецький переклад на Іврит є ім'я Apollyon , який є визначено як занепали
й ангел, який живе в пекло, шукай Богом в кінці днів,
щоб принести знищення по людства, або, по крайней мере, хто не є
Святим Богом.
У розуміння того, що Бог дав мені, вони і являють собою сатани помилкових Євангелія, або
безодні і, отже, причина спустошення та руйнування тих, що поклоняються відповідно до брехні сатани.
Цього царя, Abaddon, тому є першопричиною війни. Він не людина або фізична особа, але
кумулятивний кінцевий результат століть брехні сатани і його здатність впливати і контроль чоловіків,
як особистостей у своїй власній.

Як говориться в вище віршах Ангела з безодні, є тих, хто їм брехні сатани в крайність.
Прикладом цього є люди на Близькому Сході, які прийшли, щоб бути відомий як I.S.I.S. Від релігії
Мохамед цей відкололася групи I.S.I.S. виникла, які засновують їх поклоніння Богу на спотвореному
версія Коран. Це їм, король або білий вершник, який йде вперед підкорити. Це вони та їх помилкової
релігії, які вони на чолі з царем Abaddon, і Apollyon це ім'я релігії радикального ісламу.

Розуміння цих трьох вершників
Перший вершник, хто їздить білий кінь, є початком війни і король аб
о лідер, який є причиною цієї війни. Я пропоную I.S.I.S., ті, які приходять
з безодні, яка дотримується помилкової релігії радикального ісламу, як цього царя, який їде білий кінь.
Безодні це символічне подання рот сатани і всіх брехні і обмані
в, які приходять вперед від сатани. I.S.I.S. встановлюється на
помилкових релігій, який проповідує, що всі, хто не належать до цієї помилкової релігії треба вбити,
залишаючи тільки вірним ліворуч у світі.
Другий вершник, хто їздить червоні коні, є зображенням самої війни, в тому, що мир
видаляється з землі. Незважаючи на те, що I.S.I.S. починається Близькому Сході, Іраку та Сирії, вона
вже поширився в Північній Африці і відчувається в Азії, Європи та Америки, яка показує мені, що це
вже світової війни.
Третій вершник, хто їздить чорний кінь, це той, хто символізує бійню війни і Дез
інтеграція економічної та соціальної, який я бачу, як економічної
катастрофи, яка виникає перед Велика війна ядерних. Ознаки цього відбувається, як було оголошено на
станції Новини в останні дні у вигляді летючих фондові ринки по всьому світу.
Як я вже говорив, знаки цих пророцтв є все навколо нас і відбувається в режимі реального часу.
Тому я в фірми визнання того, що прямо зараз ми знаходимося в середині кінця днів і початку Великої
війни.

